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1. ПАСПОРТ  

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НВК “ЕРУДИТ” М. КИЄВА 

НА 2020-2025 рр. 

Освіта - найважливіше із земних благ, 

Якщо вона найвищої якості. 

Інакше - вона абсолютно даремна. 

Дж. Р. Кіплінг 

Назва 

програми 

Програма розвитку НВК “Ерудит” на 2020-2025 рр. 

«Проектування й діагностика якості освіти в гімназії як 

ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення 

конкурентоздатності» 
Нормативно-

правова база 
 Конституція України 

 Закон України “Про освіту” 

 Закон України “Про загальну середню освіту” 

 Закон України “Про охорону дитинства” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р 

«Про затвердження план заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

 Постанова КМУ № 898 від 30.09.2022 року «Про деякі питання 

державних стандартів повної загальної середньої освіти» 

 Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» 

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2022 р. № 

2205 «Про затвердження санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти» 

Замовник 

програми  

Рада НВК, педагогічний, батьківський і учнівський колективи 

У розробці 

програми 

брали участь  

Керівник проекту  
Перехейда О.М., директор гімназії, кандидат філософських наук 

Учасники розробки проекту: 

 Булах І.О., кандидат технічних наук; 

 Бойчук Я.А., кандидат історичних наук; 

 Козицька Т.В., кандидат біологічних наук; 

 Лідвінський Г.В., юрист; 

 Кайнова В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

 Рись А.А., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

 Завідуючі предметними, методичними комісіями; 

 Науково-методична рада НВК; 

 Рада НВК; 

 Піклувальна рада; 

 Батьківський комітет НВК; 

 Рада учнівського самоврядування 

Виконавці 

основних 

заходів 

програми  

Рада НВК, дирекція навчального закладу, заступники директора, 

завідуючі предметними,методичними комісіями 

Учасники 

програми  

Педагогічний, батьківський і учнівський колективи 
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Мета програми  Забезпечити позитивну динаміку розвитку НВК як відкритої 

інноваційної системи, конкурентноздатної й орієнтованої на підготовку 

особистості гімназиста, який легко адаптується в сучасних життєвих 

ситуаціях 

Стратегічні 

завдання 

програми 

1. Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім 

стандартам другого покоління шляхом модернізації  гімназійного 

змісту й освітніх технологій, створення адаптованої моделі старшої 

школи на основі інтеграції основних принципів класичного підходу 

до освіти й концептуальних ідей профільної школи  

2. Модернізація ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, 

науково-методичного) забезпечення навчально-виховного процесу й 

формування сучасної навчально-виховної інфраструктури. 

3. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей і дітей із 

підвищеними інтелектуальними здібностями. 

4. Розвиток інформатизації освіти в навчальному закладі й розширення 

єдиного інформаційного простору.  

5. Створення інноваційної моделі збагачення духовної культури 

педагога як основи підвищення професійної майстерності учителя й 

упровадження її в практику роботи навчального закладу. 

6. Підвищення ефективності управління НВК, розвиток форм 

державно-громадського управління навчально-виховним процесом.  

7. Удосконалення організаційно-правових і економічних механізмів 

гімназії, підвищення конкурентноздатності на ринку освітніх послуг 

й інноваційних моделей. 

8. Забезпечення системного використання розвиваючих і 

здоров’язберігаючих педагогічних технологій у навчальній і 

виховній діяльності. 

9. Оновлення підходів до оцінки якості освіти шляхом оптимізації 

системи моніторингу, розробки й активного використання тестів і 

тестових завдань. 

10. Удосконалення виховної системи НВК в умовах соціалізації 

особистості в суспільстві. 

11. Активізація діяльності НВК в міжнародному та європейському 

освітніх просторах.  

12. Модернізація існуючої моделі інтеграції урочної та позаурочної 

сфер діяльності учнів 

Етапи 

реалізації 

програми 

І етап 

вересень 2020 – 

вересень 2021 р. 

 

 

 

 

ІІ етап 

вересень 2021 – 

вересень 2022 р. 

 
ІІІ етап 

вересень 2022 – 

вересень 2023 р. 

 

 

 

 

1. Діагностико-концептуальний 

 Аналіз досягнень педагогічної й філософської освіти, традиції, 

новації. 

 Аналіз якості освіти в навчальному закладі, інноваційних 

процесів у освітньому просторі НВК. 

 Виявлення перспективних напрямків розвитку НВК й 

моделювання її нового якісного стану. 

2. Організаційно-теоретичний етап 

 Розробка Концепції. 

 Формування пакету діагностичних методик. 

 Розробка моделі моніторингу якості освіти. 

3. Практичний етап 

 Модернізація ресурсного забезпечення Програми розвитку. 

 Формування цілісної моделі управління якістю освіти в НВК. 
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ІV етап 

вересень 2023 – 

вересень 2025 р.  

 Упровадження ідей синтезу традицій і інновацій у освітній 

простір НВК. 

 Моніторинг динаміки якості освіти. 

4. Підсумково-презентаційний етап 

 Виявлення позитивної динаміки якості освіти в освітньому 

просторі НВК. 

 Узагальнення отриманих результатів. 

 Розробка стратегії подальшого розвитку НВК. 

 Узагальнення досвіду реалізації Програми розвитку на сайті 

НВК, у фахових виданнях, під час проведення різноманітних 

форумів  

Очікувані 

результати 

Для адміністрації: 

 активізація діяльності всіх структур НВК; 

 підвищення ефективності управління (створення моделі 

незалежної експертизи й державно-громадського управління, 

підвищення ролі колегіальних органів в управлінні НВК); 

 збереження лідерських позицій гімназії як навчального закладу з 

підвищеним рівнем підготовки; 

 використання механізмів і прийомів стимулювання інноваційної 

діяльності педагогів; 

 опанування технологією моніторингу якості освіти. 

Для вчителів: 

 оволодіння вчителями інноваційними технологіями, зокрема 

особистісно-розвивальними, інформаційно-комунікаційними, 

здоров’язберігаючими, та вироблення власних адекватних 

технологій; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів 

(психолого-педагогічними знаннями й уміннями, володіння 

прийомами індивідуалізації навчання й виховання учнів); 

 засвоєння методів педагогічної підтримки; 

 оволодіння навичками експериментальної й інноваційної 

діяльності. 

Для учнів:  

 підвищення рівня навчальних досягнень учнів; 

 оволодіння навичками дослідницької й проектної освітньої 

діяльності; 

 формування інформаційних, інтелектуальних і комунікативних 

компетенцій; 

 опанування учнями навичками соціальної мобільності як 

інтегральної динамічної особистісної освіти; 

 розвиток здібностей до саморозвитку й самореалізації; 

 підвищення якості вихованості учнів (соціальна спрямованість, 

активність, відповідальність); 

 підвищення показників соматичного й психологічного здоров’я 

(ставлення до здоров’я, здоровий спосіб життя, медичні 

показники, адаптація); 

 розвиток освітнього простору (підвищення варіативності змісту 

навчання, посилення гуманітарної спрямованості навчання). 

Для батьків: 

 створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання 

якісної освіти дітьми; 
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 встановлення й зміцнення дружніх стосунків між родинами 

учнів і навчальним закладом. 

Для представників громадськості: 

 підвищення уваги й інтересу до проблем навчання й виховання в 

навчальному закладі; 

 участь у вирішенні проблем навчання й виховання; 

 створення позитивного іміджу навчального закладу в соціумі 

міста, підвищення її конкурентноздатності  

Найважливіші 

показники 

ефективності 

програми  

1. Поліпшення якісних показників ДПА, зовнішнього незалежного 

оцінювання, моніторингових досліджень Центру моніторингу 

столичної освіти і міжнародних досліджень PISA. 

2. Зростання конкурентноздатності НВК на ринку освітніх послуг й 

інноваційних моделей. 

3. Значне поліпшення ресурсного (матеріально-технічного, 

кадрового, науково-методичного) забезпечення навчально-

виховного процесу. 

4. Зростання позитивного іміджу навчального закладу в соціумі 

міста.  

5. Збільшення контингенту учнів. 

6. Розширення ділових партнерських міжнародних зв’язків  

Фінансове 

забезпечення 

програми 

Фінансування Програми розвитку здійснюється на основі кошторису. 

Джерелами формування кошторису є: 

 кошти власника; 

 кошти місцевого або державного бюджету в розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої 

освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних 

стандартів освіти, з урахуванням специфіки та змісту роботи 

НВК; 

 кошти, отримані за надання платних послуг; 

 доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

 благодійні внески юридичних і фізичних осіб 

Управління 

програмою 

Управління реалізацією Програми розвитку здійснюється Радою й 

адміністрацією НВК. Оцінка якості реалізації Програми проводиться 

щорічно на засіданні науково-методичної ради. Пропозиції з питань 

координації й внесення змін розглядаються на серпневій педагогічній 

раді й затверджуються Радою НВК. Щорічно підсумки роботи над 

реалізацією програми розвитку висвітлюється на загальних зборах 

колективу й публікуються на сайті НВК 
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2. Проблемно-орієнтований аналіз освітнього простору 

НВК, інноваційного досвіду та перспектив 
 

2.1. Короткий SWOT-аналіз реалізації програми розвитку НВК «Ерудит» 

за 2020-2025 р., ресурси, проблеми, можливості 

 

У даному підрозділі програми представлені характеристика учасників 

освітнього процесу, основні результати урочної та позаурочної освітньої 

діяльності в 2020-2025 рр.. та їх  аналіз; коротко  описані заходи, які 

проводяться в навчальному закладі, інноваційна та експериментальна 

діяльність; охарактеризовано участь  у  міжнародних програмах і проектах, 

мережевих освітніх проектах; результативність участі педагогів у фахових 

конкурсах. 

Стратегічний аналіз дозволяє реально розглянути не лише доцільність і 

можливість змін, що передбачені діючою програмою, але також і вірогідні 

ризики-загрози, що здатні перешкоди цьому процесу. 

 

Результати аналізу 

Переваги  

1. Визначні результати, які отримав НВК за підсумками 2020-2025 н.р. 

2. Достатньо високий соціально-педагогічний престиж НВК в місті. 

3. Зручне місце розташування навчального закладу, можливості 

використання потенціалу установ і організацій, розташованих неподалік. 

4. Високий рівень кваліфікаї адміністрації й апарату управління НВК, а  

також чималі зусиля в напрямі модернізації та розвитку навчального 

закладу. 

5. Підтримка модернізації та розвитку НВК з боку органів місцевої влади. 

6. Переважна більшість колективу НВК, яка вважає доцільними модернізацію 

та розвиток навчального закладу за умов проєвропейської орієнтації. 

7. Позитивний морально-психологічний клімат у навчальному закладі, 

дбайливе ставлення адміністрації до кожного педагога й учня. 

8. Достатній рівень задоволеності педагогічного персоналу умовами праці та 

перспективою професійної й особистісної самореалізації. 

9. Значна частина педагогів, які бажають підвищити професійну кваліфікацію 

у  складі внутрішніх постійних семінарів і творчих груп щодо опанування 

продуктивними технологіями із сучасної педагогічної практики. 

10. Високі показники результатів освітнього процесу. Частина учнів, які 

опановують обов’язкові навчальні програми на високому та достатньому 

рівнях, становить понад 85%, у тому числі в 5-7 класах – більше 70% 

11. Позитивні показники організації позаурочної розвивальної діяльності. 

12. Залучення до розроблення, експертизи та реалізації результатів цієї 

програми певної частини педагогічного колективу, учнів і батьків. 

13. Безперервний процес зміцнення партнерських відносин педагогів із 

батьками та представниками громадськості. 
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Недоліки  

1. Недостатня адаптація навчальних програм і педагогічних технологій до 

запитів ринку освітніх послуг і ринку праці. 

2. Недостатнє використання здоров'язберігаючих  технологій в організації 

освітнього процесу. 

3. Загальний режим роботи НВК не повною мірою відповідає сучасним 

медико-валеологічним, психолого-педагогічним і ТМ-вимогам (вимогам 

тайм-менеджменту). 

4. Консерватизм деяких педагогів щодо використання інтерактивних 

технологій. Як наслідок – переважання лекційно-репродуктивних методів 

проведення уроків. 

5. Недостатня увага  вчителів до формування та розвитку загальних 

навчальних умінь і функціональної громадськості учнів. 

6. Замало педагогів, які узагальнили свій досвід у вигляді друкальських робіт, 

виступів на конференціях. Відсутність авторських програм. 

7. Недостатньо розроблено систему методів аналізу й оцінювання результатів 

діяльності педагогів-кураторів. 

8. Недостатнє використання адміністрацією навчального закладу технологій 

особистісно зорієнтованого управління освітнім процесом. 

9. Значні резерви щодо вдосконалення освітнього розвивального середовища, 

організації ефективної виховної роботи та позаурочної розвивальної 

діяльності учнів. 

10. Недостатнє використання сучасних технологій ефективної наступності в 

роботі між 5-8, 9-11 класами, а також у роботі з обдарованими дітьми. 

11. Система проектування та планування роботи сучасної НВК внутрішньої 

мережі (Інтернет); відсутні технічні умови для поступового переходу до 

організації освітнього процесу в стаціонарно-дистанційному форматі. 

12. Не створено матеріально-технічних, кадрових і методико-технологічних 

умов переходу освітнього процесув режимі трилінгвізму. 

13. Недостатній обсяг усіх форм фінансування НВК. 

 

Можливості  

1. Удосконалення умов для зниження здоров'явитратності та підвищення 

загальної ефективності освітнього процесу за рахунок удосконалення 

системи управління НВК, використання досягнень сучасної дидактики, 

психології, валеології, тайм-менеджменту (ТМ), медіаосвіти й інших 

дисциплін. 

2. Залучення більшості педагогів до роботи семінарів-тренінгів і творчих 

груп із опануваня продуктивних технологій з особистісно  зорієнтованого 

та індивідуалізованого навчання. 

3. Значне зростання продуктивності уроків за рахунок модульного  навчання, 

використання активних та інтерактивних методів, технологій тайм-

менеджменту, між предметних зв’язків, синергетичного ефекту, 

тьюторського супроводу тощо. 
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4. Збільшення частки педагогів, які використовують на уроках і в позакласній 

роботі колективні, групові, командні форми роботи для ефективної 

взаємодії учнів. 

5. Збільшення частки педагогів, які систематично використовують у роботі 

сучасні ІКТ, Інтернет-ресурси, електронні дидактичні засоби тощо. 

6. Забезпечення поступового переходу освітнього процесу в режим 

трилінгвізму (полілінгвізму). 

7. Суттєве підвищення рівня основного середовища та загального впливу  

НВК на виховання, навчання, розвиток і соціалізацію учнів. 

8. Значне підвищення продуктивності освітнього процесу за рахунок 

ефективної наступності, налагодження роботи з обдарованими дітьми, 

повного використання переваг школи повного дня, оздоровчо-

лінгвістичних таборів тощо. 

9. Формування транспарентної громадсько-сімейної, відкритої для 

моніторингу з боку батьків і громади. 

10. Професіоналізація управлінської системи за умов лідерства та перехід на 

особистісно зорієнтоване управління. 

11. Збільшення громадської складової в управлінні гімназією. Делегування 

повноважень співробітникам і представникам громадськості. 

12. Забезпечення стійкого багатоканального фінансування НВК. 

 

2.2. Наступність із попередньою програмою розвитку 

 

Розвиток навчального закладу в попередні роки здійснювавося відповідно 

до розробленої програми, розрахованої на період з 2020 по 2025 pp., цілі якої в 

основному досягнуті. У ході реалізації цієї програми педагогічний колектив 

НВК успішно працював над вирішенням наступних завдань: 

 розвиток індивідуальних здібностей учнів за допомогою впровадження 

прийомів особистісно орієнтованої освіти; 

 підвищення якості навчального заняття за допомогою активізації роботи з 

упровадження в практичну діяльність педагогів сучасних педагогічних 

технологій, інноваційних форм навчання, інформаційно-комунікативних 

технологій; 

 забезпечення різноманітності форм роботи з обдарованими, здібними 

дітьми, що мають підвищену мотивацію до вивчення навчальних предметів; 

 організація освітнього середовища, що сприяє успішній адаптації учнів при 

переході з початкової школи в середню ланку і з основної в старшу школу; 

 удосконалення системи моніторингу успішності навчання учнів з метою 

виявлення негативної динаміки якості знань, прийняття своєчасних рішень 

щодо усунення недоліків у роботі; 

 підвищення теоретичних, методологічних знань педагогів шляхом 

організації діяльності методичної ради, педагогічної і психологічної освіти; 

 створення умов для саморозвитку, професійного вдосконалення вчителів за 

допомогою здійснення самоосвітньої, рефлексивної діяльності; 
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 організація роботи з молодими вчителями за допомогою закріплення 

наставників, проведення відкритих уроків та майстер-класів, індивідуальних 

консультацій;  

 оптимізація роботи по виявленню, вивченню, узагальненню актуального 

педагогічного досвіду. 

Дані завдання продовжують бути актуальними і в даний час. Однак 

висока динаміка змін соціально-економічного та політичного характеру, 

зафіксована в Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століті, 

потребує розробки нової програми розвитку. 

Розроблена педагогічним колективом гімназії нова програма розвитку 

враховує: 

 зміни соціально-економічної ситуації в країні в цілому; 

 суттєві зміни, що відбуваються на ринку освітніх послуг міста, викликані 

зростанням попиту на випускників шкіл, які пройшли профільне навчання 

перш за все з математичного, технічного та природничо-наукового профілів; 

 розвиток процесів узаємодії НВК з освітніми установами вищої професійної 

освіти; 

 необхідність удосконалення змісту, методів і форм організації освітнього 

процесу відповідно до прийнятих стандартів початкової та основної 

загальної освіти; 

 зміни в процесах професійного розвитку педагогічних та управлінських 

кадрів НВК; 

 зміни, пов’язані з необхідністю впровадження сучасних освітніх технологій, 

насамперед інформаційно-комунікаційних. 

Реалізація нової  програми розвитку передбачає побудову моделі «Школа 

– осередок сучасної класичної гімназії», орієнтованої як на збереження 

традицій української освіти, так і на оновлення існуючої системи. 
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3. Мета, завдання та основний зміст діяльності з реалізації 

програми розвитку 
 

3.1. Основна ідея інноваційного розвитку НВК, обґрунтування 

важливості й необхідності інноваційних змін 

 

Інноваційна ідея розвитку освітньої установи полягає в тому, що в ній 

формується середу сучасної класичної школи, основою якої є мовна освіта. 

Щоб відчувати себе впевнено в умовах високої динаміки соціально- 

економічних, політичних та інших змін, притаманних сучасному суспільству, 

випуск НВК повинен володіти універсальної загальноосвітньої підготовкою, 

ключовим компонентом якої може бути лінгвістичний компонент. Це 

передбачає, що учень досконало володіє рідною мовою і може активно 

використовувати в діяльності іноземну мову. Знання мов як інструментами 

діяльності є один з найважливіших умов, які дозволяють випускнику бути 

успішним практично в будь-якій сфері соціально-економічного та культурного 

життя суспільства. 

Це визначає необхідність розвитку філологічної освіти в НВК як системо 

утворюючого, яке дозволить забезпечити: 

 Підвищення мовної культури учнів при багатофункціональному 

використанні ними рідної мови як основного засобу комунікації та бази для  

вивчення іноземних мов; 

 Такий рівень знань першої іноземної мови (англійської), який би давав 

можливість випускникові НВК активно використовувати його стосовно до 

будь-якого профілю подальшого професійного навчання; 

 Володіння другою (а для найбільш підготовлених учнів – другою і третьою) 

іноземною мовою на рівні, достатньому для успішної мовної комунікації 

всіх видів. 

Тому технології й методи, використовувані педагогами в роботі з учнями 

в ході освітнього процессу, повинні бути орієнтовані на: 

 самопізнання й саморозвиток учнів; 

 розвиток у них самостійності та відповідальності за свої успіхи й невдачі; 

 формування самостійної оціночної діяльності учнів; 

 заохочення зусиль учнів, спрямованих на досягнення високих результатів у 

різних видах діяльності; 

 розвиток в учнів вольових якостей шляхом їх включення в досить складну, 

але разом з тим посильну роботу. 

Це  передбачає перехід від інформаційно-пояснювальної освітньої 

технології до діяльнісно-розвиваючої, яка передбачає заміну монологічних 

методів пред'явлення навчальної інформації діалоговими формами спілкування 

педагогів з учнями та учнями між собою, підвищення рівня самостійності учнів 

у своїй навчальній діяльності, використання в освітньому процесі активних та 

інтерактивних методів навчання. Істотну роль у цьому напрямку будуть грати 

інтеграція основної і додаткової освіти, учнівське самоврядування та різні 

шкільні спільноти. 
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3.2. Мета, завдання та етапи реалізації програми 

 

Мета програми: забезпечити позитивну динаміку розвитку НВК як 

відкритої інноваційної системи, конкурентоздатності й орієнтованої на 

підготовку особистості учня, який легко адаптується в сучасних життєвих 

ситуаціях. 

 

3.3. Стратегічні завдання програми 

 

1. Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам 

другого покоління шляхом модернізації навчального змісту та освітніх 

технологій, створення адаптованої моделі старшої школи на основі 

інтеграції основних принципів класичного підходу до освіти і 

концептуальних ідей профільної школи. 

2. Модернізація ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, науково-

методичного) забезпечення навчально-виховного процесу та формування 

сучасної навчальної інфраструктури. 

3. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей і дітей із 

підвищеними інтелектуальними здібностями. 

4. Розвиток інформатизації освіти в НВК та розширення єдиного 

інформаційного простору. 

5. Створення інноваційної моделі збагачення духовної культури педагога як 

основи підвищення професійної майстерності учителя та упровадження її у 

практику роботи НВК. 

6. Підвищення ефективності управління НВК, розвиток форм Державно-

громадського управління навчально-виховним процесом. 

7. Удосконалення організаційно-правових і економічних механізмів НВК, 

підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг та інноваційних 

моделей. 

8. Забезпечення системного використання розвиваючих і здоров я зберігаючих 

педагогічних технологій у навчальній та виховній діяльності. 

9. Оновлення підходів до оцінювання якості освіти шляхом оптимізації 

системи моніторингу, розробки та активного використання тестів і тестових 

завдань. 

10. Удосконалення виховної системи НВК в умовах соціалізації особистості у 

суспільстві. 

11. Активізація діяльності НВК в міжнародному та європейському освітніх 

просторах.; 

12. Модернізація існуючої моделі інтеграції урочної та позаурочної сфер 

діяльності учнів. 

 

3.4. Механізми реалізації програми 

 

Реалізація будь-якої програми передбачає наявність засобів і інструментів 

чи механізмів, які реально працюють у конкретному навчальному закладі. 

Серед механізмів реалізації програми розвитку можна виділити наступні: 
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 ефективне проектування та планування цілісного інтегрованого 

загальноосвітнього середовища навчального закладу, яка базується на 

концепції мовної освіти, що включає навчальний план НВК, 

короткотермінові та перспективні плани роботи, планування діяльності 

професійних об’єднань, дитячих колективів тощо; 

 реалізація системи інформаційної підтримки реалізації програми, яка 

включає інформування членів педагогічного колективу, учнів, батьків, 

партнерів про основні елементи мовної освіти; шляхах і перевагах її 

реалізації в НВК; 

 створення для педагогів матеріальних і моральних стимулів роботи в 

рамках програми, умов для виявлення ініціативи; атмосфери особистої 

зацікавленості в результатах, розуміння перспектив і цінностей власного 

професійного розвитку через успішну реалізацію програми; 

 створення для учнів сукупності особистих і соціально виховних 

перспектив власного розвитку, соціалізації, успішності при вході в 

референтні групи в рамках різних заходів програми, перспектив зростання 

при співпраці з партнерами, які беруть участь у  реалізації програми; 

 опрацювання та презентація моделі інтегрованої мовної освіти та її 

основних результатів як значних інноваційних продуктів, які користуються 

запитом у системі освіти.  

До механізмів реалізації ми відносимо експериментальні міні-проекти. 

 

3.5. Етапи реалізації програми  

 

І етап 
(вересень 2020 року — січень 2021 року) 

Діагностико концептуальний етап  

 Аналіз досягнень педагогічної й філософської освіти, традиції, но нації. 

 Аналіз якості освіти в гімназії, інноваційних процесів у освітньому просторі 

НВК. 

 Виявлення перспективних напрямків розвитку НВК та моделювання її 

нового якісного стану. 

 

ІІ етап 

(лютий 2021 року — серпень 2022 року)  

Організаційно-теоретичний етап  

 Розробка концепції. 

 Формування пакету діагностичних методик. 

 Розробка моделі моніторингу якості освіти. 

 

ІІІ етап 

(вересень 2022 року — грудень 2023 року) 

Практичний етап 

 Модернізація ресурсного забезпечення програми розвитку. 

 Формування цілісної моделі управління якістю освіти в НВК. 
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 Упровадження ідей синтезу традицій- та інновацій у освітній простір НВК. 

 Моніторинг динаміки якості освіти. 

 

IV етап. 

(січень 2024 року — серпень 2025 року)  

Підсумково-презентаційний етап 

 Виявлення позитивної динаміки якості освіти в освітньому просторі НВК. 

 Узагальнення отриманих результатів. 

 Розробка стратегії подальшого розвитку НВК. 

 Узагальнення досвіду реалізації програми розвитку на сайті НВК, у фахових 

виданнях, під час проведення різноманітних форумів. 
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4. Концептуальні обґрунтування стратегії розвитку 
 

Концепція розвитку НВК склалася в результаті аналізу існуючого 

соціального замовлення, ситуації в навчальному закладі і в її зовнішньому 

середовищі. 

Місією НВК є надання широкого поля можливостей для учнів, 

орієнтованих на високий рівень розвитку, основою якого є якісна гуманітарна 

освіта. У нашому розумінні така освіта базується на потужному лінгвістичному 

освітньому компоненті, результатом вивчення якого є висока мовна культура 

випускників навчального закладу при багатофункціональному використанні 

ними рідної мови, активне використання першої (англійської) іноземної мови, 

володіння основами другої (для найбільш підготовлених учнів і третьої) 

іноземної мови . Високоякісна мовна підготовка повинна бути основою для 

якісного освоєння учнями різних освітніх областей і профілів навчання в 

старшій школі, соціалізації особистості, повинна сприяти розвитку в учнів 

різноманітних творчих здібностей. Крім того, розвиток НВК передбачає 

подальше вдосконалення її виховної моделі, орієнтованої на комплексне 

виховання в учнів соціально відповідальної громадянської позиції, що є не 

тільки основою особистої успішності молодої людини, а й запорукою розвитку 

й процвітання держави в умовах світової. 

НВК "Ерудит" - це модель навчального закладу, у якому суттєво змінено 

зміст навчання й сама система взаємовідносин суб'єктів навчального процесу. 

НВК "Ерудит" - це навчальний заклад, орієнтований на створення 

оптимальних умов для формування стійкої мотивації освітньої діяльності. 

Гуманітарна спрямованість, обрана навчальним закладом, дає можливість 

універсалізації освіти, широкого вибору шляхів подальшого навчання, тому що 

дає цілісну систему освіти й визначає своє місце в ній. 

Освітня діяльність такого навчального закладу будується на підставі 

положень Конвенції 00Н про права дитини, Конституції України, Законів 

України "Про освіту" та "Про сприяння соціальному становленню і розвитку 

молоді в Україні". 

 

4.1. Філософія, місія, візія НВК 

 

Основними орієнтирами для розвитку НВК на 2020-2025 рр. є: 
 філософія НВК “Ерудит”; 

 візія - основне стратегічне завдання (ідея щодо образу майбутнього) 

НВК; 

 місія НВК “Ерудит”; 

 парадигма виховання; 

 пріоритети розвитку (стратегічні цілі) НВК. 

У НВК відпрацьована своя філософія, куди входять такі положення: 

 кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними  

методиками, що передбачають досягнення високих цілей, і в зручному  

для себе темпі; 
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 ми повинні зробити все, щоб розвинути в кожному учні бажання досягти 

відмінних знань за всіма аспектами програми: інтелектуальним, 

соціально-емоційним, фізичним; 

 увесь колектив має бути позитивним прикладом у вихованні таких рис,  

як: ініціативність, повага, толерантність. 

Створення системи навчально-виховного процесу, у якому кожен учень 

може максимально використати свій духовний, інтелектуальний і фізичний 

потенціал, сприяє визначенню місії НВК: 

 активна участь у процесі формування інтелектуального потенціалу 

країни, становлення й розвиток вищих потреб особистості, 

громадянського й духовного її відродження; 

 виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей; 

 створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної 

особистості на основі розширення базового компоненту;  

 формування потреб у самоосвіті та саморозвитку; 

 підготовка учнів до отримання вищої освіти, до творчої праці в різних 

сферах наукової і практичної діяльності; 

 реалізація ідеї загального інтелектуального, морального розвитку 

особистості засобами гуманітаризації змісту освіти; 

 забезпечення міжнародних вимог до складання програм для дітей із 

високими інтелектуальними здібностями. 

Основними умовами успішності реалізації даної місії навчального 

закладу виступають високий професіоналізм педагогів, сучасне оснащення 

освітнього простору НВК, наявність у ній здоров'язберігаючого освітнього 

середовища, адекватний цілям і завданням розвитку НВК.  

Місія НВК базується на наступних цінностях: 

 цінності дитинства як особливого періоду життя людини, що передбачає 

реалізацію гуманістичного підходу до організації освітнього простору; 

 цінності освіти як найбільш значимого соціокультурного елемента в 

умовах постіндустріального інформаційного суспільства; 

 цінностях розвитку і саморозвитку всіх учасників освітнього процесу, які 

лежать в основі діяльності з підтримки особистісного зростання і  

самовизначення учнів, розвитку професійного потенціалу вчителів та 

педагогічної компетентності батьків (законних представників) учнів; 

 цінностях взаємодії та комунікації, визнання яких сприяє ефективному 

оволодінню знаннями та компетенціями в різних областях теоретичної та  

практичної діяльності. 

НВК орієнтований на реалізацію компетентнісного підходу, який 

передбачає перехід від школи «запам’ятовування» до школи «мислення». 

Звідси принципово важливою концептуальною складовою розвитку НВК стає 

ідея безперервної освіти протягом усього життя наших вихованців. Учні 

повинні набути не просто знання, а «знання в дії», що дозволяють їм учитися 

після закінчення гімназії. Це передбачає: 

 розвиток у них  у ході освітнього процесу здатності користуватися вже 

існуючими знаннями; 
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 формування в учнів універсальних навчальних дій: з одного боку, 

розширення надпредметної освітньої діяльності, а з іншого  - використання 

потенціалу навчальних дисциплін як гуманітарного, так і інших профілів, що 

створює великі можливості для самореалізації й самовизначення особистості 

в швидкозмінюваному просторі сучасної освіти; 

 освоєння в ході освітнього процесу узагальнених способів дій; 

 розвиток в учнів «компетентності до оновлення компетенцій» як ключової 

складової когнітивної компетентності особистості; 

 створення умов для оволодіння рефлексивними видами діяльності, 

формування в учнів рефлексивно-комунікативної компетентності, тобто 

розвиток здібностей, необхідних для організації співпраці у спільній 

діяльності. 

Візія НВК – поєднання навчально-виховної роботи з науково-

методичною, науково-дослідницькою та експериментальною; використання 

поряд із традиційними методами та формами навчання й  виховання 

інноваційних педагогічних технологій. 

 

4.2. Концептуальні принципи розвитку НВК 

 

В основу оновлення навчального освітнього процесу покладені наступні 

концептуальні принципи розвитку навчального закладу: 

Принцип неперервності. Діє як фундаментальна основа організації 

цілісної універсальної системи освіти. 

Принцип інноваційного розвитку, який вимагає, щоб на всіх  вікових 

рівнях неперервної освіти учасники освітнього процесу комплексно й системно 

формували всі основні компоненти розвитку дитини: фізичний, фізіологічний, 

психологічний, соціальний, духовно-моральний. 

Принцип системності. Означає єдину стратегію розвитку освіти в 

рамках НВК, його скоординований характер. Реалізація цього принципу 

дозволяє розглядати створення відкритого освітнього простору НВК як 

цілісний процес, комплекс взаємообумовлених етапів науково-дослідницької та 

практичної діяльності, розміщення в певій послідовності; конкретних цілей і 

завдань, що досягаються на кожному етапі створення освітнього простору; 

певного предметного змісту й оптимальних педагогічних технологій. 

Принцип відкритості. Передбачає активну взаємодію НВК з різними 

соціальними інституттами, суб’єктами освіти між собою і з соціумом і 

характеризує НВК як багатофункціональний освітній заклад, відкритий світу 

культури, сфері соціальних дій і всім людям. Згідно з даним принципом, НВК 

відкритий для різних переконань, діалогу, міжособистісного й міжгрупового 

спілкування, відкрита як для дітей, так і для дорослих. НВК  постійно зміцнює 

взаємозв’язки з життям, соціальними інститутами, з сім'ями, громадськими 

організаціями. 

Принцип інтеграції. Передбачає обєднання можливостей, сил, 

потенціалу учасників освітнього процесу для досягнення поставлених цілей. 
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Принцип поліфункціональності. Забезпечує реалізацію НВК не тільки 

освітньої, виховної та розвиваючої функції, але і профорієнтаційної, 

здоров'язберігаючої, соціалізуючої. 

Принцип гуманітаризації освіти. Передбачає формування в учнів 

багатопланової, цілісної та динамічної картин духовного розвитку. Завдяки 

гуманітаризації освіти здійснюється становлення духовного світу людини, 

створюються умови для розвитку внутрішньої проби самовдосконалення 

реалізації творчих можливостей особистості. 

Принцип гуманізації освіти є основоположним принципом діяльності, 

який передбачає переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу в світлі 

людиностворюючої функції. Він вимагає  розглядати дитину як головну 

цінність у системі людських відносин, головною нормою яких є гуманність. 

Цей принцип вимагає поваги до кожної людини, а  також забезпечення свободи 

совісті, віросповідання і світогляду. Він передбачає гуманістичний характер 

освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя й здоровя людини, 

свободи розвитку особистості. Виховання громадянськості, працьовитості, 

поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, 

Батьківщини, родини. 

Принцип відкритого навчального простору. Цей принцип є 

найоб’єктивнішим і загальним. Він полягає у формуванні відкритого простору 

для кожного, хто до нього входить, -  учнів, батьків, педагогів, партенірів, 

представників вузів та науки. Будь-який учасник  взаємодії, з яким 

установлюються  партнерські відносини з НВК, стає повноправним суб’єктом 

публічного  обговорення й прийняття рішень. Цей принцип повинен 

виконуватися неухильно й забезпечуватися відповідними процедурами, 

нормами й традиціями. НВК повинний стати не «школою досвіду», а місцем 

активних соціальних і професійних проб своїх сил, простором розкриття 

особистісного потенціалу та школою  дорослішання. 

Принцип індивідуалізації навчання. Передачає визначення 

індивідуальної траєкторії фізичного, психічного, соціального, духовно-

морального розвитку кожного учня, включення його в різні види діяльності з 

урахуванням його особливостей, розкриття потенціалу особистості як в 

навчальній, так і позанавчальній роботі, надання можливостей кожному учневі 

для самореалізації і саморозвитку. 

Принцип природовідповідності. Передбачає врахування 

закономірностей природного розвитку дітей, зміцнення їх фізичного і 

психологічного здоровя. Передбачає, що навчання й виховання ґрунтуються на 

науковому розумінні взаємозв’язку природних і соціокультурних процесів; що  

учнів навчають і виховують відповідно до  їх статі, віку, формують у них 

відповідальність за саморозвиток. 

Принцип диференціації. Передбачає формування такої структури, де 

максимально враховуються індивідуальні здібності й можливості учня. 

Диференціація навчання передбачає формування ступенів, класів, потоків і  

груп з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.   
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Культурологічний принцип передбачає процес активного 

цілеспрямованого розвитку та саморозвитку школярів у напрямі розуміння, 

відтворення та примноження культурних цінностей. 

Принцип комплексності. Базується на розробленні особливого підходу 

до викладання предметів інваріантної та варіативної складових навчального 

плану з урахуванням культурологічного аспекту, а також передбачає створення 

цілісного освітнього простору (школа, державні та громадські організації, інші 

навчальні заклади міста й області, позашкільні установи), у якому відбувалося б 

становлення особистості, здатної до культуротворчості. 

Принцип аксіологічності. Вимагає формування в учнів стійких 

світоглядних уявлень про загальнолюдські цінності як невід’ємну складову 

будь-якого демократичного суспільства. 

Принцип багатоаспектності. Реалізується у сполученні 

культурологічних, соціальних, психологічних, освітніх та виховного аспектів. 

Принцип послідовності передбачає, що цілі та завдання системи 

навчання й виховання в закладі мають бути розподілені на стратегічні й 

поточні, і на кожнім етапі можливість реалізації поставлених цілей та завдань 

має підтримуватися відповідним ресурсним забезпеченням. 

Принцип особистісно інтегрованого підходу до розвитку учня вимагає 

врахування специфіки його емоційно-психічного й духовного життя та 

реалізації індивідуального підходу під час організації навчально-виховного 

процесу. 

 

4.3. Парадигма виховання 

 

Парадигма виховання спрямована на формування системи моральних і 

естетичних цінностей людини, усебічний розвиток індивідуальності, створення 

внутрішньої потреби у самовдосконаленні, в основі якої лежать: 

 ідея самовизначення особистості (формування культури життєвого 

самовизначення людини); 

 ідея спрямування виховання на особистість (у центрі уваги – дитина, 

особистість, її індивідуальні нахили, інтереси, своєрідність характеру); 

 ідея колективної спрямованості (переосмислення принципу ”виховання в 

колективі й через колектив”); 

 ідея добровільності (без власної доброї волі дітей не можуть бути втілені 

ніякі ідеї виховання). 

 ідея демократизації навчально-виховного життя, яка передбачає 

створення особливого культурно-освітнього простору. Вона включає в 

себе багатосторонні, варіативні, інтерактивні форми роботи з учнями на 

основі співуправління дорослих і дітей; 

 ідея позитивного самовизначення, яка передбачає побудову освітніх 

моделей, орієнтованих на реалізацію різноманітних здібностей суб’єкта в 

ситуаціях невизначеності й вибору; 

 ідея довіри та підтримки. Рішуче відмовитися від ідеології та практики 

соціоцентричного за спрямованістю й авторитарного за характером 

навчально-виховного процесу, властивого педагогіці насильницького 
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формування особистості дитини. Збагатити арсенал педагогічної 

діяльності гуманістичними особистісно орієнтованими технологіями 

навчання й виховання учнів. Віра в дитину, довіра їй, підтримка її зусиль 

до самореалізації й самоствердження повинні прийти на зміну надмірній 

вимогливості й надмірного контролю. Не зовнішні впливи, а внутрішня 

мотивація детермінує успіх навчання та виховання; 

 ідея партнерства передбачає консолідацію можливостей НВК, соціуму, 

батьків, відповідність інтересів партнерів меті оновлення та розвитку 

навчального закладу; 

 ідея творчості й успіху. Індивідуальна й колективна творча діяльність 

дозволяє визначити й розвивати індивідуальні особливості учня й 

унікальність навчальної групи. Завдяки творчості дитина виявляє свої 

здібності, дізнається про «сильні» сторони своєї особистості. Досягнення 

успіху в тому чи іншому виді діяльності сприяє формуванню позитивної 

«Я – концепції» особистості учня, стимулює здійснення дитиною 

подальшої роботи з самовдосконалення та самопобудови свого «я»; 

 ідея відкритості, при якій НВК буде відкритою для широких соціальних 

зв’язків. 
 

4.4. Модель особистості випускника НВК «Ерудит» 
 

 Для досягнення мети інноваційної діяльності необхідно чітко уявляти 

якісні характеристики особистості дитини на кожному етапі її становлення в їх 

єдності, взаємозв’язку й взаємопідпорядкованості. Концепція розвитку НВК 

”Ерудит” зорієнтована на особистісну модель випускника. 
           Знання та уміння                 Здоров’я 

Достатній рівень базових знань, необхідний для продовження 

освіти. 

Цілісне бачення проблем, вільне орієнтування в знаннях на 

міжпредметному рівні. 

Грамотне й вільне володіння усним та писемним мовленням. 

Екологічна грамотність, розуміння взаємозв'язку людини з 

природою. 

5. Знання основних досягнень культури. 

6. Знання способів раціональної роботи, здібність до самоосвіти 

 1. Здоровий спосіб життя. 

2.  Свідоме ставлення до здоров'я та 

фізичної культури. 

3. Оволодіння антистресовим захистом, 

аутотренінгом, самомасажем. 

4. Уміння застосовувати найпростіші 

засоби надання першої медичної 

допомоги, здатність діяти у 

надзвичайних ситуаціях 

 

 

 
Пізнавальна діяльність  Культура особистості, життєва й моральна позиція 

1. Інтелектуальна готовність і здібність до 

продовження навчання. 

2. Свідомі пізнавальні інтереси та 

прагнення реалізувати їх. 

3. Здібність використовувати знання на практиці. 

4. Раціональна організація праці, самоосвіти, 

науково-дослідницької роботи 

5. Уміння застосовувати знання в нестандартних 

ситуацій для розв'язання виникаючих проблем 

 5. Гуманістичний світогляд. 

6. Культура самовизначення особистості, прагнення до 

самовдосконалення. 

Правова культура. 

Комунікативна культура спілкування. 

Дбайливе ставлення до 

загальнолюдських цінностей. 

6. Чесність, принциповість, уміння відстоювати свої 

погляди та переконання. 

7. Оптимізм, наполегливість у подоланні труднощів. 

8. Адекватна самооцінка 

 

Творчо розвинена соціально зорієнтована особистість, здібна 

до самореалізації 
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МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 5 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці. 

Володіє елементами індивідуального планування : 

а) уміє скласти план навчальної праці з урахуванням специфіки предметів; 

б) визначає завдання навчальної праці; 

в) планує основні етапи її виконання, використовує раціональні способи її 

виконання; 

г) володіє різними способами контролю; 

д) оцінює якість роботи згідно з вимог ами: 

- уміє працювати в групі; 

- може виконувати роль консультанта з предмета. 

 

2. Робота з книгою. 

При роботі з текстом: 

а) використовує техніку швидкого читання ; 

б) виразно читає художні твори ; 

в) розрізняє читання орфоепічне й орфографічне, логічне й пунктуаційне. 

Темп читання - орієнтовно 140-170 слів за хвилину. 

При роботі з підручником: 

а) уміє працювати з поняттями, використовуючи словники та прийоми порівняння 

на однотипному матеріалі різних підручників; 

б) володіє окремими прийомами систематизації навчального матеріалу, 

використовуючи різні підручники; 

в) при засвоєнні змісту складає простий і складний плани, схеми, таблиці, 

діаграми, опорні конспекти. 

При сприйнятті тексту на слух  уміє: 

а) виділити головну думку й відтворити її; 

б) визначити взаємозв'язок і логічну послідовність думок; 

в) назвати мовне оформлення та відтворити особливості стилю висловлювання; 

г) аналізувати та рецензувати відповіді учнів згідно плану; 

д) слухати та виправляти власну мову; 

є) самостійно дати фрагмент уроку з використанням аудіо- та відеотехніки. 

Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички: 

а) самостійно підбирає потрібні до теми книги; 

б) користується бібліотечним каталогом, тематичними картотеками й 

використовує ці матеріали при підготовці до уроку. 

 

3. Культура усного й писемного мовлення: 
У техніці усної мови: 

а) уміє відповідати на різноманітні питання; 

б) володіє технікою постановки різних за характером питань до слова, 

речення, тексту, до  відповіді та розповіді; 

в) веде діалог на основі матеріалу нескладних тем з використанням 

наочності; 
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г) переказує за планом стисло, детально, вибірково зміст тексту, художнього 

твору, фільму; 

д) уміє створювати зв’язні висловлювання, різні за типом мовлення: опис, 

роздум, розповідь. 

У  техніці писемного мовлення: 
 а) володіє новим видом письмових  робіт – відгуком на прочитану книгу. 

Темп письма – орієнтовно 60 знаків за хвилину.     

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 6 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці: 

1.1. Володіє індивідуальним плануванням: 

а) самостійно визначає окремі навчальні завдання; 

б) планує свою діяльність при виконанні конкретних навчальних завдань; 

в) використовує раціональні прийоми виконання; 

г) контролює й оцінює виконання завдань за зразком, за результатом, під час 

виконання. 

1.2. Уміє витримувати темп роботи в парі та групі. 

1.3. Уміє виконувати функції асистента вчителя на уроці, може самостійно 

дати фрагмент  уроку з використанням аудіо-  та відеотехніки, володіє 

прийомами консультування. 

 

2. Робота з книгою та іншими джерелами інформації. 
Володіє основними видами читання, уміє застосовувати аналітичне й пояснювальне 

читання, темп читання - 170-210 слів за хвилину (орієнтовно). 

При роботі з текстом уміє: 

а) виділити головне; 

б) розібратися в змісті та структурі понять за допомогою словників; 

в) порівняти зміст кількох джерел і зробити їх аналіз; 

г) систематизувати знання у вигляді опорних, логічних схем, планів, 

таблиць. 

При прослуховуванні різних текстів (розповіді, пояснення, відповіді) уміє: 

а) виділити мікротеми, фіксуючи їх у вигляді плану з використанням 

елементів стенографії; 

б) визначити стиль тексту (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, 

публіцистичний); 

в) аналізувати текст за запропонованим планом; 

г) виявити мовні помилки й виправити їх; 

д) зіставити почутий текст зі змістом матеріалу, що вивчається. 

Бібліотечно-бібліографічні навички та уміння : 

а) самостійно підбирає додаткову літературу; 

б) володіє технікою роботи з різноманітними словниками й дитячими 

енциклопедіями; 

в) правильно записує на формуляр потрібну книгу, статтю з газети, журналу; 

г) може дати огляд нової літератури з даної теми. 
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3. Культура усного й писемного мовлення. 

У техніці усної мови вміє: 

а) переказувати (вибірково, докладно, стисло) радіо-, відеопередачі, 

кінофільми, художні твори; 

б) створювати зв'язні висловлювання, різні за типом, стилем мови, композицією на 

основі порівняння фактів та явищ. 

У техніці писемного мовлення володіє основними видами письмових робіт та засвоїв 

нові: статтю, оголошення.  

Темп письма - орієнтовно 70 знаків за хвилину. 

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 7 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці: 

а) володіє технікою індивідуального планування, здійснено частковий 

перехід на індивідуальний план навчання; 

б) використовує окремі методики колективного та індивідуального навчання; 

в) володіє технікою консультування, уміє провести урок для молодших 

школярів. 

 

2. Робота з книгою, іншими джерелами інформації. 
Використовує різноманітні види читання в залежності від мети, дотримується 

виразності при читанні різних текстів. Темп читання - орієнтовно 210-250 

слів за хвилину. 

При роботі з текстом: 

а) виділяє головне при засвоєнні змісту теми; 

б) уміє побудувати логічну схему теми; 

в) систематизує знання з даної теми у вигляді плану; 

г) здійснює порівняння, виявляє загальне та особливе в змісті теми на основі 

кількох джерел;  

д) уміє робити висновки. 

При прослуховуванні текстів різних типів (розповіді, опису, роздуму) уміє: 

а) користуватися планом при передачі змісту прослуханого тексту  

(план складається під час звучання тексту); 

б)  аналізувати текст у відповідності з визначеною схемою; 

в) роботи висновки, порівнюючи прослуханий текст зі змістом матеріалу, що 

вивчається. 

Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички: 

а) володіє технікою роботи з різноманітними словниками, енциклопедіями 

універсального типу (БСЄ, МСЄ, ДЄ), довідковою літературою; 

б) уміє користуватися каталогами: систематичним, газетних і журнальних 

статей; 

в) уміє роботи виписки з газет та журналів, правильно їх оформляти, 

використовувати в навчальній праці. 
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3. Культура усного й писемного мовлення. 
У техніці усного мовлення: 

а) самостійно формулює питання для уточнення змісту теми, що засвоюється; 

б) веде діалог з метою закріплення теми, що вивчається; 

в) складає зв’язні тексти різних типів з індивідуальними й порівняльними 

характеристиками; 

г) будує відповідь, використовуючи додаткові матеріали (наукову, художню 

літературу, аудіо- та відеоджерела). 

У техніці письмового мовлення володіє основними видами письмових робіт і засвоїв 

нові: рецензія на відповідь учня, інтерв'ю з певної теми. 

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 8 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці : 

а) уміє використовувати в роботі етапи індивідуального плану; 

б) володіє продуктивними способами й методами навчання; 

в) аналізує та оцінює власну навчально-пізнавальну діяльність; 

г) володіє технікою консультування, уміє пояснити матеріал теми (дати систему 

уроків для молодших школярів з отриманням результатів засвоєння змісту теми). 

2. Робота з книгою та іншими джерелами інформації. 
Володіє сформованою технікою читання (може показати техніку читання при 

участі в міні-спектаклі, літературній композиції  тощо), темп читання - орієнтовно 

250-270 слів за хвилину. 

При роботі з текстом уміє: 

а) працювати з основними поняттями теми (виділяти їх, знаходити трактовку в 

різних словниках, давати пояснення своїми словами, використовувати в практичній 

діяльності); 

б) при роботі над темою встановлювати міжпредметні зв'язки; 

в) на основі окремих параграфів будувати логічну схему, простий і складний 

плани; 

г) використовувати таблиці, графіки для систематизації знань із теми на основі 

різних джерел; 

д) робити узагальнюючі висновки з теми. 

При прослуховуванні різноманітних текстів, пояснень, радіо-, телеповідомлень, 

аудіозаписів уміє: 

а) вести запис (використовуючи скорочення, стенографію); 

б) відтворити прослуханий текст у вигляді простого та складного планів; 

в) проаналізувати прослуханий текст стосовно змісту та форми. 

Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички: 

а) використовує коментарі авторські, перекладача, редактора, у кінці книги; 

б) застосовує довідковий апарат книги; 

в) володіє прийомами роботи з показником творів до збірок, а також 

довідниковим томом у збірці творів; 

г) має навички роботи з публіцистичною й суспільно-політичною літературою; 

д) самостійно складає список літератури для індивідуального плану навчання. 
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3. Культура усного та писемного мовлення. 

У техніці усного мовлення вміє: 

а) самостійно формулювати питання на застосування знань 

(може скласти зразки контрольних робіт або індивідуальних карток для учнів 

молодшого віку); 

б) вести діалог з метою отримання нової інформації (урок журналістики: узяти 

інтерв'ю в людей різних професій у відповідності до теми); 

в) зв'язно викладати матеріал, засвоєний на основі різних джерел; 

г) складати індивідуальні, групові, порівняльні характеристики. 

У техніці писемного мовлення володіє основними видами письмових робіт (відгук 

на прочитану книгу, рецензія на відповідь учня, інтерв'ю на задану тему, допис у 

газету, оголошення і т.п.) та оволодів новими видами: план на основі різних джерел, 

конспект лекції, протокол, заява.  

Темп письма - орієнтовно 80-100 знаків за хвилину. 

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 9 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці: 

а) уміє складати й працювати за індивідуальним планом навчання з урахуванням 

рекомендацій педагогів та консультантів; 

б) визначає та аналізує засоби виконання індивідуального плану; 

в) здійснює самоконтроль і дає самооцінку своєї навчальної діяльності за 

індивідуальним планом; 

г) бере участь у роботі наукового товариства; 

д) уміє сконструювати й дати урок для молодших учнів. 

 

2. Робота з книгою та іншими джерелами інформації. 

Володіє технікою виразного читання.  

Темп читання - орієнтовно 270-290 слів за хвилину.  

Під час роботи з текстом уміє самостійно вивчити тему, при цьому володіє 

уміннями: 

а) установлювати міжпредметні зв'язки з різних джерел; 

б) користуватися сформованими прийомами виділення головного; 

в) передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі; 

г) самостійно складати логічні схеми типових відповідей; 

д) використовувати знання в нестандартних ситуаціях; 

є) узагальнювати й систематизувати матеріал у обсязі навчальної теми. 

Під час прослуховування різноманітних текстів уміє : 

а) поєднувати сприйняття змісту тексту з записами основних положень у вигляді 

плану, тез, конспекту; 

б) відтворювати основні думки почутого у вигляді рецензії; 

в) аналітично сприймати зміст і літературну форму своєї мови; 

г) використовувати у своїй мові зміст радіо-, телепередач, магніто- і відеозаписів. 
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Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички: 

а) у роботі з критичною літературою вміє знаходити її в каталогах та картках, 

використовувати списки літератури в книгах; 

б) володіє технікою роботи з періодичними виданнями; 

в) володіє навичками роботи з електронним каталогом; 

г) обізнаний з методами та формами реклами літературних творів. 

 

3. Культура усного та писемного мовлення. 

У техніці усного мовлення: 

а) веде діалог з метою отримання, уточнення, систематизації інформації (уроки 

журналістики, прес-конференції); 

б) самостійно конструює та проводить урок, подаючи матеріал із кількох джерел 

із використанням екранно-звукових засобів; 

в) розрізняє та вибирає тип відповіді (урок-ситуація, урок-інтерв'ю). 

У техніці писемного мовлення вміє використати основні види письмових робіт: 

виписування цитат, запис під диктовку, переказ, твір, тези, конспект, відгук, 

рецензія на відповідь, стаття, оголошення, протокол, заява, автобіографія, 

характеристика. 

У робочих зошитах користується необхідними скороченнями слів, елементами 

стенографії. 

Темп письма - орієнтовно 100 знаків за хвилину. 

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 10 КЛАСУ 

 

1. Організація навчальної праці: 

а) самостійно складає індивідуальний план навчання та пропонує його на 

затвердження педрадою гімназії; 

б) складає розклад, програму навчання та визначає форми контролю 

разом із викладачами гімназії, вузів, технікумів; 

в) є учасником наукового товариства, бере участь у шкільних, районних, 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях; 

г) самостійно конструює тематичний блок уроків і може дати серію 

уроків у початкових класах. 

д) може організувати та проводити наукову роботу з учнями молодших 

класів (гурток, творча група з вивчення проблеми, проведення предметних 

олімпіад тощо). 

 

2. Робота з книгою та іншими джерелами інформації. 

У процесі читання: 

а) володіє технікою скорочитання ; 

б) вільно користується всіма видами навчального читання; 

в) використовує техніку вилучення інформації при динамічному та 

уповільненому читанні; 

г) володіє прийомами перечитування тексту. 

Темп читання - орієнтовно 150-290-310 слів за хвилину.  
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Під час роботи з текстом: 

а) самостійно вивчає першоджерела, навчальні теми; 

б) користується різноманітними параметрами мислення : аналізом, синтезом, 

класифікацією, абстракцією, систематизацією й використовує їх щодо 

матеріалів міжпредметного характеру. 

При прослуховуванні текстів уміє: 

а) визначити структуру тексту; 

б) з’ясувати спосіб організації смислових одиниць; 

в) установити відповідність тексту змісту теми, що вивчається, з подальшим 

аналізом; 

г) використати різні форми запису тексту, що звучить ( план, тези, конспект, 

опорні схеми, таблиці, графіки, елементи стенографії); 

д) критично сприймати свою та чужу мову й визначати способи її 

вдосконалення. 

Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички: 

     а) користується міжбібліотечним абонементом; 

б) самостійно підбирає літературу у відповідності зі своїм індивідуальним 

планом; 

в) може рекомендувати літературу для вивчення учням молодшого віку та допомогти 

їм скласти індивідуальний план читання. 

 

3. Культура усного та писемного мовлення. 

У техніці усного мовлення вміє: 

а) розвивати думку за логікою поставленого питання; 

б) уключитися в колективне обговорення й відзначитися в цій діяльності (володіє 

технікою суперечки, конфлікту, обговорення тощо); 

в) зробити доповідь чи повідомлення з використанням різних джерел знань та 

форм доказів, аргументів; 

г) зв'язно викласти тему, мету, гіпотезу, хід та результати своєї пошуково-

дослідницької роботи. 

У техніці писемного мовлення вміє 

користуватися всіма видами письмових робіт та засвоїв нову: 

написання наукової праці (курсової, тематичної). 

Темп письма - орієнтовно 110-120 знаків за хвилину. 

 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 11 КЛАСУ 
 

1. Організація навчальної праці: 

а) уміє самокритично оцінити результати своєї праці за індивідуальним планом 

навчання й надати їх педагогам школи; 

б) може організувати науково-практичну конференцію, панораму наукових ідей з 

учнями молодших класів. 

2. Робота з книгами та іншими джерелами інформації. 

У процесі читання: 

а) володіє системою сформованих навичок читання;  



31 

б) самостійно визначає мету читання, вибирає вид читання та його темп, форми 

вилучення та систематизації інформації в залежності від поставленої мети, 

характеру навчальної ситуації.  

Темп читання - не менше 150-310/330 слів за хвилину. 

Під час роботи з текстом: 

а) володіє вміннями й навичками самостійної роботи з текстами шкільної 

програми: 

б) визначає основний зміст при виконанні індивідуального плану навчання; 

в) аналізує матеріал; 

г) виявляє аналогії; 

д) фіксує головне в записах; 

є) володіє прийомами систематизації навчального матеріалу в межах предмета; 

е) творчо використовує знання в змінених умовах.  

При прослуховуванні текстів:: 

а) володіє навичками аналітичного підходу до текстів, що сприймаються на слух; 

б) використовує різні форми запису в процесі прослуховування.  

Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички застосовує в систематичній роботі 

з різноманітною літературою в бібліотеці під час виконання індивідуального плану 

навчання, при цьому: 

а) швидко підбирає необхідну літературу; 

б) використовує раціональні способи ознайомлення з нею; 

в) систематизує інформацію; 

г) вільно працює з різними каталогами, уключаючи електронний; 

д) конструює й проводить бібліотечні уроки, виставки, літературні 

вечори. 

 

3. Культура усного та писемного мовлення. 

У техніці усного мовлення. 

а) уміє аргументувати свої висловлювання; 

б) вільно володіє основними типами відповідей (див. першоджерело); 

в) може рецензувати навчальний матеріал, відповідь учня, надаючи аналізу 

цілісної завершеної форми. 

У техніці писемного мовлення володіє науковим викладом текстового матеріалу 

з будь-якої проблеми. 
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5. Інноваційно-концептуальна модель розвитку НВК 
 

5.1. Управління інноваційними процесами в НВК 

 

 Реалії сьогодення, проблеми соціально-економічного розвитку 

суспільства тісно пов’язані з національною політикою держави у  сфері освіти. 

Вектор шкільної освіти спрямований у площину особистісно-орієнтованого 

розвитку особистості. 

 Сучасна українська школа – це результат величезних змін, які сталися в 

системі вітчизняної освіти за  останні роки. 

 Демократичні процеси в країні  сприяли тому, що педагогічні колективи 

отримали можливість обирати шлях розвитку навчального закладу, а тому 

унікальних за змістом навчання шкіл стає все більше. У наше професійне життя 

ввійшло й міцно утвердилося в ньому поняття ”інновації” (нововведення). 

 Слово ”інновація” з’явилося у вітчизняній дидактиці на початку  90 рр. 

ХХ ст. і швидко набуло поширення у вчительському середовищі. Термін  

”інновація” прийшов до  нас із зарубіжної педагогіки, яка, в свою чергу, 

запозичила його з економічних дисицплін. 

 Уважають, що вперше слово з’явилося наприкінці ХІХ ст. і  походило від 

латинського іn – в та novus – новий, що в перекладі означає оновлення, новина, 

змінювання. Спочатку це поняття вживалося в етнографії як уведення 

елементів однієї культури в іншу. На початку ХХ ст. філософ і економіст Й. 

Шумпетер запровадив його у сферу макроекономіки, маючи на увазі 

нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та управління, які 

ґрунтуються на використанні досягнень науки й передового досвіду, а також 

використання цих нововведень у найрізноманітніших галузях діяльності. 

 Перенесення терміна ”інновація” у сферу освіти було пов’язане з 

поширенням поглядів на сучасне суспільство як постіндустріальне, де освіта 

відіграє провідну роль. Англійський філософ Е. Тоффлер зазначав, що школа 

повернута скоріше назад, у минуле старої системи, ніж на ледь помітне на 

горизонті нове суспільство, що йде їй на зміну, тому необхідно створити 

систему освіти принципово іншу, суперіндустріальну. Така система, звичайно 

ж, мала бути інноваційною.  

 Сьогодні багато освітніх закладів нового типу працюють у інноваційному 

режимі, але перебувають на різних його етапах. Одні школи мають чітку 

концепцію розвитку свого закладу, програму дослідження й певні результати 

експериментальної роботи, зокрема педагогічні технології, авторські навчальні 

програми з окремих предметів і спецкурсів тощо, інші  знаходяться в пошуку 

стратегії оновлення навчально-виховного процесу. 

 Інноваційні процеси, інтегруючи традиції й новаторство, виступають 

механізмом розробки нових цілей, змісту, форм, методів, технологій і 

управління навчальним закладом. 

 Сьогодні значно зросли труднощі в управлінні  навчальним закладом, 

зокрема НВК, у сфері інноватики, адже: 

 збільшується число зв’язків гімназії з іншими системами (культури, спорту, 

медицини), вони стають більш інтенсивними; 
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 НВК одержав ряд нових соціально-освітніх функцій; 

 зростає необхідність максимально враховувати освітні запити населення, 

орієнтуватися на актуальні й перспективні потреби ринку праці, 

підтримувати й розвивати регіональні історико-культурні традиції; 

 з’являються нові форми  власності, змінюється компонентний склад і 

структура НВК; 

 продожуються інноваційні процеси в освіті; 

 з’являються нові функції у зв’язку із введенням державних стандартів 

освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, державної атестації закладу. 

Сьогодні НВК, як будь-який навчальний заклад, стикається з такими 

труднощами, які залишилися від старої системи освіти і які затрудняють 

нормальному функціонуванню й розвитку: 

 недостатність фінансування; 

 консерватизм існуючої системи управління школою, неоптимальний 

механізм управління освітою; 

 недостатня кваліфікація управлінських кадрів; 

 відсутність продуманих моделей випускників; 

 недостатнє науково-методичне, концептуальне забезпечення управ-лінської 

діяльності; 

 недосконалість нормативно-правової бази, зокрема ”Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад” (____ р.), ”Інструкція про організацію 

діяльності НВК”; 

 недосконалість шкільних підручників; 

 перевантаження навчальних програм; 

 недостатня практична спрямованість навчальних курсів. 

Тому необхідний системний підхід до досліджень інноваційних процесів, 

де аналіз інноваційних проблем буде включати в себе використання сучасних 

досягнень  не тільки в галузі науки й техніки, але й у сферах управління освіти 

й права. 

 Проблема управління інноваційними процесами в загальноосвітньому 

навчальному закладі, підготовки педагогів до інноваційного пошуку є 

предметом наукового аналізу вітчизняних (Л. Даниленко, Н. Клокар,                        

В. Олійник, В. Паламарчук, В. Пінчук та ін.) і зарубіжних учених останнього 

десятиліття (І. Загвязинський, М. Кларін, В. Лазарев, М. Поташник,                   

О. Хомеріки, Т. Шамова та ін.). У їхніх дослідженнях систематизується набутий 

досвід управління розвитком школи, що стало передумовою концентрації уваги 

на питаннях організації інноваційних процесів, технології управління ними, 

вироблення системи оцінювання педагогічних новацій, матеріально-технічного 

забезпечення нововведень тощо. 

 Найбільшу активність ці дослідження мають на фоні варіативності 

навчання. Не дивлячись на наявність численної кількості досліджень з питань 

управління, наукові дослідження з проблем управління інноваційними 

процесами не в повній мірі враховують особливості сучасної школи, яка 

реалізує сьогодні не тільки нормативні, але й маркетингові завдання. 
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 Інноваційний процес як новий об’єкт внутрішньошкільного управління 

безперервно змінює свою структуру в залежності від ситуації. А тому перед 

керівником навчального закладу постійно стоїть завдання вміло регулювати й 

модернізувати  діючу систему управління, правильно і своєчасно корегувати 

управлінські рішення, освоювати нові технології управління. 

 Проблема управління інноваційними процесами в НВК актуальна й  себе 

ще не вичерпала, адже кожний виток розвитку сучасного суспільства вимагає 

нового осмислення цієї проблеми й нових підходів до її розв’язування з 

урахуванням надбань педагогіки. 

 Проголошення інноваційного розвитку освіти в Україні одним із 

пріоритетних напрямків модернізації галузі знайшло відображення в таких 

державних документах, як: Положеннях Міністерства освіти і науки України 

”Про інноваційну педагогічну діяльність” (2000), ”Про експериментальні 

педагогічні майданчики” (2001) та в інших державних документах. Також на 

рівні регіону інноваційні процеси регулюються Положенням Головного 

управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації ”Про 

порядок організації та проведення педагогічного експерименту” (1997). 

 Вектор творчого пошуку педагогічного колективу НВК ”Ерудит”             

м. Києва спрямований на формування інноваційного простору, компонентами 

якого є: 

1. Розробка і впровадження педагогічних експериментів у навчально-виховний 

процес: 

 шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»; 

 упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. 

2. Побудова навчально-виховного процесу на науково-концентуальній основі 

таких освітніх технологій: 

 класичній традиційній класно-урочній; 

 особистісно орієнтованій; 

 сучасного проектного навчання; 

 інтерактивній; 

 комунікативного навчання іноземних мов; 

 рівневої диференціації; 

 модульно-розвивального навчання; 

 колективного способу навчання; 

 колективного взаємонавчання; 

 роботи в парах змінного складу; 

 індивідуалізації навчання; 

 дистанційного навчання; 

 здоров’язберігаючих; 

 інформаційно-комунікаційних. 

3. Трансформація методів оцінювання освітніх результатів: 

  рейтингова система оцінювання; 

 створення портфоліо; 

 ведення моніторингу; 
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 державна підсумкова атестація; 

 зовнішнє незалежне оцінювання; 

 атестація навчального закладу; 

 звіт директора про результати закладу перед громадськістю; 

 дослідження «Центру моніторингу столичної освіти»; 

 міжнародні моніторингові дослідження. 

4. Розробка нових технологій управління НВК, його розвиток, упровадження 

нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності: 

 наукових підходів до управління (системного, синергетичного, 

глобалістичного, гуманістичного); 

 інформаційно-комунікаційної технології; 

 створення проблемних груп і предметних кафедр; 

 модернізації структури науково-методичної ради (створення 

координаційного науково-методичного центру експериментальної 

роботи, інформаційно-ресурсного центру, функціонально-психологічної 

служби, лабораторії моніторингових досліджень); 

 державно-громадських форм управління (ради НВК, піклувальної ради, 

педагогічного клубу для педагогів, батьків та дітей, спортивно-

туристичного клубу, ради у справах дітей і молоді, клубу випускників та 

ін.); 

 забезпечення міжнародних взаємозв’язків (через інтеграцію із 

структурами інших відомостей та установ: культурою, медициною, 

службою у справах сім'ї та молоді). 

5. Формування нової парадигми виховання, спрямованої на формування 

системи моральних і естетичних цінностей людини, усебічний розвиток 

індивідуальності, створення внутрішньої потреби в самовдосконаленні: 

 функціонування НВК в режимі повного дня; 

 забезпечення інтеграції урочної та позаурочної сфер діяльності учнів; 

 створення інституту кураторів; 

 функціонування учнівського самоврядування ”Ерідан”. 

6. Модернізація управління якістю освіти: 

 самооцінка власної діяльності на рівні педагога; 

 внутрішня оцінка діяльності керівниками предметних кафедр; 

 проведення оцінки якості освіти лабораторією моніторингових 

досліджень; 

 з’ясування питань якості освіти адміністрацією НВК: 

а) атестація вчителів; 

б) державна підсумкова атестація випускників; 

в) перевірка виконання навчальних планів, адміністративних рішень; 

г) діагностика ефективності якості освіти; 

д) документування ходу й результатів навчального процесу; 

е) прийняття управлінських рішень, реалізація програми якості освіти, 

оцінка якості освітніх послуг органами управління освіти; 
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 зовнішнє оцінювання діяльності НВК незалежними експертами (зокрема 

зовнішнє незалежне оцінювання, атестація навчального закладу, 

експертиза інновацій, проектів, навчальних програм); 

 проведення соціологічних досліджень серед батьків з використанням 

технології телефонних та Інтернет-опитувань; 

 регулярний аналіз публікацій у засобах масової інформації про якість 

освіти в НВК; 

 аналіз звернень, листів, скарг, заяв батьків з питань якості освітніх 

послуг; 

 моніторинг задоволеності випускників, їхніх батьків з питань якості 

освіти, отриманої в НВК; 

 аналіз результатів державної підсумкової атестації, зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

 корекція політики НВК з питань якості освіти. 

7. Формування механізму підтримки орієнтації учнів на високий рівень освіти, 

пошуку та супроводу талановитих і обдарованих дітей: 

 перехід на навчання за індивідуальними навчальними планами учнів 10-

11 класів; 

 формування в освітньому просторі гімназії проектно-ділової культури; 

 відбір та впровадження механізму пошуку та супроводу обдарованих 

дітей. 

8. Удосконалення середовища гімназії, орієнтованого на здоров'язберігаючий 

освітній простір: 

 вивчення проблеми негативного впливу комп'ютерної техніки на фізичне 

й психологічне здоров'я учнів і педагогів; 

 формування системи захисних і профілактичних заходів щодо збереження 

фізичного та психологічного здоров'я дитини при використанні 

комп'ютерних ресурсів; 

 здійснення освітнього проекту «Моє здоров'я в моїх руках»; 

 продовження систематичної роботи з удосконалення інтер'єрів приміщень 

НВК, що забезпечують комфортність навчання та гігієну; 

 реалізація проекту «Здоров'я педагога»; 

 удосконалення системи моніторингу стану здоров'я учнів, інформування 

суб’єктів освітнього процесу про його результати, надання відповідних 

рекомендацій; 

 удосконалення методів роботи психологічної служби за рахунок широкої 

взаємодії з кураторами класів для отримання оперативної інформації про 

проблеми учнів з метою своєчасного подолання труднощів у навчанні та 

попередження конфліктних ситуацій у взаємовідносинах «учитель-

учень»,«учитель-батьки», «учень-батьки», «учень-учень»; 

 удосконалення роботи з організації здорового харчування, поліпшення 

медичного обслуговування учнів і педагогів; 

 реалізація програм і проектів, пов'язаних з організованим дозвіллям 

гімназистів та їхніх сімей (здоров'язберігаючі заходи), систематичне 

проведення днів здоров'я; 
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 організація індивідуального психолого-педагогічного та валеологічного 

супроводу учнів третьої групи здоров'я. 

9. Удосконалення інформаційного освітнього простору НВК: 

 автоматизація управління єдиним інформаційним простором НВК; 

 інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес;  

 апробація й розвиток дистанційних форм освіти; 

 безперервне підвищення ІКТ компетентності педагогів, їхня мотивація до 

інноваційного пошуку, прагнення до самовдосконалення; 

 інформатизація системи управління гімназією і її процесами розвитку; 

 створення умов взаємодії сім'ї й навчального закладу через єдиний 

інформаційний простір; 

 розробка методології нової якості освіти на основі ІКТ, мережевих 

інформаційних технологій. 

10. Розвиток професійної спільноти, підвищення рівня кваліфікації, 

компетенцій педагогічних працівників: 

 удосконалення внутрішньогімназійної системи підвищення  професійної 

майстерності вчителя: 

а) розширення використання моделі дистанційної освіти під час 

перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

б) підготовка науково-методичних робіт до публікацій, у тому числі на 

професійних сайтах; 

в) участь у діяльності віртуальних об’єднань і мережевих педагогічних 

спільнот, спрямованих на  взаємну методичну підтримку; 

 забезпечення трансляції досвіду кращих учителів, використання 

відкритих електронних ресурсів, створення  на базі гімназії майданчика 

для стажування; 

 удосконалення системи підтримки інноваційно-орієнтованих педагогів; 

 створення системи психолого-педагогічної підтримки педагогів, 

здійснення системи заходів щодо забезпечення психологічного 

розвантаження й стабілізації душевного стану педагогів. 

Інноваційна політика НВК потребує нових методик і форм організації 

навчально-виховного процесу, і як наслідок, інше кадрове, науково-методичне, 

фінансове, нормативно-правове забезпечення вимагає нових змін і нововведень 

у структурі управління. 

 В управлінський арсенал директора гімназії входять нові функції – 

зокрема, організація аналітичної, діагностичної та науково-дослідницької 

діяльності, наукової  експертизи та прогнозування. 

 Зміна об’єму й змісту управління вимагає розробки нової системи 

управління інноваційною діяльністю в НВК. 

 Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання 

наукової та організаційно-методичної літератури про  педагогічне управління, 

ознайомлення з передовим педагогічним досвідом управління навчальними 

закладами, критичний аналіз внутрішньої  системи управління НВК дали змогу 

впровадити таку систему управління інноваційною діяльністю. 
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Система управління інноваційною діяльністю НВК «Ерудит» 

 
№ 

п/п 

Етапи управлінської  

діяльності 

Основні об’єкти аналізу Управлінські дії та рішення 

1 Стратегічний аналіз стану 

й прогнозування 

тенденцій в освіті 

Нормативно-правові документи 

про освіту. Розвиток наукової 

думки 

Теоретичні обґрунтування 

інноваційних процесів в освіті 

2 Стратегічний аналіз  

стану й прогноз тенденцій 

змін соціального 

замовлення, вимог 

суспільства до НВК 

Створення реформування  

освіти в Україні. Національна 

доктрина розвитку освіти в 

Україні. Програма «Освіта 

столиці 2020-2025 р.р.» 

Вивчення інноваційної політики 

регіону. Формування 

інноваційного поля про 

інноваційні процеси в регіоні 

3 Моніторинг якості 

освітніх процесів НВК, 

системний аналіз і оцінка 

досягнень навчального 

закладу, передового 

педагогічного досвіду, 

здійснення комплексної 

оцінки ситуації 

Внутрішньошкільне    

середовище: рівень навчальних 

досягнень розвитку та  

вихованості учнів, стан 

матеріально-технічної та  

навчально-методичної баз, 

фінансування; інтелектуальний 

та творчий потенціал педагогів; 

традиції; резерви, можливості; 

недоліки тощо 

Розробка плану вивчення 

навчально-виховного процесу та 

внутрішніх і зовнішніх умов. 

Широке залучення до вивчення 

всіх учасників навчально-

виховного процесу 

4 Організація ціннісного 

самовизначення 

педагогічного колективу, 

пропаганда інноваційного 

пошуку 

Досвід роботи вчителів. 

Передовий педагогічний досвід 

у цілому. Розвиток наукової 

думки 

Розробка системи інноваційного 

забезпечення про педагогічні 

інновації 

5 Мотивація та 

стимулювання педагогів 

до інноваційної діяльності 

Професійні та особистісні 

цінності педагогів 

Створення умов для творчого 

пошуку, розробка дієвої системи 

стимулювання 

6 Визначення нової системи 

цінностей, формулювання 

проблем та визначення 

шляхів їх розв’язання 

Можливості локальних змін:  

раціоналізація, удосконалення, 

оновлення окремих ланок 

педагогічного процесу. 

Можливості комплексних 

нововведень: зміна навчальної 

та  виховної систем. 

Можливості системних змін: 

реконструкція всього закладу 

Проведення педагогічної ради, 

визначення стратегічних 

пріоритетів, актуалізація нових 

ідей. 

7 Формування курсу 

інноваційної політики 

НВК, розробка плану її 

впровадження 

Інноваційні ідеї, їхня сутність, 

обґрунтованість, ступінь 

розробки, практичне значення. 

Зв’язки з науково-методичними 

центрами 

 

Підготовка наказу по НВК з 

упровадження інновацій 

8 Теоретична, науково-

методична підготовка 

педагогів до роботи в 

інноваційному режимі, 

створення сприятливого 

психологічного клімату 

Забезпечення науково-

методичною літературою про 

нововведення. Система науково-

методичної роботи, роль 

предметних кафедр та творчих 

груп. Творча атмосфера в 

колективі 

 

Рекомендації щодо оптимальних 

умов роботи колективу в режимі 

оновлення. Організація системи 

перманентної підготовки 

педагогів до роботи з 

інновацією 
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9 Організація проектування 

основних напрямків 

оновлення НВК 

Ресурси: кадри, фінанси, 

техніка, матеріальна база 

Унесення змін у режим роботи, 

в організацію навчального 

процесу, плани роботи, 

програми. Підготовка проектів 

нововведень 

10 Розробка нормативної 

документації, яка 

регламентує інноваційну 

діяльність у НВК 

Результати комплексної оцінки 

ситуації 

Розробка концепції розвитку 

НВК, створення нової філософії 

освіти, місії та ідеології 

виховання.  Розробка нового 

навчального плану, нормативів 

якості освіти в гімназії та моделі  

випускника 

11 Координація, ініціювання 

та супровід окремих 

інноваційних проектів 

Програмно-методичне 

забезпечення 

Аналіз дослідницьких робіт. 

Розробка плану корегувальної 

роботи щодо реалізації окремих 

інноваційних проектів 

12 Освоєння (апробація) 

нової педагогічної ідеї 

Експериментальні дослідження, 

проміжні результати 

Організація науково-

методичного супроводу 

педагогічної інновації 

 

13 Організація експертизи 

програми (плану) 

упровадження інновацій 

Висновки, пропозиції, 

зауваження, рекомендації 

експертів 

Оновлення системи науково-

методичної роботи. Створення 

системи консультування з боку 

психологів, мед. працівників, 

юристів тощо 

 

14 Адаптація нововведення 

до умов НВК 

Рівень професіоналізму й 

творчість учителів. Система 

консультативної роботи. Стан 

інноваційної роботи 

 

Моніторинг інноваційної 

діяльності НВК 

15 Організація ресурсного 

забезпечення 

інноваційних процесів 

Основні інноваційні проекти, 

дослідницькі роботи, видавнича 

й поліграфічна діяльність 

Інтеграція, адміністрування й 

супроводження існуючих 

структур наукового, науково-

методичного, інформаційного 

кадрового й матеріально-

технічного забезпечення 

інноваційних проектів. 

Організація навчання педагогів-

дослідників 

 

16 Аналіз та оцінка 

ефективності інноваційної 

діяльності 

Кількісні показники навчально-

виховного процесу. Якісні 

показники навчально-виховного 

процесу 

 Організація роботи з 

визначення основних критеріїв 

ефективності технології та 

роботи колективу. Підготовка 

наказу про результати 

діяльності педколективу 

 

17 Прийняття рішення про 

доцільність подальшого 

впровадження інновації 

Результати експертизи інновації. 

Висновки роботи педагогів, 

предметних кафедр, творчих 

груп. Думки інших учасників 

навчально-виховного процесу 

 

Підготовка експертизи про 

ефективність інновації та наказу 

про доцільність роботи НВК в 

обраному напрямі 
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18 Оприлюднення 

результатів інноваційного 

пошуку 

Оформлення цілісності інновації 

на основі досвіду педагогів-

дослідників, матеріалів 

предметних кафедр, творчих 

груп 

Узагальнення досвіду роботи 

педагогів-дослідників. 

Порушення клопотання перед 

науково-методичними центрами 

про узагальнення передового 

досвіду педагогів. Підготовка 

матеріалів до  друку у фахових 

виданнях 

19 Проектування оновленого 

освітнього простору НВК 

Стан навчально-виховного 

процесу 

Контроль-аналіз-корекція-аналіз 

 

 Як показав досвід та згідно з висновками Л.М. Ващенко, ефективність 

управління інноваційними процесами в НВК залежить від таких загальних 

механізмів: 

 переходу на концептуальний рівень освітньої діяльності з орієнтацією на 

інноваційні процеси; 

 відкритості школи до нововведень, укоріненості у регіональну стратегію розвитку 

освіти; 

 систематичного проведення аналізу освітніх потреб суспільства й адаптації його 

основних ідей до контингенту школярів; 

 створення служб підтримки ефективного протікання інноваційних процесів, 

використання моніторингових досліджень, психологічної служби, органів 

громадськості тощо; 

 організації науково-методичних структур колегіального управління (науково-

методичної ради, кафедр, малих педагогічних рад, творчих команд та ін.); 

 створення нових форм підготовки педагогічних працівників до інноваційного 

пошуку; 

 забезпечення державно-громадського управління на рівні міжгалузевих 

взаємозв'язків (через інтеграцію із структурами інших відомств та установ: 

культурою, медициною, службою у справах сім'ї та молоді тощо). 

 

 

5.2. Програма дослідно-експериментальної роботи 

«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 

 

План заходів з упровадження електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 

 

Журнал ІФ - журнал одноразової поставки «Інформаційний 

фонд» (передплатний індекс 89236); 

Журнал НН - періодичний журнал «Нові надходження» 

(передплатний індекс  68167); 

Система ІФ - перша складова електронної бібліотеки «ШБІЦ-

інфо», яка розміщується на компакт-дисках як 

додаток до журналу ІФ; 

Система НН - друга складова електронної бібліотеки «ШБІЦ-

інфо», яка  розміщується на компакт-диску як 

додаток до журналу НН; 
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Система «ШБІЦ-інфо» - шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», 

тлумачиться як  сукупність систем ІФ та НН; 

Розробник - організація-розробник проекту;  

Користувач - навчальний заклад (місцевий орган управління 

освітою) в особі працівника, відповідального за 

впровадження системи «ШБІЦ- інфо»;  

БД «МЕТОДИКА» - Всеукраїнська база даних навчально-методичних 

розробок   «МЕТОДИКА»; 

БД «НАВЧАННЯ» - Всеукраїнська база даних учнівських творчих робіт 

«НАВЧАННЯ» 

 
Назва заходу Виконавець Очікувані результати 

Розділ 1. Встановлення і запуск системи «ШБІЦ-інфо»в експлуатацію 

1.1. Поставка користувачам  журналу ІФ Розробник Журнал ІФ за 

передплатою 

1.2. Видача наказу про впровадження шкільної 

електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 

Користувач Наказ по ЗНЗ  

1.3. Реєстрація системи ІФ у розробника згідно з 

Інструкцією зі встановлення  

Користувач Отримання 

реєстраційного ключа й 

приведення системи ІФ до 

робочого стану 

1.4. Ознайомлення з супровідними документами 

системи ІФ  

Користувач Знання інформаційних та 

інструктивних документів, 

які супроводжують 

систему ІФ (див. журнал 

або елект-ронну папку 

«Портфель»)  

1.5. Практичне випробування роботи системи ІФ 

шляхом здійснення операцій з предметного та 

адресного пошуку  

Користувач Набуті практичні навички 

користування системою 

ІФ 

1.6. Щомісячна поставка користувачам журналу НН  Розробник Журнал НН за 

передплатою 

1.7. Ознайомлення з супровідними документами сис-

теми НН  

Користувач Знання інструктивних 

документів, які 

супроводжують систему 

НН (див. журнал або 

електрон. папку 

«Портфель») 

1.8. Практичне випробування системи НН для 

ознайомлення з текстами нових документів, що 

надійшли у складі журналу 

Користувач Набуті практичні навички 

користування системою 

НН. Ознайомлення з 

текстами нових 

документів, що надійшли 

в складі журналу  

1.9. Оновлення системи ІФ шляхом її доповнення 

документами системи НН 

Користувач Оновлена (доповнена) 

система ІФ. Операція  

виконується згідно з 

Інструкцією з оновлення 
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1.10. Отримання консультаційної допомоги в процесі 

встановлення системи ІФ та її оновлення системою 

НН   

Користувач 

Розробник 

Відповіді на питання 

користувача (виконується 

у разі необхідності). 

1.11. Ознайомлення керівництва навчального 

закладу з системою «ШБІЦ-інфо»  та її складовими 

ІФ та НН. Демонстрація роботи кожної складової 

Користувач Відповіді на питання, 

зауваження й пропозиції  

1.12. Підготовка та видача наказу по ЗНЗ (РМК) про 

впровадження системи «ШБІЦ-інфо» в практику 

роботи. Затвердження графіка ознайомлення 

учасників навчально-виховного процесу з системою  

Користувача  Наказ про впровадження. 

Затверджений графік 

ознайомчої роботи для 

педагогічного колективу 

(методистів) та учнів 5 – 

11 класів 

1.13. Ознайомлення учасників навчально-виховного 

процесу з системою «ШБІЦ-інфо» згідно з графіком 

Користувач Проведення занять, що 

передбачені графіком 

Розділ 2. Початковий етап експлуатації системи «ШБІЦ-інфо» 

2.1. Оснащення робочого місця користувача друкова-

ними експлуатаційними документами 

Користувач Інструкція користувача Ін-

формаційного фонду. 

Інструкція користувача 

Нових надходжень. 

Журнал зауважень і 

пропозицій 

2.2. Облаштування демонстраційних стендів для 

експозиційних комплектів «Бібліотечний вісник» та 

«Інформаційний порадник» 

Користувач Демонстраційні стенди 

Стенди рекомендується 

облаштувати в зручних 

місцях із широким 

доступом (коридор, фойє 

гімназії)  

2.3. Розміщення на демонстраційних стендах нових 

випусків експозиційних комплектів для 

інформування учасників навчально-виховного 

процесу 

Користувач Експозиція комплектів 

2.4. Забезпечення вільного доступу користувачів до 

комп’ютера зі встановленою системою «ШБІЦ-інфо» 

для самостійної роботи з системою (пряма 

експлуатація) 

Учасники 

навчально-

виховного 

процесу 

Пряма експлуатація 

системи 

2.5. Використання системи «ШБІЦ-інфо» для 

обслуговування учасників навчально-виховного 

процесу за окремими запитами (посередницька 

експлуатація) 

Користувач Посередницька 

експлуатація системи 

2.6. Аналіз результатів експлуатації системи за перші 

три місяці експлуатації. Узагальнення зауважень і 

пропозицій. Підготовка звіту й відправка його 

розробнику  

Користувач Узагальнені результати 

роботи. Звіт  

Розділ 3. Етап постійної експлуатації системи «ШБІЦ-інфо» 

3.1. Здійснення заходів для дооснащення 

приміщення бібліотеки 2 – 3 комп’ютерами для 

встановлення на них системи «ШБІЦ-інфо» 

(розширення числа робочих місць) 

Керівник 

ЗНЗ 

Дооснащення приміщення 

бібліотеки додатковими 

комп’ютерами  

3.2. Установлення Інформаційного фонду на 

додаткових комп’ютерах, запуск у експлуатацію  

Користувач 

Розробник 

Для встановлення системи 

слід звернутися до розроб-

ника для отримання 

додаткових реєстраційних 

ключів  
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3.3. Періодичне оновлення Інформаційного фонду на 

всіх комп’ютерах з метою його доповнення новими 

надходженнями 

Користувач Оновлення на всіх комп’-

ютерах здійснюється 

одним щомісячним 

компакт-диском «Нові 

надходження»  

3.4. Інформування педагогічного та учнівського 

колективів про організацію шкільного клубу авторів 

системи «ШБІЦ-інфо» під назвою «Вчимося 

самостійно». Робота клубу буде вестися за 

проектами: «НАВЧАННЯ» та «ЧИТАННЯ»  

Користувач 

Розробник 

Інформування 

здійснюється через 

експозиційний комплект 

«Бібліотечний вісник» та 

журнал «Нові надходжен-

ня» на основі «Рекоменда-

ційних матеріалів». 

Детальніше див. у 

розділах 6 - 7  

3.5. Повідомлення про організацію клубу та його 

реєстрація в розробника 

Користувач Електронне повідомлення 

3.6. Підготовка звіту за результатами роботи за 

семестр  і відправка його розробнику 

Користувач Звіт 

Розділ 4. Розширення кола учасників експерименту 

4.1. Підготовка й поставка на місця Рекомендаційних 

матеріалів (редакція 4/2015) та презентаційних 

буклетів для забезпечення навчальних закладів 

району (міста) 

Розробник Брошури «Рекомендаційні 

матеріали» (редакція 

4/2015), презентаційні 

буклети (по 25 шт.) 

4.2. Організація і проведення районного семінару 

директорів шкіл та шкільних бібліотекарів з питання 

участі шкіл району (міста) у Всеукраїнському 

експерименті та долучення 3 – 5 шкіл до числа 

модельних з початку 2016 року 

РМК (ММК) 

Користувач 

Семінар проводиться на 

тій базі, де встановлена 

система «ШБІЦ-інфо». 

Здійснюється передача 

учасникам Реко-

мендаційних матеріалів 

для вивчення і аналізу. 

4.3. Визначення кращих шкіл, які готові включитися 

до експерименту. Передача списку розробнику  

РМК (ММК) 

ЗНЗ 

Список шкіл, що включа-

ються до експерименту з 

2016 року (надісланий 

розробнику) 

4.4. Передплата на наступний рік (на перше півріччя) 

складових системи «ШБІЦ-інфо»: Інформаційного 

фонду та Нових надходжень. Пересилка копії 

квитанції про передплату розробнику 

ЗНЗ 

Розробник 

Зареєстрована у 

розробника копія 

квитанції  

Розділ 5. Участь у створенні Всеукраїнської бази даних  навчально-методичних розробок 

(НМР) «МЕТОДИКА» 

5.1. Інформування педагогічного колек тиву щодо 

створення БД «МЕТОДИКА» та умов участі кращих 

вчителів (методистів) закладу в її наповненні  

Заст.дирек-

тора з навч. 

роботи 

Виконується за графіком 

ознайомчої роботи  

5.2. Створення фонду НМР педагогів школи 

(шкільний фонд) для розміщення у Всеукраїнській 

базі даних «МЕТОДИКА»  

Заст.дирек-

тора з навч. 

роботи 

Зібрані та упорядковані за 

навчальними предметами 

розробки кращих 

педагогів школи 

5.3. Створення районного (міського) фонду НМР 

кращих учителів та методистів для розміщення у 

Всеукраїнській базі даних «МЕТОДИКА» 

Зав. метод. 

кабінетом 

Видача наказу. 

(див.додаток 3). Зібрані та 

упорядковані за 

навчальними предметами 

розробки кращих 

педагогів та методистів 
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5.4. Періодична передача документів шкільного та 

районного фондів розробнику для включення до бази 

даних (централізована передача) 

Заст.дир-ра  

Зав. метод. 

кабінетом 

Реєстр переданих 

документів 

Передача документів 

здійсню-ється за 

обов’язкової згоди 

авторів. 

5.5. Передача педагогом (методистом) своїх 

розробок безпосередньо розробнику для включення 

до бази даних (пряма передача) 

Автор  

Розробник  

Договір прямої передачі 

(авторський договір) 

Встановлюється 

можливість прямої 

взаємодії автора з 

розробником без 

включення документа до 

шкільного фонду  

5.6. Включення НМР до бази даних «МЕТОДИКА» 

— публікація в друкованому періодичному журналі 

Розробник  Доповнена база даних  

5.7. Видача автору (авторам) сертифіката про 

публікацію розробки в друкованому періодичному 

виданні 

Розробник Сертифікат про 

публікацію  

 

Розділ 6. Участь у створенні Всеукраїнської бази даних  учнівських творчих робіт 

«НАВЧАННЯ» 

6.1. Ознайомлення вчителів-предметників з цілями 

та завданнями проекту «НАВЧАННЯ»  

Голови 

метод. об’єд. 

Ознайомче заняття.  

Ведеться на основі 

документа 

«Рекомендаційні 

матеріали» (редакція 

4/2015) 

6.2. Інформування учнів 5 – 11 класів про участь 

гімназистів у проекті «НАВЧАННЯ» та про зміст 

роботи за проектом  

Вчителі-

предметники 

Інформаційні 

повідомлення на уроках 

6.3. Створення клубу авторів електронної бібліотеки 

«Вчимося самостійно» за напрямом (проектом) 

«НАВЧАННЯ»  

Голови 

метод. об’єд. 

Прийом до клубу (за 

предметами) тих учнів, 

які виявили бажання 

виконувати творчі 

роботи й подавати їх до 

Всеукраїнської бази даних 

«НАВЧАННЯ» 

6.4. Підготовка перших творчих робіт і відправка її 

розробнику для включення до бази даних 

«НАВЧАННЯ» 

Голови  

метод. об’єд. 

Вимоги й зміст роботи 

регла- ментуються 

Інструкцією.   

Розділ 7. Участь у проекті «ЧИТАННЯ» 

7.1. Ознайомлення вчителів української та 

зарубіжної літератури з цілями й завданнями проекту 

«ЧИТАННЯ» 

Бібліотекар Ознайомче заняття.  

Ведеться на основі 

документа 

«Рекомендаційні 

матеріали» (редакція 

4/2015) 

7.2. Інформування гімназистів 5 – 8 класів про участь 

гімназії в проекті «ЧИТАННЯ» та про зміст роботи 

за проектом  

Бібліотекар 

Учителі 

літератури 

Інформаційні 

повідомлення на уроках 

7.3. Створення клубу авторів електронної бібліотеки 

«Вчимося самостійно» за напрямом (проектом) 

«ЧИТАННЯ»  

Бібліотекар Членами клубу стають 

діти, які активно 

відвідують бібліотеку, 
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шанують книгу, люблять 

читати й виявили 

бажання ділитися 

читацькими враженнями. 

7.4. Підготовка перших творчих робіт і відправка її 

розробнику для включення до електронної 

бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 

Бібліотекар Вимоги й зміст роботи 

регламентуються 

Інструкцією  

 
Супровідний проект «Створення Всеукраїнської бази даних навчально-

методичних розробок «МЕТОДИКА» 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з підготовки розробок 

 

1. Всеукраїнська база даних навчально-методичних розробок «МЕТОДИКА» 

створюється для потреб загальної середньої освіти з метою: 

 формування, класифікації, систематизації, зберігання єдиного зібрання  

навчально-методичних розробок України; 

 широкого періодичного інформування педагогічної спільноти про нові 

розробки (Нові надходження); 

 надання вчителям і методистам накопиченої за тривалий період бази 

даних для  методичного забезпечення навчально-виховного процесу 

(Інформаційний  фонд). 

2. До бази даних уключаються розробки: 

 переможців і лауреатів педагогічних конкурсів, змагань місцевого рівня 

(району, міста, області); 

 переможців і лауреатів Всеукраїнських конкурсів «Учитель року», 

«Класний керівник року» першого і другого етапів; 

 педагогів, роботи яких рішенням навчально-методичних рад  методичних 

кабінетів (управлінь) допущені до використання в  навчально-виховному 

процесі; 

 окремих учителів, методистів району, міста, області, які надаються 

методичними структурами; 

 учителів, методистів, які самостійно надали свої розробки. 

3. Надавачами навчально-методичних розробок виступають: 

 обласні, районні методичні структури (управління, центри, кабінети); 

 шкільні методичні об’єднання; 

 окремі педагогічні працівники (вчителі, методисти, науковці). 

4. Розробки  2.1. – 2.4 є надбанням методичних структур різних рівнів, де вони 

й зберігаються. Такі розробки утворюють фонди – області, районні, шкільні. 

5. Для включення методичних розробок до Всеукраїнської бази даних 

«МЕТОДИКА» на місцях здійснюється їх редакторська і коректорська 

підготовка. Експертний нагляд забезпечується гімназійною чи районною 

методичною радою. Після схвалення такі роботи  надсилаються до Києва для 

включення до бази даних. 
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6. Розробки 2.5 спрямовуються до бази даних педагогічними працівниками 

самостійно за власною ініціативою.  

7. Розробки передаються утримувачу бази даних (розробнику) на підставі 

авторських договорів, які укладаються з кожним автором (співавтором). 

Після чого публікуються в періодичному журналі «Нові надходження».  

8. Передача розробок для публікації (оприлюднення) виконується тільки за 

згоди авторів на безоплатній основі.  

9. Після включення розробок до бази даних редакція журналу надсилає автору 

сертифікат про опублікування роботи в загальноукраїнському друкованому 

виданні. Сертифікат засвідчує творчі досягнення педагога. 

 
Супровідний проект «Створення Всеукраїнської бази даних учнівських творчих 

робіт «НАВЧАННЯ» 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з підготовки творчих робіт 

 

1. Всеукраїнська база даних учнівських творчих робіт «НАВЧАННЯ» 

створюється з метою залучення додаткового інформаційного матеріалу в 

ході вивчення навчальних тем за предметними програмами. Важливо, що 

такий матеріал створюється самими учнями й відображає їх сприйняття 

нових знань. 

2. Підготовка робіт «включає» творчий потенціал гімназистів, дозволяє 

фіксувати вміння застосовувати нові знання в практичній площині, робити 

спроби знаннєвого розвитку, проглядати наукові перспективи вивченого за 

навчальною програмою матеріалу. 

3. До творчих відносяться роботи з підготовки окремих матеріалів 

навчального спрямування: практикумів, наочності, альбомів, атласів, карт, 

відео- та аудіозасобів, комп’ютерних презентацій, електронних засобів 

навчання тощо. Крім цього, до таких робіт відносяться реферати, 

дослідження, літературні проби й розвідки, технічні описи та інше —усе, що 

може даватися вчителем як творчі роботи для закріплення знань з вивченої 

теми. 

4. Творча робота готується гімназистом (автором) під керівництвом учителя, 

який робить оцінку твору на відповідність предметному рівню, на 

достовірность викладеного матеріалу та якість редакційного викладу 

(літературна редакція). Учитель письмово вносить рекомендацію щодо 

включення роботи до Всеукраїнської бази даних «НАВЧАННЯ». 

5. Кожна творча робота на початку має містити такі реквізити: 

 навчальний предмет; 

 ступінь школи (початкова, основна, старша) клас; 

 назву навчальної програми (прізвища авторів, видавництво, рік видання, 

рівень); 

 розділ навчальної програми (якщо такий є); 

 повну назву навчальної теми.  
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6. Наприкінці роботи вказується: 

 повна назва гімназії;  

 поштова адреса школи, контактні реквізити (електронна адреса вчителя 

або гімназиста, телефон); 

 прізвище гімназиста – автора творчої роботи; 

 прізвище вчителя – керівника роботи.  

7. Творчі роботи готуються учнями, які виявили особисте бажання брати 

участь у наповненні Всеукраїнської бази даних «НАВЧАННЯ» — бути 

авторами електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Для цього, насамперед, слід 

мати потяг до творчої діяльності, мовну грамотність, успішні досягнення в 

навчальному предметі, володіти комп’ютерними навичками. Такі діти 

стають членами клубу «Вчимося самостійно».  

8. Творчі роботи готуються в електронній формі (файли різних типів) і 

передаються розробнику електронною поштою за адресою: 

pasport01@ukr.net (Герасименко Ірина Миколаївна, тел. (044) 528-28-60). 

Роботи на паперових носіях (якщо такі будуть) передаються гімназійному 

бібліотекарю для обліку і зберігання. 

9. Спрямування творчої роботи розробнику для включення до бази даних 

означає згоду автора на її оприлюднення на безоплатній основі без 

укладання авторського договору.  

10. Після включення творчої роботи до бази даних редакція журналу надсилає 

автору і вчителю-керівнику сертифікати про включення до бази даних 

«НАВЧАННЯ», які засвідчують творчі досягнення учня і педагога. 

 
Супровідний проект «Створення Всеукраїнської бази даних учнівських творчих 

робіт «ЧИТАННЯ» 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з підготовки читацьких матеріалів 

 

1. Проект «ЧИТАННЯ» має за мету залучення молоді до читання як 

визначального інструменту виховного та розвивального процесів. У ході 

реалізації проекту будуть створюватися нові засоби і форми просвітницької 

роботи, що направлені на подолання кризи в дитячому читанні. 

2. Проект «ЧИТАННЯ» передбачає включення до електронної бібліотеки 

«ШБІЦ-інфо» читацьких матеріалів. До інформаційного наповнення системи 

залучаються учні 5-8 класів та їх батьки. Вони готують книжкові описи, 

складають читацькі відгуки, роблять аналіз прочитаного, готують 

презентації книг, художні ілюстрації тощо. 

3. Діти, які зайняті в проекті, стають членами клубу авторів електронної 

бібліотеки «Вчимося разом». 

4. Творчі роботи готуються в електронній формі (файли різних типів) і 

надсилаються розробнику електронною поштою за адресою: 

pasport01@ukr.net (Герасименко Ірина Миколаївна, тел. (044) 528-28-60). 

Роботи на паперових носіях (якщо такі будуть) обліковуються і зберігаються 

в гімназійній бібліотеці.  

mailto:pasport01@ukr.net
mailto:pasport01@ukr.net
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5. В електронному листі мають бути вказані реквізити автора: 

 прізвище гімназиста; 

 клас; 

 повна назва навчального закладу;  

 поштова адреса гімназії; 

 контактні реквізити автора (електронна адреса або телефон). 

6. Спрямування читацького матеріалу для включення до електронної 

бібліотеки «ШБІЦ-інфо» означає згоду автора на його оприлюднення на 

безоплатній основі без укладання авторського договору.  

7. Після підготовки читацького матеріалу за встановленим обсягом і 

включення його до електронної бібліотеки розробник надсилає автору 

сертифікат про опублікування роботи, який засвідчує творчі досягнення 

учня. 

Проект «Бібліотечно- інформаційний центр» 

Мета проекту: 

 якісне оновлення бібліотечних фондів гімназії; 

 перетворення колегіальної бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр 

відповідно до потреб інформаційно-бібліографічного обслуговування всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

Завдання проекту: 

 удосконалити матеріально-технічну базу бібліотечно-інформаційного центру 

колегіуму; 

 комп’ютеризувати бібліотеку й створити сучасні індивідуальні місця для 

самостійного пошуку й опрацювання інформації користувачами бібліотеки; 

 створити автоматизовані робочі місця бібліотекаря; 

 запровадити порядок комплектування бібліотечних фондів; 

 аналізувати та коригувати стан забезпечення підручниками; 

 виконати бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу на основі повного якісного обслуговування. 

Пріоритети проекту: створення комфортних умов для повного 

інформаційного забезпечення користувачів бібліотечно-інформаційного центру 

колегіуму. 

Очікувані результати: 

 створення бібліотечно-інформаційного медіа- центру; 

 забезпечення рівного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу 

до сучасних якісних інформаційних джерел; 

 удосконалення науково-методичного супроводу підвищення фахового рівня 

бібліотечних працівників колегіуму; 

 оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки; 

 забезпечення закладу підручниками, навчальною та методичною 

літературою, навчально-методичними комплексами. 
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Шлях реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець  Фінансування  

1  Розв’язати питання щодо 

створення та організації 

діяльності бібліотечно-

інформаційного центру 

НВК 

2020 р. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

2  Провести моніторинг 

діяльності бібліотеки НВК 

Щорічно  Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

3  Створити єдину 

інформаційно-ресурсну 

базу даних 

Поновляти 

щорічно 

Бібліотекар У межах 

бюджетного 

фінансування 

4  Забезпечувати постійне 

підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

5  Забезпечити бібліотечно-

інформаційний центр 

гімназії бібліотечною 

документацією (сумарні, 

інвентарні книги, 

щоденники роботи 

бібліотек, індивідуальні 

картки обліку, формуляри) 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

6  Забезпечувати умови для 

участі в конкурсах фахової 

майстерності бібліотечних 

працівників НВК 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

7  Скласти бібліографічні 

покажчики, інформаційні 

та рекомендаційні списки 

літератури для 

використання в навчально- 

виховному процесі 

2020—2025 рр. Бібліотекар 

гімназії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

8  Створити та 

використовувати 

повнотекстові бази даних 

бібліотечних фондів 

2020—2025 рр. Бібліотекар 

гімназії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

9  Створити електронні 

каталоги фондів бібліотеки 

НВК 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

10  Поповнювати фонди 

бібліотеки педагогічними 

виданнями, навчально-

методичною, науково- 

методичною, довідковою, 

дитячою літературою 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 
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11  Фінансувати розробки, 

видання та забезпечення 

навчальною й методичною 

літературою педагогічних 

працівників закладу 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

12  Визначити перелік 

обов’язкових видань і 

забезпечити фінансування 

передплати фахових видань 

для бібліотечно- 

інформаційного центру 

НВК 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

13  Створити автоматизовані 

робочі місця бібліотекаря 

та користувачів у 

бібліотечно- 

інформаційному центрі 

НВК 

2020—2025 рр. Адміністрація За рахунок 

місцевого 

бюджету та 

поза-

бюджетних 

коштів 

14  Вивчити запити вчителів 

згідно з Переліком 

«Національна навчальна 

книга» та формувати 

замовлення на підручники 

відповідно до визначених 

запитів 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

завідувач 

бібліотекою 

 

15  Забезпечити оперативне 

інформування 

педагогічних працівників 

про нові видання 

2020—2025 рр. Завідувач 

бібліотеки 

 

 

5.3. Програма дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, 

психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в 

школі» 

 

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. 
Створення ефективної системи національної освіти, здатної забезпечити 

потреби інноваційного розвитку економіки країни, визначено основним 

напрямом Проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2020-

2025 роки, а саме: модернізація структури, змісту й організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу; розвиток наукової та інноваційної 

діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

інформатизація освіти, удосконалення інформаційного забезпечення освіти і 

науки; створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти; 

інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий  освітній 

простір. 

Експерти ЮНЕСКО вважають, що для відповідності кваліфікації 

працівників до рівня інформаційного суспільства, необхідне впровадження в 

освітній процес електронного навчання, що орієнтує учнів і студентів на новий 
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стиль освіти та сприяє розвитку їх умінь та навичок для подальшого навчання 

протягом усього життя. Електронне навчання ( е-навчання) система навчання, 

за допомогою інформаційних, електронних технологій часто тлумачиться, як 

синонім таких понять: навчання з застосуванням комп'ютерів, дистанційне 

навчання, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, 

мобільне навчання. За визначенням фахівців ЮНЕСКО: «e-Learning – навчання 

за допомогою Інтернет і мультимедіа» 

Інформатизація освіти – процес підготовки людини до повноцінного 

життя в умовах інформаційного суспільства. Залучення учнів до е-навчання: 

підготовка учня до використання сучасних гаджетів, е-книг, е-підручників, 

проектно-дослідних, інтерактивних методів роботи за допомогою комп’ютерної 

техніки, дозволяє учневі пройти особистісний шлях від задуму, ідеї, образу, до 

створення результату, втіленого у форму з його практичною реалізацією та 

формує його соціальні компетентності.  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє переходу 

навчального контенту до електронного формату, більшість видавництв вже 

використовують електронні версії шкільних підручників. Це дозволяє учням 

при наявності планшета чи нетбука завантажити всі версії підручників і 

використовувати на уроках і вдома. 

Змінюються підходи до передачі інформації: одностороння передача 

інформації, але уже не вчителем, а учнем вчителю, яку він раніше отримав від 

вчителя, певною мірою проявляється зворотній зв’язок – питання від учня до 

вчителя, питання вчителя до учня, що розвивають творче мислення та сприяють 

підвищенню мотивації до самоосвіти, самореалізації та саморозвитку. 

Індивідуалізація навчання дітей в умовах інформаційного суспільства 

вимагає використання продуктивних індивідуальних методів навчання, які 

полягають в тому, що учень переважно стає суб’єктом навчання, вступає в 

діалог з вчителем, виконує творчі, проблемні завдання. Вчитель змінює роль 

носія інформації на тьютора, експерта, супервізора. Цю ідею можливо 

реалізувати за наявності комп’ютерної техніки, Інтернет, інформаційно-

освітнього середовища навчального закладу та е-контенту. 

Технології 1:1, в якій кожен учень і вчитель має свій власний 

комп’ютерний пристрій змінюють методи проведення уроків і можуть 

забезпечити індивідуалізацію навчання, автоматизацію перевірки знань 

(тестування), використання технології перевернутого класу та ін. 

Велика увага вчителя, який працює у технології 1:1 надається визначенню 

нових підходів до організації навчання, що дає змогу за рахунок змін у 

структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати 

інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості. 

Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної 

ґрунтуються на положеннях, програмах про зміст освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах, які включають комплекс знань, умінь, навичок; 

принципах системного підходу до явищ педагогічної дійсності та її елементів; 

положеннях дидактики середньої загальноосвітньої школи, викладених у теорії 

особистісно-орієнтованого навчання та індивідуально-творчої педагогічної 

діяльності, вітчизняних та зарубіжних концепцій освіти, їх обґрунтовано у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
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працях вітчизняних і зарубіжних учених (І. Беха,   В. Домрачова, В.Зінченко, 

В. Кухаренко, Е. Полат, П. Таланчука, А. Хуторського, І.Зязюна); вивченням 

педагогічного процесу – О.Абдуліна,    Т. Завгородня, В. Заслуженюк, О. Балан, 

З. Курлянд, Т. Тарасенко; гармонійним формуванням всіх чинників особистості 

(І. Зязюн, В. Семиченко, Г. Сагач, Р. Хмелюк); концепції діяльнісної теорії 

навчання (Л. Виготский, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, П. Гальперін, В. Давидов, 

Н. Тализіна та ін.), основи педагогічної взаємодії в освітньому процесі 

(Л. Байбородова, І.  Зимня, М. Каган, В. Кан-Калік,  І.  Лернер, Б.  Ломов,          

Г. Мазний).  

Слід зазначити, що на даний час в Україні не достатньо розроблені 

організаційні та психолого-педагогічні умови запровадження е-навчання, 

зокрема електронних засобів у навчально-виховний процес, однак вони можуть 

базуватись на теоретико-методологічних роботах таких учених, як: В. Биков, 

А. Гуржій, М.Жолдак, Н. Морзе, С. Раков, І. Підласий, М. Скаткін, 

С. Семеріков, І. Лернер, О. Попов.  

С.О. Семеріков визначає три етапи розвитку е-навчання. Використання   

е-навчання без доступу до мережі Інтернет характеризує 2 етап розвитку          

е-навчання. Використанню ІКТ на уроках сприяє наявність пам’яті для 

зберігання навчальних матеріалів, висока швидкість опрацювання та 

розрахунків, більш широкі засоби для перегляду навчальних матеріалів.  

Доступ до мережних технологій характеризує 3 етап розвитку е-навчання, 

висока якість та підвищення апаратного забезпечення уможливлюють 

створення інформаційно-освітніх середовищ школи. Ключовими термінами 

цього періоду є Інтернет, Web-курси, гіпертекст, віртуальне навчання, 

віртуальні школи, дистанційне навчання, електронне навчання та мобільне 

навчання. 

Розвиток електронного навчання висуває на перший план питання його 

якості і результативності. Їх вирішення пов’язують з досить обширним 

комплексом чинників, що потребують дослідження, постають предметом 

численних дискусій. Серед них виокремлюють такі: зміст освіти; якість 

навчальних і методичних матеріалів; рівень ІКТ-компетентності викладачів і 

учнів, їх готовність до використання технологій; стан і якість апаратно-

програмного забезпечення навчання;  рівень організації навчального процесу; 

наявність необхідних засобів і механізмів оцінювання знань, процесів і 

результатів навчальної діяльності.  

Проте більшість цих досліджень спрямовані на методологію розробки 

електронного освітнього контенту, а не на методику їх використання, 

дослідження організаційно-педагогічних, психолого-педагогічних, 

валеологічних умов  впровадження е-ресурсів у навчально-виховний процес,. 

Також недостатньо обґрунтовані питання взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу за умов використання сучасних гаджетів. 

До переваг навчання, що проводиться з використанням технологій 

електронного навчання відносять: 

1. Персоніфікація. Учень, який використовує технології електронного 

навчання, може самостійно: визначити швидкість вивчення навчального 

матеріалу; визначити, коли він хоче проходити навчання; визначити які саме 
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розділи навчального матеріалу і в якій послідовності йому необхідно 

вивчити. 

2. Можливість вчителю комбінування навчального контенту на уроці 

адаптованих під конкретного учня (е-підручник, е-книга, електронні засоби 

навчального призначення). 

3. Можливість отримати набагато більше інформації необхідної для оцінки 

знань, навичок і умінь, отриманих в результаті проведеного навчання. У 

тому числі: час витрачається на питання, кількість спроб, питання або 

завдання, які викликали найбільші труднощі і т.д. Наявність такої інформації 

дозволяє набагато гнучкіше управляти проведеним навчанням. 

4. Використання широкого діапазону різноманітних засобів навчання.  

5. За наявності мережевого об’єднання комп’ютерів (нетбуків, планшетів)  

побудова ефективної системи управління навчанням, побудованої на 

можливості збору значно більшої інформації (використання ClasseRoom). 

Характерною рисою електронного навчання є використання 

інформаційно- комунікаційних технологій як засобів навчання.  

На теперішній час електронне навчання є невід’ємною частиною 

освітнього процесу. До його складу можна віднести електронні курси, 

електронні бібліотеки, нові програми та системи навчання 

Елементи е-навчання: 

 самостійна робота з електронними матеріалами (е-підручником), з 

використанням персонального комп'ютера, КПК, мобільного телефону, 

нетбука, планшета 

 формування та підвищення інформаційної культури в усіх учасників 

освітнього процесу; 

 можливість розвитку навчальних е-ресурсів; 

 можливість дистанційної взаємодії учнів із вчителем; 

 створення розподіленої спільноти користувачів (соціальних мереж), для 

проведення  віртуальної навчальної діяльності; 

 доставка електронних навчальних матеріалів; 

 стандарти і специфікації на електронні навчальні матеріали та технології, 

дистанційні засоби навчання; 

 освоєння і популяризація інноваційних педагогічних технологій, передача їх 

викладачам; 

 можливість у будь-який час і будь-якому місці отримати сучасні знання. 

Використанню  перешкоджає низка протиріч між: 

- кількістю сучасної комп’ютерної техніки в навчальних закладах для 

запровадження її в навчально-виховний процес і інформатизацією 

суспільства; 

- застосуванням вчителем малоефективних засобів педагогічної діяльності або 

спілкування (наприклад, часте використання методів пояснювально-

ілюстративного навчання, одноманітність форм уроку, та ін.) та 

можливостями ІКТ для запровадження інтерактивних опитувать, тестувань, 

використанням мультимедіа; 

- вимогами до якісної освіти та неготовністю вчителів до використання 

інноваційних методів е-навчання . 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Зазначені суперечності визначили проблему дослідження, яка полягає в 

визначенні організаційно-педагогічних, валеологічних умов запровадження      

е-підручника в навчально-виховному процесі школи, і визначити тему 

експериментального дослідження: «Організаційні, психолого-педагогічні 

умови впровадження елементів е-навчання у школі». 

Мета дослідження: визначити організаційні, психолого-педагогічні 

умови впровадження елементів е-навчання в школі 

Об'єкт дослідження – використання ІКТ у навчально-виховному процесі 

школи. 

Предмет дослідження – організаційні, психолого-педагогічні умови 

впровадження елементів е–навчання  в школі. 

Проблема, мета, об'єкт і предмет дозволили визначити гіпотезу 

дослідження, яка ґрунтується на припущенні, що визначення та обґрунтування 

нормативно-правових, соціально-педагогічних, психолого-педагогічних, 

науково-методичних, організаційно-управлінських, валеологічних умов 

впровадження елементів е-навчання сприятимуть формуванню особистості, 

здатної до навчання упродовж життя та забезпечать розвиток її інформаційної 

культури та ІКТ компетентності всіх учасників освітнього процесу, забезпечать 

розробку методик впровадження елементів е-навчання у навчально-виховному 

процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

З метою реалізації мети та завдань дослідження, перевірки гіпотези було 

сформульовано такі завдання: 

1. Обґрунтувати сукупність положень, що складають теоретико-методологічні 

засади експериментального дослідження, тенденції запровадження елементів 

е-навчання в навчально-виховний процес школи в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

2. Забезпечити організаційні умови запровадження елементів е-навчання в 

школі. Проаналізувати можливості використання нетбуків у навчально-

виховному процесі 

3. Забезпечити формування ІКТ компетеності учнів і вчителів 

4. .Розробити концепцію запровадження е-підручників у школі. 

5. Дослідити психолого-педагогічні умови запровадження елементів                 

е-навчання у школі. 

6. Визначити валеологічні умови запровадження елементів е-навчання на 

різних типах уроків.  

7. Визначити критерії й показники та розробити методику перевірки 

ефективності запровадження елементів е-навчання в школі. 

8. Апробувати й експериментально перевірити ефективність впровадження 

елементів е-навчання в школі. 

Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної 

роботи полягає у визначенні організаційних, психолого-педагогічних умов 

запровадження елементів е-навчання в школі із забезпеченням індивідуалізації 

навчання та збереження здоров’я учнів. 

Ефективність впровадження експериментальних матеріалів буде 

забезпечена науково-методичним супроводом, розробкою критеріальної бази, 

проведенням низки семінарів для вчителів, які беруть участь в експерименті, 
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представників батьківства з метою обговорення експерименту на предмет 

доцільності, сучасності, реалістичності, соціальної та педагогічної значущості й 

організаційно-педагогічних умов ефективності її впровадження елементів         

е-навчання. 

Для вирішення завдань експерименту будуть використані загальнонаукові 

методи: 

- теоретичні (аналіз наукових джерел, компаративний аналіз зарубіжного та 

вітчизняного досвіду з проблем дослідження, узагальнення, моделювання, 

прогнозування); 

- емпіричні (соціологічний і педагогічний моніторинг і діагностування, 

експертна оцінка), педагогічний експеримент (констатуючий і 

формувальний), статистичні (якісний і кількісний аналіз емпіричних 

матеріалів) тощо. 

Те Наукова новизна дослідження.   

1. Дослідження організаційних, психолого-педагогічних, валеологічних  умов 

запровадження елементів е-навчання 

2. Визначення організаційно-педагогічних умов запровадження е-підручників в 

школі 

3. Здійснення  порівняльного  аналізу  методик запровадження елементів          

е-навчання. 

4. Розробка  нових моделей уроку з використанням нетбуків та е-підручників  в 

моделі «1:1» 

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи. 
Науково-дослідна робота розрахована на 5 років (2020 - 2025 роки). 

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи. 

 

1. Підготовчо-організаційний етап (вересень 2020- грудень 2020.):  

- визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-

експериментальної роботи; 

- створення науково-методичної ради для проведення експерименту (науковий 

керівник, наукові консультанти, представники управління освіти, батьки 

тощо); 

- встановлення необхідного обладнання, ознайомлення з його можливостями  

вчителів; 

- підготовка педагогічних колективів до впровадження е-підручників 

- запровадження е-підручників у навчально-виховний процес (5 клас); 

- складання програми і планування експериментальної роботи; 

- підбиття підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи. 

2. Констатувально-моделювальний етап (січень  2021-червень 2021): 

- відкрита експертиза е-підручників; 

- аналіз можливості використання нетбуків у навчально-виховному процесі 

- виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності запровадження     

е-підручників; 

- обґрунтування концепції запровадження е-підручників у школі 

- запровадження е-підручників у навчально-виховний процес; 
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- розбудова інформаційно-освітнього середовищ навчальних закладів, які є 

учасниками експерименту 

- підведення підсумків другого етапу – виявлення організаційно-педагогічних 

умов ефективної організації навчального процесу з використанням елементів 

е-навчання. 

3. Формувально-впроваджувальний етап (серпень 2022 – грудень 2023 р.): 

- уточнення методологічних і теоретичних основ дослідження; 

- визначення критеріїв, показників і розроблення методики перевірки 

ефективності запровадження е-підручників; 

- експериментальна перевірка ефективності запровадження елементів е-

навчання; 

- виявлення, обґрунтування й експериментальна перевірка змісту, форм, 

методів запровадження планшетів, нетбуків е-підручників у навчально-

виховному процесі; 

- визначення валеологічних умов запровадження елементів е-навчання у 

навчально-виховний процес; 

- підбиття підсумків експериментальної роботи на третьому етапі.  

4. Узагальнено-корекційний етап (січень 2024р. – вересень 2024 р.): 

- аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи; 

- удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів; 

- апробація результатів експериментальної роботи через публікації та 

проведення регіонального науково-практичного семінару; 

- підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі. 

5. Рефлексивно-прогностичний етап (жовтень 2024 – червень 2025 року): 

- порівняння очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи;  

- визначення стратегічних орієнтирів запровадження елементів е-навчання у 

школі; 

- розробка методичних рекомендацій щодо запровадження елементів е-

навчання у  навчально-виховний процес; 

- підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі. 

Очікувані результати: апробація та експериментальне підтвердження 

ефективності запровадження елементів е-навчання у навчально-виховний 

процес середньої школи.  

У результаті дослідно-експериментальної роботи буде обґрунтовано 

організаційні, психолого-педагогічні умови запровадження елементів                 

е-навчання у школі. 

Реалізація експерименту забезпечить: 

1. З'ясування проблем і перспектив запровадження ІКТ в школі (е-підручники, 

інформаційно-освітнє середовище). 

2. Визначення організаційно-педагогічних, психологічних, валеологічних умов 

для ефективного впровадження е-підручників. 

3. Формування ІКТ компетеності учасників експерименту 

4. відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

5. Розробку концепції запровадження е-підручників в школі 

6. Створення методичних рекомендацій, розробок уроків з впровадження 

елементів е-навчання в школі  
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Достовірність результатів забезпечить методологічна обґрунтованість; 

застосування комплексу методів відповідно до мети та завдань 

експериментальної роботи; об’єктивність критеріїв оцінки результатів 

експерименту; єдність кількісного та якісного аналізу експериментальних 

даних. 

База експерименту:. 

Опис наявного забезпечення дослідно-експериментальної роботи: в 

загальноосвітніх навчальних закладах створено належні умови для проведення 

дослідно-експериментальної роботи: штат укомплектований кваліфікованими 

спеціалістами. Є сучасне методичне та технічне забезпечення.  

Опис необхідного забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

необхідно створити науково-методичну раду координації, проектування, 

внутрішньої експертизи дослідно-експериментальної роботи; творчі групи 

вчителів, методистів, викладачів, менеджерів освіти для реалізації програми 

дослідно-експериментальної роботи; постійно діючий науково-методичний 

семінар щодо підвищення рівня професійної інноваційної підготовки учасників 

експерименту. 

Фінансове  забезпечення  дослідження. 

Дана робота потребує фінансових витрат для забезпечення учасників 

експерименту матеріально-технічним обладнанням (закупка нетбуків) та 

надбавки 10% для оплати праці вчителям, які беруть участь в експерименті. 

Кожного року до експерименту залучаються нові учасники: з 5 по 9 клас. 

Науковий керівник: 

Воротникова І.П. – доцент кафедри методики природничо-математичної 

освіти та технологій, старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук.  

Склад науково-методичної Ради дослідно-експериментальної роботи: 

1. Воротникова Ірина Павлівна, доцент кафедри методики природничо-

математичної освіти та технологій, Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук.  

2. Чернілевська Ірина Львівна, директор гімназії №179 

3. Кулеша Ірина Андріївна,  директор спеціальної загальноосвітньої: школи-

інтерната №11 

4. Замаскіна Поліна :Іванівна, директор гімназії № 290  

5. Лобзун Юлія Іванівна, директор Спеціалізованої школи № 264 

6. Тупало Вікторія Володимирівна, директор спеціалізованої школи № 234 

7. Тросюк Світлана_Дмитрівна, директор Гімназії № 143 

8. Шейніч Анжела Володимирівна, директор Спеціальна загальноосвітньої 

школи-інтернату № 4 

9. Кравченко Дмитро Григорович, директор Києво-Печерського ліцею № 171  

«Лідер» 

10. Дяденко Ольга Борисівна, директор Спеціалізованої школи № 193 
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11. Антонюк Катерина Василівна, директор спеціальної загальноосвітньої  

школи-інтернату № 5 

12. Проскура Оксана Іллівна, директор Київської гімназії східних мов і № 1 

13. Перехейда Олександр Михайлович, директор НВК «Ерудит» 

14. Головіхіна Наталія Михайлівна, директор Ліцею-інтернату № 23  

«Кадетський корпус 

15. Корольов Юрій Володимирович – директор КП «Центр науково-освітніх 

інновацій та моніторингу» 

 

 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Очікувані 

результати 

Відповідальний 

Організаційно-костатувальний етап 

(вересень 2020- грудень 2020) 

1.1. Визначення теми та наукове 

обґрунтування мети, завдань, 

гіпотези, методологічної 

основи дослідження 

основних напрямів ДЕР 

Вересень 

2020 

Заявка 

Програма. 

Учасники 

експерименту 

1.2 

 

 

 

 

Визначення нормативно-

правового забезпечення 

експерименту. 

- прийняття рішень 

Педагогічних рад гімназія 

№179 Голосіївського району, 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтерната №11, 

гімназія № 290 у, 

спеціалізована школа № 264, 

спеціалізована школа № 234, 

гімназія № 143, спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат № 4, Києво-

Печерський ліцей № 171  

«Лідер», спеціалізована 

школа № 193, спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат № 5, Київська 

гімназія східних мов і № 1, 

гімназія «Ерудит», ліцей-

інтернат № 23  «Кадетський 

корпус»  

щодо організації та 

проведення ДЕР;  

- клопотання до  

Департаменту освіти,  

науки, молоді та спорту  

КМДА про дозвіл 

 

Вересень 

2020 

Протоколи 

рішення 

педагогічної 

ради 

Наказ 

Департаменту 

освіти,  науки, 

молоді та  спорту 

КМДА 

Адміністрації 

навчальних 

закладів, які беруть 

участь в 

експерименті 
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1.3 Формування відповідальних, 

учасників 

експерименту,  

структурних підрозділів 

для організації та проведення 

експерименту 

 

Вересень 

2020 

Створення  

творчих груп 

учителів,  

лабораторії 

дослідно- 

експериментальної 

роботи учасників 

експерименту, 

наказ про НМР 

ради шкіл;  

Організація постійно 

діючого семінару з 

проблематики 

експериментального 

дослідження 

Адміністрації 

навчальних 

закладів, які беруть 

участь в 

експерименті 

1.4 Створення науково-

методичної ради для 

проведення експерименту 

(науковий керівник, наукові 

консультанти, представники 

управління освіти, батьки 

тощо) 

Вересень 

2020 

Наказ  Адміністрації 

навчальних 

закладів, які беруть 

участь в 

експерименті 

1.5 Визначення та реєстрація 

учасників (вчителів, 

школярів) експерименту та 

формування навчальних 

груп, визначення класів для 

участі в експерименті 

Вересень 

2020 

накази Члени науково-

методичної ради  

ДЕР 

1.6. Планування 

дослідно- експериментальної 

роботи, створення 

науково-методичної ради  

Вересень 

2020 

Програма ДЕР 

Перспективний 

план реалізації 

дослідно-

експериментальної 

роботи. 

Науково-

методична радо 

ДЕР 

1.7 Розподіл завдань 

експерименту 

Жовтень 

2020 

Накази Адміністрації НЗ 

1.8 Налаштування кабінетів для 

ДЕР 

Жовтень 

2020 

 Адміністрації НЗ 

1.9 Проведення семінарів, 

консультацій і  

нарад для, вчителів-

учасників дослідно-

експериментальної роботи 

Жовтень-

грудень 

Блог для 

обговорення, 

консультацій 

учасників 

експерименту 

Науково-

методична радо 

ДЕР 

1.10 Діагностика готовності 

адміністрації, педагогічних 

колективів навчальних 

закладів, батьків, учнів, 

соціальних партнерів до ДЕР 

Грудень 

2020 року 

Діагностичний  

інструментарій 

Аналітичні довідки 

І. Воротникова, 

Відповідальні за 

ДЕР в школах 

 

1.11

. 

Підбиття підсумків1 етапу 

експериментальної роботи. 

Січень  

2020 р 

Звіт за І етап Науково-

методична 

рада ДЕР 
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Констатувально-моделювальний етап 

(січень 2021-червень 2021 року) 

2.1. Відкрита експертиза е-

підручників можливостей  

січень 2021 Аналітичні довідки  

 

Науково-методична 

радо ДЕР 

вчителі, учасники 

ДЕР 

2.2 Виявлення організаційно-

педагогічних умов 

ефективності використання 

е-підручників в різних 

навчальних закладах 

січень 2021-

червень 

2021 року 

Семінари, вебінари І. Воротникова,  

Науково-методична 

радо ДЕР 

 

2.3 Семінари щодо 

використання ІКТ на уроках 

січень 2021-

червень 

2021 року 

Семінари, вебінари І. Воротникова 

2.4 Обґрунтування концепції 

запровадження е-

підручників у школі 

 

Червень 

2021 

Розробки уроків з 

запровадженням е-

підручників 

Науково-методична 

радо ДЕР 

2.6. Співпраця учасників ДЕР січень 2021-

червень 

2021 року 

Постійно діючий 

семінар з питань 

ДЕР (за 

окремимпланом) 

блог консультацій 

сайт 

vo.ippo.kubg.edu.ua 

Науково-методична 

радо ДЕР 

2.7 Розбудова інформаційно-

освітнього середовищ 

навчальних закладів, які є 

учасниками експерименту 

 

квітень Результати 

експерименту на 

сайтах учасників 

Науково-методична 

радо ДЕР 

2.8 Розробка методичних 

рекомендацій до 

запровадження елементів   

е-навчання  

Травень. 

червень 

методичні 

рекомендації до 

ЕНК 

Науково-методична 

рада ДЕР 

2.9 Діагностика запобігання 

шкоди здоров’ю 

кожні 

півроку 

Діагностичні 

матеріали, тести, 

обстеження 

Науково-методична 

рада ДЕР 

2.10 Моніторинг ефективності 

експериментальної ДЕР 

 

Травень 

2021 

Аналітична довідка І. Воротникова 

 Підведення підсумків 

другого етапу ДЕР 

 

Червень 

2021 року 

Звіт за ІІ етап Науково-методична 

рада ДЕР 

Формувально-впроваджувальний етап 

(серпень 2019 – грудень 2020 р.) 

3.1 Уточнення методологічних 

і теоретичних основ 

дослідження 

Серпень 

2019-

грудень  

2020 

Статті з досвіду 

впровадження 

елементів е-

навчання 

Учасники 

експерименту 
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3.2 Визначення критеріїв, 

показників і розроблення 

методики перевірки 

ефективності ДЕР 

жовтень 

2019 

Методика 

перевірки 

ефективності ДЕР 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

 

3.3 Впровадження ДЕР 

 

Лютий 

2019-

грудень 

2020 

Робота порталу –  

е-навчання-

консультації-

вебінари 

І. Воротникова, 

науково-методична 

рада ДЕР 

3.4 Розробка навчально-

методичного забезпечення 

для організації е-навчання 

Січень2020-

березень 

2020 

ЕНМК Науково-

методична 

рада ДЕР 

3.5 Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

впровадження елементів е-

навчання 

Березень 

2020 

Методичні 

рекомендації 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

3.6 Обмін досвідом вчителів- 

експериментаторів в 

Інтернет-спільноті (вебінар) 

квітень 

2020 

Науково-практична 

конференція  для 

учнів та вчителів 

(вебінар) 

І. Воротникова, 

 

3.7 Виявлення, обґрунтування й 

експериментальна перевірка 

змісту, форм, методів 

запровадження планшетів, 

нетбуків е-підручників ДЕР 

визначення валеологічних 

умов запровадження 

елементів е-навчання у 

навчально-виховний процес 

Листопад 

2020 

Аналітична довідка 

про моніторинг 

участі учнів, 

вчителів у е-

навчанні 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

 

3.8 Експериментальна 

перевірка ефективності ДЕР 

 

Грудень 

2020 

Аналітична довідка І. Воротникова, 

 

3.9 Удосконалення програми 

ДЕР 

Грудень 

2020 

Удосконалена  Науково-

методична 

рада ДЕР 

3.10 Впровадження 

удосконаленої 

експериментальної моделі 

методичного Центру ВО: 

Лютий 

2019-

грудень 

2020 

 І. Воротникова, 

науково-методична 

рада ДЕР 

3.11 Моніторинг впровадження 

елементів е-навчання   

Листопад 

2020 

Звіт Науково-

методична 

рада ДЕР 

3.12 Підведення підсумків 

третього етапу ДЕР 

Грудень 

2020 

Звіт за ІІ етап Науково-

методична 

рада ДЕР 

Узагальнено-корекційний етап 

(січень 2021 р. – вересень 2021 р.) 

4.1 Аналіз і порівняння 

результатів 

експериментальної роботи 

Січень 2021 Аналітична довідка Науково-методична 

рада ДЕР 
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4.2 Апробація результатів 

експериментальної роботи 

шляхом її презентації в ЗМІ, 

на науково-практичних 

семінарах регіонального, 

Всеукраїнського  рівнів 

Березень – 

квітень 

2021 

Презентація 

результатів ДЕР 

Учасники ДЕР 

4.3 Апробація результатів 

експериментальної роботи 

через публікації та 

проведення регіонального 

науково-практичного 

семінару 

Травень 

2021 

Презентація 

результатів ДЕР 

Учасники ДЕР 

4.4 Удосконалення 

експериментальної моделі 

на основі отриманих 

результатів за результатом 

обговорення і презентації 

результатів ДЕР 

Травень 

2021 

Уточнення 

психолого-

педагогічних умов 

впровадження ДЕР 

Науково-методична 

рада ДЕР 

4.5 Анкетування прямих та 

опосередкованих (батьки, 

вчителі, учнів) учасників 

експерименту 

травень 

2021 р. 
 

Адміністарції ЗНЗ 

4.6. Підведення підсумків 

четвертого етапу ДЕР 

 

Грудень 

2021 

Звіт за ІІ етап Науково-методична 

рада ДЕР  

Рефлексивно-прогностичний етап 

(жовтень 2021 – червень 2022року): 

5.1 Порівняння очікуваних і 

отриманих результатів 

експериментальної роботи 

 

Жовтень-

листопад 

2021 

Аналіз досягнень у 

результаті 

експерименту 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

5.2 Удосконалення 

експериментальної моделі 

на основі отриманих 

результатів 

Лютий, 

березень 

2022 

Організаційно-

педагогічні, 

психологічні умови 

запровадження 

ДЕР 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

5.3 Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

запровадження елементів е-

навчання з урахуванням 

досвіду закладів різного 

типу 

Квітень-

травень 

2022 

Методичні 

рекомендації щодо 

розвитку відкритої 

освіти в регіоні та 

за його межами 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

5.5 Проведення науково-

практичної конференції  

 

Квітень 

2022 

науково-практична 

конференція 

Учасники ДЕР 

5.6 Підбиття підсумків 

експериментальної роботи 

на п’ятому етапі 

 

Травень 

2022 

Звіт  
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5.7 Систематизація та 

узагальнення результатів 

експерименту 

Січень-

квітень 

2022  

Порівняльний 

аналіз діяльності 

ІППО, навчальних 

закладів  до і  після 

введення нової 

експериментальної  

моделі 

Науково-

методична 

рада ДЕР 

5.8 Підведення підсумків 

дослідно-

експериментальної роботи 

Травень 

2022 

Підсумковий звіт  Науково-

методична 

рада ДЕР 

 

5.4. Управління якістю освіти в НВК 

 

Забезпечення високої якості освіти є стратегічним напрямком 

модернізації освіти в Україні. 

 Якість освіти, як визнають науковці й  практики, є багатоаспектною, 

комплексною, соціальною і педагогічною проблемою. 

 Існує багато публікацій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених 

якості освіти та управлінню нею, проте відсутнє загальноприйняте тлумачення 

терміна ”якість освіти”, не існує узгоджених вироблених критеріїв якості і 

методів її оцінювання. Сьогодні концепція якості освіти тільки формується: 

визначаються підходи, досліджуються різні аспекти якості, розробляються 

критерії та показники, але і вони не в повній мірі враховують особливості 

сучасної гімназії, яка реалізує сьогодні не тільки нормативні, але й 

маркетингові завдання. Проблема якості освіти та управління нею актуальна і 

себе не вичерпала, адже кожний виток розвитку сучасного суспільства вимагає 

нового осмислення цієї проблеми і нових підходів до її розв’язання з 

урахуванням надбань педагогіки. 

 Для розкриття даної проблеми звернемося до декількох характеристик 

поняття якості освіти, запропонованих різними авторами. 

 Якість освіти – це співвідношення між цілями і результатами навчання, 

міра досягнення мети (результату) при тому, що цілі задані операційно і 

прогнозовані в зоні потенційного розвитку учня. При цьому  результати освіти 

обов’язково мають містити в собі оцінку того, якою ціною ці результати 

досягнуто. Під якістю освіти розуміють ступінь задоволення учасників 

освітнього процесу від наданих школою освітніх послуг. 

 Якість освіти – це комплексний показник, який синтезує всі етапи 

становлення особистості, умови і результати навчально-виховного процесу, а 

також є критерієм ефективності діяльності освітнього закладу, відповідності 

реально досягнутих результатів нормативним вимогам, соціальним і 

особистісним сподіванням. 

 У словнику-довіднику керівника освітнього закладу дається таке 

трактування якості освіти – це сукупність суттєвих властивостей освіти, яка 

відповідає сучасним вимогам педагогічної теорії, практики і задовольняє 

освітні потреби особистості, суспільства і держави. 

 Спираючись на положення теорії соціального управління, якість освіти – 

це, по-перше, якість результатів освітнього процесу: рівень навчальних 



64 

досягнень учнів. По-друге, якість освіти – це рівень підготовки та 

компетентності педагогічних працівників, рівень організації освітнього 

середовища (освітніх, фінансових та матеріальних умов навчання), рівень 

організації методичної служби, рівень компетентності управління тощо. 

 Узагальнюючи різні  визначення поняття ”якості освіти”, можна зробити 

висновок, що сучасне розуміння якості освіти немає нічого спільного з 

поняттям якості як відношення числа учнів, які отримали під час атестації добрі 

та відмінні оцінки, до загального числа учнів у класі (процентне 

співвідношення, яке існувало в радянській школі). 

 Якість освіти сьогодні слід розглядати як постійну орієнтацію на 

задоволення замовника освітніми результатами. 

 Наприклад, для студента якість освіти пов’язана вкладом у його 

індивідуальний розвиток, що дозволяє посісти відповідне місця у суспільстві. 

Продукцією є сам випускник, який володіє певними якостями і вміннями.  

З точки зору держави якість може сприйматися як підготовка 

кваліфікованого робітника або як фактор, необхідний для росту життєвого 

благополуччя населення, покращення умов життя. 

 Якість освіти сьогодні розглядається в порівнянні з якістю продукції. 

 Таким чином якість освіти характеризується як мінімум двома 

складовими: 

а) сукупність суттєвих властивостей характеристик результатів освіти; 

б) ступінь задоволення замовника освітніми послугами, їх цінність для 

суспільства. 

 А.І. Вроєйнстійн розробив схему, за допомогою якої можна відобразити 

основний зміст поняття ”якість освіти” Ю.І. Безуглов пропонує таку структуру 

факторів, які виливають на якість освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне 

замовлення  - 

вимоги до 

результатів освіти, 

які  встановлені 

академічними 

спілками  вузів, 

студентами, 

батьками, урядом, 

суспільством 

Освітня програма - 

трансформація даних 

вимог у місію, мету і 

завдання освітньої 

програми 

Управління якістю - 
створення умов та їх 

удосконалення для 

досягнення мети, 

результатів 

 

Якість освіти 

Особистість  Якість освіти Суспільство  

Мотиви і методи 

навчання 
Зміст освіти Спрямованість 

навчання 
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Проте в наведеній таблиці, на мій погляд, відсутні фактори, пов’язані з 

особистістю вчителя, з його професійною підготовкою, мотивацією. Багато 

авторів у своїх роботах підкреслюють, що реальний зміст навчання формується 

в процесі спільної діяльності учителя і учня. 

 Центром оцінки якості освіти Департаменту м. Києва пропонується 

виділити чотири показники якості освіти: 

- місія, мета і завдання закладу освіти; 

- компетентність педагогічного колективу; 

- наявність умов для досягнення  поставленої мети; 

- освітні результати і соціалізація учнів. 

Якість освіти повинна стати атрибутом кожного навчального закладу і 

сприяти створенню такого освітнього простору, який стимулює і учителя, і 

учня до продуктивної діяльності, яка відповідає їх індивідуальним 

особливостям та інтересам. 

Кожен навчальний заклад, виходячи із власних умов і особливостей 

діяльності, повинен розробити складові для оцінювання якості освіти. Ці 

складові утворюватимуть модель оцінювання якості освіти в навчальному 

закладі. 

На сучасному етапі створення системи управління якістю освіти можна 

виділити ряд складових процесу оцінювання якості освіти в навчальному 

закладі. 

 

Складові якості освіти в навчальному закладі 

1. Якість основних умов навчального процесу 
1.1 Якість управління навчально-виховним процесом. 

1.2 Якість науково-методичної роботи. 

1.3 Якість кадрового забезпечення. 

1.4 Якість фінансово-господарського забезпечення. 

1.5 Якість психоматичного здоров’я учнів. 

1.6 Якість стимулювання педагогічної праці. 

2. Якість реалізації освітнього процесу 
2.1 Якість змісту освіти. 

2.2 Якість викладання. 

2.3 Якість навчання. 

3. Якість результатів освітнього процесу 
3.1 Рівень навчальних досягнень учнів. 

3.2 Якість здоров’я. 

3.3 Якість креативності. 

3.4 Якість вихованості. 

3.5 Якість розвитку особистості. 

3.6 Якість сформованості ключових компентенцій. 

4. Функціональна якість освіти 
4.1 Відповідність освіти потребам учнів. 

4.2 Відповідність освіти вимогам батьків. 

4.3 Відповідність освіти потребам суспільних інститутів. 
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4.4 Відповідність освіти вимогам регіонального ринку праці. 

4.5 Відповідність освіти вимогам професійної освіти. 

Основна відповідальність за забезпечення і розвиток якості освіти лягає 

на плечі адміністрації навчального закладу, яка повинна створити всі умови для 

реалізації мети. 

Якість освіти передбачає: 

- не зовнішній контроль, а внутрішній процес самоаналізу і самооцінки 

(внутрішній аудит) всіх дій по створенню умов, які спрямовані на 

досягнення запланованих освітніх результатів; 

- врахування освітніх тенденцій розвитку освіти, використання сучасних 

освітніх технологій у навчальному процесі; 

- стабільність і відновлення всіх параметрів і процесів освітнього середовища, 

які сприяють досягненню сталих результатів; 

- здатність освітньої системи до змін та самовдосконалення. 

Розуміння того, що таке  якість освіти, дає можливість приступити до 

розробки стратегії управління якістю освіти. 

Для розробки стратегії управління якістю освіти в навчальному закладі 

необхідно здійснити ряд управлінських дій: 

- розробка освітньої програми (програми розвитку); 

- залучення всіх членів педагогічного колективу до реалізації; 

- підвищення педагогічної майстерності вчителів; 

- мотивація навчальної діяльності учнів; 

- аналіз вихідного положення навчального закладу. 

У рамках управління якістю освіти інтегрується цілий ряд видів 

діяльності, процесів, спрямованих на досягнення певного рівня якості освітньої 

діяльності і її результатів. 

В основу моделювання системи управління якістю освіти в НВК 

покладені такі процеси, параметри та управлінські дії: 
№ 

п/п 

Процеси 

управління якістю 

Зміст діяльності Основні механізми реалізації 

(управлінські дії, організаційні 

заходи, процедури) 

1. Маркетинг і 

стратегічне 

планування 

Вивчення потреб учнів, батьків, 

учителів, формування 

соціального замовлення НВК. 

Розробка політики НВК у галузі 

якості, програми розвитку 

освітньої системи НВК, її 

філософії, місії та ідеології 

виховання. Коректування 

освітніх проектів і програм 

 Соціологічні дослідження; 

 проблемні семінари, науково-

практичні конференції; 

 створення творчих груп, 

стратегічних команд; 

 імітаційне моделювання; 

 розробка прогнозування 

проектів, програм, моделі 

системних змін 

2. Проектування 

освітнього процесу 

Розробка нормативно-

методичних документів 

(навчального плану та його 

інваріативної частини; плану 

роботи гімназії на рік). 

Розробка програмно-

методичного забезпечення 

(авторських програм, курсів) 

 Діагностичні дослідження; 

 громадська, незалежна, 

професійна експертиза 

проектів, планів; 

 надання адресної методичної 

допомоги в розробці 

програмно-методичного 

забезпечення 
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3. Управління 

ресурсами 

Модернізація матеріально-

технічного, фінансово-

господарського, інформаційно-

методичного забезпечення 

освітньої діяльності. 

Забезпечення максимальної 

ефективності у використанні 

всіх ресурсів 

 Облік усіх матеріальних 

ресурсів; 

 контроль за раціональним 

використанням матеріально-

фінансових ресурсів; 

 створення банку даних, 

каталогів з питань 

інформаційно-методичного 

забезпечення; 

 консалтингові послуги 

4. Моніторинг якості 

освіти 

Розробка нормативно-

методичних матеріалів 

(концепції, положення і моделі 

моніторингу). Науково-

методичне забезпечення 

моніторингових досліджень. 

Динамічна оцінка якості освіти. 

Одержання інформації про 

основні тенденції, стан, 

проблеми і перспективи якості 

освіти 

 Збір, обробка матеріалів, 

підготовка аналітичних 

довідок; 

 технічне і методичне 

забезпечення робіт в області 

моніторинга (створення 

комп’ютерних технологій, 

банку даних, тестових 

технологій); 

 узгодження процедури 

моніторинга з іншими 

процедурами, які 

використовуються в системі 

управління якістю освіти 

(атестація навчального 

закладу, зовнішнє незалежне 

оцінювання) 

 

5. Підвищення 

професіоналізму 

педагогічних кадрів 

і формування 

мотивації щодо 

поліпшення якості 

освіти 

Розробка і реалізація програми 

підвищення професійної 

майстерності педагогічних 

кадрів з питань якості освіти. 

Розробка програми 

педагогічного експерименту з 

якості освіти. 

Видання інформаційно-

методичних матеріалів для 

педагогів. 

Створення дієвої системи 

стимулювання педагогів. 

 Проведення навчання 

педагогічних кадрів з питань 

якості освіти (науково-

теоретичні семінари, наради); 

 удосконалення роботи 

ресурсного центру та 

консалтингової служби з 

питань якості освіти; 

 включення питань 

(показників) якості освіти в 

програму конкурсів, 

атестацію педагогічних 

кадрів; 

 моральне та матеріальне 

стимулювання педагогів за 

поліпшення якості навчально-

виховного процесу 

 

6. Атестація, контроль 

і експертиза якості 

Розробка концепції, 

формування і реалізація 

системи якості освіти. 

Аудит, оцінка і аналіз системи 

менеджменту якості в гімназії. 

Створення системи незалежної 

оцінки якості освіти.  

 Статистичний контроль 

якості освіти в НВК; 

 експертиза програми 

розвитку НВК, основних 

освітніх програм та  програм 

додаткової освіти; 
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Участь в атестації навчального 

закладу 
 самооцінка якості освіти в 

НВК із використанням 

основних контроль-

оцінюючих процедур з 

підходами та індикаторами, 

які використовуються в 

системі освіти України 

7. Нормативно-

правове 

забезпечення 

управління якості 

освіти 

Створення системи офіційних 

стандартів і норм якості освіти. 

Розробка перспективного плану 

вдосконалення нормативно-

правової бази управління 

якістю освіти 

 Погодження і прийняття 

локальних нормативних актів 

з управління якістю освіти; 

 ревізія, перегляд і 

формування програм 

удосконалення системи 

стандартів і норм якості 

освіти; 

 моніторинг ефективності 

застосування в управлінській 

діяльності норм, стандартів 

якості освіти, які існують 

8. Управління 

інноваційними 

процесами 

Створення умов (ресурсних, 

організаційно-правових, 

мотиваційних) для 

інноваційних перетворень у 

НВК. 

Формування курсу інноваційної 

політики НВК, розробка плану 

її впровадження. 

Створення банку інноваційних 

ідей, розробок.  

Розробка і застосування 

методики оцінки якості 

управління інноваційною 

діяльністю в НВК. 

 Створення ініціативної групи 

з розробки стратегії 

інноваційної діяльності; 

 проведення громадських 

слухань з питань 

перспективних напрямків 

розвитку освіти в НВК; 

 оцінка й аналіз якості 

управління інноваційною 

діяльністю в НВК; 

 проведення конференцій з 

питань інноваційного 

розвитку; 

 створення творчих груп з 

окремих напрямків 

інноваційної діяльності 

9. Управління 

соціальними 

процесами 

Формування позитивного 

іміджу, довіри до НВК, 

налагодження і розвиток 

взаємозв’язків із різними 

соціальними партнерами 

(засобами масової інформації, 

органами законодавчої і 

виконавчої влади) 

 Експозиційна, видавнича, 

рекламно-видавнича 

діяльність з питань якості 

освіти в НВК; 

 публікація аналітичних 

матеріалів з питань 

моніторингу якості освіти; 

 розміщення інформації в 

мережі Інтернет з метою 

інформування громадськості 

про якість освіти в гімназії та 

шляхи її вдосконалення; 

 налагодження партнерських 

зв’язків з різними 

соціальними партнерами; 

 проведення Дня відкритих 

дверей 
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10. Оцінка 

задоволеності 

освітніми 

послугами 

Одержання регулярної, 

достовірної і різнопланової 

інформації про задоволення 

якістю освітніх послугам 

 Проведення соціологічних 

досліджень серед батьків з 

використанням технології 

телефонних та Інтернет-

опитувань; 

 регулярний аналіз публікацій у 

засобах масової інформації 

про якість освіти в НВК; 

 аналіз звернень, листів, скарг, 

заяв батьків з питань якості 

освітніх послуг; 

 проведення різноманітних 

досліджень серед учнів з 

питань задоволення якістю 

освітніх послуг; 

 моніторинг задоволеності 

випускників, їх батьків з 

питань якості освіти, 

отриманої в НВК; 

 аналіз результатів державної 

підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

11. Аналіз і оцінка 

досконалості 

системи управління 

якістю освіти в 

НВК 

Збір і аналіз результатів роботи 

НВК з питань якості освіти. 

Визначення стратегії 

поліпшення якості освіти, 

прийняття і реалізація 

відповідних управлінських 

рішень 

 Моніторинг розвитку і 

ефективність системи 

управління якістю освіти в 

НВК; 

 корекція політики НВК з 

питань якості освіти 

 

 Сьогодні вимоги до інноваційного навчального закладу достатньо високі. 

За якістю навчальної освіти уважно стежать батьки, учні, органи управління 

освітою. 

 У зв’язку з цим сучасна школа не може ефективно функціонувати без 

чітко продуманої внутрішньошкільної системи оцінки якості освіти. 

 Для управління інноваційним закладом необхідно проектувати освітню 

діяльність, створювати систему управління якістю освіти, відслідковувати її 

реальний стан. Для ефективної організації навчально-виховного процесу 

важливо не тільки оволодіти системою діагностичних методик оцінки 

діяльності учнів, але й прогнозувати її результати. 

 У НВК ”Ерудит” сформувався перспективний напрямок діяльності по 

реалізації комплексного динамічного, аналітичного відслідковування процесів, 

які визначають зміни в якості освіти – це моніторинговий підхід як необхідна 

умова управління якістю освіти. 

 Створена в НВК модель моніторинга дозволяє ефективно вирішувати 

наступні завдання: коректувати зміст освіти, визначати шляхи модернізації і 

розвиток різних структурних підрозділів, вдосконалювати педагогічну 

майстерність вчителів, оптимізувати діяльність суб’єктів навчання. Цілісне 
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уявлення про якість  освіти в НВК дозволяє управляти і регулювати процес 

навчання. 

 Управління якістю освіти на основі педагогічного моніторингу в НВК дає 

можливість правильно оцінювати ступінь, напрямки і причини відхилень. 

 

5.5. Організація освітньо-розвивального простору в роботі з 

обдарованими дітьми 

 

5.5.1. Проект «Творча обдарованість» 

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є 

тим основним чинником, що суттєво впливає на її загальний та економічний 

розвиток. Це сприяє зацікавленню проблемами обдарованості, творчості, 

інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, 

спрямовану на пошук, навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей та 

молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист 

таланту. 

Обдаровані діти вирізняються серед ровесників високим розумовим 

розвитком, що є результатом природних задатків і сприятливих умов 

виховання. 

З огляду на це за основу роботи взято модель обдарованості 

Дж.Рензуллі, яка передбачає такі складові: 

- неабиякі інтелектуальні здібності (перевищують середній рівень); 

- креативність; 

- мотивацію, зорієнтовану на успіх; 

- ерудицію; 

- позитивне навколишнє середовище. 

Уважаємо найефективнішим шляхом розвитку творчої особистості 

залучення учнів до продуктивної творчої діяльності. Розвивати здібності 

означає озброювати дитину засобами діяльності, навчити принципам реалізації 

поставлених завдань, створити умови для розкриття обдарованості. 

Саме ці принципи покладено в основу проекту “Творча обдарованість” як 

освітньої моделі організації освітньо-розвивального простору в роботі з 

обдарованими дітьми. 

Мета проекту: забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом 

створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного й фізичного 

розвитку; задоволення освітніх та національно-культурних запитів обдарованих 

учнів, їх підготовка до подальшого навчання й самостійного життя. 

Проект передбачає розв’язання таких завдань: 

- створення оптимальних умов для розвитку й реалізації потенційних 

можливостей обдарованих дітей; 

- обґрунтування актуальності створеної моделі роботи з обдарованими  дітьми 

в НВК; 

- аналіз організаційно-педагогічних особливостей діяльності педагогічного 

колективу в роботі з обдарованими дітьми; 

- презентація проекту “Творча обдарованість”; 
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- розвиток мережі гуртків, клубів за інтересами для роботи з обдарованими 

дітьми; 

- створення наукового товариства учнів; 

- участь обдарованих дітей НВК в оглядах, фестивалях, конкурсах, змаганнях 

на всіх рівнях. 

Об’єкти проекту: учасники навчально-виховного процесу (учні, 

педагоги, батьки). 

Суб’єкти  проекту:  Рада НВК, адміністрація навчального закладу, 

учнівський та батьківський колективи. 

Теоретична основа роботи: розробки вітчизняних і зарубіжних учених, 

педагогів. 

Строки реалізації проекту:   2020-2025 роки. 

Об’єми та джерела фінансування проекту:  
- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески. 

 Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту: 
- формування банку даних з різноманітних напрямків роботи з обдарованими 

дітьми; 

- виявлення та навчання обдарованих та талановитих дітей. 

Контроль за виконанням цільового проекту: Рада НВК, науково-

методична рада. 

 

Актуальність проекту 

 Розвиток творчих здібностей учнів – актуальна проблема, адже саме 

творча особистість може бути конкурентоспроможною в сучасному світі. Саме 

цілісна, духовно багата, творча людина може керувати майбутнім. 

 Тому не випадково педагогічний колектив протягом останніх п’яти років 

працював над проектом “Творча обдарованість” за темою «Формування в 

гімназистів потреби саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації 

шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх 

технологій». 
 У НВК накопичений певний позитивний досвід роботи з обдарованими 

дітьми, який необхідно узагальнити та розповсюдити. Протягом кількох років 

обдарованість дітей виявляється й оцінюється на різноманітних конкурсах, 

олімпіадах, турнірах, інтелектуальних марафонах, конференціях, виставках. 

Працюють різноманітні гуртки, клуби за інтересами з метою створення умов 

для самореалізації особистості. Уже стало традицією проведення предметних 

декад як невід’ємної частини навчально-виховного процесу. У НВК 

започатковані традиції проведення конкурсів “Різдвяна зірка”, “Міс” Ерудит”, 

які стали органічною частиною іміджу НВК. 

 Разом з тим слід відмітити, що робота з обдарованими дітьми потребує 

більш чіткого педагогічного керівництва з боку вчителів-предметників, 

кураторів, адміністрації НВК. 
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Науково-теоретичне обґрунтування проекту 

 Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників як 

найважливіший компонент соціальної культури. Творчість – це позитивно 

спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. 

Це багатогранне поняття, що пронизує всі аспекти діяльності особистості й 

проявляється в усіх  напрямах суспільної практики. Від моменту зародження та 

становлення шкільної практики навчання особливу увагу завжди приділяли 

вихованню особистості, яка зможе творчо ставитися до праці, самостійно 

вирішувати проблеми. 

 Учені В. Андреєва, А. Бертон, Л. Виготський, Г.Костюк та інші 

розглядають творчу діяльність учнів як таку, що сприяє розвиткові складових 

обдарованої особистості: 

- самостійності у виборі знань; 

- працелюбності; 

- уміння виокремлювати головне; 

- уміння бачити спільне в різних і різне в подібних явищах; 

- розумової активності; 

- уміння самостійно добирати матеріал для розв’язання конкретного завдання. 

 

Основні принципи впровадження проекту: 

- послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби НВК в 

роботі з обдарованими учнями; 

- системність у роботі з обдарованою молоддю; 

- природовідповідність – урахування вікових, індивідуальних особливостей 

дитини; 

- об’єктивність і науковість інформації, що  використовується; 

- єдність поваги та вимогливості; 

- саморозвиток особистості; 

- формування навичок самостійного опанування навчальною інформацією; 

- свобода вибору особистості; 

- зосередження зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має 

відповідати певним вимогам; 

- неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з 

обдарованими учнями. 

 

Учасники впровадження навчально-виховного проекту “Творча 

обдарованість” 

1. Адміністрація НВК (директор, заступники директора з навчально-

методичної та виховної роботи). 

2. Учителі-предметники (спеціалісти І категорії, спеціалісти вищої категорії). 

3. Практичний психолог. 

4. Завідувачі кафедр, керівники творчих динамічних груп. 

5. Куратори класів. 

6. Учні. 

7. Батьки учнів. 
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Очікувані результати: 

- сформована система виявлення та відбору обдарованих дітей, надання їм 

соціально-педагогічної підтримки; 

- консолідація зусиль педагогічного колективу та батьківської спільноти в 

роботі з обдарованими учнями; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у  

визначенні методів, форм, засобів і технологій навчання й виховання 

обдарованих учнів; 

- розробка дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних 

працівників, які мають високі досягнення в цьому напрямі роботи. 

 

Оцінка ефективності реалізації проекту 

 Реалізація проекту дозволить самореалізуватися учням гімназії у 

відповідності до їх індивідуальних здібностей. У зв’язку з цим необхідно: 

- сформувати банк даних з різноманітних напрямків роботи з обдарованими 

дітьми; 

- виявити обдарованих та талановитих дітей; 

- провести фестивалі, інтелектуальні та спортивні ігри, марафони, олімпіади, 

конкурси для обдарованих дітей. 

 

Напрями роботи з обдарованими дітьми: 

1. Навчально – пізнавальний (навчальні заняття, олімпіади, участь у роботі 

наукового учнівського товариства «Ерідан», науково-практичні конференції 

учнів, інтерактивні конкурси, Інтернет-турніри тощо). 

2. Культурно – освітній (КВК, літературні вітальні, години спілкування, 

створення літературних збірок, вернісажі, участь у гімназійних проектах 

«Управління», «Сходинки в дивосвіт педагогічної майстерності», «Здорове 

дитинство», «Учнівське самоврядування», 

3. «Гімназія самореалізації особистості», «Психологічна підтримка вчителів та 

учнів», «Гімназійний театр», «Києвознавство», «Живе дерево», «Витоки 

Шулявки», «Творча обдарованість» тощо). 

4. Фізкультурно-оздоровчий (спортивні свята та турніри, зустрічі, змагання, 

турпоходи, спартакіади). 
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Організація роботи з обдарованими дітьми в рамках проекту 

«Творча обдарованість» 

 

Модель організації освітньо-розвивального простору щодо роботи з 

обдарованими дітьми в НВК «Ерудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Програма гімназії «Організація роботи з обдарованими дітьми» 

Для реалізації моделі роботи з обдарованими учнями в НВК діє 

довгострокова програма «Організація роботи з обдарованими учнями» 

(додаток 1). 

Щоб успішно розв’язати завдання програми, вивчено досвід роботи 

найкращих педагогічних колективів міста, регіону, України, проведено власні 

спостереження, їх аналіз та узагальнення. 

Результатом  аналалітико-дослідної роботи творчої групи вчителів є 

розробка й апробація:  

 моделі творчої особистості учня НВК; 

Розширення знань із 

навчальних предметів: 

 поглиблене вивчення 

англійської мови; 

 художня культура, етика, 

економіка 

Різнорівневий підхід до 

навчання (навчання за 

індивідуальними 

програмами, інтелектуальні й 

творчі конкурси) 

Упровадження 

компетентнісно 

зорієнтованого навчання, 

проектних та інших 

технологій 

Профільні спецкурси, 

індивідуальні заняття: 

 з англійської мови; 

 української мови; 

 математики; 

 фізики; 

 історії; 

 хімії 

  

Дистанційні форми навчання 

Психолого-педагогічний  

супровід навчання учнів 

(банк, моніторинг, 

діагностика) 

Атестація учнів (тематична, 

за семестрами, ДПА, 

презентація творчих 

проектів, науково-дослідна 

робота) 

Психолого-педагогічна 

просвіта педагогів та батьків 

щодо роботи з обдарованими 

учнями 

Науково-дослідницька 

діяльність (упровадження 

модульного, проектного 

навчання, неперервний 

розвиток творчих здібностей) 

Елективні курси: 

 «Ділова англійська 

мова»; 

 «Українознавство» 

 

Навчання в НВК 

 

Обдаровані діти 

 Виявлення 

обдарованості; 

 індивідуальні 

досягнення; 

 неперервна освіта 
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 рекомендації щодо пошуку та психолого-педагогічного діагностування 

обдарованих дітей; 

 індивідуальної програми розвитку обдарованої дитини. 

2. Система пошуку обдарованих дітей  

Важливою складовою реалізації проекту  «Творча обдарованість» є 

система пошуку обдарованих дітей. Існує багато методів, які допомагають 

виокремити серед інших обдарованого  учня: 

 метод спостереження за рівнем розвитку здібностей учнів; 

 метод «Віддалені асоціації» (невербальна модифікація тесту А. Медніка), яка 

виявляє оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані 

елементи в нові комбінації; 

 метод Векслера для визначення рівня інтелектуальних здібностей; 

 метод Кетелла, що  допомагає оцінити інтелектуальні можливості дитини; 

 метод Айзенка для визначення рівня інтелекту; 

 метод «Особливості творчої уяви» (В. Маценко) для вивчення рівня 

словесно-логічного мислення учнів. 

Під час уроків, опираючись на алгоритм спостереження за розвитком 

мислення учнів, звертаємо увагу на особливості організації навчально-

виховного процесу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Алгоритм спостереження за розвитком мислення учнів 

№ 

п/п 

Рівні мислення Що робить учитель Що робить учень 

1 Активне Ставить проблему, 

формулює, вирішує її 
Намагається зрозуміти, 

запам’ятати матеріал 
2 Самостійне Ставить проблему, може 

формулювати її, пропонує 

учням самостійно 

розв’язувати завдання 

Самостійно досліджує, 

знаходить оригінальні 

способи розв’язання 

завдань 
3 Творче Коригує, контролює, керує Формулює проблему, 

самостійно вирішує, 

опрацьовує навчальний 

матеріал за підручником, 

конспектом 
4 Репродуктивне Пояснює, закріплює Запам’ятовує, 

репродукує 
 

Учитель, працюючи з дитиною, має можливість постійно спостерігати за 

проявами її індивідуальності в навчальному процесі. Він повинен професійно 

реагувати й впливати на її розвиток. Обдарованість утрачається, якщо для неї 

не створюють відповідні умови. 

Значну увагу в НВК приділяємо навчально-семінарській діяльності з 

учителями. Вона спрямована на виявлення особливостей фізіологічного, 

психологічного розвитку дітей. Завдання семінару — вивчити основні складові 

виявлення обдарованості та особливості пізнавальної сфери учня: 
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оригінальність мислення, яка проявляється в поведінці; 

 гнучкість мислення під час швидкого знаходження рішень, установлення 

асоціативних зв’язків; 

 зосередження уваги під час розв’язання складних довготривалих завдань; 

 схильність до завдань дивергентного типу, особливістю яких є наявність 

декількох правильних відповідей; 

 хороша пам’ять як важливий чинник обдарованості; 

 самоактуалізація як бажання постійно втілювати, реалізувати свої здібності; 

 сталість інтересів як ознака обдарованості в певному напрямку; 

 лідерство й бажання перемагати. 

Важливу роль у становленні й розвитку обдарованості дитини відіграють 

батьки. Батьківське відкриття обдарованості власної дитини має сприяти 

радісному очікуванню надзвичайних результатів і готовності вирішувати 

пов’язані з цим проблеми. Слід вчасно знайти відповідний момент, правильні 

слова та приклади для здорового самосприйняття дитини. 

Творча група вчителів на допомогу батькам розробила дайджест 

«Психолого-педагогічне тестування обдарованих дітей» (додаток 2) та 

технологію психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей (схема 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 2 

Технологія психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей 

 

Виявлення 

обдарованих та здібних 

дітей 

 

Методична робота з 

педагогами 

 

Реалізація технології 

 Моніторинг 

результативності 

навчальних досягнень 

кожної дитини 

 Аналіз 

результативності 

навчальних успіхів 

кожної дитини в 

позаурочний час  

 

 

        

Діагностика 

 

Консультації 

 Зовнішньо- та 

внутрішньо-класна 

диференціація 

 
Моніторинг результатів 

контрольних робіт 

 
Аналіз стану здоров’я 

дитини 

 

 

        

Інформація батьків 
 

Засідання педради 
 Реалізація внутрішньо-

класної диференціації 

 Предметні тижні, 

олімпіади, МАН 

 Аналіз взаємин 

«дитина-школа» 

 

 

        

Спостереження 

психолога 

 
Семінари  

 Реалізація виховання за 

інтересами 

 Моніторинг рівня 

якості знань 

 Аналіз взаємин 

«дитина-сім’я» 

   

 

      

  
Засідання кафедри, 

консиліум 

 
Добір активних методів 

навчання та виховання 

 Вивчення карти 

індивідуальних 

досягнень 

 Аналіз зайнятості 

улюбленими видами 

діяльності 

   

 

      

  Самоосвіта   Мотивація до 

навчальної та виховної 

роботи 

    

   

 

      

  Атестація        

 

 



Мета технології: максимальний розвиток особистості дитини  в одній чи 

декількох сферах діяльності з урахуванням її індивідуальних особливостей. 

Технологію супроводу обдарованих та здібних дітей використовуємо за умови 

взаємодії, взаєморозуміння, узгодженої діяльності всіх учасників навчально-

виховного процесу. 

Технологія передбачає розв’язання таких завдань: 

- виявлення обдарованих та здібних дітей; 

- забезпечення умов для самореалізації особистості шляхом упровадження 

інноваційних педагогічних технологій; 

- планування індивідуальної траєкторії розвитку обдарованої дитини; 

- науково-методична підготовка педкадрів; 

- моніторинг результативності досягнень кожної дитини; 

- аналіз досягнень учнів у позакласній діяльності. 

Заходи щодо пошуку й відбору обдарованих учнів реалізують психолог 

гімназії, куратори класів, учителі-предметники. 

Психолог проводить попереднє дослідження, що дає змогу виявити 

випереджальний інтелектуальний або фізичний розвиток дитини, естетичне 

чуття, нестандартне творче мислення. 

Куратори класів збирають первинну інформацію про талановитих дітей, 

рекомендують інформацію про них унести в базу даних НВК. 

Педагогічний колектив допомагає в соціальній адаптації обдарованих 

дітей, спостерігає за їхньою діяльністю,  залучає до участі в інтелектуальних 

конкурсах, змаганнях. 

  

Пошук обдарованих дітей 

 

             Сфера пошуку                                Критерії, за якими здійснюється  

                                                                        пошук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

Результати письмових робіт 

Учнівські олімпіади, конкурси, МАН 

Анкетування, тестування 

Бібліотека 

Виховна робота 

Рівень активності, ініціативності, 

свідомості, відповідальності, наявність 

інших  позитивних загальнолюдських 

якостей 

Вивчення запитів, інтересів  

Лідерські якості, оригінальність, ерудиція, 

об’єктивність самоаналізу 

Інтелектуальні здібності, нестандартність 

мислення, неординарність підходів 

Інтелект, ерудиція, лексика, природні 

задатки 

Рівень творчості, пізнавального інтересу, 

нестандартності мислення 
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Схема виявлення обдарованих дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За підсумками спільної роботи формуємо пакет документів щодо 

роботи з обдарованими дітьми: 
 наказ про роботу з обдарованими дітьми; 
 психологічні методики виявлення обдарованих дітей; 
 паспорт психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей; 
 портфоліо досягнень обдарованої дитини; 
 шкільний банк даних обдарованих дітей. 

До цього банку долучаємо інформацію про учнів, які мають високий 

інтелектуальний потенціал, значні досягнення в розвитку творчих здібностей, 

спортивні успіхи (табл. 2). 
Таблиця 2 

Інформаційний банк НВК «Обдаровані діти» 

Навчальний 

рік 

Напрями  Усього  

Інтелектуальний 

потенціал 

Відродження 

духовності 

Здорове 

покоління 

2020/2022     

2023/2025     

 

На підставі вивченого досвіду інших навчальних закладів, власних 

висновків створили індивідуальний паспорт обдарованої дитини (додаток 3), 

підготували моніторингові блоки на кожного учня. До їх складу входить аналіз 

результатів навчальної діяльності кожного учня, участь у конкурсах, 

змаганнях, зайнятість у гуртках, секціях тощо. 
Позитивні тенденції в роботі щодо пошуку та психологічного 

супроводу обдарованих дітей: 
 стабільно високий показник рівня навчальних досягнень учнів; 

У
Ч

Е
Н

Ь
 

Учитель - предметник 

Бібліотекар 

Куратор 

Адміністрація 

Психолог 

К
у

р
а
т
о

р
 

Поради 

учню, 

батькам 
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 високий рівень мотивації до навчання та соціальної активності більшості 

учнів; 
 стабільна кількість призерів МАН, змагань, конкурсів; 
 позитивні зміни кількісного і якісного складу банку «Обдаровані діти»; 
 ресурсне забезпечення творчого розвитку кожної дитини, самоосвіта й 

саморозвиток. 

Негативні тенденції: 
 недостатня сформованість мотивації до навчальної діяльності в учнів 7—9 

класів; 
 послаблення уваги батьків до адаптації дітей у новому соціумі; 
 зменшення кількості гуртків та секцій у місті; 
 брак умов для роботи з обдарованими дітьми у зв’язку з обмеженою 

територією навчального закладу. 

Шляхи вирішення проблеми: 

 удосконалення методів ранньої діагностики обдарованих учнів; 

 використання індивідуальної корекційної роботи з учнями та батьками; 

 співпраця з ВНЗ, громадськими організаціями; 

 підвищення рівня соціальної активності випускників НВК. 

 

3. Особливості розвитку та організації навчання обдарованих дітей 

Значну увагу в роботі з обдарованими дітьми приділяємо вдосконаленню 

педагогічної майстерності та розвитку творчості кожного педагога.  

В. Сухомлинський наголошував, що лише творчий учитель здатен 

запалити в учневі жагу до знань, розпізнати в ньому творчу особистість. 

З метою вивчення думки здібних учнів про професійні риси, потрібні 

вчителю для роботи з ними, у НВК проведено опитування «Учитель очима 

обдарованих дітей» (діаграма 1). 
Діаграма 1  

Учитель очима обдарованих дітей, % 
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Зміст тверджень опитування «Учитель очима обдарованих дітей» 

Учитель повинен: 

1. Знатися на психології обдарованих дітей. 

2. Активно використовувати інтерактивні технології, займатися творчою 

діяльністю. 

3. Бути емоційно стабільною, толерантною людиною. 
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4. Бути професійно грамотним, досконало знати свій предмет. 

5. Бути доброзичливим, чуйним до оточення. 

6. Мати організаторські здібності. 

Поряд із цим проведено паралельне опитування серед учителів 

«Обдаровані діти очима вчителів» (діаграма 2). 

Діаграма 2  
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Зміст тверджень опитування «Обдаровані діти очима вчителів» 

Особливості обдарованих дітей : 
1. Хочуть наполегливо вчитися й досягають значних успіхів. 
2. Цілеспрямовані, прагнуть самовдосконалення, самореалізації. 
3. Вимогливі до себе та інших, болісно сприймають несправедливість. 
4. Мають хорошу пам’ять, добре розвинуте абстрактне й логічне мислення.  

5. Схильні до науково-дослідницької, пошукової діяльності. 
6. Потребують значної уваги з боку педагогічних працівників, батьків. Для 

них важливі не лише глибокі та міцні знання, а й практичні навички. 
Організацію навчально-виховного процесу в НВК спрямовуємо не на 

максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їхніх 

здібностей. Творчість учнів, новизну та оригінальність їхньої навчальної 

діяльності виявляємо тоді, коли вони самостійно ставлять проблему й 

знаходять шляхи її вирішення. 

Намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості 

обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їхньої 

діяльності, щоб одержати позитивні результати (табл. 3). 

Таблиця 3 

Формування різних видів обдарованості 

Види обдарованості Реалізація (форми) 

Інтелектуальна  Участь у гімназійних інтелектуальних конкурсах, 

щорічних науково-практичних конференціях у 

межах НВК, міста, України; 
 робота в навчальному науковому товаристві; 
 науково-практичні конференції у вищих навчальних 

закладах 
Творча  Участь у роботі навчальних та позанавчальних 

творчих об’єднаннях, виставках, фотовиставках, 

фотоквестах різних рівнів, музичних, пісенних 

конкурсах; 
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 робота в літературно-художніх об’єднаннях;  
 публікації власних творів; 
 презентація досягнень у засобах масової інформації, 

Інтернет-ресурсах; 
 шкільні гуртки; 

 газета «Ерудит – times» 
Спортивна  Позагімназійні гуртки; 

 спортивні секції; 
 футбольні командні змагання; 
 шахові турніри 

 

Класно-урочна та колективна форми організації навчальної 

діяльності в роботі з обдарованими дітьми мають певні особливості. Ми 

обрали найрезультативнішу модель організації навчальної діяльності в НВК. 

Особливості колективної форми організації навчальної діяльності на 

уроці 
1. Під час спілкування (роботи) частина учнів говорить, інша — слухає. 

Мінімальна кількість учасників — 4. 

2. Найближча мета кожного учасника заняття (учня) — навчати інших того, що 

знаєш чи вивчаєш сам. 

3. Діяльність кожного учня є суспільно корисною, оскільки він не лише 

навчається, а й постійно, систематично навчає інших. 

4. Основний спосіб роботи — усі по черзі навчають кожного та кожен — усіх. 

Колектив навчає кожного свого члена під керівництвом педагога. 

5. Кожен відповідальний не лише за свій рівень навчальних досягнень, а й за 

знання та навчальні успіхи товаришів. 

6. Кожну тему (питання), що вивчається, учень може викладати 

однокласникам, працюючи з кожним по черзі до повного та всебічного її 

опанування. 

7. Найважливіше завдання педагога — формувати в кожного учня 

майстерність викладати. Без успішного розв’язання цього завдання 

колективні навчальні заняття не можуть перетворитися в ефективну форму 

навчальної роботи. 

8. Повна єдність колективних та особистісних інтересів. 

На реалізацію всебічного розвитку обдарованості й творчих здібностей 

учнів спрямована й структура неперервної освіти. У її основі — задоволення 

навчально-виховного процесу відповідно до Державних стандартів (схема 3). 
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Схема 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складаючи робочі навчальні плани, план роботи НВК, особливу увагу 

звертаємо на такі елементи в роботі з обдарованими дітьми: 

 задоволення соціальних запитів цієї категорії дітей шляхом розвитку 

мережі спецкурсів, факультативів, індивідуальних занять; 

 використання варіативної складової з метою створення умов для 

задоволення пізнавальних інтересів і розвитку здібностей учнів у певній 

галузі згідно з робочим навчальним планом НВК; 

 підготовка учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, науково-

практичних конференціях (додаток 4); 

 розвиток навичок самостійної, науково-дослідницької діяльності шляхом 

участі в гуртках, секціях гімназійного наукового товариства, упровадження 

індивідуальної форми навчання обдарованих дітей. 

Програма індивідуального навчання 

Індивідуальні програми навчання для обдарованих дітей ми розробляли 

відповідно до їхніх специфічних потреб і можливостей, а також завдань, які 

висуваються до навчання цієї категорії учнів. Цим і визначаються вимоги до 

створення індивідуальних програм навчання для обдарованих дітей. 

Учителі математики, біології, хімії, світової літератури, української мови 

та літератури, англійської, німецької, французької мов в основу розроблених 

програм поклали такі принципи організації змісту навчання: 

 гнучкі змістові межі, які забезпечують можливість долучення потрібної 

інформації для вивчення певних тематичних розділів; 

 великі змістові одиниці (вивчення широких, глобальних тем та проблем); 

 міждисциплінарний підхід до вивчення змісту навчання; 

 інтеграція тем та проблем, які належать до однієї чи різних галузей знань, 

шляхом установлення внутрішніх взаємозв’язків змістового характеру; 

Структура неперервної освіти 

І ступінь – початкова 

школа (1-4 класи) 

(поза межами гімназії): 

 класи з елементами 

розвиваючого 

навчання; 

 класи з українською 

мовою навчання; 

 підготовка учнів до 

навчання в 

міжпредметних  

      класах 

ІІ ступінь -  основна 

школа (5-9 класи): 

 спецкурси, 

факультативи, 

індивідуальні заняття 

з предметів 

основного циклу; 

 поглиблене вивчення 

англійської мови; 

 вивчення другої 

іноземної мови 

(німецької або 

французької)  

ІІІ ступінь – старша 

школа (10-11 класи): 

 поглиблене вивчення 

англійської мови; 

 спецкурси й 

факультативи з 

англійської філології, 

української мови та 

літератури; 

 індивідуальні 

консультування учнів 

щодо підготовки до 

ЗНО з предметів 

основного циклу 
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 принцип насиченості змісту навчання; 

 проблемний характер вивчення відкритих тем і проблем. 

Значна роль у гімназії відводиться адресній підготовці обдарованих 

дітей до участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях та 

конкурсах різних рівнів (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Адресна допомога обдарованих учнів 

№ 

з/п 

Клас ПІ 

учня 

Назва 

предметів, 

з яких мав 

високий 

рівень 

З якого 

предмета 

буде 

вестися 

допомога 

До якого 

конкурсу, 

МАН 

готується 

учень 

Результат ПІБ 

учителя 

1        

2        

 

Пошукова, науково-дослідницька діяльність 
Складовою заходів щодо реалізації програми «Обдаровані діти» є 

діяльність наукового товариства «Ерідан». Його роботу очолює заступник 

директора з навчально-виховної роботи. Товариство має власну емблему, гімн, 

статут, план роботи. Протягом останніх років тут працюють секції фізики, 

математики, природничих наук, іноземної філології, історії та права, 

української філології тощо. 

Діяльність гімназійного товариства спрямована на розширення освітньої 

діяльності з обдарованими учнями шляхом участі в науково-дослідницькій, 

пошуковій діяльності, інтелектуальних турнірах та конкурсах різних рівнів. 

 

Етапи організації дослідної роботи учнів 
Перший етап — підготовчий (5—7 класи) передбачає формування в 

учнів навичок наукової організації праці, швидкої техніки читання, навчання 

працювати з підручниками та словниками. На цьому етапі намагаємося за 

підтримки батьків залучити учнів до активних форм навчальної діяльності, а 

також формувати пізнавальні й творчі інтереси гімназистів. 

Другий етап — розвивальний (8—9 класи) передбачає вдосконалення в 

учнів навичок наукової організації праці, активне розширення їхнього 

світогляду. Важливу роль при цьому відіграють факультативи, спецкурси, 

позакласна робота з предмета, гімназійні інтелектуальні турніри. 

Третій етап — дослідницький (10—11класи) — безпосередня науково-

дослідницька діяльність учнів, у процесі якої вони реалізують 

загальногімназійні та індивідуальні проекти. 

Важлива умова ефективної організації дослідницької діяльності учнів - 

своєчасне керівництво цим процесом науково-методичною радою навчального 

закладу. Саме вона оцінює стан роботи гімназійного наукового товариства, 

ухвалює рішення про узагальнення досвіду виконаних учнівських дослідних 

робіт, обговорює й розробляє тематику науково-дослідних та пошукових робіт, 

координує участь учнів у інтелектуальних турнірах та конкурсах різних рівнів. 
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Заступник директора, який очолює роботу шкільного наукового 

товариства, здійснює загальне керівництво дослідницькою діяльністю в закладі, 

організовує обговорення пропозицій методичної ради та предметних 

методичних кафедр НВК щодо розвитку та вдосконалення дослідницької 

діяльності учнів, застосування результатів дослідницької роботи в навчально-

виховному процесі; розглядає та затверджує кандидатури керівників та 

виконавців дослідницьких робіт, робочих програм; надає матеріально-технічну 

підтримку науковому товариству учнів. 

Соціальне партнерство навчального закладу реалізовано через різні 

пріоритетні напрями співпраці з ВНЗ, ДНЗ, громадськими організаціями. 

Наприклад, орієнтація випускників на професії, потрібні для міста, України, 

створення умов для якісної спеціалізованої підготовки майбутніх абітурієнтів - 

це напрям соціального партнерства гімназії з ВНЗ: 

 Київським національним  торговельно – економічним університетом; 

 Київським економічним інститутом менеджменту «Екомен»; 

 Європейським університетом; 

 Міжрегіональною Академією управління персоналом; 

 Київським інститутом інвестиційного менеджменту; 

 Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка (географічний 

факультет); 

 Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним інститутом                   

ім. Г.С. Сковороди. 

Ідеться про консолідацію зусиль педколективу, батьківської спільноти на 

розв’язання завдань, пов’язаних із підвищенням якості освіти, розвитком 

інтелектуальних здібностей учнів. 

Головною складовою освітнього проекту «Творча обдарованість» є 

управлінська діяльність адміністрації. Вона спрямована на розвиток усіх 

суб’єктів навчально-виховного процесу (дітей, учителів, батьків) в організації 

досліджень у різних сферах науки (схема 4). 

Схема 4 

Модель керівництва науково-дослідницькою  діяльністю учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень – особистість 

здібна, обдарована, 

творча 

Уроки, інноваційні 

технології, 

комп’ютеризація 

Наукове 

товариство 

«Ерідан» 

Пошукова, науково-

дослідницька, проектна 

діяльність учнів 5-11 

класів 

Зв'язок з ВНЗ 

Предметні олімпіади, 

турніри, конкурси 
Зв'язок із 

громадськими 

організаціями + 

батьківський комітет 

Психологічний 

супровід проекту 

«Творча 

обдарованість» 

Свята наук. Громадські 

огляди знань. Дні 

відкритих дверей 

Факультативи, 

спецкурси, 

індивідуальні заняття 

Позакласна 

робота з предмета 
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Суть управлінської діяльності, зорієнтованої на розвиток творчої 

особистості учня, полягає у: 

 використанні загальних та індивідуальних методів наукового дослідження в 

навчально-виховному процесі на всіх його етапах шляхом створення 

творчих груп учителів, кураторів класів, освітнього наукового товариства; 
 чітко визначеному плануванні головних напрямів управління навчально-

виховним процесом, складовою якого є науково-дослідницька діяльність 

учнів; 
 формуванні управлінської культури через різні форми адміністративно-

громадського контролю: відвідування уроків та позакласних заходів 

адміністрацією, завідувачами кафедр, колегами; проведення днів відкритих 

дверей, свят творчості, суспільних оглядів знань за участю батьків, 

представників вищих навчальних закладів; 
 психологічному супроводі навчально-виховного процесу, тренінгах для 

вчителів, учнів, батьків, заняттях постійного психолого-педагогічного 

семінару; 
 актуалізації міжпредметних зв’язків; 
 упровадженні інноваційних форм у науково-методичну роботу з 

педкадрами; 
 зміні характеру співпраці «учитель — учень — учнівський колектив» для 

розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, виховання активної 

громадянської позиції. 
Одним із найважливіших шляхів виконання програми є моніторинг 

динаміки розвитку творчого потенціалу учнів (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Форми Періодичність 
Предметні олімпіади, МАН 1 раз на рік 
Загальногімназійні свята творчості 2 рази на рік 
Предметні тижні За планом роботи НВК 
Внутрішній контроль За планом роботи НВК 
Творчі звіти вчителів за участю учнів Березень — лютий 
Тематичні конкурси, виставки За планом роботи НВК 
 

Напрями моніторингу роботи з обдарованими дітьми: 
 визначення рівня навчальних досягнень учнів із конкретних навчальних 

дисциплін за допомогою експертних контрольних робіт (за текстами 

адміністрацій), аналіз динаміки цього показника; 
 аналіз динаміки ефективності навчання за освітніми статистичними 

матеріалами семестрової підсумкової успішності; 
 оцінювання професійного потенціалу педагогічного колективу НВК за 

статистичними матеріалами й аналіз його динаміки; 
 виявлення рівня розвитку творчих здібностей учнів шляхом використання 

методу спостереження; 
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 дослідження психологічних установок, мотивації, ціннісних орієнтирів 

педагогів НВК за допомогою спеціально розроблених анкет, аналіз 

динаміки цих показників; 
 оцінювання соціально-психологічних особливостей розвитку навчального 

закладу й подальше відстеження його динаміки; 
 проведення лонгітюдних спостережень за подальшою долею випускників і 

обдарованих дітей. 
Моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу учня забезпечує 

продуктивну організацію роботи з академічно здібними учнями. 
Позитивна мотивація, системна робота педагогічного колективу дають 

свої результати. Моніторинг якості знань учнів за останні п’ять років свідчить 

про стабільне підвищення кількості учнів 5—11 класів, які мають високий та 

достатній рівні навчальних досягнень. 
Результати реалізації проекту 

Обрана модель роботи з обдарованою і творчою молоддю є дієвою, 

сучасною, динамічною. Вона забезпечує наступність, цілісність, ефективність 

виховних і розвивальних впливів на особистість дитини. Про це свідчать 

результати: 100% випускників вступають до ВНЗ, зріс до 60% рівень 

особистісної зрілості старшокласників, збільшилася кількість учасників і 

призерів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, 

підвищився рейтинг участі в олімпіадах. Наші учні – переможці науково-

практичних конференцій вищих навчальних закладів. Їхні праці опубліковано в 

газеті «Ерудит-times», збірці «Таланти твої, гімназіє». 

Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього 

простору гімназії як сукупності умов для розвитку особистості. Відповідно до 

сучасних тенденцій, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної 

установки – від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх 

учасників освітнього процесу в НВК. 

 

Програма «Організація роботи з обдарованими дітьми» 

Коротка характеристика програми 

Одним з найважливіших напрямів роботи навчального закладу є 

забезпечення оптимальних умов для навчання, виховання дітей та учнівської 

молоді.  

Тому пріоритетне соціальне завдання в роботі НВК – створити умови, які 

забезпечать виявлення й розвиток обдарованих дітей, реалізацію їхніх 

можливостей. 
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Модель «Обдарованість» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За час реалізації програми «Організація роботи з обдарованими дітьми»: 

 створено гімназійний банк «Обдаровані діти»; 

 випущено інформаційний збірник «Від обдарованого вчителя до 

обдарованого учня»; 

 розроблено підходи щодо виявлення та психологічного супроводу 

обдарованих дітей; 

 розроблено й створено портфоліо обдарованої дитини; 

 розроблено й апробовано плани індивідуальної роботи з обдарованими 

учнями; 

 затверджено на засіданні методради програми з підготовки учнів до олімпіад 

із предметів основного циклу. 

Незважаючи на певні досягнення за попередні роки, досі залишаються 

актуальними питання забезпечення повноцінного розвитку дитини. 

Тому реалізація освітньої програми «Обдаровані діти» передбачає 

розв’язання конкретних завдань щодо виявлення, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей, організаційного, науково-методичного, інформаційного та 

кадрового забезпечення цього процесу. 

Основні завдання програми : 

 забезпечити сприятливі умови для творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку дітей; 

 розробити нові напрями роботи з обдарованою молоддю шляхом науково-

методичного, психологічного супроводу, навчання й професійної організації 

обдарованої молоді; 

 залучити обдарованих дітей до позагімназійної освіти для професійного 

самовизначення і творчої самореалізації; 

Обдарованість 

Інтелектуальні 

здібності 

Творчий 

потенціал 

Психофізіологічні 

властивості 

Світоглядні 

цінності 

• пізнавальний 

інтерес; 

• ерудиція; 
• нестандартність 
мислення; 

• здатність до 

абстрагування; 

• діалектичне 

бачення; 

• багата лексика 

• ініціативність; 

• оригінальність; 

• наполегливість; 

• допитливість; 

• самоаналіз 

• високий рівень 

національної 

свідомості,духовної 

культури; 

• почуття 

відповідальності; 

• активність;  

• загально-людські 

якості 

• інтуїтивність; 

• чуттєве 

сприйняття; 

• природні 

потреби в 

розумовій праці; 

• природні 

задатки 
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 підвищити статус обдарованої молоді та її наставників. 

Програма складається із семи розділів. Кожен з них охоплює стратегічні 

напрями реалізації роботи щодо виявлення, навчання, виховання й розвитку 

обдарованої учнівської молоді НВК, допрофесійну підготовку особистості 

шляхом розв’язання таких основних завдань: 

 здійснити науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю; 

 стоврити систему пошуку обдарованої молоді; 

 навчити, виховувати й розвивати обдаровану молодь; 

 забезпечити соціально-правові гарантії розвитку обдарованої особистості. 

Очікувані результати виконання: 

1. Розвиток загальноосвітньої системи виявлення та відбору обдарованої 

молоді. 

2. Оновлення змісту й створення особистісно зорієнтованої системи роботи 

з обдарованими дітьми та молоддю. 

3. Упровадження сучасних педагогічних технологій навчання й виховання 

обдарованої молоді. 

4. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, які працюють з 

обдарованою молоддю. 

5. Забезпечення соціально-правових гарантій розвитку обдарованої молоді, 

створення системи її морального й матеріального заохочення до науково-

дослідницької діяльності. 

6. Розширення навчального інформаційно-аналітичного банку даних 

«Обдаровані діти». 

 

Заходи щодо реалізації програми «Організація роботи з обдарованими 

дітьми» 

 
№ 
п/п 

Заходи Термін Відпові - 

дальний 

Конт - 

роль 

При - 

мітка 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1 

 

Створення гімназійного банку даних 

про здібних, обдарованих і 

талановитих дітей 

Постійно  

 

Практичний 

психолог  

  

1.2 Обговорити проект «Творча 

обдарованість» на засіданні: 

•   предметних кафедр; 

•   науково-методичної ради; 

•   педагогічної ради 

Серпень- 

листопад 

Директор, 

заступники 

директора, 

завідувачі 

кафедр 

  

1.3 Підбір і розстановка педагогічних 

кадрів, які працюють з 

обдарованими дітьми 

Постійно Директор   

1.4 Забезпечення умов для 

систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які 

працюють з обдарованими 

дітьми, за допомогою 

проблемних та навчальних 

Семінарів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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1.5 Визначення й формулювання 

функціональних обов'язків 

науково-методичної ради, 

розширення її повноважень в 

аспекті реалізації проекту 

"Творча обдарованість" 

Грудень Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

1.6 Визначення й формулювання 

функціональних повноважень 

методичних кафедр, 

розширення їх повноважень у 

аспекті реалізації проекту 

"Творча обдарованість" 

Грудень Завідувачі 

кафедр 

  

1.7 Створення постійно діючої 

експертної комісії з проблем 

організації навчання й 

виховання обдарованих дітей 

Вересень Директор 

гімназії 

  

1.8 Визначення оптимальних умов і 

форм організації гігієни 

розумової праці, харчування, 

відпочинку й зміцнення здоров'я 

обдарованих дітей 

2020-2025 рр. Рада НВК   

1.9 

 

 

Здійснення особистісно- 

орієнтованого підходу до учнів 

шляхом упровадження нових 

технологій навчання та 

виховання 

З 2020 р. Директор 

 

  

1.10 Координація дій культурно-

просвітницьких закладів, 

розміщених на території 

Солом'янського району  

м. Києва. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.11 

 

 

Розробка положень про 

інтелектуальний марафон, 

навчальний тур предметних 

олімпіад, предметні декади 

Вересень-

грудень 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

Розширення мережі 

факультативних занять, 

гуртків,курсів за вибором, клубів 

за інтересами: 

а) розробка програм спецкурсів 

у системі факультативних занять 

з урахуванням індивідуальних 

здібностей обдарованих дітей; 

б) коригування програм гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами, переорієнтування їх 

на роботу з обдарованими дітьми; 

Постійно 

 

 

 

 

щорічно 

щорічно 

 

Рада НВК 

 

 

 

заступники 

директора 

заступники 

директора 
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 в) організація й проведення 

творчих звітів за результатами 

роботи факультативів, гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами 

щорічно завідувачі 

кафедр, 

учителі 

  

1.13 Розробка системи випереджаючого 

навчання, орієнтованого на зону 

найближчого розвитку обдарованих 

дітей, розробка програм 

випереджаючого навчання 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, 

завідувачі 

кафедр 

  

1.14 Здійснення педагогічного відбору 

методик педагогічних 

технологій, особистісно 

розвивальних методик з 

предметів, які відповідають 

формам і завданням навчання 

обдарованих дітей 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

завідувачі 

кафедр 

  

1.15 Вивчення можливостей нових 

технологій навчання та виховання 

з організації роботи з обдарованими 

дітьми 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

завідувачі 

кафедр 

  

1.16 Уведення курсу "Бібліотечно- 

інформаційна культура" для 

учнів 5-7 класів 

2025 р. Бібліотекар   

1.17 Удосконалення системи 

функціонування платних 

додаткових освітніх послуг, 

установлених понад навчальні 

плани: 

а) забезпечення раціонального 

режиму проведення уроків, 

платних додаткових освітніх 

послуг; 

 

б) уведення нових розвивальних 

курсів 

 

 

 

в) моніторинг нових 

розвивальних курсів 

2020-2025 рр  

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

до 2025 р. 

 

 

 

 

Постійно 

Рада НВК 

 

 

 

 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи 

заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.18 Здійснення моніторингу стану 

здоров'я обдарованих дітей 

Постійно Лікар, 

медична 

сестра 
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1.19 Пропаганда кращих авторських 

розробок дидактичного, 

психолого-педагогічного забез-

печення навчально-виховного 

процесу при роботі з обдарованими 

дітьми 

Постійно Науково-

методична рада 

  

2. Науково-експериментальна та пошуково-дослідницька робота 
2.1 Ознайомлення дітей до міжнародних 

дослідницьких проектів (в тому числі 

й телекомунікаційних) 

2020-2025 рр Науково-

методична рада 

  

2.2 Участь дітей у міжнародних 

дослідницьких проектах (у тому 

числі телекомунікаційних) 

2020-2025 рр Науково-

методична рада 

  

2.3 Видання творчих робіт учнів-

переможців конкурсних робіт МАН, 

у тому числі засобами новітніх 

комунікаційних технологій 

(Інтернет) 

2020-2025 рр Науково-

методична рада, 

центр 

"ДСН" 

  

2.4 Установлення міжнародних, 

міжрегіональних зв'язків з 

організаторами пошуку, навчання 

й виховання обдарованих дітей 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.5 Удосконалення структури наукового 

товариства учнів «Ерідан» 

До 2025 р. Адміністрація 

гімназії 

  

2.6 Організація відкритого захисту 

проектів педагогів з організації 

роботи з обдарованими дітьми 

Щорічно Науково-

методична рада 

  

2.7 Розробка програм інтегрованих 

курсів із предметів гуманітарного та 

естетичного циклів 

3 2020 р. Завідувачі 

кафедр 

  

2.8 Участь членів наукового 

товариства в науково-практичних 

конференціях 

Щорічно Науково-

методична рада 

  

2.9 Розробка положення про творчі 

групи, науково-дослідницьку 

лабораторію 

Листопад 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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2.10 Удосконалення організаційних основ 

проведення предметних олімпіад, 

конкурсів, інтелектуальних 

марафонів: 

а) залучення обдарованих дітей 

до підготовки завдань для 

проведення олімпіад, конкурсів, 

інтелектуальних марафонів; 

 

 

 

б) випуск інформаційного збір- 

ника про досвід, організацію й 

результати проведення 

олімпіад, конкурсів, 

інтелектуальних марафонів 

2020-2025 рр 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

щорічно 

Науково-

методична 

рада, 

 

завідувачі 

кафедр 

заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

служба 

"ДСН" 

  

2.11 Розробка психолого- 

педагогічного обгрунтування 

понять "здібність", 

"обдарованість", "талант", 

"геніальність" 

Травень 

2021 р. 

Практичний 

психолог 

  

3. Соціально-психологічне забезпечення проекту 

3.1 Участь у розробці концепцій 

психолого-педагогічних основ 

роботи з обдарованими дітьми 

2020-2025 рр Практичний 

психолог 

  

3.2 Розробка й апробація системи 

ранньої поетапної діагностики та 

своєчасного виявлення обдарованих 

та талановитих дітей 

2020-2025 рр Практичний 

психолог 

  

3.3 Проведення психолого- 

педагогічних консиліумів з 

питань визначення рівня 

здібностей  учнів, 

навчання в гімназії, області 

перспективного й найближчого 

розвитку дітей. 

1 раз на 

Семестр 

Практичний 

психолог, 

куратори 

  

3.4 Організація роботи "школи юного 

психолога" для обдарованих 

дітей: 

а) робота над програмами для 

учнів різних вікових груп; 

б) залучення професійних 

психологів, спеціалістів 

медико-психологічного центру; 

в) організація лекційних та 

семінарських занять із проблем 

соціально-психологічної 

адаптації обдарованих дітей у 

суспільстві 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 
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3.5 Організація постійно діючого 

семінару для вчителів, які працюють 

з обдарованими дітьми, 

спрямованого на підвищення 

рівня їхньої психолого-

педагогічної підготовки 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

  

3.6 Розробка програми вивчення особи 

обдарованої дитини, 

індивідуальних карт 

психологічного розвитку 

обдарованих дітей 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.7 Формування банку діагностичних 

методик індивідуального розвитку 

обдарованої дитини, її 

пізнавальних можливостей, 

здібностей 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.8 Розробка алгоритмів, пам'яток для 

обдарованих дітей, способів ведення 

самостійної науково-практичної 

діяльності 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.9 Організація роботи з виявлення 

професійних нахилів обдарованих 

дітей - учнів 9 класів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.10 Участь у розробці індивідуальних 

освітніх програм для обдарованих 

дітей 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.11 Проведення психологічних 

обстежень особистісних 

особливостей обдарованих дітей 

за методиками ПДО, Леонгарда, 

Шмішека, Кетелла 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.12 Підготовка рекомендацій з 

профілактики розумових, 

емоційних та інших 

перевантажень, запобігання 

шкідливих стресів щодо 

формування психолого- 

фізіологічної стійкості 

обдарованих дітей 

2023 р. Психолог   

4. Удосконалення системи роботи з вищими навчальними закладами 

4.1 Розробка пакету нормативно-

правових документів про роботу з 

вищими навчальними 

Закладами 

Жовтень - 

грудень 

Адміністрація 

 

  

4.2 Укладання угод між гімназією й 

вищими навчальними закладами 
2020-2025 рр Адміністрація    

4.3 Організація роботи над 

програмами, адаптованими до 

профілю вищого навчального 

закладу 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи 
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4.4 Залучення викладачів вищих 

навчальних закладів до роботи з 

обдарованими дітьми в рамках 

наукового товариства гімназистів 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

4.5 Вивчення можливостей уведення 

спеціальних 

інтегрованих курсів та 

викладання їх силами 

викладачів вузів 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

4.6 Створення комплексу "школа -

дитсадок - гімназія- вуз" 

2020 р. Рада гімназії, 

адміністрація 

  

5. Організація і зміст виховної роботи 

5.1 Удосконалення роботи школи 

лідерів учнівського 

самоврядування гімназії 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.2 Організація роботи предметних 

гуртків та гуртків за інтересами 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.3 Організація постійно діючого 

семінару кураторів "Обдаровані 

діти" із залученням лікаря, 

психолога, науковців 

3 2021 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.4 Організація вивчення науково-

популярної, психолого-

педагогічної літератури з проблеми 

роботи з обдарованими дітьми 

3 2021 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.5 Підготовка й систематизація 

матеріалів на допомогу кураторам, 

які працюють з обдарованими 

дітьми 

3 2021 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.6 Забезпечення участі обдарованих 

дітей у районних, міських і 

республіканських конкурсах різного 

напрямку 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.7 Організація діяльності 

вокального гуртка 

3 2020 р. Керівник 

вокального 

гуртка 

  

5.8 Удосконалення діяльності 

театральної студії, залучення 

якомога більшої кількості учнів до 

роботи в ній 

Постійно Керівник 

театральної 

студії 

  

5.9. Організація творчих звітів про 

діяльність предметних гуртків, 

студій, секцій, клубів за 

інтересами 

3 2020 р. Науково-

методична рада 

  

5.10 Організація педагогічного 

консультувався батьків щодо роботи 

з обдарованими дітьми 

Постійно Адміністрація 

гімназії 

  



96 

5.11 Інформування батьків 

обдарованих дітей з питань 

критеріїв і показників досягнення 

учнями визначеного рівня навчання, 

розвитку здібностей 

Постійно Куратори, 

учителі- 

предметники 

  

5.12 Забезпечення психолого-педагогічної 

допомоги батькам обдарованих 

дітей 

Постійно Психолог   

5.13 Організація батьківського 

університету з питань становлення 

й розвитку творчої особистості 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

  

5.14 Залучення батьків обдарованих дітей 

до підготовки гімназійних, 

районних заходів різних 

напрямків. 

Постійно Адміністрація 

гімназії 

  

6. Науково-методичне забезпечення 

6.1 Обговорення проблем організації 

роботи з обдарованими дітьми й 

визначення її подальших 

перспектив на засіданнях: 

предметних кафедр, 

науково-методичної ради, 

педагогічної ради, 

Ради НВК 

Щорічно Директор, 

заступники 

директора 

  

6.2 Організація роботи предметних 

кафедр над проблемою, пов'язаною з 

реалізацією проекту "Творча 

обдарованість" 

Постійно Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

6.3 Робота над створенням 

індивідуальних освітніх програм 

для обдарованих дітей за 

напрямками: 

•    гуманітарний; 

•    фізико-математичний; 

•    природничо-науковий; 

•    художньо-естетичний 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.4 Конкурс методичних проектів з 

організації роботи з 

обдарованими дітьми 

2020-2025 рр Науково-

методична рада 

  

6.5 Збір і систематизація матеріалів 

психолого-педагогічного змісту 

на допомогу вчителям, які 

працюють з обдарованими 

дітьми 

Постійно Бібліотекар   

6.6 Розробка пам'яток, алгоритмів для 

обдарованих дітей, методик 

самостійної дослідницької 

діяльності 

2020 р. Бібліотекар, 

психолог 
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6.7 Збір і систематизація матеріалів 

періодичних видань з даної 

проблеми 

2020-2025 рр Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.8 Організація творчих звітів 

учителів, які працюють з 

обдарованими дітьми 

2020-2025 рр Науково- 

методична 

рада 

  

6.9 Вивчення можливостей 

утілення нових технологій 

навчання та виховання в роботі з 

обдарованими дітьми 

2020-2025 рр Науково- 

методична 

рада 

  

6.10 Організація постійно діючих 

психолого-педагогічних 

семінарів з питань роботи з 

обдарованими дітьми: 

 Підвищення рівня мотивації в 

гімназистів як основа 

успішного навчання; 

 Соціологічні дослідження як 

форма наукової роботи учнів; 

 Роль наукового товариства 

учнів; 

 Використання практично-

дослідницьких технологій для 

розвитку мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності; 

 Психолого-педагогічна 

програма роботи з 

обдарованими дітьми; 

 Які вчителі потрібні 

обдарованим дітям; 

 Програми навчання  

обдарованих дітей; 

 Що потрібно знати вчителю про 

діагностику обдарованості; 

 Психолого-педагогічні засади 

розробки методу особистісного 

й пізнавального розвитку 

обдарованих дітей 

2020-2025 рр  

 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 

листопад 

 

грудень 

 

 

 

січень 

 

 

лютий 

 

березень 

 

квітень 

 

травень 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

7. Фінансове забезпечення 

 
7.1 Організація матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення роботи 

з обдарованими дітьми 

 Рада НВК, 

директор 

  

7.2 Розробка системи стимулювання 

учнів (стипендії, дипломи, путівки) 

    

7.3 Заснування стипендії для 

відмінників, обдарованих дітей, 

переможців районних і міських 

предметних олімпіад 
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                                                                                                 Додаток 2 

                           Анкета для визначення обдарованості 

Інструкція: „Зараз Ви уважно будете слухати твердження, і якщо воно 

Вас стосується, то ставите „+" біля відповідного номера". 

Результати заносяться в таблицю. 

1 8 15 22 29 36 

2 9 16 23 30 37 

3 10 17 24 31 38 

4 11 18 25 32 39 

5 12 19 26 33 40 

6 13 20 27 34 41 

7 14 21 28 35 42 

 

1. Мені дуже подобається спостерігати, міркувати, порівнювати, шукати 

причину подій і явищ. 

2. Мені легко вдається запам'ятовувати, вивчати вірші, виразно їх 

декламувати. 

3. Я дуже люблю придумувати нові ідеї, фантазувати. 

4. Мені дуже подобається організовувати забави, ігри, розваги з друзями. 

5. Я маю багату уяву. Люблю малювати, оформляти газети й стіннівки. 

6. Мені дуже подобається займатися улюбленим видом спорту, танцями. 

7. Я часто відчуваю, як треба повестися правильно в тій чи іншій ситуації. 

8. Я люблю вчитися самостійно, здобувати додаткові знання. 

9. Я уважний. Мені легко вдається дотримуватись правил. 

10. Я часто приймаю незвичні, нестандартні рішення. 

11. Гадаю, що зміг би впоратися з обов'язками старости класу. 

12. Мені подобається брати участь у художніх виставках, конкурсах. 

13. Я намагаюся не пропускати конкурсів, спортивних змагань. 

14. Я дуже чутливий до несправедливості, навіть, якщо це мене не стосується. 

15. Я володію великим обсягом інформації. Маю багатий словниковий запас. 

16. Я є досить спостережливим. Мені вдається легко відтворити побачене й 

почуте. 

17. Мені легко вголос висловити свою думку, навіть якщо вона суперечить 

загальноприйнятій. 

18. Я легко знаходжу спільну мову з людьми, умію переконати їх, повести за 

собою. 

19. Я люблю слухати музичні передачі, грати на музичних інструментах. 

20. Я цікавлюся спортивними подіями щодня. 

21. Мені подобається допомагати людям, піклуватися про них. 

22. Я дуже допитлива людина. Мене вабить невідоме. Дружу з енциклопедіями. 

23. Мені легко вирішувати нові задачі відомими методами. 

24. Я часто звертаю увагу на те, чого не помічають інші. 
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25. Мені подобається давати доручення й домагатися їх виконання. 

26. Я людина з високими естетичними цінностями. Залюбки відвідую музеї, 

концерти, театри та кінотеатри. 

27. Я систематично займаюся спортом, відвідую гуртки, секції. 

28. Я поважаю себе й кожну людину, яка живе на Землі. 

29. Мені подобаються інтелектуальні передачі ("Найрозумніший", „Еврика"), і я 

хотів би стати їх учасником. 

30. Активна робота на уроці, виконання домашніх завдань забезпечують мені 

високі бали в школі. 

31. У моїй голові легко народжується багато думок і версій з будь-якого 

приводу. 

32. Мені легко вдається пояснити іншим, що і як треба робити. 

33. Мені легко вдається перевтілюватися. Я зміг би бути актором. 

34. Після занять спортом чи танцями я завжди маю добрий настрій. 

35. Я вмію радіти за своїх друзів. Мені приємно привітати навіть суперника з 

перемогою. 

36. Я захоплююся людьми, які багато знають і розумію, що досягли вони цього 

власною працею. 

37. Мені подобається за допомогою вчителів відкривати нове, що мене оточує, 

пізнавати невідомі сторони світу. 

38. Я ніколи не чекаю дозволу чи вказівки для того, щоб почати виконувати 

улюблену справу. 

39. Мені легко вдається переконати інших, що моя ідея краща й корисніша. 

40. Мені подобається спостерігати за танцювальними конкурсами, відвідувати 

танцювальний гурток самому. 

41. Я впевнений, що заняття спортом чи танцями зміцнюють моє здоров'я, 

покращують мій зовнішній вигляд. 

42. Я не сприймаю глузувань і насмішок над іншими. 

Після заповнення таблиці дітям пропонується методика „Незакінчені 

речення". 

Інструкція: „Не роздумуючи довго над варіантами, запишіть 

продовження речення, початок якого звучить так..." 

1. Улюбленим моїм заняттям є... 

2. Найближчим часом я хочу розвинути в собі… 

3. Моїм родичам подобається, коли я.. . 

4. Я люблю себе... 

Обробка результатів 
Твердження першого рядка стосуються загальноінтелектуальних 

здібностей, схильності до самостійного добування знань. 

У другому рядку об'єднані твердження щодо конкретно академічних 

здібностей, якостей дитини, які дозволяють їй добре вчитися з допомогою 

викладача.  

Твердження третього рядка стосуються творчих здібностей. 

У четвертому рядку об'єднанні твердження щодо лідерських якостей. 

Твердження п'ятого рядка дають змогу виявити мистецькі нахили. 
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У шостому рядку запропоновано твердження для виявлення 

психомоторних здібностей (спортивних). 

Твердження сьомого рядка - для виявлення духовного потенціалу. 

Позитивні відповіді в кожному рядку сумуються й максимальне значення 

для окремої дитини свідчить про наявність тих чи інших здібностей у неї. 

Обговорення результатів з учнями ведеться шляхом виготовлення карти 

класу. 

Діти на великому аркуші паперу малюють межі „країни свого класу". 

Вона містить 7 областей за назвами здібностей, які досліджувалися. Учні, у 

яких виявлено певні здібності, уклеюють чи вписують своє ім'я та прізвище у 

відповідну область. 

При подальшому обговоренні з'ясовуються такі питання: 

 Чи задумувалися Ви колись про свої здібності? 

 Для чого людині даються здібності? 

 Як треба ставитися до своїх здібностей? 

 Які здібності Ви хотіли б розвинути в собі? 

 Що таке талант? 

 Як можна розвивати свій талант? 

Отже, обдарованість чи талановитість у основі своїй обов'язково включає 

наявність здібностей. Але для досягнення результату лише цього замало. 

Дитина мусить мати мотивацію, внутрішню потребу займатися певною 

справою, творчий підхід і самостійність. 

Тому з батьками на батьківських зборах за результатами методики 

«Незакінчені речення» з'ясовується: 

1. Що нового вони довідалися про свою дитину, її здібності, уподобання. 

2. Наскільки співпадають дитячі захоплення й можливості з батьківськими 

вимогами й бажаннями. 

3. Рівень самоприйняття дитини в даний час. 

Анкета для батьків для визначення здібностей дитини 

За допомогою цієї анкети, що містить дослідження різних спеціальних 

здібностей, Ви можете з'ясувати, якими з них володіє ваша дитина. Нижче 

перераховано вісім галузей, у яких дитина може виявити свої таланти, і подано 

їх характеристики. 

Як користуватися анкетою 

1. Уважно прочитайте запитання. 

2. Дайте оцінку кожній з якостей у балах (за 5-бальною системою): 

5 балів — така якість сильно виражена у вашої дитини; 

4бали —виражена вище середнього;  

3 бали — виражена середньо;  

2 бали — слабо виражена; 

1 бал — зовсім не виражена. 

3. Підсумуйте бали за всіма якостями у межах кожної з галузей.  

Загальну кількість набраних балів в межах кожної галузі розділіть на 

кількість запитань у цій галузі. 

4. Спробуйте скласти графічне зображення здібностей вашої дитини. Для цього 

на горизонтальній осі позначте вісім галузей здібностей, на вертикальній 
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відзначте отриманий для кожної з них середній бал. Ви отримаєте ламану 

лінію — профіль здібностей вашої дитини. 

Ця анкета — своєрідна опорна схема для спостережень за дитиною. 

Запропоновані характеристики здібностей допоможуть вам проаналізувати її 

поведінку, розумовий і фізичний розвиток. Звісно, анкета не вичерпує всіх 

особливостей поведінки дитини, тому, за необхідності, додайте власні 

характеристики її здібностей. 

Здібності до заняття науковою діяльністю 
1. Висловлює думки точно (в усній або письмовій формі). 

2. Читає книги, науково-популярні видання, дещо випереджаючи своїх 

однолітків; 

3. Здатна розуміти абстрактні поняття, установлювати взаємозв'язки, 

узагальнювати. 

4. Володіє сенсомоторною координацією (відмінно фіксує те, що бачить, і 

чітко записує те, що чує). 

5. Після уроків полюбляє читати науково-популярні журнали й книги. 

6. Не сумує, якщо проект або нова ідея не підтримані вчителями, батьками або 

якщо її експеримент не вдався. 

7. Намагається з'ясувати причини і сенс подій. 

8. Проводить багато часу над створенням власних «проектів»: 

конструюванням, побудовою, збиранням. 

9. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим. 

10. Пластична й відкрита до всього нового, не зациклюється на старому. Любить 

випробовувати нові способи розв'язання життєвих проблем, не використовує 

вже випробувані варіанти, не боїться нових спроб, завжди перевіряє нові ідеї 

та може від них відмовитися лише після експериментальної перевірки. 

Разом: 

Музичні здібності 

1. Дуже швидко й легко відгукується на ритм і мелодії, завжди вслуховується в 

них. 

2. Добре співає. 

3. У гру на інструменті, у пісню або танець вкладає багато енергії та відчуттів. 

4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна 

послухати музику. 

5. У співі або музиці передає відчуття, свій стан. 

6. Вигадує оригінальні, власні мелодії. 

7. Добре грає на якому-небудь інструменті. 

Разом: 

Технічні здібності 

1. Добре виконує завдання з ручної праці. 

2. Цікавиться механізмами й машинами. 

3. Захоплюється конструюванням машин, приладів, авіамоделей, поїздів, 

радіоприймачів. 

4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для 

створення нових виробів, іграшок, приладів. 
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5. Знається на «прихмах» механізмів, любить загадкові поломки й запитання на 

«пошук». 

6. Любить малювати креслення та ескізи механізмів. 

7. Читає журнали й статті про створення нових машин і механізмів. 

Разом: 

Літературна обдарованість 

1. Може легко побудувати розповідь, починаючи із зачину й завершуючи 

розв'язанням якого-небудь конфлікту. 

2. Доповнює чимось новим і незвичайним, коли розповідає про знайоме й 

відоме всім. 

3. Дотримується лише необхідних деталей у розповідях про події, усе 

неістотне відкидає, залишаючи найголовніше й найхарактерніше. 

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися обраного сюжету, не втрачає 

основної думки. 

5. Обирає в своїх розповідях такі слова, що добре передають емоційний стан 

героїв, їх почуття. 

6. Уміє передавати деталі, що важливі для розуміння події, і в той же час 

притримується основної лінії подій, про які любить розповідати. 

7. Любить писати розповіді та вірші. 

8. Змальовує в розповідях своїх героїв живими, передає їх почуття, настрій, 

характер. 

Разом: 

Артистичні здібності 

1. Легко перевтілюється в іншого персонажа, людину тощо. 

2. Розуміє й добре змальовує конфлікт, коли має можливість розіграти певну 

драматичну ситуацію. 

3. Передає почуття мімікою, жестами, рухами. 

4. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про щось із 

захопленням розповідає. 

5. Легко передає почуття й емоційні переживання. 

6. Змінює тональність і тембр голосу, якщо змальовує іншу людину. 

7. Цікавиться акторською грою. 

Разом: 

Здібності до спорту 

1. Енергійна і справляє враження дитини, яка потребує великого обсягу 

фізичних рухів, щоб почуватися щасливою. 

2. Любить брати участь у спортивних іграх або змаганнях. 

3. Постійно досягає успіху в якому-небудь виді спорту. 

4. Бігає швидше за всіх у класі. 

5. Краще за інших координована в рухах, рухається легко й граціозно. 

6. Любить ходити в походи, грати на відкритих спортивних майданчиках. 

7. Уважає за краще проводити вільний час, граючи в хокей, баскетбол, теніс, 

футбол тощо. 

Разом:  
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Інтелектуальні здібності 

1. На заняттях усе легко й швидко засвоює. 

2. Має відчуття здорового глузду й використовує знання в практичних 

повсякденних ситуаціях. 

3. Добре й зрозуміло міркує, не плутається в думках. 

4. Відчуває зв'язок між однією подією та іншою, між причиною й наслідком. 

5. Добре розуміє недомовлене, здогадується про те, що часто прямо не 

висловлюється дорослим, але мається на увазі. 

6. Установлює причини вчинків інших людей, мотиви їхньої поведінки. 

7. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціального заучування, не 

витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати. 

8. Знає багато про проблеми й події, про які її однолітки й не здогадуються. 

9. У дитини багатий словниковий запас, вона легко користується новими 

словами, точно висловлює свою думку. 

10. Любить книги, що зазвичай читають не однолітки, а діти, старші на один - 

два роки. 

11. Виконує складні завдання, що вимагають розумових зусиль. 

12. Ставить багато запитань. Цікавиться багато чим і часто запитує про це 

дорослих. 

13. Випереджає однолітків у навчанні на рік або два. Часто нудьгує на уроці 

через те, що навчальний матеріал уже добре знайомий із книг, журналів, 

розповідей дорослих. 

14. Оригінально мислить і пропонує несподівані відповіді, рішення. 

15. Дуже сприйнятлива, спостережлива, швидко реагує на нове й не сподіване. 

Разом: 

Художні здібності 

1. На її малюнках - різноманітність предметів, ситуацій, людей (відсутня 

одноманітність у сюжетах). 

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва. Стає вдумливою й дуже серйозною, 

коли бачить гарну картину, незвичайну скульптуру, красиво й художньо 

виконану річ. 

3. Оригінальна у виборі сюжету, складає своєрідні композиції з кольорів, 

малюнків, каменів тощо. 

4. Завжди готова використовувати який-небудь новий матеріал для 

виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві на 

ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм. 

5. Коли має вільний час, то охоче малює, ліпить, створює речі, що мають 

художнє значення (прикраси для будинку, одяг тощо). 

6. Малює й ліпить для того, щоб висловити свої почуття й настрій. 

7. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може 

висловити власну оцінку, намагається відтворити те, що їй сподобалося, у 

своєму малюнку або в зробленій власноруч іграшці, скульптурі. 

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, що дають можливість 

змальовувати побачене в трьох вимірах. 

Разом: 
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ТЕСТ - АНКЕТА 

на  визначення здібностей  дітей 

для батьків 

 

Шановні батьки!  Якщо Ви помітили певні здібності у своєї дитини, 

уважаєте її нестандартною, пропонуємо заповнити анкету. Вона допоможе: 

 визначити найяскравіші здібності Вашої дитини; 

 оцінити перспективи дитини; 

 прийняти правильне рішення, обираючи види занять з нею. 

 

ІНСТРУКЦІЯ: кожна характерна ознака здібностей оцінюється від 2 до 5 

балів. 

Після заповнення анкети підсумуйте загальні бали кожного виду здібностей. 
№ Види здібностей Характеристика 

не проявляється 

2 бали 

Характеристика 

проявляється, але 

інколи 

3 бали 

Характеристика 

виражена добре 

4 бали 

Характеристика 

особливо 

притаманна 

вашій дитині 

5 балів 

Музичні: 

1 Любить музику й 

музичні записи, 

завжди прагне туди, 

де можна послухати 

музику 

    

2 Швидко реагує на 

ритм і мелодію, 

уважно вслухається 

в них, легко 

запам'ятовує 

    

3 Якщо співає, то 

вкладає у виконання 

свої почуття, 

енергію, передає свій 

настрій 

    

  Загальний бал     

Артистичні: 

1 Часто, коли дитині 

не вистачає слів, 

вона виражає свої 

почуття мімікою, 

жестами, рухами 

    

2 Змінює тональність і 

гучність голосу 

мимоволі, 

наслідуючи людину, 

про яку розповідає 

    

3 З великим бажанням 

виступає перед 

аудиторією, навіть 

перед дорослими 

    

 Загальний бал     
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Літературні 

1 Розповідаючи про 

щось, уміє 

дотримуватися 

образного сюжету, 

не втрачає основної 

думки 

    

2 Любить фантазувати 

на тему реальної 

події, причому додає 

до розповіді щось 

нове й незвичайне 

    

3 В усних розповідях 

добирає такі слова, 

що добре передають 

емоційні стани й 

почуття героїв 

    

 Загальний бал     

Художні     

1 Не знаходячи 

потрібних слів, 

дитина починає 

малювати або ліпити 

для того, щоб 

висловити свої 

почуття 

    

2 Любить малювати чи 

ліпити людей, 

тварин, різні 

предмети 

    

3 Прагне створити 

щось: прикрасу для 

кімнати, одягу тощо 

    

 Загальний бал     

Спортивні 

1 Дитина енергійна й 

повсякчас хоче 

рухатися 

    

2 Дитина смілива, не 

боїться дрібних 

травмувань 

    

3 Краще від однолітків 

фізично розвинена, 

рухається легко, 

пластично 

    

 Загальний бал     

Інтелектуальні 

1 Добре мислить, 

розуміє причини й 

мотиви вчинків 

інших людей 
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2 Має хорошу пам'ять, 

любить спостерігати 

    

3 Ставить багато 

продуманих і 

доцільних 

ситуативних 

запитань 

    

 Загальний бал     

Науково-дослідницькі 

1 Уміє чітко 

висловити словами 

чужу й свою думку 

або спостереження 

    

2 Часто намагається 

знайти своє 

пояснення причин і 

змісту подій 

    

3 Пробує малювати 

схеми, створювати 

конструкції 

    

 Загальний бал     

Технічні 

1 Цікавиться 

різноманітними 

механізмами й 

машинками 

    

2 Полюбляє розбирати 

 та збирати старі 

прилади, механізми, 

радіоапаратуру 

    

3 Любить проглядати 

журнали, де є 

зображення 

технічних засобів, 

креслення, схеми 

тощо 

    

 Загальний бал     
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Додаток 3 

Зразок індивідуального паспорта обдарованої дитини 

 

 

 

 
Фото учня 

(учениці) 

 

 

 

ПІБ учня (учениці):_________________________________________________ 

Дата народження:________________________________________________ 

Вид обдарованості:________________________________________________ 

Домашня адреса:___________________________________________________ 

Тел.:______________________________________________________________ 

 

Інформація про батьків 

ПІБ Освіта  Місце роботи 

   

   

 

 

Інтереси  

Навчальні роки Вид інтересів 

  

  

 

Предмети, яким надається перевага:_________________________________ 

Захоплення:_______________________________________________________ 

 

Участь у громадському житті 

Навчальний рік Вид діяльності 

  

  

 

Навчання після закінчення гімназії:__________________________________ 

Факультет:______________________________________________________ 

Досягнння на роботі, професійне зростання:__________________________ 
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Рівень навчальних досягнень 

Навчальні 

предмети 

Бали  

Українська мова           

Українська 

література 

          

Зарубіжна 

література 

          

Англійська мова           

Математика            

Алгебра            

Геометрія           

Фізика           

Хімія           

Інформатика           

Біологія           

Природознавство           

Географія           

Історія України           

Всесвітня історія           

Етика           

Образотворче 

мистецтво 

          

Музичне 

мистецтво 

          

Фізична 

культура 

          

Трудове 

навчання 

          

Клас навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Заняття в групах, відвідування факультативів у школі 

Навчальний рік Назва гуртка, факультативу 

  

  

 

Заняття в гуртках, факультативах (позагімназійна освіта):___________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Додаток 4 

 

Алгоритм 

підготовки учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін, 

науково-практичних конференціях, конкурсах 

 

Підвищення творчого потенціалу учнів, упровадження інноваційних 

методів і технологій навчання та виховання, компетентнісно зорієнтованого 

навчання є пріоритетними напрямами в діяльності педагогічного колективу 

гімназії. 

Розроблені методичні рекомендації спрямовані на допомогу вчителям-

предметникам, адміністрації навчального закладу для підготовки учнів до 

участі в предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях, творчих 

конкурсах різних рівнів. 

Головні завдання методичних рекомендацій: 

 запропонувати алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми; 

 оформити пакет документів, необхідних для організації та проведення 

олімпіад, науково-практичних конференцій та конкурсів різних рівнів. 

 
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Аналіз учнівського контингенту для 

визначення майбутніх учасників 

олімпіад, МАН, конкурсів 

Жовтень — 

листопад 
Заступник директора з НВР, 

учителі 

2 Добір педагогічних кадрів для 

організації індивідуальної роботи зі 

здібними та обдарованими дітьми 

Жовтень Директор, заступник 

директора з НВР 

3 Моніторинг рівня якості допрофільної 

та профільної підготовки гімназистів до 

участі в олімпіадах: 
 моніторинг якості знань на різних 

рівнях; 
 моніторинг результативності роботи 

освітнього наукового товариства; 
 психолого-педагогічний моніторинг 

здібностей та обдарованості учнів 

Протягом 

року 
Адміністрація, керівники 

секцій ІПНТ, учителі-

предметники 

4 Складання графіка індивідуальних та 

групових занять з учнями для 

підготовки до участі в конкурсах 

Жовтень Заступник директора з НВР 

5 Розгляд і затвердження програм 

підготовки учнів до участі в конкурсах 

Жовтень Заступник директора з НВР 

6 Аналіз якості додаткової освіти в 

минулому навчальному році, 

коригування робочих навчальних планів 

 

Протягом 

року 
Адміністрація  

7 Інформування учнів та батьків про 

реалізацію завдань проекту «Творча 

обдарованість» (інформаційні стенди, 

гімназійний сайт) 

 

Протягом 

року 
Адміністрація 
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8 Проведення шкільного етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад, 

шкільних науково-практичних 

конференцій 

Жовтень — 

листопад 
Заступник директора з НВР, 

учителі-предметники 

9 Видання наказів про підсумки участі 

учнів в олімпіадах, конкурсах 
Жовтень — 

травень 
Заступник директора з НВР, 

учителі-предметники 
10 Моніторинг результативності роботи з 

обдарованими дітьми за рік 
Травень Заступник директора з НВР, 

учителі-предметники 

11 Залік результатів участі в конкурсах у 

шкільний рейтинг учнівських та 

вчительських досягнень 

Травень Заступник директора з НВР, 

учителі-предметники 

12 Заохочення переможців конкурсів на 

шкільних святах творчості 
Травень Заступник директора з НВР, 

учителі-предметники 
13 Зарахування учнівських перемог 

учителям-предметникам під час 

атестації, моніторингу результатів 

педагогічної діяльності 

Протягом 

року 
Адміністрація, атестаційна 

комісія 
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6. Ресурсне забезпечення 
 

6.1. Реструктуризація функціональної моделі управління НВК 

 

 Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання 

наукової та організаційно-методичної літератури про внутрішкільний контроль, 

ознайомлення з передовими педагогічним досвідом управління закладами, 

участь педагогічного колективу в експериментальній і пошуково-дослідницькій 

роботі, показав що існуючі підходи до організації внутрішкільного контролю 

необхідно змінювати на якісно нові. 

 В умовах інноваційного розвитку школи на демократичних засадах, 

навчально-виховного процесу, внутрішкільний контроль повинен не тільки не 

протирічити цим вимогам, а й сприяти результативності і стати дійовим 

засобом забезпечення якості освіти. 

 Актуальність цього питання не викликає сумнівів. Воно потребує 

наукових пошуків і оперативного залучення досвіду кращих керівників 

навчальних закладів. 

 У статті розглядається концептуально новий підхід до організації 

внутрішкільного контролю в умовах інноваційного розвитку НВК ”Ерудит” м. 

Києва. 

 Впровадження інноваційних проектів в навчально-виховний процес, 

професійна майстерність й досвід педагогів, камерність відносин створюють у 

гімназії особливу атмосферу творчої свободи, якою охоплено весь уклад 

гімназії. В основу управління гімназією покладено державно-громадський 

характер: директор здійснює керівництво, спираючись на колектив і 

громадськість і перш за все на його актив: кращих учителів, керівників 

громадських організацій (раду гімназії, піклувальну раду, учнівське 

самоврядування, батьківський колектив, клуб дідусів і бабусів). 

 Залучення всіх членів колективу до управління головними ділянками 

гімназії на основі рівності, відкритості, реальної участі в прийняті й виконанні 

рішень дало змогу ширше делегувати повноваження директора, при цьому 

підвищуючи оптимальність управління навчальним закладом і сприяє 

всебічному використанню творчих сил колективу. 

 Участь громадських організацій в управлінні закладом освіти передбачає 

звітність керівників НВК перед колективом, свободу критики, гласність і право 

на будь-яку постановку питань пов’язаних з діяльністю НВК, її керівництвом. 

 В основу розробки інноваційної структури управління НВК ”Ерудит” 

були покладені провідні ідеї управління інноваційними процесами в НВК: 

 визначення стратегічних пріоритетів та освітніх програм, розробка концепції 

розвитку НВК; 

 створення нової філософії освіти в НВК; 

 визначення нової місії навчального закладу; 

 вироблення нової парадигми виховання; 

 внутрішкільна культура; 

 впровадження новаторських освітніх технологій; 

 тотальна якість освітніх послуг; 
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 трансформація методів контролю рівня навчальних досягнень учнів 

(проведення моніторингових досліджень); 

 нова кадрова політика; 

 модернізація змісту, форм і методів управління НВК; 

 особистісний розвиток керівника закладу, учителя, учня, створення 

позитивної Я-концепції. 

Структура моделі управління гімназією формувалась також з 

урахуванням інноваційних тенденцій в управлінні освітніми системами на 

основі програмно-цільового підходу та інформаційно-комунікаційної 

технології. Після всіх управлінських узгоджень, експериментальних 

досліджень, доопрацювань була визначена лінійно-функціональна модель 

управління гімназією. (додаток № 1) 

В її вертикальній структурі 5 рівнів: 

 рівень Ради НВК – стратегічний; 

 рівень директора – стратегічний; 

 рівень заступників директора – тактичне управління; 

 рівень учителів – оперативне управління; 

 рівень учнів – оперативне управління або співуправління. 

По горизонталі на кожному рівні розгортаються свої структури-ради, 

вони взаємопов’язані між собою і з суб’єктами кожного рівня. Горизонтальна 

система управління дозволяє залучати до реалізації освітньої програми всіх 

суб’єктів навчально-виховного процесу – адміністрацію, учителів, учнів, 

батьків. 

 На рівні заступників директора головні функції-методично-аналітична, а 

потім уже – контролююча. 

 На рівні завідувача кафедрою здійснюються експертні, моніторингові, 

атестаційні функції. 

Особлива увага в НВК приділяється роботі тимчасовим творчим групам з 

впровадження інновацій. 

Важливий блок управління – функціонально-психологічна служба, яка 

включає практичного психолога, соціального педагога, лікаря. Цей блок 

забезпечує важливий напрям діагностики навченості, пізнавального розвитку, 

яка дозволяє визначити оптимальну освітню програму особистого росту учня і 

залучити його в освітній процес в залежності від індивідуальних можливостей. 

 Модель управління НВК ”Ерудит” враховує інтереси всіх учасників 

навчально-виховного  процесу і носить відкритий характер. 

Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання 

наукової та організаційно-методичної літератури з проблем  педагогічного 

управління, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом управління 

навчальними закладами, критичний аналіз внутрішньої системи управління 

гімназією дали змогу запровадити систему управління інноваційною 

діяльністю, розроблену провідними науковцями та педагогами-практиками. 

Запровадження системи управління інноваційною діяльністю сприяло 

модернізації спеціального органу в управлінській структурі НВК, який 

координує організацію дослідно-експериментальної роботи – від ідеї до 

відстеження результатів. Для оптимальної роботи була розроблена структура та 
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положення про науково-методичну раду. Положенням про науково-методичну 

раду було визначено її правовий  статус, а також місце в структурі управління 

гімназією. Під час розробки структури науково-методичної ради, орієнтувалися 

на досвід інноваційних навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація змісту та структури  науково-методичної ради  дала змогу 

розробити систему управління науково-методичною службою. 

Інноваційна модель управління гімназією не заперечує значимості 

традиційних управлінських функцій (планування, організацію, керівництво, 

контроль), (додаток № 2) навпаки - передбачає їх модернізацію та визначення  

з-поміж них  пріоритетних (прогностична, представницька, політико-

дипломатична, менеджерська, цілепокладання,  критеріального моделювання, 

комунікації, кооперації дій і самоспрямування  на результати, самомоніторингу 

процесу, зовнішнього моніторингу, прогностичного регулювання). (додаток 

№3) 

Будь-який інноваційний процес має ймовірнісний характер, у зв’язку з 

чим не всі його наслідки можуть бути точно спрогнозовані. З огляду на це, в 

умовах інноваційного пошуку, одна із найважливіших функцій управління – 

контроль - набуває характеру моніторингу, тобто комплексу процедур щодо 

постійного відстеження результатів якості освіти й перевірки їх відповідності 

поставленій меті, що забезпечує безперервний аналіз стану системи та 

прогнозування її розвитку відповідно до запланованих результатів. 

Такий підхід спонукав переглянути провідні цілі контролю та сформувати 

їх з урахуванням нових тенденцій в організації та здійсненні контролю. У 

роботі передусім орієнтуємось на такі демократичні цілі внутрішнього 

контролю: 

 вивчення стану викладання, рівня сформованості навчальних досягнень з 

навчальних дисциплін, рівня розвитку й вихованості учнів; 

Структура 

науково-методичної ради НВК ”Ерудит” 

Координаційний                                     Інформаційно- 

науково-методичний                              ресурсний центр 

центр експериментальної                      Відп. Перехейда О.М. 

роботи     

Відп. Рись А.А.                                                   

 

Функціонально-психологічна              Лабораторія  

служба                                                    моніторингових  досліджень 

Відп.  Хвиль Ю.Б.                                 якості освіти 

                                                                Відп. Кайнова В.В. 
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 підвищення рівня навчально-виховної роботи та її конкретних результатів; 

 своєчасне виявлення та виправлення помилок і недоліків в організації та 

здійсненні педагогічного процесу; 

 допомога вчителям в оволодінні педагогічною майстерністю. 

У НВК склалась система організації внутрішнього контролю, основними 

об’єктами та предметами якого є: 

1. Діяльність педколективу щодо забезпечення умов для реалізації 

конституційних прав громадян України щодо повної середньої загальної 

освіти, виконання Закону України ”Про загальну середню освіту” та інших 

законодавчих актів у галузі освіти. 

2. Процес навчання та рівень навчальних досягнень учнів. 

3. Процес  виховання та рівень вихованості учнів. 

4. Демократизація гімназійного життя та вдосконалення управління роботою 

педколективу. 

5. Дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки й охорони праці, 

пожежної безпеки, робота щодо попередження травматизму. 

6. Здоров’я та здоровий спосіб життя. 

7. Робота з батьками. 

8. Удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи з учнями. 

9. Організація харчування учнів. 

10. Матеріально-технічна база навчально-виховного процесу. 

11. Дидактична та виховна діяльність учителя. 

12. Розвиток учнів засобами предмета. 

13. Рівень педагогічної майстерності вчителя. 

14. Робота з шкільною документацією. 

15. Робота бібліотеки. 

16. Виконання розпорядчих документів органів управління освітою. 

17. Упровадження інноваційних технологій навчання й виховання та сучасних 

педагогічних концепцій. 

18. Програмно-методичне забезпечення педагогічного процесу. 

19. Фінансово-господарська діяльність. 

З кожного з цих напрямків визначається сфера відповідальності та 

компетенції основних суб’єктів контролю. Дидактичну й виховну діяльність 

учителя на уроці перевіряє заступник директора із залученням одного або 

декількох учителів; розвивальну діяльність – практичний психолог; рівень 

педагогічної майстерності найкраще визначають колеги з навчальної 

дисципліни; роботу з документацією – заступник  директора; організаційно-

управлінську діяльність найкраще здатний оцінити, зрозуміло, директор; 

виконання санітарно-гігієнічного режиму разом з ним перевіряє медичний 

працівник. 

В умовах інноваційного пошуку відбувається активний процес 

особистісного самовизначення як учнів, так і педагогів. Колектив гімназії 

працює в режимі співробітництва, підвищеної мотивації; кожен член колективу 

прагне до  самовираження, самореалізації та саморозвитку. 
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Упровадження інноваційних проектів у гімназії здійснюється колегіально. 

Найбільш масштабні заходи програмної інноваційної діяльності розробляються 

шляхом залучення кожного педагогічного колективу. 

Управління інноваційними процесами в навчальному закладі передбачає 

оновлення змісту внутрішньогімназійного контролю, а тому провідними 

функціями внутрішньогімназійного контролю стали навчальна та стимулююча. 

Визначено, що провідними чинниками внутрішньогімназійного контролю 

є стимул (89,7%), громадська думка (68,4%) й мотив (52,6%), при цьому 

найбільш вагомі його вимоги: об’єктивність (95,8%), компетентність (94,9%), 

гласність (64,2%) і систематичність (62,4%). Під час вибору форм контролю 

своєї роботи вчителі віддають перевагу самоконтролю (73,5%), взаємоконтролю 

(32,5%), колективному контролю (28,4%), адміністративному контролю 

(26,4%). 

Слід констатувати, що поряд з традиційним адміністративним контролем 

з’являються демократичні форми контролю за системою стосунків між його 

учасниками: колективний контроль, взаємоконтроль, наставництво, 

самоконтроль. 

Колективний контроль 

У НВК найбільш доцільним є колективний контроль у межах предметної 

кафедри або творчої групи, де взаємовплив є професійною необхідністю. За 

умови дотримання вимог до компетентності перевіряючих, виправдовує себе 

також залучення до контролю представників громадських організацій. 

Колективний контроль спрацьовує найбільш оптимально в тих випадках, 

коли необхідно здійснити широке експертне оцінювання роботи вчителя 

(наприклад, під час вивчення або експертизи складного досвіду навчання й 

виховання). Авторитетність та об’єктивність колективного контролю 

підвищується, якщо частина контролюючих бере участь у цій роботі за 

дорученням громадських організацій. 

Взаємоконтроль, методичне наставництво 

Взаємоконтроль (наставництво) ми доручаємо тим учителям, між якими 

склались, по-перше, відношення взаємодії, симпатії, поваги, і, по-друге, 

відношення взаємної вимогливості. Тільки за таких умов взаємоконтроль буде не 

"взаємооглядом", а взаємонавчанням, обміном, взаєморозвитком, допомогою та 

взаємодопомогою, як це відбувається в повсякденному житті між справжніми 

друзями. 

На взаємоконтроль, як правило, ставимо не тільки пари, але й групи вчителів, 

які вміють самостійно підвищувати свою кваліфікацію, які не зупиняються в рості 

професійної майстерності. 

Взаємоконтроль має особливе значення для підвищення кваліфікації 

вчителів, для обміну досвідом і взаємного потягу до творчого росту. Ця форма ще 

більшою мірою, ніж колективний контроль, прив'язана до предметної кафедри (творчої 

групи). Завідувач кафедрою, який, як правило, працює на самоконтролі, організовує 

разом з керівником гімназії взаємоконтроль і колективний контроль роботи вчителів-

предметників предметної кафедри. За умови стабільно високих результатів 

контролю може з часом відбутися переведення всієї предметної кафедри на 

самоконтроль, тобто на роботу без адміністративного контролю. Зрозуміло, кожному 
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членові кафедри завжди відкрита можливість заслужити право працювати 

повністю на самоконтролі. 

Самоконтроль 

Цей вид контролю в НВК полягає в  постійній роботі вчителя на довірі з 

періодичним звітом про результати роботи перед колективом. Частина вчителів після 

встановлення високого кінцевого результату їх роботи відкрито, гласно й 

демократичним шляхом (рішенням педагогічної ради, офіційно - наказом по НВК) 

переводиться на самоконтроль, що є виявом високої довіри керівників гімназії та 

педколективу тому чи іншому вчителеві. Адміністрація НВК відвідує уроки цих 

педагогів тільки з метою узагальнення досвіду або навчання інших учителів. 

Очевидно, що ці педагоги не потребують чиєї-небудь допомоги. 

Інші вчителі становлять групу кандидатів переведення на самоконтроль. Це 

такі, які, безперечно, сумлінно ставляться до роботи, але потребують допомоги з боку 

керівника НВК або колег. Є, зрозуміло, у гімназії й такі, що потребують поки що 

жорсткого контролю. Самоконтроль - це засіб заохочення творчого 

взаєморозвитку тих учителів, які володіють загальновизнаною високою 

майстерністю, самокритичні, прагнуть до вдосконалення, мають високу ерудицію 

та працездатність. Зовнішній контроль роботи цих учителів здійснюється лише 

епізодично й зазвичай тільки за їх особистим проханням (наприклад, для оцінки 

адміністрацією тих чи інших інновацій). 

 

Відповідність загальноприйнятих класичних форм контролю 

новим демократичним формам 

 

Демократизовані 

форми контролю 

Форми контролю, які найбільш 

відповідають демократичним 

(або класичні) 

 Інші класичні форми  

  контролю 

Адміністративний 

контроль 

Класно-узагальнюючий, 

попереджувальний, оглядовий 

Персональний, 

тематичний, фронтальний 

Колективний 

контроль 

Фронтальний, тематичний Персональний, оглядовий 

Взаємоконтроль Персональний Попереджувальний, 

оглядовий, тематичний 

Самоконтроль Персональний (самого себе) Потенційна готовність до 

високих результатів 

контролю в будь-якій із 

форм 
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Орієнтовна відповідальність форм і видів контролю 

 

Форми контролю Переважають види контролю 

за часом за стадіями за ступенем 

охоплення 

за періодич-

ністю 
1 2 3 4 5 

класно-

узагальнюючий 
поточний проміжний загальний епізодичний 

попереджувальний оперативний попереджувальний частковий епізодичний 

оглядовий оперативний попереджувальний, 

кінцевий 

загальний періодичний 

фронтальний оперативний попереджувальний загальний періодичний 

тематичний оперативний попереджувальний частковий епізодичний 

персональний усі види усі види усі види усі види 

 

Демократизація процедури вибору форм, видів і методів контролю 

перспективна, у першу чергу, для керівництва НВК. Вона допомагає досягнути більшої 

рівномірності й стабільності контролю, координації участі вчителів у контролі, 

залученні вчителів до різних фаз контролю. Учитель, у свою чергу, отримує вигідну 

можливість брати участь не тільки в процесі контролю, але й у його підготовці та 

плануванні. 

Уважаємо, що участь учителя у вирішенні питання, який вид контролю й для 

якого класу обрати, надзвичайно необхідна. Адже вчитель відчуватиме в такому 

випадку не тільки свою причетність до вибору, але й відповідальність як за власний 

вибір, так і за результати самого контролю. Крім того, учителі мають право 

самостійно обирати зміст і методи навчання, темпи, термін вивчення матеріалу, а 

отже, можуть бути готовими, наприклад, до кінцевого контролю раніше 

запланованого часу. 

Для координації управлінської діяльності в НВК існує чіткий графік 

внутршньогімназійного контролю. 

Успіх управління та всього гімназійного життя значною мірою зумовлюється 

позицією директора, стилем його роботи, компетенцією, розумінням суті 

демократичних перетворень, стилем взаємовідносин між людьми, умінням 

делегувати обов'язки, переконаністю в необхідності широкого обговорення 

управлінських рішень, рівнем демократичної культури, умілою роботою щодо 

розвитку самоврядування навчального закладу. Досягти успіху, мати достатній 

позитивний соціальний імідж може навчальний заклад, керівник якого добре знає 

теоретичні засади внутрішньогімназійного контролю, не ігнорує його, а застосовує 

основну функцію управління. 
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Додаток № 1 

Організаційна  

структура управління НВК «Ерудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада НВК 

Педагогічна 

рада 

Директор   Піклувальна 

рада 

Науково-

методична 

рада 

Психолого-

педагогічний 

консиліум 

Заступники 

директора 

Керівник 

функціонально-

психологічної 

служби 

Атестаційна 

комісія 

Предметні 

кафедри 

 

Творчі групи 

Завідувачі 

предметних 

кафедр  

Служба 

здоров’я 

Рада 

класних 

керівників 

Рада учнівського 

самоврядування 

«Ерідан» 

Педагогічні 

працівники 

Опікунська рада 

Збори учнів класу Батьківські збори 
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Додаток № 2 

Управлінські функції  НВК “Ерудит” 

 
 

оновлення навчального плану               Освітня програма 

адаптування програм 

робота з педагогічними кадрами         План роботи НВК  

         

 

організаційна структура управляючої структури НВК 

функціональні обов’язки 

 

 

підбір і розстановка кадрів 

аналіз і регулювання соціально-психологічного клімату в 

колективі 

стимулювання продуктивної діяльності педагогічного колективу  

 

рівень сформованості знань               Внутрішньошкільний  

динаміка розвитку                контроль та                          

результативність роботи вчителів       моніторинг 

учнів 

 

додаток № 3 

Модернізовані функції 

 

Науково-дослідницька функція: 

 оволодіння науковими теоріями та підходами до управління НВК; 

 знання методології та методики дослідження актуальних проблем 

управління навчально-виховним процесом; 

 уміння організовувати та здійснювати експериментальну роботу в НВК; 

 залучення вчителів та учнів-старшокласників до самостійної пошуково-

експериментальної роботи; 

 участь у науково-теоретичних дослідженнях наукових установ та науково-

методичних центрів; 

 установлення тісних контактів з науковцями різних галузей науки. 

 

Прогностичні функції: 

 прогнозування проміжних та кінцевих результатів діяльності педагогічного 

й учнівського колективів на визначені періоди; 

 визначення умов для розвитку НВК як соціальної системи з організацією на 

майбутнє, на максимальне задоволення потреб учнів у набутті освіти й 

культури на рівні світових стандартів; 

 прогнозування демографічної ситуації в мікрорайоні НВК; 

 передбачення природного відсівання педагогічних кадрів та джерел їх 

поповнення; 

ПЛАНУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

КОНТРОЛЬ 

 

КЕРІВНИЦТВО
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 передбачення можливих і педагогічно доцільних форм і методів 

професійного вдосконалення вчителів, підвищення рівня їхньої творчості й 

майстерності; 

 орієнтація на закономірність модернізації змісту освіти відповідно до 

науково-технічного прогресу. 

 

Діагностичні функції: 

 з'ясування наявності оптимальних умов функціонування НВК; 

 визначення пріоритетного аспекту діяльності на певний період і стану його 

реалізації; 

 установлення професійного рівня кожного вчителя, його потенційних 

творчих можливостей і перспективи зростання; 

 визначення навчально-пізнавальних можливостей кожного учня (інтелект, 

здібності, нахили, інтереси). 

 

Консультативні функції: 

 проведення консультацій для батьків, учнів та вчителів з питань проведення 

нововведення в НВК, шляхів їх реалізації та перспективи розвитку; 

 консультації для вчителів щодо проведення експерименту з втілення 

новаторських психолого-педагогічних ідей у викладанні навчальних 

предметів; 

 консультації із соціально-політичних, економічних та правових засад 

функціонування НВК; 

 організація консультацій для вчителів, батьків, учнів силами фахівців-

учених (економісти, соціологи, юристи, психологи, педагоги, медики, тощо). 

 

Менеджерські функції: 

 організація та вибір структури навчально-виховного процесу (організації 

навчально-виховного процесу в режимі повного дня); 

 раціональна організація навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

 організація діяльності учнівських організацій, об'єднань, клубів, 

самоврядування тощо; 

 організація колегіального управління; 

 організація діяльності членів адміністративно-управлінської ланки, 

допоміжного персоналу НВК. 

 

Представницькі функції: 

 представлення НВК, учителів, будь-якого її працівника на всіх рівнях, у 

тому числі міжнародному; 

 виступити на симпозіумі, конференції, педагогічній раді з аналізом досягнень 

НВК; 

 розкриття ідеї національного відродження та виховання патріотів своєї 

країни, суть менталітету українського народу; 

 розкриття суті системи національного навчання та виховання учнів, її 

відмінності та переваги й результативність. 
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Аналітико-синтетичні функції: 

 аналіз доцільної трансформації філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних ідей і теорій у діяльності НВК; 

 аналіз та оцінка оптимальності соціально-економічних та психолого-

педагогічних умов функціонування НВК, а також правильності визначення 

мети й завдань, пріоритетного аспекту її діяльності; 

 аналіз та оцінка ефективності теоретичних засад організації та змісту 

навчання й виховання учнів НВК; 

 аналіз ефективності розробки та впровадження програмно-цільового 

управління діяльністю НВК, його розвитку в перспективі. 

 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

НВК «ЕРУДИТ» М. КИЄВА 

НА 2020-2025 рр. 

№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

І. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Форми та методи обліку  

знань, умінь і навичок 
+ + + + +  

2 Ефективність використання 

міжпредметних  зв’язків 
+ + + + +  

3 Критерії оцінювання,  

рівень сформованості 

компетенції учнів і стан 

викладання предметів: 

      

- українська мова 

- українська література 

- зарубіжна література 

- англійська мова 

- німецька мова 

- французька мова 

- математика 

- інформатика 

- історія України 

- всесвітня історія 

- правознавство 

- біологія  

- географія 

- фізика 

- астрономія 

- хімія 

- музика 

- образотворче мистецтво 

- фізична культура  

- захист України 

- основи здоров’я 

- природознавство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

4 Урахування 

індивідуальних 

здібностей учнів 

+ + + + +  

5 Методика викладу  

нового матеріалу 
+ + + + +  

6 Самостійна робота 

учнів на уроці 
+ + + + +  

7 Методика повторення 

вивченого матеріалу 
+ + + + +  

8 Відповідність змісту уроку 

навчальним програмам 
+ + + + +  

9 Стан успішності та 

дисципліни в класі: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

10 Раціональне використання 

робочого часу на уроці 
+ + + + +  

11 Розвиток  логічного 

мислення 
+ + + + +  

12 Упровадження активних 

форм  і методів навчання 
+ + + + +  

13 Використання передового 

досвіду на уроці 
+ + + + +  

14 Виконання урядових рішень + + + + +  

15 Хід пошуково-

дослідницької роботи учнів, 

написання творчих робіт 

+ + + + +  

ІІ. ФРОНТАЛЬНО-ОГЛЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Робота предметних кафедр, 

психологічної служби на 

початок навчального року 

+ + + + +  

2 Підготовка вчителя до 

початку навчального року 
+ + + + +  

3 Робота з батьками + + + + +  

4 Вивчення Конституції 

України 
+  +    

5 Виконання Законів України 

“Про загальну середню 

освіту”,  “Про освіту” 

+ + + + +  

6 Виконання Закону України 

“Про мови” 

 

+ + + + +  
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

7 Виконання державної 

цільової програми роботи з 

обдарованою молоддю  

+ + + + +  

8 Виконання плану заходів на 

2017-2029 роки із 

запровадження концепції 

реалізації державної 

політики у сфері 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

Українська школа» 

 +     

9 Виконання Комплексної 

програми розвитку освіти 

Солом’янського району м. 

Києва 

+      

10 Виконання  міської 

програми “Освіта Києва 

2020-2025 р.р.” 

 +     

11 Дотримання Державних 

санітарних правил та норм 
+ + + + +  

12 Стан здоров’я дітей + + + + +  

13 Стан здоров’я вчителів + + + + +  

14 Стан відвідування уроків 

учнями 
+ + + + +  

15 Забезпеченість учнів 

підручниками 
+ + + + +  

16 Організація роботи 

учнівського самоврядування 
+ + + + +  

17 Профілактика 

правопорушень 
+ + + + +  

18 Профілактика шкідливих 

звичок 
+ + + + +  

19 Патріотичне виховання + + + + +  

20 Морально-естетичне 

виховання 
+ + + + +  

21 Громадянське виховання + + + + +  

22 Стан національного 

виховання 
+ + + + +  

23 Екологічне виховання + + + + +  

24 Зміст планів виховної 

роботи 
+ + + + +  

25 Робота з профілактики 

правопорушень серед учнів 

з девіантною поведінкою 

+ + + + +  

26 Робота кураторів з 

виховання відповідального 

ставлення до навчання 

+ + + + +  
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

ІІІ. ФРОНТАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Аналіз роботи предметних 

кафедр 
+ + + + +  

2 Робота з молодими та 

малодосвідченими 

вчителями 

+ + + + +  

3 

 

Вивчення системи 

роботи вчителів: 

 Перехейда О.М. 

 Кайнова В.В. 

 Рись А.А. 

 Охріменко О.М. 

 Чкпурна  

 Метенко Р.О. 

 Порох Л.С. 

 Котовська А.А. 

 Адрусишин Л.М. 

 Бєлова О.І. 

 Бойко Г.О. 

 Бойчук Я.А. 

 Булах І.О. 

 Бутко А.І. 

 Вавіло Л.М. 

 Варченко О.В. 

 Власюк В.І. 

 Волкова С.М. 

 Герасимова Н.П. 

 Гладка О.М. 

 Гламаздіна І.О. 

 Глєбова О.О. 

 Головко Н.В. 

 Голоколосов Д.О. 

 Гончаренко Г.А. 

 Данилюк Ю.Ю. 

 Дмитренко А.В. 

 Доброволянська В.В. 

 Жарік С.В. 

 Жубинська М.І. 

 Заболотня О.О. 

 Забродський М.О. 

 Іванюк Т.М. 

 Ікол Н.В. 

 Ільченко Н.С. 

 Камишанська О.В. 

 Каменська-Клецкова Я.Ю. 
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

 Киселевич А.С. 

 Кідиба О.В. 

 Кістіньова М.В. 

 Кожушна І.П. 

 Козицька Т.В. 

 Конопля Т.Г. 

 Корень Л.О. 

 Котелянець О. 

 Коцюба О.В. 

 Крамар І.С. 

 Кривошия С.В. 

 Куксінська М.Ю. 

 Лімонова О.Є. 

 Манько Л.А. 

 Маркєлова О.І. 

 Марчук Н.Ю. 

 Матвієнко Х.В. 

 Мельник М.Т. 

 Михайлишина О.П. 

 Мища С.М. 

 Назимок В.В. 

 Недашківська О.Я. 

 Огер О.В. 

 Огнєва І.М. 

 Олабина Н.П. 

 Олефіренко А.І. 

 Осипенко К.Л. 

 Пащенко Н.В. 

 Піотровська Г.С. 

 Поніматченко Б.Д. 

 Пронь Л.М. 

 Решетнікова Т.В. 

 Селютіна М.К. 

 Семенова М.В. 

 Сташко А.М. 

 Сума рук Г.С. 

 Телега С.В. 

 Тільга С.В. 

 Українець Л.О. 

 Федоревська Н.Г. 

 Хвиль Ю.Б. 

 Хомицька Ю.Б. 

 Цибулько Т.А. 

 Чумак Я.О. 

 Шеремет О.І. 
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

 Шостак В.О. 

 Яворська С.Я. 

 Аніпченко О.М. 

 Гуцал В.В. 

 Купченко Т.В. 

 Мельниченко Д.С. 

 Нагорна А.О. 

 Шклярук Г.О. 

4 Атестація вчителів + + + + +  

5 Аналіз роботи  

психологічної служби 
+ + + + +  

6 Програми та тематичне 

планування 
+ + + + +  

7 Робота педагогів щодо 

реалізації інтересів учнів, 

їхнього творчого розвитку 

+ + + + +  

8 Підсумки роботи  за 

навчальний рік 
+ + + + +  

ІV. КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Дотримання Єдиних вимог 

щодо учнів 
+ + + + +  

2 Ступінь підготовки учнів до 

уроку 
+ + + + +  

3 Нормування домашніх 

завдань 
+ + + + +  

4 Ефективність використання 

робочого часу на уроці 
+ + + + +  

5 Рівень знань, умінь, навичок 

учнів (директорські 

контрольні роботи, заліки, 

тестування)  

+ + + + +  

6 Індивідуальна робота з 

учнями 
+ + + + +  

7 Індивідуальна робота з 

учителями 
+ + + + +  

8 Стан навчально-виховного 

процесу в класах: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

9 Організація учнівського 

самоврядування в класах 

 

+ + + + +  
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

10 Робота кураторів щодо 

формування в учнів 

відповідального ставлення 

до навчання 

+ + + + +  

11 Класні години + + + + +  

12 Робота кураторів щодо 

формування громадянсько-

патріотичних якостей учнів 

+ + + + +  

13 Робота з розвитку 

учнівського самоврядування 
+ + + + +  

V. ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Ведення класних журналів + + + + +  

2 Ведення учнівських 

щоденників 
+ + + + +  

3 Виконання Єдиних вимог 

щодо усного та писемного 

мовлення 

+ + + + +  

4 Якість ведення гімназійної 

документації 
+ + + + +  

5 Виконання планів виховної 

роботи 
+ + + + +  

6 Виконання санітарно-

гігієнічних норм 

забезпечення навчально-

виховного процесу 

+ + + + +  

7 Стан збереження 

підручників 
+ + + + +  

8 Вивчення Правил 

дорожнього руху 
+ + + + +  

9 Вивчення Правил пожежної 

безпеки 
+ + + + +  

10 Техніка безпеки й охорона 

праці 
+ + + + +  

11 Робота гуртків, 

факультативів, курсів за 

вибором 

+ + + + +  

12 Підготовка до Державної 

підсумкової атестації 
+ + + + +  

13 Наявність календарно-

тематичного та поурочного 

планів, відповідність їх 

щодо навчальних програм 

+ + + + +  

14 Виконання навчального 

плану та державних 

програм 

+ + + + +  

15 Аналіз планів роботи 

кураторів 
+ + + + +  
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№ 

п/п 

Питання 

на контролі 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Примітка 

16 Ведення документації 

кураторів 
+ + + + +  

17 Аналіз планів роботи 

творчих груп 
+ + + + +  

18 Організація гарячого 

харчування 
+ + + + +  

19 Правильність оформлення 

документації до Державної 

підсумкової атестації 

+ + + + +  

20 Робота бібліотеки + + + + +  
VІ. ПРЕДМЕТНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Комплексне методичне 

забезпечення предметів 
      

2 Організація позаурочної 

навчальної роботи 
      

3 Стан викладання предметів: 

-  українська мова 

- українська література 

- зарубіжна література 

- англійська мова 

- німецька мова 

- французька мова 

- математика 

- інформатика 

- історія України 

- всесвітня історія 

- правознавство 

- біологія  

- географія 

- фізика 

- астрономія 

- хімія 

- музика 

- образотворче мистецтво 

- фізична культура  

- захист України 

- основи здоров’я 

- природознавство 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

4 Вивчення та використання 

передового досвіду 
+ + + + +  

5 Аналіз роботи щодо 

упроводженню цільових 

проектів 

+ + + + +  
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6.2. Проект «Центр моніторингу освіти» 

 

Мета проекту: 

 аналіз освітнього процесу в НВК на всіх рівнях його структурної організації; 

 виявлення причинно-наслідкових зв’язків між умовами й результатами та 

вироблення стратегії розвитку освітнього середовища закладу. 

Завдання проекту: 

 аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи 

та її окремих складових; 

 виконувати систематичний аналіз доступу всіх учасників навчально-

виховного процесу до якісної освіти; 

 розробка і впровадження ефективної системи контролю оцінки й аналізу 

навчальних досягнень учнів; 

 здійснювати дидактичну корекцію навчально-виховного процесу й 

психолого-педагогічну корекцію особистої активності учасників процесу; 

 аналізувати освітню систему закладу й тенденції розвитку за основними 

показниками, структурованими за рівнями освіти (допрофільна, профільна); 

 оцінка ефективності й повноти науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

 інформувати всіх учасників педагогічного процесу про позитивні результати 

виконаного моніторингу. 

Пріоритети проекту: виконання спостереження, поточного оцінювання 

контрольні, тестові завдання, ДПА, ЗНО перетворень в освітньому середовищі 

закладу та спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів 

розвитку освітньої системи гімназії; відстеження динаміки якості освітніх 

послуг, які надаються навчальним закладом. 

Очікувані результати: 

 створення дієвої системи об’єктивного й незалежного оцінювання якості 

освітньої системи НВК; 

 отримання оперативної та достовірної інформації про стан функціонування 

та якість системи освіти НВК, умови й значущість досягнення якісно нових 

освітніх результатів; 

 реалізація освітнього державного стандарту; 

 забезпечення освітян і громадськості міста реальними даними про якість 

освіти та рівень навчено сті учнів; 

 підвищення якості викладання та рівня професійного розвитку вчителів; 

 висока результативність і вступу випускників НВК до ВНЗ. 
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Шляхи реалізації проекту 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець  Фінансування  

1.  Забезпечити зворотню 

інформацію за результатами 

моніторингову відповідності 

фактичних результатів 

діяльності освітньої системи 

НВК та його кінцевих 

результатів 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

2.  Розробити критерії виконання 

моніторингу за напрямами: 

 педагогічним 

(дослідження професійної 

компетентності вчителя, 

рівень управління 

учнівським колективом); 

 психологічним 

(психологічний клімат 

педагогічного та 

учнівського колективів, 

адаптація п’ятикласників 

до навчання в НВК, 

перехід учнів із 

допрофільної підготовки 

до профільного навчання, 

професійна орієнтація 

учнів старшої школи); 

 учнівським (навчальна 

діяльність із базових 

предметів, рівень 

вихованості, самооцінка, 

емоційне ставлення до 

навчання, рейтинг 

навчальних предметів, 

соціометричний статус 

учня в учнівському 

колективі тощо); 

 комплексним (основні 

компоненти діяльності 

закладу, вивчення якості 

освіти тощо) 

2020—2025 рр. Науково-

методична рада 

НВК, соціально- 

психологічна 

служба 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

3.  Надавати інформаційну, 

навчально-методичну й 

технологічну підтримку 

моніторингу з урахуванням 

вищезазначених різновидів 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

НМР  

У межах 

бюджетного 

фінансування 

4.  Здійснювати інформаційну й 

технологічну підготовку 

педагогів НВК й 

громадськості до проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

НМР, керівники 

предметних 

кафедр 

У межах 

бюджетного 

фінансування 
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досягнень випускників, а 

також забезпечити участь 

випускників у ЗНО 

5.  Здійснити інформаційну й 

навчально-методичну 

підготовку педагогів до 

проведення моніторингу 

якості освітньої діяльності 

міжнародного та 

Всеукраїнського рівнів 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

НМР 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

6.  Забезпечити належну 

організацію та проведення 

порівняльного дослідження 

якості природничо- 

математичної освіти учнів 8-

10-х класів (освітній 

моніторинг) 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

НМР 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

7.  Провести моніторинг якості 

професійного зростання 

педагогів у міжкурсовий 

період 

2020—2025 рр. Науково-

методична рада 

НВК 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

8.  Створити банк даних за 

основними індикаторами 

ресурсів учнівського 

колективу 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

9.  Створити банк даних за 

основними індикаторами 

ресурсів та структури (освіта 

та підготовка вчителів, 

кількість учнів, що припадає 

на один комп’ютер, освітні 

витрати на одного учня, 

кількість педагогів на одного 

учня тощо) 

2020—2025 рр. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.1. Якість освітніх результатів гімназії 

Аспекти 

моніторингу 

Складові 

моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, 

методи збору 

інформації 

Періодичність 

збору інформації 
Організатор Вибірка 

Форма 

узагальнення 

інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Порівняльні, 

локальні 

дослідження рівня 

навчальних 

досягнень учнів 

Динаміка навчальних 

досягнень учнів за 

результатами тематичних 

атестацій, семестрового 

та річного оцінювання 

 

Аналіз 

статистичної 

звітності 

Періодично Заступники 

директора з 

начально-виховної 

роботи, 

зав.кафедрами 

Учні 5-11 

класів 

Зведена таблиця, 

аналіз 

Учителі 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

Контрольні роботи, 

тести, завдання 

різного виду 

контролю. 

Класно-

узагальнюючий 

контроль 

навчальних 

досягнень учнів з 

використанням 

кваліметричних 

досліджень 

 

Щорічно в 

грудні та травні 

Заступники 

директора з 

начально-виховної 

роботи, завідувачі 

кафедрами 

Учні 5-11 

класів 

Аналітичний звіт Учителі, учні 

Динаміка навчальних 

досягнень учнів з 

предметів за 

результатами тематичних 

атестацій 

Статистична 

звітність. 

Моніторингова 

карта спостережень 

за рівнем 

навчальних 

досягнень учня. 

Моніторингова 

карта 

спостереження та 

аналізу санітарно-

гігієнічних умов на 

уроці 

 

Періодично Завідувачі 

кафедрами 

Учні 5-11 

класів 

Зведена таблиця Учителі 
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Порівняльний аналіз 

вступних результатів і 

діагностичних 

контрольних робіт 

Контрольні роботи, 

тести 

Щорічно, 

жовтень 

Заступники 

директора з НВР 

Учні 5 класів Аналітична 

довідка 

Учителі, учні 

Діагностика адаптації 

учнів 5 класу 

Таблиці, анкети, 

аналіз 

Щорічно, 

вересень-

листопад 

Кл.керівники, 

учителі-

предметники, 

заступники 

директора з НВР 

Учні 5 класу Педконсиліум Учителі, батьки 

Рівень навчальних 

досягнень учнів за 

навчальний рік 

Статистична 

звітність. 

Рейтинг 

навчальних 

досягнень учнів 

Періодично Директор Учні 5-11 

класів 

Довідка Учителі, учні, 

батьки 

Ступінь 

сформованості 

компетенції учнів 

Тестові дослідження 

рівня навчальних 

досягнень учнів 9 класу з 

математики, української 

мови, англійської мови, 

географії, історії України 

Тестові завдання Щорічно в квітні Адміністрація 

гімназії, центр 

моніторингу      

м. Києва 

Учні 9 класу Аналітичні 

довідки 

Учителі, учні  

Тестові дослідження 

рівня навчальних 

досягнень учнів 10 класу 

з математики, фізики, 

хімії, біології 

Тестові завдання Щорічно в 

березні 

Адміністрація 

гімназії 

Учні 10 класу Аналітична 

довідка, наказ 

Учителі, учні 

Вивчення стану 

викладання навчальних 

предметів: 

 української мови і 

літератури; 

 математики; 

 англійської мови; 

 історії України; 

 фізики; 

 хімії; 

 біології; 

Тестові завдання. 

Моніторинг 

навченості за 

результатами 

директорських 

контрольних  робіт. 

Інструментарій 

дослідження рівня 

сформованості 

знань, умінь і 

навичок з 

математики, 

Згідно плану 

графіка 

внутрішнього 

контролю 

Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Учні 5-11 

класів 

Аналітична 

довідка, наказ 

Учителі, учні 
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 фізкультури; 

 захисту України 

української мови, 

алгебри, історії 

України учнів 9 

класу. 

Особливості оцінки 

управління якістю 

підготовки з 

іноземної мови. 

Анкета 

«Ефективність 

вивчення 

англійської мови». 

Анкета для учнів 

«Якість викладання 

навчальних 

предметів у галузі 

«Мова і 

література». 

Анкета «Якість 

викладання 

навчальних 

предметів у 

освітній галузі 

«Суспільствознавст

во», 

«Природознавст-

во», «Здоров’я і 

фізична культура»,  

«Математика», 

«Естетична 

культура», 

«Технології». 

Анкетування 

«Вивчення рівня 

сформованості 

самоосвітньої 

компетенції учнів», 
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«Визначення 

схильності вчителя 

до роботи з 

обдарованими 

дітьми», 

«Визначення якості 

організації 

освітнього 

середовища на 

уроці для 

обдарованих учнів» 

Результати роботи 

з обдарованими 

дітьми 

Результати предметних 

олімпіад шкільного, 

районного, міського, 

Всеукраїнського етапів 

Статистичні дані, 

олімпіадні 

завдання, 

протоколи 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати участі учнів у 

конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких 

робіт (МАН): 

 шкільний; 

 районний; 

 міський; 

 Всеукраїнський 

Статистичні дані, 

творчі роботи, 

протоколи 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати конкурсу 

знавців української мови 

ім. П.Яцика 

Статистичні дані, 

завдання конкурсів, 

протоколи 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 8-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результативність роботи 

вчителів з учнями, які 

мають високу мотивацію 

щодо навчально-

пізнавальної активності 

Статистичні дані. 

Анкета «Значення 

навчальних 

дисциплін для 

розвитку 

особистості учня» 

 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати участі учнів у 

турнірах, конкурсах 

Статистичні дані Періодично Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати участі учнів у 

спортивних змаганнях 

Статистичні дані Періодично Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 
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Результати інтернет-

конкурсів 

Статистичні дані Періодично Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати конкурсу 

«Клас року» 

Портфоліо класу 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати конкурсу 

«Учень року» 

Портфоліо учня 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Нагородження 

випускників 

Динаміка нагородження 

випускників 9 класу 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Динаміка нагородження 

випускників 11 класу 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 11 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати ЗНО, 

ДПА 

Пробне тестування з 2 

предметів ЗНО 

Матеріали РЦОЯО Щорічно в 

березні 

РЦОЯО, 

адміністрація 

гімназії 

 

Учні 11 класу Зведена таблиця Батьки, 

учителі, учні 

Результати державної 

підсумкової атестації 

Матеріали ДПА На кінець року Адміністрація 

гімназії 

Учні 9 і 11 

класів 

Зведена таблиця, 

аналітичний звіт 

Рада гімназії, 

батьки, учні, 

учителі 

 

Результати ЗНО Матеріали УЦОЯО Щорічно в 

серпні 

Адміністрація 

гімназії 

Учні 11 класу Зведена таблиця, 

довідка 

Рада гімназії, 

батьки, учні, 

учителі 

Порівняльний аналіз 

результатів ДПА і ЗНО 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 11 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати ЗНО з 

предметів по гімназії 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 11 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати вступу 

випускників НВК 

Вступ випускників до 

ВНЗ І-ІІ ступенів 

акредитації 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9, 11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Вступ випускників до 

ВНЗ ІІІ-ІV ступенів 

акредитації 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 11 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Вступ випускників на 

бюджетну форму 

навчання 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9, 11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 
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Вступ випускників на 

контрактну форму 

навчання 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9, 11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Результати 

освітнього 

процесу 

Професійна 

стратифікація 

випускників 

Соціометрія 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Випускники Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Рівень життєвої 

компетенції випускників 

Соціометрія 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Випускники Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Рівень соціальної 

адаптації випускників 

Соціометрія 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Випускники Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Рівень попиту на освітні 

послуги дітей-

випускників 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Випускники Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні, 

батьки 

Рівень 

задоволеності 

якістю освітніх 

послуг серед 

учнів, батьків, 

громадськості 

Рівень задоволеності 

учнів освітніми 

послугами 

Анкетування 

«Оптимальність 

розкладу 

навчальних занять,  

ефективність 

організації 

позаурочної  

активності та 

дозвілля». 

Анкета 

«Престижність 

навчання в 

гімназії» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Рівень задоволеності 

батьків освітніми 

послугами 

Анкета  

«Задоволеність 

якістю освітнього 

процесу», «Анкета 

для батьків», 

«Батьки – наші 

помічники» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Батьки 

гімназистів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Рівень задоволеності 

учнів, батьків, учителів 

нововведеннями 

Анкетування 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 9-11 

класів, батьки, 

учителі 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, батьки 
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6.2.2. Якість організації освітньої діяльності НВК 

Аспекти 

моніторингу 

Складові 

моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, 

методи збору 

інформації 

Періодичність збору 

інформації 
Організатор Вибірка 

Форма 

узагальнення 

інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Упровадження 

освітніх інновацій 

Наявність нових 

навчальних курсів і 

програм 

Експертна оцінка 1 раз на рік Директор  Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Використання 

інноваційних 

технологій у 

навчанні та 

вихованні учнів 

Вивчення 

документації, 

спостереження 

2 рази на рік Науково-

методична рада 

Учителі Довідка Учителі 

Варіативність освіти Аналіз документації 

гімназії 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 класів Довідка Учителі 

Забезпечення 

внутрішньої та 

зовнішньої 

диференціації 

Експертна оцінка 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 класів Довідка Учителі 

Нормативно-правова 

забезпеченість 

інноваційних 

процесів 

Аналіз документації 

гімназії 

Червень-серпень Заступники 

директора з НВР 

Учні 5-11 класів Інформація Учителі 

Реалізація 

регіональних 

освітніх програм 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва 2020-2025 

роки» 

Експертна оцінка 1 раз на рік Адміністрація  Учні 5-11 кл., 

учителі, батьки 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Комплексна 

програма розвитку 

освіти 

Солом’янського 

району 2020-2025 

рр. «Нова доба 

освіти» 

Експертна оцінка 1 раз на рік Адміністрація  Учні 5-11 кл., 

учителі, батьки 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Програма розвитку 

НВК «Ерудит» 

 

Експертна оцінка 1 раз на рік Адміністрація  Учні 5-11 кл., 

учителі, батьки 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 
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Програма 

впровадження 

компетентнісно-

орієнтованого 

підходу в НВП 

Експертна оцінка 1 раз на рік Адміністрація  Учні 5-11 кл., 

учителі гімназії 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Забезпеченість 

нормативно-

плануючою 

документацією 

Наявність 

навчальних програм 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Програми Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація  

Виконання 

навчальних програм 

і практичної частини 

з предметів 

Статистичні дані Щорічно грудень, 

червень 

Заступники 

директора з НВР 

Документація Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація  

Ефективність 

проведення уроків 

Спостереження, 

аналіз. 

Комплексний 

моніторинг уроку 

«Моніторингова 

картка аналізу уроку 

трудового навчання, 

технологій», 

«Моніторингова 

картка аналізу уроку 

світової літератури, 

основ здоров’я, 

географії»,  

«Моніторингова 

картка оцінювання 

результатів 

мовленнєвої 

діяльності, 

діалогічного та 

монологічного 

мовлення, аудіювання 

на уроках англійської 

мови»,  

«Моніторингова 

картка оцінювання 

формування в учнів 

Протягом року Заступники 

директора з НВР 

Уроки вчителів Довідка Адміністрація  
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інтересу щодо 

вивчення рідної 

мови», 

«Кваліметрична 

картка розгорнутого 

психологічного 

аналізу уроку» 

Упровадження 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Динаміка 

забезпечення гімназії 

комп’ютерною 

технікою 

Аналіз документації 1 раз на рік Директор Документація Ситуативний 

аналіз 

Рада НВК 

Динаміка 

забезпечення 

електронними 

засобами 

навчального й 

загального 

призначення 

Аналіз документації 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Документація Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Рівень володіння 

інформаційно-

комунікаційними  

технологіями 

вчителями 

Експертна оцінка, 

анкета «Самооцінка 

рівня розвитку ІКТ-

компетентності» 

1 раз на рік Директор Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація  

Система 

дистанційної освіти 

Експертна оцінка, 

анкетування 

1 раз на рік Директор Учителі, учні 5-

11 класів 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація  

Успішність 

реалізації 

профільної 

підготовки 

Організація до- 

профільної 

підготовки 

Анкетування, 

соціальне опитування 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учні 7-9 класів Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Організація систем 

профільного 

навчання (питома 

вага профільного 

предмета у 

варіативній частині 

робочого 

навчального плану, 

якість планування, 

Протоколи, таблиці, 

схеми, аналіз уроків, 

анкета «Вивчення 

професійних намірів 

старшокласників», 

кваліметричні моделі. 

Анкета «Партнерство 

з іншими навчальними 

закладами» . 

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

завідувачі 

кафедрами 

Учні 10, 11 

класів 

Зведена 

таблиця, 

довідка 

Учителі, батьки 
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рівень організації) Анкета для вчителів 

«Оптимальність 

навантаження на 

роботі» 

Відповідність 

обраного профілю 

успішності навчання 

Матеріали 

контрольних робіт 

У кінці І півсеместра Завідувачі 

кафедрами 

Учні 10, 11 

класів 

Аналітичний 

звіт 

Батьки, учителі, 

учні 

Відповідність ВНЗ, 

до яких вступають 

випускники, 

обраному в гімназії 

профілю 

Статистичні дані ВНЗ Щорічно у вересні Адміністрація 

гімназії 

Учні 11 класу Аналітичний 

звіт 

Учителі 

 
6.2.3. Якість забезпечення умов здійснення освітнього процесу 

Аспекти 

моніторингу 

Складові моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, 

методи збору 

інформації 

Періодичність 

збору інформації 
Організатор Вибірка 

Форма 

узагальнення 

інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Фінансове 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

Стан бюджетного 

фінансування НВК 

Експертна оцінка 1 раз на рік Директор Бюджет гімназії Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

рада НВК 

Стан позабюджетного 

фінансування НВК 

 

Експертна оцінка 1 раз на рік Директор Спецрахунок Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

рада НВК 

Прогноз співвідношення 

бюджетного та 

позабюджетного 

фінансування на 

найближчі 3 роки 

 

Експертна оцінка 1 раз на рік Директор Бюджетні та 

позабюджетні 

кошти 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

рада НВК 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Стан приміщення та 

території НВК і їх 

підтримка для 

нормальної організації 

освітнього процесу 

Спостереження. 

Анкети 

«Комфортність і 

безпека перебування 

в НВК», «Естетика 

приміщень, території 

НВК» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Приміщення та 

територія 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 
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Стан навчальних 

кабінетів та класних 

кімнат 

Аналіз 

Анкета 

«Матеріально-

технічне 

забезпечення 

освітнього процесу» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Навчальні 

кабінети 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 

Рівень обладнання 

спеціалізованих кабінетів 

Аналіз. 

Анкета для вчителів 

«Матеріально-

технічне 

забезпечення 

навчального процесу 

в НВК» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Обладнання 

спеціалізованих 

кабінетів 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 

 Рівень обладнання 

спортивної зали та 

спортивного майданчика 

Аналіз 1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Обладнання 

спортивної зали 

та спортивного 

майданчика 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 

 Ступінь відповідності 

бібліотеки встановленим 

нормативам 

 

Аналіз 1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Бібліотека Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 

Забезпеченість 

навчального процесу 

підручниками, 

художньою та 

методичною літературою 

Аналіз 1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Документація Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, рада 

НВК 

Рівень науково-

методичного 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

Рівень системи науково-

методичної роботи 

предметних кафедр 

Анкети «Самооцінка 

стану управлінської 

діяльності керівника 

навчального 

закладу», «Оцінка 

рівня управлінської 

діяльності», «Роль 

гімназії як центру 

авангардної 

педагогіки» 

 

1 раз на рік Адміністрація  Директор, 

заступники 

директора, 

завідувачі 

предметними 

кафедрами 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація,  

рада НВК 
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Рівень забезпеченості 

підручниками, 

навчальною та 

методичною літературою 

Аналіз 

 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Документація Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі 

Охорона життя та 

безпека 

життєдіяльності,  

дотримання 

техніки безпеки 

охорони праці 

Рівень дотримання 

санітарно-гігієнічних 

норм забезпечення 

освітнього процесу 

Аналіз, 

узагальнення, 

систематизація стану 

роботи 

Протягом року Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

рада НВК 

 Відповідність стану 

приміщень НВК 

правилам пожежної 

безпеки 

Аналіз, 

узагальнення, 

систематизація стану 

роботи 

Протягом року Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

рада НВК 

Організація роботи з 

профілактики 

травматизму 

Аналіз, 

узагальнення, 

систематизація стану 

роботи 

Протягом року Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

рада НВК 

 

6.2.4. Професійна компетентність педагогів 

Аспекти 

моніторингу 

Складові 

моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, методи 

збору інформації 

Періодичність 

збору інформації 
Організатор Вибірка 

Форма 

узагальнення 

інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Кадрова політика Укомплектованість 

педагогічними кадрами 

Статистичні дані. 

Анкета «Рівень розвитку 

педагогічного 

колективу» 

1 раз на рік Директор Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

педагогічних 

працівників 

Статистичні дані 1 раз на рік Директор Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Динаміка підбору 

педагогічних кадрів 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Директор Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Динаміка розстановки 

педагогічних кадрів 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Директор Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 
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Рівень 

професійної 

підготовки 

педагогічних 

кадрів 

Рівень сформованості 

науково-теоретичної 

підготовки 

Кваліметричний метод 

«Діагностика 

професійної 

підготовленості  щодо 

педагогічної діяльності», 

«Діагностична анкета 

вчителя». 

Анкета «Рівень 

адміністрації НВК в 

підтримці атмосфери 

творчості вчителя» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Рівень сформованості 

методичної 

компетентності 

Кваліметричний метод 

«Самооцінка фахової 

компетенції керівника 

навчального закладу», 

«Програма вивчення 

педагогічної праці 

вчителя», «Оцінка 

потенційної готовності 

педагога щодо 

професійної праці й 

оцінка професійної 

діяльності» 

 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Рівень сформованості 

психолого-педагогічної 

підготовки 

Кваліметричний метод 

«Експрес-діагностика 

організаторських 

здібностей», «Методика 

психолого-педагогічного 

аналізу діяльності 

вчителя», «Діагностика 

особистісних здібностей 

і професійних якостей 

учителя», «Методика 

психолого-педагогічного 

аналізу діяльності 

вчителя» 

 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 
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Рівень сформованості 

інтелектуальної 

компетентності 

 

Кваліметричний метод. 

Самооцінка творчої 

діяльності керівника 

навчального закладу. 

Інформаційна культура 

вчителя 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Рівень сформованості 

проектної 

компетентності 

Кваліметричний метод 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Рівень сформованості 

ІКТ-компетентності 

 

Анкета «Самооцінка 

рівня розвитку ІКТ-

компететності» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Рівень розвитку 

учнівської 

компетентності 

Кваліметричний метод 1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Довідка Адміністрація 

Аналіз ціннісних 

орієнтацій педагогів 

Опитування по М.Рокігу. 

Анкета «Ваша робота й 

ставлення до неї» 

Протягом року Заступники 

директора з НВР 

Учителі Інформаційна 

довідка 

Адміністрація, 

учителі 

Діагностика 

взаємовідносин 

«учитель-учень» 

Анкетне опитування 

учнів «Урок очима 

гімназиста», «Ставлення 

учнів  до предмета», «Чи 

подобається вам 

предмет», «Робота з 

високо мотивованими 

учнями», «Оцінювання  

учнями діяльності 

вчителя»,  «Урок очима 

учнів» 

 

Один раз на два 

роки 

Заступники 

директора з НВР, 

психолог 

Учні 8-11 класів Інформаційна 

довідка 

Адміністрація, 

учителі 

Готовність щодо 

саморозвитку 

Матеріали самоосвіти . 

Анкета «Урок очима 

вчителя», «Свобода 

педагогічної думки та 

дії», «Експертна 

самооцінка педагогічних 

умінь учителя» 

 

Щорічно Заступники 

директора з НВР, 

зав. кафедрами 

Учителі Аналітичний звіт Адміністрація, 

учителі 
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Професійна діяльність 

учителя, його 

педагогічна й 

аналітична діяльність 

Відвідування уроків, 

кваліметрія, експертне 

оцінювання за 

методикою 

Г.В.Єльникової . 

Анкета «Моніторинг 

успішності вчителя 

щодо виконання 

стандартних вимог на 

уроках», «Карта 

відстеження 

ефективності уроку», 

«Кваліметрична модель 

аналізу педагогічної 

діяльності вчителя», 

«Методика «Стиль 

педагогічного 

керівництва», «Програма 

вивчення педагогічної 

праці вчителя» 

Протягом року Адміністрація, 

завідувачі 

кафедрами 

Учителі Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі 

Підвищення 

професійної 

майстерності 

вчителя 

Діагностика 

професійного росту 

педагогів 

Тестування по 

В.І.Зверєвой. 

Анкета «Моніторинг 

готовності  щодо 

професійної діяльності», 

«Критерії якісних 

результатів учителя», 

анкета «Ваш творчий 

потенціал», «Володіння 

інтерактивними 

технологіями», 

«Моніторинг рівня 

професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників» 

Травень-червень Заступники 

директора з НВР 

Учителі Аналітична 

довідка 

Учителі 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних кадрів 

Статистичні дані. 

Анкета «Роль 

методичного об’єднання 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 
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у професійному 

зростанні вчителя» 

Наукова, науково-

методична, 

дослідницька 

діяльність учителя 

Експертна оцінка. 

Картка «Самооцінка 

здатності педагога щодо 

інноваційної діяльності», 

«Педагогічна оцінка 

здібностей педагога 

щодо інноваційної 

діяльності», 

«Можливість для 

професійного  та 

кар’єрного зростання», 

«Педагогічний аналіз та 

експертиза інновації 

діяльності вчителя» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Динаміка участі 

вчителів у професійних 

конкурсах 

Статистичні дані. 

Анкета для вчителя 

«Можливість узяти 

участь у Всеукраїнських 

та міжнародних освітніх 

програмах та проектах» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Участь педагогів у 

конференціях, 

семінарах, майстер-

класах 

Статистичні дані. 

Анкета «Оцінка 

мотиваційного 

середовища в гімназії» 

1 раз на рік Заступники 

директора з НВР 

Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Стимулювання 

професійної 

майстерності 

педагогів 

Атестація вчителів та її 

вплив на 

професіоналізм 

педагогів 

Статистичні дані, 

кваліметричний метод.  

Методика рейтингової  

атестації вчителів 

(Зирянова О.Г.). 

Анкета «Вивчення 

професійної діяльності в 

між - атестаційний 

період», «Самооцінка 

реалізації потреб 

педагогів у розвитку та 

саморозвитку», «Рівень 

Протягом року Адміністрація  Учителі Довідка Адміністрація, 

батьки 
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педагогічної 

майстерності». 

Картка «Якісний 

результат діяльності 

вчителя». 

Моніторингова картка 

оцінки педагогічної 

майстерності вчителями, 

членами атестаційної 

комісії 

Наявність педагогів з 

почесними званнями 

Статистичні дані 1 раз на рік Адміністрація  Учителі Таблиця Адміністрація, 

батьки 

Аналіз заохочень 

педагогічних 

працівників 

Статистичні дані 1 раз на рік Адміністрація  Учителі Таблиця Адміністрація, 

батьки 

Задоволеність 

педагогічною 

діяльністю 

Анкета «Престижністть 

роботи в гімназії в очах 

громадськості міста», 

«Мовне середовище 

НВК, можливість 

національного 

відродження», 

«Можливість 

ствердження балансу 

між роботою та сім’єю» 

1 раз на рік Адміністрація  Учителі Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Публікації у фахових 

виданнях 

Статистичні дані 1 раз на рік Адміністрація  Учителі Таблиця Адміністрація, 

батьки 

 

6.2.5. Якість виховної діяльності 

Аспекти 

моніторингу 

Складові 

моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, методи 

збору інформації 

Періодичність 

збору інформації 
Організатор Вибірка 

Форма 

узагальнення 

інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Ефективність 

управління 

виховною 

діяльністю 

Оптимальність 

структури управління 

виховною діяльністю 

 

 

 

Аналіз документації, 

спостереження 

Протягом року Директор Структура 

управління 

виховною 

діяльністю 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 
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Наявність і чіткість 

розподілу 

функціональних 

обов’язків 

Аналіз документації, 

спостереження. 

Протягом року Директор Функціональ-ні 

обов’язки 

педагогів 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Наявність чітко 

оформлених критеріїв 

оцінки виховної 

роботи педагогів 

Аналіз документації, 

спостереження. 

Карта оцінки 

ефективності діяльності 

класного керівника 

(куратора) 

1 раз на рік Директор Критерії оцінки 

виховної 

роботи 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Аналіз ефективності 

прийнятих і 

виконаних рішень 

Аналіз документації, 

спостереження 

Протягом року Директор Рішення Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Своєчасність 

виконання 

запланованих заходів, 

відсутність збоїв у 

роботі 

Аналіз документації, 

спостереження. 

Звіт про проведені 

заходи за місяць. 

Картка активності 

класного керівника 

(куратора) 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Заходи Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Наявність ефективних 

ініціатив від класних 

керівників (кураторів) 

та педагогів 

Аналіз документації, 

спостереження. 

Анкета «Ефективність 

роботи куратора класу» 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Створення умов 

для розвитку 

особистості учнів 

Кількість учнів, які 

проживають у 

мікрорайоні 

Статистичні дані 

всеобучу 

1 раз на рік Учителі-

предметники, 

класні куратори, 

соціальний педагог 

Жителі 

мікрорайону 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація

, учителі  

Освітній статус 

батьків, 

характеристика сім’ї 

учнів, вплив 

батьківської громади 

на навчально-

виховний процес 

Соціальний паспорт 

класів, соціальний 

паспорт НВК. 

Анкета «Діагностика 

сімейного 

мікроклімату», «Анкета 

для батьків», «Сім’я та 

батьки очима дитини», 

«Оптимальність 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

куратори, 

соціальний педагог 

Батьки, учні 5-

11 класів 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація 
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співпраці з батьками», 

«Чи талановита Ваша 

дитина», «Анкета для 

батьків обдарованих 

учнів» 

Укомплектованість, 

динаміка підготовки 

та розстановки 

педагогів з питань 

виховання 

Статистичні дані 1 раз на рік Директор Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Підвищення 

кваліфікації педагогів 

з питань виховання 

Статистичні дані. 

Методична оцінка та 

самоцінка ефективності 

роботи куратора 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Рівень креативності 

педагогів 

Анкета «Куратор очима 

учнів», статистичні дані 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Стан виховної 

системи НВК 

Програма самоаналізу 

стану виховної системи 

НВК. 

Діагностика якості 

виховної діяльності 

класного керівника, 

куратора 

Щорічно в 

червні 

Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Колектив НВК Довідка Адміністрація, 

учителі, 

батьки 

Стан окремих 

напрямків виховної 

роботи 

Анкетування 

«Ефективність роботи 

класного керівника, 

куратора» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Розвиток учнівського 

самоврядування 

відповідно до 

принципів демократії 

Анкетування, 

спостереження 

«Методика визначення 

рівня розвитку 

самоврядування в 

учнівському 

колективі», «Лідерські 

якості особистості» 

 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 кл Ситуативний 

аналіз 

Педагогічний 

колектив 
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Забезпеченість 

програмами з 

виховної діяльності 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Програми Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Матеріально-технічне 

забезпечення виховної 

діяльності 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Обладнання, 

засоби навчання 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Ефективність 

виховних заходів 

Аналіз виховних 

заходів 

Протягом року Адміністрація, зав. 

кафедрою 

Педагогічний 

колектив 

Довідка Адміністрація 

Комфортність, 

захищеність 

особистості учня, його 

відношення щодо 

життєдіяльності НВК 

Анкета «Мій 

навчальний заклад»,  

«Я та мій НВК» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Куратори 

Сформованість 

пізнавального та 

творчого 

потенціалу 

особистості 

Охоплення учнів 

додатковою освітою 

Статистичні дані. 

Анкета «Навчальний 

заклад очима учнів» 

Протягом року Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Рівень пізнавальної 

мотивації особистості 

Анкета «Оцінка рівня 

особистісного зросту 

учня»,  «Емоційна 

направленість  

особистості», 

«Самодіагностика 

розвитку особистості 

випускника» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Профорієнтаційні 

нахили учнів 

Анкета для учнів 

«Освіта та вибір 

професії». 

Анкета для батьків 

«Професійна 

спрямованість учнів» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 9 і 11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Рівень креативності 

учнів 

Анкета «Можливості 

для реалізації творчих 

здібностей, для 

вираження власної 

індивідуальності та 

самобутності» 

 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 
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Динаміка участі учнів 

у творчих конкурсах, 

оглядах, фестивалях 

Статистичні дані, 

портфоліо учня 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Сформованість 

морального й 

естетичного 

потенціалу 

особистості 

Ступінь впливу 

загально гімназій-них 

і класних заходів 

Анкетування Протягом року Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Рівень вихованості 

учнів 

Програма вивчення 

особистості учня. 

Анкета «Визначення 

рівня вихованості 

гімназиста» 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Довідка Адміністрація, 

учителі, 

куратори 

Сформованість 

основних моральних 

якостей особистості 

Анкета «Світоглядні 

орієнтири молоді», 

«Що важливіше?», 

«Учнівська молодь: 

цінності та пріоритети» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Довідка Адміністрація, 

куратори 

Соціальна активність 

учнів 

Статистичні дані. 

Анкета « Визначення 

рівня активності» 

Протягом року Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

куратори 

Асоціальна поведінка 

учнів 

Анкетування  «Схема 

спостереження за 

поведінкою  дитини», 

статистичні дані 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

куратори 

Динаміка 

правопорушень 

неповнолітніх 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

куратори 

Виявлення 

зовнішнього прояву 

вихованості учнів 

Спостереження 

«Зовнішній вигляд 

учня», «Ведення 

щоденника» 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

соціальний педагог 

Учні 5-11 класів Аналітична 

довідка 

Адміністрація, 

учителі, 

батьки 

Забезпечення 

здоров’язбережу-

вальних функцій 

освіти 

Мікродослідження. 

Анкета «Вивчення 

стану здоров’я учнів», 

«Молодь і протиправна 

поведінка», «Режим дня 

та стан здоров’я 

дитини»,  

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Учителі, 

батьки, учні 
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«Валеологічний аналіз 

уроку», «Куріння  як 

соціальна проблема 

суспільства»; анкета 

для батьків «Підтримка 

здоров’я та турбота про 

безпеку учнів» 

Система 

профілактичних 

заходів 

Аналіз документації 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Учителі, 

батьки, учні 

Сформованість 

фізичного 

потенціалу 

особистості 

Рівень фізичної 

підготовки учнів 

Статистичні дані Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Довідка Адміністрація, 

учителі 

Динаміка 

захворюваності учнів 

Статистичні дані, 

анкетування 

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Довідка Адміністрація, 

учителі 

Результати участі 

учнів у спортивних 

змаганнях 

Статистичні дані, 

портфоліо учня 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Динаміка харчування 

учнів 

Анкетування, 

статистичні дані 

1 раз на рік Директор Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Динаміка пропусків 

уроків за станом 

здоров’я 

Статистичні дані Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Динаміка травматизму Статистичні дані Протягом року Директор, 

заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Сформованість 

комунікативного 

потенціалу 

особистості 

Рівень 

комунікативних та 

організаторських 

здібностей учнів 

Анкета  «Визначення 

рівня активності» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

психолог 

Учні 7 класу Довідка Адміністрація, 

куратори 

Рівень спілкування Анкети «Визначення 

рівня доброзичливості», 

«Визначення рівня 

взаємодопомоги», 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

психолог 

Учні 10 класів Довідка Адміністрація, 

куратори 
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«Атмосфера в 

учнівському колективі 

гімназії» 

Рівень розвитку 

класного колективу 

Анкети «Мій клас», 

«Діагностика рівня 

розвитку класного 

колективу», «Класний 

колектив очима його 

члена» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

куратори 

Ступінь конфліктності 

та згуртованості класу 

Анкета «Клас очима 

куратора», «Визначення 

рівня відповідальності», 

«Рівень взаємодії 

учнів» 

1 раз на рік Зав. кафедрою Учні 5-11 класів Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

куратори 

Організованість і 

ефективність 

інноваційної 

діяльності з 

питань виховання 

Наявність і якість 

програм розвитку 

виховної системи 

 

 

Статистичні дані 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Комунікації, 

програми 

розвитку 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністраці, 

куратори 

Участь педагогів у 

інноваційній 

діяльності з питань 

виховання 

Анкетування 

«Вивчення професійної 

готовності вчителів 

щодо застосування 

освітніх технологій» 

1 раз на рік Директор Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Заходи стимулювання 

інноваційної 

діяльності з питань 

виховання 

Анкетування 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Вплив інноваційних 

процесів на 

підвищення якості 

виховної діяльності 

Анкетування 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Інформатизація 

виховної діяльності 

Статистичні дані, 

спостереження, 

анкетування  

Протягом року Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Педагогічний 

колектив 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 
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6.2.6. Якість результатів психологічного супроводу навчально-виховного процесу 

Аспекти 

моніторингу 

Складові моніторингових 

досліджень 

Діагностичний 

інструментарій, методи збору 

інформації 

Періодичніст

ь збору 

інформації 

Організатор Вибірка 

Форма 

узагальненн

я інформації 

Основні 

користувачі 

інформації 

Доступність 

психологічного 

супроводу для 

різних категорій 

учасників 

освітнього процесу 

Залучення учасників 

психологічного процесу до 

реалізації програми 

психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу 

Аналіз статистичних даних 1 раз на рік Психолог, 

соціальний 

педагог 

Батьки, 

учителі, 

учні 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Забезпеченість дітей з 

особливими освітніми 

потребами психологічною 

допомогою в гімназії 

Аналіз статистичних даних 1 раз на рік Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Кількість батьків, які мають 

можливість отримати 

психологічні послуги у 

навчально-виховному процесі 

Анкетування 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Батьки Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Кількість педагогів, які мають 

можливість отримати 

психологічну допомогу з 

питань реалізації навчально-

виховного процесу 

Анкетування 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Педагогічний 

колектив 
Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація 

Задоволеність 

учасників 

освітнього процесу 

результатами 

психологічного 

супроводу 

навчально-

виховного процесу 

Ступінь задоволеності батьків 

якістю надання психологічних 

послуг у НВК 

 

 

 

Анкета «Ваше відношення до 

гімназії» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог,   

соц. педагог 

Батьки Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Ступінь задоволеності 

педагогів якістю 

психологічної допомоги з 

питань реалізації навчально-

виховного процесу 

Анкета «Шкільне життя» 1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог,  

соц. педагог 

 

Педагогічний 

колектив 
Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 
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Ступінь задоволеності учнів 

якістю психологічної 

допомоги з питань реалізації 

навчально-виховного процесу 

Анкета для учнів 

«Психологічний та 

емоційний клімат у НВК» 

1 раз на рік Заступники 

директора з 

виховної роботи, 

психолог,  

соц. педагог 

Педагогічний 

колектив 
Ситуативний 

аналіз 

Адміністрація, 

учителі 

Адаптованість щодо 

умов навчання 

Кількість п’ятикласників з 

високим і середнім рівнями 

адаптованості щодо навчання 

в НВК 

Методика Т.А.Нєжнової, 

Д.Б.Ельконіна, А.Л.Вангера 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5 класу Ситуативний 

аналіз 

 

Учителі, 

батьки 

Кількість п’ятикласників з 

високим і середнім рівнями 

адаптованості щодо навчання 

в середній ланці 

 шкала явної тривожності 

CMAS; 

 соціометричні дослідження 

(Дж.Марено); 

 анкета для оцінки рівня 

шкільної мотивації 

(Н.Г.Лусканова) 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5 класу Ситуативний 

аналіз 

Учителі, 

батьки 

Психологічна 

компетентність 

педагогічних та 

адміністративних 

працівників 

Рівень професійної 

компетентності педагогічних 

працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анкета «Психологічний 

клімат та рівень 

антистресового 

менеджменту в НВК» 

 анкета для вивчення 

взаємин «класний 

керівник-учень»; 

 Г.В.Резапкіна 

«Психологічний портрет 

учителя»; 

 А.В.Карпов «Діагностика 

рівня розвитку 

рефлективності» 

1 раз на рік 

 

Директор, 

психолог 

Педагогічні 

працівники 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація 

Рівень розвитку 

управлінських здібностей 

адміністративних працівників 

 

 

 

 

 методика Оцінка 

ефективної діяльності 

керівника»; 

 В.П.Захаров, 

А.Л.Журавльов «Методика 

вивчення стилю керівника, 

трудового колективу» 

1 раз на рік 

 

Директор, 

психолог 

Адміністрація Ситуативний 

аналіз 

Директор 
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Психологічна 

компетентність 

батьків, учнів 

Кількість батьків 

психологічно компетентних у 

сфері сімейного виховання й 

розвитку 

 

 

Опитувальник 

Е.Г.Ейдеміллер «Аналіз 

сімейних взаємин»  

Анкета для батьків «Чи 

знаєте Ви психічний стан 

своєї дитини» 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Батьки Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Психологічне 

здоров’я учасників 

освітнього процесу 

Рівень емоційного 

благополуччя учасників 

освітнього процесу 

Методика Г.Айзенка 

«Самооцінка психічних станів» 

Анкета для батьків «Ми і наші 

діти: визначення емоційної 

атмосфери в сім’ї» 

1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Учні 5-11 

класів, 

учителі, 

батьки 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Кількість учнів, які 

навчаються з відсутньою 

схильністю до прояву 

адитивної поведінки 

Методика А.Н.Орел 

«Схильність до відхилень» 

1 раз на рік 

 

Психолог Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Рівень психологічної 

готовності учнів випускних 

класів до підсумкової 

атестації (ДПА, ЗНО) 

Анкета М.Ю.Чибісова 

«Готовність до ДПА» 

1 раз на рік 

 

Психолог Учні 9 і 11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Соціальна 

адаптованість учнів 

Рівень соціальної 

адаптованості учнів 

Методика вивчення 

соціалізованості особистості 

учня (М.І.Рожков) 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Рівень сформованості 

конструктивних допінг-

стратегій діяльності учнів 

Методика Д.Амірхан 

«Індикатор копінг-стратегій» 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Рівень сформованості в учнів 

конструктивних типів 

поведінки в конфліктних 

ситуаціях 

В.В.Синявський, 

В.А.Федорошин «Методика 

виявлення комунікативних і 

організаторських 

здібностей»; 

Дж.Гілфорд, М.Саплівен 

«Методика дослідження 

соціального інтелекту» 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Кількість учнів, які 

навчаються з високим рівнем 

організаторських і лідерських 

здібностей 

В.В.Синявський, 

В.А.Федорошин «Методика 

виявлення комунікативних і 

організаторських здібностей» 

1 раз на рік 

 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 
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Психологічно-

комфортне й 

безпечне 

середовище в 

гімназії 

Конструктивний характер 

взаємодій у системі «учень-

учитель» 

Анкетування 1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Учні 5-11 

класів, 

учителі 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація  

Сформованість в учнів 

толерантного ставлення до 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

Г.У.Сондатова. Експрес-

опитувальник «Індекс 

толерантності» 

1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Учні 5-11 

класів, 

учителі 

Аналітична 

довідка 

Адміністрація  

Готовність щодо 

професійного 

самовизначення 

Рівень готовності учнів щодо 

самостійного усвідомлення 

професії 

А.П.Чернявська «Професійна 

готовність» 

1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

психолог 

Учні 9 і 11 

класів 

Аналітична 

довідка 

Учителі, 

батьки 

Кількість випускників, які 

поступили до ВНЗ у 

відповідності з профілем  

Соціологічні дослідження 1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Випускники Ситуативний 

аналіз 

Учителі, 

батьки 

Організованість і 

продуктивність 

діяльності дитячих 

об’єднань 

учнівського 

самоврядування 

Кількість учнів, які 

навчаються, беруть участь у 

діяльності учнівського 

самоврядування 

Статистичний аналіз 1 раз на рік 

 

Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі 

Соціальна спрямованість 

продуктів діяльності 

учнівського самоврядування, 

їх інноваційність 

Спостереження Протягом 

року 

Заступники 

директора з 

виховної роботи 

Учні 5-11 

класів 

Ситуативний 

аналіз 

Учителі, учні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретар ради 
Заступник 

голови ради 

 

Сектори 

Знання  
Дозвілля та 

культура 

Охорона життя 

та безпека 

життєдіяльності 

Співдружність та 

співробітництво 

6.2.7. Структура Ради НВК "Ерудит" м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні  

збори НВК 

 

Голова ради 

Психолого-педагогічна 

підтримка учнів, 

батьків, учителів 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Творча 

обдарованість 
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Секретар ради 
Заступник 

голови ради 

 

Сектори 

Знання та 

творча 

обдарованість 

Дозвілля та 

культура 

Охорона життя 

та безпека 

життєдіяльності 

Співдружність та 

співробітництво 

6.2.8. Структура піклувальної ради НВК "Ерудит" м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні  

збори НВК 

Голова 

піклувальної  

ради  

Соціально-правовий 

захист учнів, батьків, 

учителів 

Фінансово-

господарська 

діяльність 



 

6.2.9. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НВК «ЕРУДИТ» М. КИЄВА 
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Школа професійної адаптації 

Школа вищої педагогічної 

майстерності 

Школа майстерності куратора 

Авторська школа майстра 

педагогічної справи 

БУДИНОК 

УЧИТЕЛЯ 

Семінари  

Конференції 

Педагогічні читання 

Науково-

методичний 

центр 

Районні методичні об’єднання 

 

Участь учителів 

гімназії у районних 

школах ППД 

Постійно діючі районні семінари 

Методичний центр педагогічної 

майстерності 

Педагогічна рада НВК “Ерудит”  

голова – директор гімназії Перехейда О.М. 

Методичний кабінет,  

завідуюча Рись А.А. 

Науково-методична рада НВК “Ерудит”, заступник 

директора з науково-методичної роботи, керівники 

предметних кафедр 
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Атестаційна комісія Кафедра кураторів Науково-теоретичні та 

практичні семінари 

Психолого-педагогічні семінари та 

консиліуми 

Предметні кафедри вчителів 

Декада правових знань та профілактики правопорушень 

Декада фізкультури, спорту та безпеки життєдіяльності 

Декада географії та краєзнавства 

Декада історії 

Декада естетики 

Декада української культури 

Декада математики та фізики 

Декада зарубіжної літератури 

Декада іноземних мов 

Декада української мови та літератури 

Декада Книги 

Декада екології, хімії, біології 

Декада “Салют, Перемого!” 

Декада сім’ї 

Декада педагогічної майстерності 

Декада наставника 

Декада молодого вчителя 

Атестація педагогічних працівників 

гімназії 

Пошуково-дослідницька, науково-експериментальна 

та творча робота вчителів 

Ярмарок педагогічної майстерності 

Курсова перепідготовка 



1.Основні (стрижневі): 

 - інформаційне забезпечення;  

 - установлення     

   комунікативних зв`язків;  

-  обробка інформації; 

-  керівництво. 

          2.  Циклічно-

локалізовані:  

- ціленаправленість та    

  прогнозування; 

-  планування та  

   програмування; 

- організація та мотивація;  

- політико-дипломатична;  

- представницька; 

- менеджерська;  

- консультативна 

 

6.2.10. Інформаційна система управління НВК “Ерудит” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна мета діяльності 

Мета 

управління 

Основні 

управлінські 

функції 

 
Механізм дії 

Система 

управління 

Розробка 

основних 

параметрів 

оцінки 

діяльності 

 
Методи 

управління 

 Предметні кафедри; 

 Учнівська рада; 

 Рада гімназії; 

 Педагогічна рада; 

 Науково-методична 

рада 

- Забезпечення підвищеного 

рівня знань, умінь, навичок;   

- рівень вихованості 

гімназистів; 

- рівень творчого потенціалу;  

- рівень організації 

управління;  

- високий рівень 

самоуправління;  

- розвиток іміджу гімназії;  

- конкурентноздатність 

1. Організаційні: 

- організаційно-

розпорядчі; 

- організаційно-педагогічні 

2. Соціальні: 

- соціально-педагогічні; 

- соціально-психологічні; 

- економічні 

(адміністративно-

господарські, фінансові) 



6.2.11. Структура батьківського комітету НВК ”Ерудит” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна  Творча 

обдарованість 

Гімназія – наш 

дім 

 Педагогічний 

всеобуч 

Соціальний 

захист сім’ї 

Здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний  Голова БК Заступник голови 

Дозвілля  Співдружність  
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6.2.12. Структура учнівського самоврядування НВК «Ерудит» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада НВК 

Рада учнівського 

самоврядування 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Директор  

Старостат Рада голів центрів Голова учнівського 

самоврядування 

 

Консультанти центрів 
Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Центр 

«Знання» 

Центр 

«Дозвілля та 

культура» 

Центр 

«Дисципліна 

та порядок» 

Центр 

«Суспільно 

корисні та добрі 

справи» 

Центр 

«Злагода» 

Центр 

«ДСН» 

Класне самоврядування 

5 6 7 9 10 11 8 



6.3. Кадрова політика НВК «Ерудит» м. Києва 

 

Уся система кадрової роботи у закладі складається із 5 блоків, які назвемо 

стратегіями: 

 Формування ефективної кадрової політики. 

 Навчання та розвиток працівників. 

 Формування у працівників командної та корпоративної культури. 

 Розвиток механізмів атестації кадрів. 

 Створення мотиваційного мікроклімату. 

Таблиця 1 

Стратегія 1. Формування кадрової політики 
Заходи Очікувані результати Методи і форми 

оцінки 

 Щороку прогнозувати кадрові потреби 

навчального закладу 

 Увести контроль за режимом екстреного 

реагування на конфліктні ситуації у 

колективі. 

 Концептуально обґрунтувати засоби 

мотивації персоналу до продуктивної 

праці 

 Вивчити ситуацію на ринку праці у 

місті, залучати професійні педагогічні 

кадри до роботи в навчальному закладі 

проводити конкурентну політику серед 

педагогів, спрямовану на активну 

самоосвіту, свідому самореалізацію 

своїх здібностей. 

 Поліпшувати умови праці всіх 

працівників залучення бюджетних 

коштів і зусиль працівників 

 Проводити хронометрію часу, який 

використовують працівники у 

позаурочний час. Визначити 

ефективність і продуктивність цього 

часу. 

 Розробити мотиваційні механізми 

підвищення зацікавленості працівників і 

задоволеності їх працею. 

 Скоординовані плани 

щодо роботи з 

кадрами  

 Основні концепції 

кадрової політики 

відображені у 

структурі планування 

навчального закладу  

 Кадрова політика 

включена в місію 

навчального закладу 

 Експертиза планів 

 Анкетування 

членів 

педагогічного 

колективу щодо 

одностайності 

поглядів у 

кадровій політиці 

 Інтерв’ю щодо 

можливих 

коректив у 

кадровій політиці 

Таблиця 2 

Стратегія 2. Навчання та розвиток працівників 
Заходи Очікувані результати Методи і форми 

оцінки 

 Щороку проводити діагностику 

ефективності системи управління 

персоналом у закладі 

 Провести моніторинг роботи 

педагогічних працівників із 

педагогічною пресою та визначити 

вплив публікації на рівень професійної 

майстерності учителів 

 Система навчання 

кадрів у навчальному 

закладі 

 Підвищення 

професійного статусу 

педагогів  

 Комфортні умови для 

педагогів в 

 Діагностика 

ефективності 

системи 

управління 

персоналом у 

навчальному 

закладі  

 Моніторинг 
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 Організувати тренінг для педагогічних 

працівників із формування стратегічної, 

тактичної та оперативної мети свої 

діяльності 

 Використовувати різні форми розвитку 

персоналу: післядипломна освіта, курси 

підвищення кваліфікації, стажування, 

наставництво, самоосвіта 

 Розробити функціональні обов’язки 

адміністративно-управлінської ланки 

закладу та передбачити форми навчання 

 Розробити заходи з надання педагогам 

методичної допомоги щодо 

впровадження інновацій 

 Організувати семінари з оволодіння 

педагогами моніторингових й 

експертних технологій 

 Удосконалювати форми роботи з 

педагогічним персоналом: проводити 

педагогічні майстерні, майстер-класи, 

педагогічні лабораторії, динамічні творчі 

групи, методичні вернісажі, ділові ігри, 

ярмарки інноваційних ідей тощо 

 Застосувати дистанційне навчання щодо 

підвищення комп’ютерних компетенцій 

педагогів 

 Сформувати алгоритмічні карти для 

кожного працівника для визначення 

траєкторії розвитку педагогічної 

майстерності 

освітньому 

середовищі 

навчального закладу  

 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

кадрів 

 Спостереження та 

бесіди з кадровим 

персоналом 

навчального 

закладу щодо 

шляхів 

підвищення 

професійних 

компетенцій 

 

Таблиця 3 

Стратегія 3. Формування у працівників навчального закладу 

 командної та корпоративної культури 
Заходи Очікувані результати Методи і форми 

оцінки 

 Побудувати прогностичну модель 

педагогів навчального закладу  

 Провести експертизу посадових 

інструкцій персоналу та визначити 

рівень їх виконання 

 Сформувати концепцію культури праці у 

навчальному закладі  

 Під час добору нових працівників 

пропагувати правила і принципи роботи 

в команді 

 Ознайомити персонал із програмою 

розвитку навчального закладу. 

Допомогти сформувати мету діяльності 

кожного працівника, яка б 

узгоджувалася з стратегічними цілями 

закладу 

 Сформовано проектні 

групи  

 Впроваджено в 

організаційну 

культуру школи 

корпоративний 

компонент 

 Ефект командної 

роботи 

 Позитивний 

мікроклімат у 

колективі 

 Психодіагностичні 

методики щодо 

виявлення 

формальних і 

неформальних 

лідерів у колективі 

 Експертне 

оцінювання 

ефективності 

системи 

стимулювання у 

навчальному 

закладі 



168 

 Запровадити оперативну систему 

стимулювання праці персоналу. 

Підтримувати педагогічну ініціативу  

 Підтримувати традицію  колективного 

привітання працівників із днем 

народження 

 Вивчити рівень психологічного 

мікроклімату у колективі 

 Ввести в обіг замість слів кадри, 

працівники – команда 

 Виробити правила роботи  команді 

 Підвищувати у працівників відчуття 

особистої причетності до успіху 

діяльності навчального закладу 

 Запровадити матричну структуру 

управління 

 Підтримувати традицію колективного 

відпочинку на природі, екскурсії, 

поїздки 

 Розробити заходи щодо підвищення 

рівня дисципліни праці. Ознайомити 

працівників із правилами внутрішнього 

розпорядку навчального закладу та 

регулярно відстежувати їх дотримання 

Таблиця 4 

Стратегія 4. Розвиток механізмів атестації кадрів 
Заходи Очікувані результати Методи і форми 

оцінки 

 Ознайомити педагогічних працівників із 

нормативно-правовими актами атестації, 

правами та обов’язками учителя, який 

атестується, з механізмами 

стимулювання атестації та оскарження 

рішення атестаційної експертної комісії 

 Визначити перелік матеріалів, 

необхідних учителю для отримання 

певної кваліфікаційної категорії 

 Підготувати діагностичний 

інструментарій для експертного 

оцінювання ділових професійних 

компетенцій та особистісних якостей 

педагогів  

 Створити експертну комісію для атестації 

педагогів 

 Регулярно проводити навчання експертів 

із залученням кваліфікованих фахівців у 

галузі експертизи. Ознайомити експертів 

з їх правами. Оприлюднити список 

педагогічних працівників, які 

атестуються 

 Оформити стенд «Атестація педагогічних 

кадрів» 

 Модернізовано 

методику 

атестаційних оцінок 

кадрів 

 Єдині підходи до 

атестації кадрів  

 Механізм 

громадської 

експертизи 

 Підвищено якість 

застосованого 

інструментарію 

 Алгоритмізація 

атестаційних 

процедур  

 Методичні 

матеріали щодо 

самооцінювання 

компетенцій 

педагогів  

 Задоволеність 

рівнем роботи 

атестаційних комісій 

 Внутрішня 

експертиза якості 

атестаційних 

процедур 

 Діагностика 

динаміки 

результатів 

професійної 

діяльності 

педагогічних 

кадрів 

 Експертне 

оцінювання 

документаційного 

супроводу 

атестації кадрів 

 Опитування 

педагогів  

 Фокус-інтерв’ю 
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 Контролювати об’єктивність процедур 

проведення експертизи педагогічних 

працівників. Стежити за правильністю та 

якістю оформлення протоколів 

атестаційної комісії 

 Визначити алгоритм роботи атестаційної 

комісії і здійснювати контроль за 

дотриманням регламенту її роботи 

 Організувати роботу з педагогічним 

персоналом у міжатестаційний період, 

ознайомити їх з формами та методами 

підготовки до наступної атестації 

 Проводити оцінювання компетенцій 

учителів на основі різних видів оцінки: 

самооцінки, оцінки експертів, учнів, 

батьків, керівництва навчального закладу 

 Усі оцінки отримані експертною 

комісією, узгодити із самооцінками 

учителя 

 Після кожної атестації застосувати 

методи стимулювання педагогічних 

працівників й експертної групи  

 Залучити зовнішніх експертів до 

інтерпретації результатів 

атестаціїпедагогічнихї працівників 

 Регулярно проводити інструктивно-

інформаційні наради з членами 

експертних груп 

 Підготувати пакет документів щодо 

атестації педагогічних працівників у 

навчальному закладі 

 Провести інструктаж для членів 

експертної групи 

 

Таблиця 5 

Стратегія 5. Створення мотиваційного мікроклімату 
Заходи Очікувані результати Методи і форми 

оцінки 

 Проаналізувати соціальне та освітнє 

середовище навчального закладу 

 Визначити специфіку організаційної 

культури навчального закладу 

 Визначити стратегію подальшого 

розвитку навчального закладу та роль 

педагогічного колективу у цьому 

 Вивчити формальні та неформальні 

угрупування колективу 

 Визначити у навчальному закладі зони 

мажорного та песимістичного настрою 

 Залучити психолога до вивчення 

чинників, які впливають на настрій 

працівників 

 Аналітичні 

матеріали 

моніторингу 

формування 

мікроклімату у 

колективі 

 Система 

психологічних 

впливів на 

підвищення настрою 

педагогів і 

налаштування їх на 

інтенсивну творчу 

працю 

 Анкетування 

педагогів для 

виявлення 

збудників 

негативних емоцій 

 Діагностування 

рівня та якості 

психологічного 

мікроклімату у 

колективі 

 Аналіз освітнього 

соціального й 

культурного 

середовищ 
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 Продумати заходи щодо посилення 

позитивного настрою учителів на 

перервах, зокрема в учительській  

 З’ясувати, які збудники негативних 

емоцій побутують у педагогічному 

колективі 

 Діагностувати рівень та якість 

психологічного мікроклімату у колективі 

 Вивчати мотиви привабливості 

педагогічної праці в навчальному закладі 

 Доручити лідерам щоденно посилювати 

позитивний настрій і сприятливий 

мікроклімат шляхом широкого залучення 

педагогів до самоаналізу та самооцінки 

освітньої діяльності закладу 

 Самоаналіз 

привабливості 

праці у закладі 

 

 

6.3.1. Моніторинг потреби в забезпеченні педагогічними кадрами              

на  2020 - 2025 pp. 

 
№ 

п/п 

Предмет 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Українська   мова   та література 1  1 1  

2 Англійська мова  1 1  1 

3 Зарубіжна література      

4 Математика   1 1 1 

5 Основи інформатики 1     

6 Історія      

7 Географія      

8 Біологія      

9 Фізика      

10 Хімія     1 

11 Музика    1  

12 Образотворче мистецтво      

13 Фізкультура      

14 Захист України      

15 Французька мова      

16 Німецька мова  1 1   

17 Психологія       

18  Основи здоров’я      
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6.3.2. Перспективний план вивчення системи роботи вчителів НВК        

на  2021-2025 рр. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Перехейда Олександр 

Михайлович 

директор, учитель математики      

2.  Рись Алла Анатоліївна заступник директора, учитель 

біології 

     

3.  Чепурна Світлана 

Валеріївна 

заступник директора з виховної 

роботи, учитель образотворчого 

мистецтва, керівник гуртка 

     

4.  Кайнова Валентина 

Василівна 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель 

математики 

     

5.  Охріменко Оксана 

Миколаївна 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель 

української мови та літератури 

     

6.  Андрусишин Лідія 

Миколаївна 

учитель початкових класів      

7.  Аніпченко Олена 

Миколаївна (д/в) 

учитель англійської мови      

8.  Баштова Тетяна 

Миколаївна 

завідувач бібліотеки, керівник 

гуртка 

     

9.  Бєлова Олена Іванівна учитель англійської мови      

10.  Бойко Галина 

Олексіївна 

учитель фізкультури      

11.  Бойчук Яна 

Олександрівна 

учитель історії      

12.  Булах Ірина 

Олександрівна 

учитель фізики, інформатики та 

математики 

     

13.  Бутко Антоніна 

Іванівна 

учитель української мови та 

літератури 

     

14.  Вавіло Людмила 

Михайлівна 

учитель початкових класів, 

вихователь ГПД 

     

15.  Варченко Олеся 

Василівна 

учитель англійської мови      

16.  Власюк Валентина 

Іванівна 

учитель початкових класів  

вихователь ГПД 

     

17.  Волкова Світлана 

Миколаївна 

учитель початкових класів        

18.  Герасимова Надія 

Петрівна 

учитель початкових класів, 

вихователь ГПД 

     

19.  Гладка Олена 

Миколаївна 

Керівник гуртка      

20.  Гламаздіна Ірина 

Олександрівна 

учитель української мови та 

літератури 

     

21.  Глєбова Оксана 

Олегівна 

Учитель інформатики      

22.  Головко Наталя 

Володимирівна 

учитель фізики, астрономії      

23.  Голоколосов Даніель 

Олександрович 

 

Керівник гуртка      
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24.  Гончаренко Тетяна 

Анатоліївна 

 учитель української мови та 

літератури 

     

25.  Гуцал Валентина 

Вікторівна 

учитель інформатики (д/в)      

26.  Данилюк Юлія 

Юріївна 

учитель географії, вихователь ГПД      

27.  Доброволянська 

Вікторія Віталіївна 

учитель початкових класів      

28.  Дмитренко Алла 

Віталіївна 

учитель інформатики      

29.  Жарік Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД, учитель основ 

здоров’я, природознавства 

     

30.  Жубинська Маріанна 

Ігорівна 

учитель англійської мови      

31.  Заболотня Оксана 

Олександрівна 

учитель англійської мови      

32.  Забродський Михайло 

Олександрович 

керівник гуртка      

33.  Іванюк Тамара 

Миколаївна 

учитель математики      

34.  Ікол Наталя Василівна учитель математики      

35.  Ільченко Ніна 

Сергіївна 

учитель початкових класів      

36.  Камишанська Оксана 

Вікторівна 

учитель німецької мови      

37.  Камінська-Клецкова 

Яніна Юріївна 

учитель англійської мови      

38.  Киселевич Анатолій 

Сергійович 

керівник гуртка      

39.  Кідиба Оксана 

Василівна 

учитель біології, природознавства, 

основ здоров’я, захисту Вітчизни 

     

40.  Кістіньова Марина 

Володимирівна 

учитель початкових класів, 

вихователь ГПД 

     

41.  Козицька Тетяна 

Володимирівна 

учитель біології      

42.  Конопля Тамара 

Григорівна 

учитель зарубіжної літератури, 

художньої культури 

     

43.  Корень Лариса 

Олексіївна 

учитель  географії, керівник гуртка      

44.  Кожуша Ірина 

Павлівна 

керівник гуртка      

45.  Коцюба Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових класів, 

вихователь ГПД 

     

46.  Котелянець Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових класів      

47.  Котовська Алла 

Аркадіївна 

учитель англійської мови педагог-

організатор 

     

48.  Крамар Ілона Сергіївна учитель музики, керівник гуртка, 

педагог-організатор 

     

49.  Кривошея Світлана 

Вікторівна 

учитель англійської мови      

50.  Куксінська Маріанна 

Юріївна 

учитель англійської мови      
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51.  Купченко Тетяна 

Вікторівна (д/в) 

учитель англійської мови      

52.  Лімонова Ольга 

Євгенівна 

учитель історії      

53.  Манько Ліна 

Анатоліївна 

учитель математики      

54.  Маркєлова Олена 

Іванівна 

учитель початкових класів,  

вихователь ГПД 

     

55.  Марчук Наталя 

Юріївна 

учитель фізичної культури      

56.  Матвієнко Христина 

Володимирівна 

учитель англійської мови      

57.  Михайлишина Олена 

Петрівна 

учитель англійської мови      

58.  Мища Світлана 

Миколаївна 

учитель хімії, захисту України      

59.  Мельник Максим 

Тарасович 

керівник гуртка      

60.  Мельниченко Діана 

Сергіївна (д/в) 

учитель інформатики      

61.  Нагорна Аліна 

Олександрівна (д/в) 

учитель історії, педагог-

організатор 

     

62.  Назимок Віктор 

Васильович 

керівник гуртка      

63.  Недашківська Ольга 

Яківна 

вихователь ГПД      

64.  Огєр Ольга 

В’ячеславівна 

учитель німецької мови      

65.  Огнєва Ірина 

Миколаївна 

учитель музики      

66.  Олабина Наталія 

Петрівна 

учитель фізичної культури      

67.  Олефіренко Анжеліка 

Ігорівна 

керівник гуртка, учитель 

хореографії 

     

68.  Осипенко Катерина 

Леонтіївна 

учитель англійської мови      

69.  Пащенко Наталія 

Віталіївна 

учитель англійської мови      

70.  Поніматченко Богдан 

Дмитрович 

учитель трудового навчання, 

Захисту України 

     

71.  Піатровська Ганна 

Сергіївна 

вихователь ГПД      

72.  Порох Людмила 

Семенівна 

педагог-організатор, учитель хімії      

73.  Пронь Леся 

Михайлівна 

керівник гуртка      

74.  Решетнікова Тетяна 

Володимирівна 

керівник гуртка, учитель 

хореографії 

     

75.  Селютіна Марина 

Костянтинівна 

учитель французької мови      

76.  Семенова Марія 

Василівна 

 

вихователь ГПД      
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77.  Сташко Алла 

Миколаївна 

учитель початкових класів,  

вихователь ГПД 

     

78.  Сумарук Галина 

Станіславівна 

вихователь ГПД      

79.  Телега Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД      

80.  Федоревська Наталія 

Григорівна 

учитель української мови та 

літератури 

     

81.  Українець Людмила 

Олександрівна 

вихователь ГПД      

82.  Цибулько Тетяна 

Анатоліївна 

учитель інформатики, вихователь 

ГПД 

     

83.  Хвиль Юлія Борисівна практичний психолог, керівник 

гуртка 

     

84.  Хомицька Юлія 

Борисівна 

учитель трудового навчання, 

керівник гуртка 

     

85.  Чумак Яна 

Олександрівна 

учитель початкових класів,  

вихователь ГПД 

     

86.  Шеремет Олександр 

Іванович 

учитель фізкультури, керівник 

гуртка 

     

87.  Шклярук Ганна 

Олександрівна (д/в) 

учитель англійської мови      

88.  Шостак Вікторія 

Олександрівна 

учитель англійської мови      

89.  Яворська Світлана 

Ярославівна 

учитель української мови та 

літератури 

     

 

6.3.3. Перспективний план  атестації педагогічних кадрів НВК “Ерудит” на 

2021-2025 рр. 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

1  Перехейда 

Олександр 

Михайлович 

директор, учитель 

математики 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

2  Рись Алла 

Анатоліївна 

заступник директора, 

учитель біології 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

3  Чепурна Світлана 

Валеріївна 

заступник директора 

з виховної роботи, 

учитель 

образотворчого 

мистецтва, керівник 

гуртка 

2020, ІІ кат., 

12 тарифний 

розряд 

    + 

4  Кайнова Валентина 

Василівна 

заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, учитель 

математики 

2022, вища, 

старший 

учитель 

 +    

5  Охріменко Оксана 

Миколаївна 

заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, учитель 

української мови та 

літератури 

2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

6  Андрусишин Лідія 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

7  Аніпченко Олена 

Миколаївна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2011, ІІ кат.    +  

8  Баштова Тетяна 

Миколаївна 

завідувач бібліотеки, 

керівник гуртка 

2020, 10 

тарифний 

розряд 

    + 

9  Бєлова Олена 

Іванівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

10  Бойко Галина 

Олексіївна 

учитель фізкультури 2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

11  Бойчук Яна 

Олександрівна 

учитель історії 2022, вища, 

старший 

учитель 

кандидат наук 

 +    

12  Булах Ірина 

Олександрівна 

учитель фізики, 

інформатики та 

математики 

2022, вища, 

кандидат наук 

 +    

13  Бутко Антоніна 

Іванівна 

учитель української 

мови та літератури 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

14  Вавіло Людмила 

Михайлівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

15  Варченко Олеся 

Василівна 

учитель англійської 

мови 

2021, ІІ кат.      

16  Власюк Валентина 

Іванівна 

учитель початкових 

класів  вихователь 

ГПД 

2019, І кат.    +  

17  Волкова Світлана 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів   

2019, вища    +  

18  Герасимова Надія 

Петрівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2021, вища +     

19  Гладка Олена 

Миколаївна 

Керівник гуртка --,10 тарифний 

розряд 

     

20  Гламаздіна Ірина 

Олександрівна 

учитель української 

мови та літератури 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

21  Глєбова Оксана 

Олегівна 

Учитель 

інформатики 

2022, І кат.  +    

22  Головко Наталя 

Володимирівна 

учитель фізики, 

астрономії 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

23  Голоколосов 

Даніель 

Олександрович 

Керівник гуртка --, 9 тарифний 

розряд 
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

24  Гончаренко Тетяна 

Анатоліївна 

 учитель української 

мови та літератури 

2021, вища, 

учитель-

методист 

+     

25  Гуцал Валентина 

Вікторівна 

учитель інформатики 

(д/в) 

2015, І кат. 

д/в 

     

26  Данилюк Юлія 

Юріївна 

учитель географії, 

вихователь ГПД 

2019. ІІ кат.    +  

27  Доброволянська 

Вікторія Віталіївна 

учитель початкових 

класів 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

28  Дмитренко Алла 

Віталіївна 

учитель інформатики 2020, ІІ кат.     + 

29  Жарік Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД, 

учитель основ 

здоров’я, 

природознавства 

2021, І кат. +     

30  Жубинська 

Маріанна Ігорівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

31  Заболотня Оксана 

Олександрівна 

учитель англійської 

мови 

2017, вища   +   

32  Забродський 

Михайло 

Олександрович 

керівник гуртка 2021,  

10 тарифний 

розряд 

+     

33  Іванюк Тамара 

Миколаївна 

учитель математики 2021, вища +     

34  Ікол Наталя 

Василівна 

учитель математики 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

35  Ільченко Ніна 

Сергіївна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

36  Камишанська 

Оксана Вікторівна 

учитель німецької 

мови 

2021, вища, 

старший 

учитель 

+     

37  Камінська-Клецкова 

Яніна Юріївна 

учитель англійської 

мови 

2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

38  Киселевич Анатолій 

Сергійович 

керівник гуртка спеціалст   +   

39  Кідиба Оксана 

Василівна 

учитель біології, 

природознавства, 

основ здоров’я, 

захисту Вітчизни 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

40  Кістіньова Марина 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2018, ІІ кат.   +   

41  Козицька Тетяна 

Володимирівна 

учитель біології 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

42  Конопля Тамара 

Григорівна 

учитель зарубіжної 

літератури, 

художньої культури 

2021, вища, 

учитель-

методист 

+     

43  Корень Лариса 

Олексіївна 

учитель  географії, 

керівник гуртка 

2018, вища   +   

44  Кожуша Ірина 

Павлівна 

керівник гуртка 2019,  

12 тарифний 

розряд 

   +  

45  Коцюба Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2022, І кат.  +    

46  Котелянець Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища    +  

47  Котовська Алла 

Аркадіївна 

учитель англійської 

мови педагог-

організатор 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

48  Крамар Ілона 

Сергіївна 

учитель музики, 

керівник гуртка, 

педагог-організатор 

2022, учитель 

– спеціаліст 

Керівник 

гуртка 11 тар. 

розряд 

  +   

49  Кривошея Світлана 

Вікторівна 

учитель англійської 

мови 

2021, вища +     

50  Куксінська 

Маріанна Юріївна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

51  Купченко Тетяна 

Вікторівна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2019, ІІ кат.    +  

52  Лімонова Ольга 

Євгенівна 

учитель історії 2022, вища, 

старший 

учитель 

 +    

53  Манько Ліна 

Анатоліївна 

учитель математики 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

54  Маркєлова Олена 

Іванівна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2021, вища,  

учитель-

методист 

+     

55  Марчук Наталя 

Юріївна 

учитель фізичної 

культури 

2020, вища     + 

56  Матвієнко 

Христина 

Володимирівна 

учитель англійської 

мови 

2021, вища. +     

57  Михайлишина 

Олена Петрівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища     + 

58  Мища Світлана 

Миколаївна 

учитель хімії, захисту 

України 

2021, вища, 

старший 

учитель 

+     

59  Мельник Максим 

Тарасович 

 

керівник гуртка спеціаліст    +  
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

60  Мельниченко Діана 

Сергіївна (д/в) 

учитель інформатики 2018, ІІ кат.   +   

61  Нагорна Аліна 

Олександрівна (д/в) 

учитель історії, 

педагог-організатор 

2019, ІІ кат.    +  

62  Назимок Віктор 

Васильович 

керівник гуртка спеціаліст   +   

63  Недашківська Ольга 

Яківна 

вихователь ГПД 2019, вища    +  

64  Огєр Ольга 

В’ячеславівна 

учитель німецької 

мови 

2022, вища  +    

65  Огнєва Ірина 

Миколаївна 

учитель музики 2022, ІІ 

категорія 

 +    

66  Олабина Наталія 

Петрівна 

учитель фізичної 

культури 

2017,  

ІІ категорія 

  +   

67  Олефіренко 

Анжеліка Ігорівна 

керівник гуртка, 

учитель хореографії 

2020,  

12 тарифний 

розряд 

    + 

68  Осипенко Катерина 

Леонтіївна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

69  Пащенко Наталія 

Віталіївна 

учитель англійської 

мови 

2018, вища   +   

70  Поніматченко 

Богдан Дмитрович 

учитель трудового 

навчання, Захисту 

України 

2022,  

І категорія 

 +    

71  Піатровська Ганна 

Сергіївна 

вихователь ГПД 2021, 

спеціаліст 

+     

72  Порох Людмила 

Семенівна 

педагог-організатор, 

учитель хімії 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

73  Пронь Леся 

Михайлівна 

керівник гуртка 2020,  

12 тарифний 

розряд 

    + 

74  Решетнікова Тетяна 

Володимирівна 

керівник гуртка, 

учитель хореографії 

2021, вища, 12 

тарифний 

розряд 

+     

75  Селютіна Марина 

Костянтинівна 

учитель французької 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

76  Семенова Марія 

Василівна 

вихователь ГПД 2020, вища     + 

77  Сташко Алла 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2017, вища   +   

78  Сумарук Галина 

Станіславівна 

вихователь ГПД 2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

79  Телега Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД 2018, вища, 

старший 

вихователь 

  +   
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

2021 2022 2023 2024 2025 

80  Федоревська 

Наталія Григорівна 

учитель української 

мови та літератури 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

81  Українець Людмила 

Олександрівна 

вихователь ГПД 2021,  

І категорія 

   +  

82  Цибулько Тетяна 

Анатоліївна 

учитель 

інформатики, 

вихователь ГПД 

2021,  

ІІ категорія 

   +  

83  Хвиль Юлія 

Борисівна 

 

практичний 

психолог, керівник 

гуртка 

2019, І кат.    +  

84  Хомицька Юлія 

Борисівна 

учитель трудового 

навчання, керівник 

гуртка 

2021, вища, 12 

тарифний 

розряд 

+     

85  Чумак Яна 

Олександрівна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2022, вища  +    

86  Шеремет Олександр 

Іванович 

учитель фізкультури, 

керівник гуртка 

2020, ІІ кат., 

12 тарифний 

розряд 

    + 

87  Шклярук Ганна 

Олександрівна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2016, і кат.    +  

88  Шостак Вікторія 

Олександрівна 

учитель англійської 

мови 

2019, І кат.    +  

89  Яворська Світлана 

Ярославівна 

учитель української 

мови та літератури 

2018, вища   +   

 

6.3.4. Перспективний план  курсової перепідготовки педагогічних кадрів 

НВК “Ерудит” на 2021-2025 рр. 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

1  Перехейда 

Олександр 

Михайлович 

директор, учитель 

математики 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

2  Рись Алла 

Анатоліївна 

заступник 

директора, учитель 

біології 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

3  Чепурна Світлана 

Валеріївна 

заступник директора 

з виховної роботи, 

учитель 

образотворчого 

мистецтва, керівник 

гуртка 

2020, ІІ кат., 12 

тарифний 

розряд 

    + 

4  Кайнова Валентина 

Василівна 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 

учитель математики 

2022, вища, 

старший 

учитель 

 +    
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

5  Охріменко Оксана 

Миколаївна 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 

учитель української 

мови та літератури 

2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

6  Андрусишин Лідія 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

7  Аніпченко Олена 

Миколаївна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2011, ІІ кат.    +  

8  Баштова Тетяна 

Миколаївна 

завідувач бібліотеки, 

керівник гуртка 

2020, 10 

тарифний 

розряд 

    + 

9  Бєлова Олена 

Іванівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

10  Бойко Галина 

Олексіївна 

учитель фізкультури 2019, вища, 

учитель-

методист 

   +  

11  Бойчук Яна 

Олександрівна 

учитель історії 2022, вища, 

старший 

учитель 

кандидат наук 

 +    

12  Булах Ірина 

Олександрівна 

учитель фізики, 

інформатики та 

математики 

2022, вища, 

кандидат наук 

 +    

13  Бутко Антоніна 

Іванівна 

учитель української 

мови та літератури 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

14  Вавіло Людмила 

Михайлівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

15  Варченко Олеся 

Василівна 

учитель англійської 

мови 

2021, ІІ кат.      

16  Власюк Валентина 

Іванівна 

учитель початкових 

класів  вихователь 

ГПД 

2019, І кат.    +  

17  Волкова Світлана 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів   

2019, вища    +  

18  Герасимова Надія 

Петрівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2021, вища +     

19  Гладка Олена 

Миколаївна 

Керівник гуртка --,10 тарифний 

розряд 

     

20  Гламаздіна Ірина 

Олександрівна 

учитель української 

мови та літератури 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

21  Глєбова Оксана 

Олегівна 

Учитель 

інформатики 

2022, І кат.  +    
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

22  Головко Наталя 

Володимирівна 

учитель фізики, 

астрономії 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

23  Голоколосов 

Даніель 

Олександрович 

Керівник гуртка --, 9 тарифний 

розряд 

     

24  Гончаренко Тетяна 

Анатоліївна 

 учитель української 

мови та літератури 

2021, вища, 

учитель-

методист 

+     

25  Гуцал Валентина 

Вікторівна 

учитель 

інформатики (д/в) 

2015, І кат. 

д/в 

     

26  Данилюк Юлія 

Юріївна 

учитель географії, 

вихователь ГПД 

2019. ІІ кат.    +  

27  Доброволянська 

Вікторія Віталіївна 

учитель початкових 

класів 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

28  Дмитренко Алла 

Віталіївна 

учитель 

інформатики 

2020, ІІ кат.     + 

29  Жарік Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД, 

учитель основ 

здоров’я, 

природознавства 

2021, І кат. +     

30  Жубинська 

Маріанна Ігорівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

31  Заболотня Оксана 

Олександрівна 

учитель англійської 

мови 

2017, вища   +   

32  Забродський 

Михайло 

Олександрович 

керівник гуртка 2021,  

10 тарифний 

розряд 

+     

33  Іванюк Тамара 

Миколаївна 

учитель математики 2021, вища +     

34  Ікол Наталя 

Василівна 

учитель математики 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

35  Ільченко Ніна 

Сергіївна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

36  Камишанська 

Оксана Вікторівна 

учитель німецької 

мови 

2021, вища, 

старший 

учитель 

+     

37  Камінська-

Клецкова Яніна 

Юріївна 

учитель англійської 

мови 

2019, вища, 

учитель-методист 
   +  

38  Киселевич Анатолій 

Сергійович 

керівник гуртка спеціалст   +   

39  Кідиба Оксана 

Василівна 

учитель біології, 

природознавства, 

основ здоров’я, 

захисту Вітчизни 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

40  Кістіньова Марина 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2018, ІІ кат.   +   

41  Козицька Тетяна 

Володимирівна 

учитель біології 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

42  Конопля Тамара 

Григорівна 

учитель зарубіжної 

літератури, 

художньої культури 

2021, вища, 

учитель-

методист 

+     

43  Корень Лариса 

Олексіївна 

учитель  географії, 

керівник гуртка 

2018, вища   +   

44  Кожуша Ірина 

Павлівна 

керівник гуртка 2019,  

12 тарифний 

розряд 

   +  

45  Коцюба Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

2022, І кат.  +    

46  Котелянець Оксана 

Вікторівна 

учитель початкових 

класів 

2019, вища    +  

47  Котовська Алла 

Аркадіївна 

учитель англійської 

мови педагог-

організатор 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

48  Крамар Ілона 

Сергіївна 

учитель музики, 

керівник гуртка, 

педагог-організатор 

2022, учитель – 

спеціаліст 

Керівник гуртка 

11 тар. розряд 

  +   

49  Кривошея Світлана 

Вікторівна 

учитель англійської 

мови 

2021, вища +     

50  Куксінська 

Маріанна Юріївна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

старший 

учитель 

    + 

51  Купченко Тетяна 

Вікторівна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2019, ІІ кат.    +  

52  Лімонова Ольга 

Євгенівна 

учитель історії 2022, вища, 

старший 

учитель 

 +    

53  Манько Ліна 

Анатоліївна 

учитель математики 2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

54  Маркєлова Олена 

Іванівна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2021, вища,  

учитель-

методист 

+     

55  Марчук Наталя 

Юріївна 

учитель фізичної 

культури 

2020, вища     + 

56  Матвієнко 

Христина 

Володимирівна 

учитель англійської 

мови 

2021, вища. +     

57  Михайлишина 

Олена Петрівна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища     + 
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

58  Мища Світлана 

Миколаївна 

учитель хімії, 

захисту України 

2021, вища, 

старший 

учитель 

+     

59  Мельник Максим 

Тарасович 

керівник гуртка спеціаліст    +  

60  Мельниченко Діана 

Сергіївна (д/в) 

учитель 

інформатики 

2018, ІІ кат.   +   

61  Нагорна Аліна 

Олександрівна (д/в) 

учитель історії, 

педагог-організатор 

2019, ІІ кат.    +  

62  Назимок Віктор 

Васильович 

керівник гуртка спеціаліст   +   

63  Недашківська 

Ольга Яківна 

вихователь ГПД 2019, вища    +  

64  Огєр Ольга 

В’ячеславівна 

учитель німецької 

мови 

2022, вища  +    

65  Огнєва Ірина 

Миколаївна 

учитель музики 2022, ІІ 

категорія 

 +    

66  Олабина Наталія 

Петрівна 

учитель фізичної 

культури 

2017,  

ІІ категорія 

  +   

67  Олефіренко 

Анжеліка Ігорівна 

керівник гуртка, 

учитель хореографії 

2020,  

12 тарифний 

розряд 

    + 

68  Осипенко Катерина 

Леонтіївна 

учитель англійської 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

69  Пащенко Наталія 

Віталіївна 

учитель англійської 

мови 

2018, вища   +   

70  Поніматченко 

Богдан Дмитрович 

учитель трудового 

навчання, Захисту 

України 

2022,  

І категорія 

 +    

71  Піатровська Ганна 

Сергіївна 

вихователь ГПД 2021, спеціаліст +     

72  Порох Людмила 

Семенівна 

педагог-організатор, 

учитель хімії 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

73  Пронь Леся 

Михайлівна 

керівник гуртка 2020,  

12 тарифний 

розряд 

    + 

74  Решетнікова Тетяна 

Володимирівна 

керівник гуртка, 

учитель хореографії 

2021, вища, 12 

тарифний 

розряд 

+     

75  Селютіна Марина 

Костянтинівна 

учитель французької 

мови 

2020, вища, 

учитель-

методист 

    + 

76  Семенова Марія 

Василівна 

вихователь ГПД 2020, вища     + 

77  Сташко Алла 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2017, вища   +   
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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

курсової 

перепідготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

78  Сумарук Галина 

Станіславівна 

вихователь ГПД 2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

79  Телега Світлана 

Вікторівна 

вихователь ГПД 2018, вища, 

старший 

вихователь 

  +   

80  Федоревська 

Наталія Григорівна 

учитель української 

мови та літератури 

2019, вища, 

старший 

учитель 

   +  

81  Українець 

Людмила 

Олександрівна 

вихователь ГПД 2021,  

І категорія 

   +  

82  Цибулько Тетяна 

Анатоліївна 

учитель 

інформатики, 

вихователь ГПД 

2021,  

ІІ категорія 

   +  

83  Хвиль Юлія 

Борисівна 

практичний 

психолог, керівник 

гуртка 

2019, І кат.    +  

84  Хомицька Юлія 

Борисівна 

учитель трудового 

навчання, керівник 

гуртка 

2021, вища, 12 

тарифний 

розряд 

+     

85  Чумак Яна 

Олександрівна 

учитель початкових 

класів,  вихователь 

ГПД 

2022, вища  +    

86  Шеремет 

Олександр 

Іванович 

учитель фізкультури, 

керівник гуртка 

2020, ІІ кат., 12 

тарифний 

розряд 

    + 

87  Шклярук Ганна 

Олександрівна (д/в) 

учитель англійської 

мови 

2016, і кат.    +  

88  Шостак Вікторія 

Олександрівна 

учитель англійської 

мови 

2019, І кат.    +  

89  Яворська Світлана 

Ярославівна 

учитель української 

мови та літератури 

2018, вища   +   

 

6.3.5. Проект «Імідж навчального закладу» 

 

Для того щоб Україна відповідала стандартам країн ЄС, нам потрібно 

спочатку побудувати Європу в країні, установі, школі. 

Навчальний заклад перебуває на позиціях відкритої освіти, які реалізуємо 

шляхом використання можливих ресурсів для задоволення освітніх потреб 

відповідно до норм і правил життя громадян. Відкрита освіта — складна 

соціальна система, здатна до швидкого реагування у зв’язку з мінливими 

соціально-економічними умовами, індивідуальними та груповими освітніми 

потребами та запитами. На сучасному етапі розвитку європейська інтеграція 

сприяє входженню України до єдиної сім’ї європейських народів, поверненню 

до європейських політичних і культурних традицій. Саме сучасна українська 
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освіта має забезпечити формування необхідних громадянину компетентностей, 

сприяти європейській інтеграції України. 

Успіх становлення України в європейському просторі залежить від того, 

як система освіти реагує на потреби суспільства сьогодні. Молодь має 

зрозуміти, що перед нею постає завдання — наблизити Європу якомога ближче 

й інтегруватись через вивчення мов, свідоме навчання, активну громадську 

позицію. 

Вивчення іноземних мов — шлях до реальної інтеграції. Відомо, що в 

багатьох європейських країнах людину не вважають освіченою, якщо, крім 

рідної мови, вона не володіє ще двома. Ефективність викладання іноземних мов 

у школі передбачає застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів. У наш час комунікативні компетенції кожної людини стали незмінним 

засобом міжнародного спілкування. 

Актуальність проекту. Серед пріоритетних напрямів роботи закладу — 

розвиток міжнародного співробітництва, метою якого є виховання 

полікультурної особистості, ознайомлення учнів з історичною спадщиною 

країн ЄС, євроінтеграція молоді до світової спільноти, зокрема у польської. 

Сучасна школа — великий і складний організм, успішну роботу якого 

забезпечує безліч служб за участю педагогічних працівників, де кожен по-

різному відповідає перед суспільством за те, яку освіту надає навчальний 

заклад. 

Методична служба відіграє роль зв’язку між діяльністю педагогічного 

колективу, державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, 

передовим педагогічним досвідом і домінує у процесі інтенсифікації 

педагогічної праці, що впливає, безсумнівно, на результати діяльності школи та 

якість освіти. Новації організації методичної роботи в сучасній школі мають 

бути спрямовані на кінцевий результат, що виражено не тільки і не стільки в 

набутті нових знань і умінь учителями, але й у рівні знань, умінь, вихованості, 

розвиненості учнів. 

Сучасний ритм життя, висока інформаційна насиченість, використання в 

освітньому просторі інформаційно-комунікативних технологій, вимогливість 

батьків щодо якості надання освітніх послуг і вимагають від навчальних 

закладів високої конкурентоспроможності. Сьогодні конкурентоспроможними 

можуть бути навчальні заклади, які забезпечують стабільно високий рівень 

якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють у режимі розвитку. 

Назва проекту: «Імідж навчального закладу — дієвий механізм розвитку 

освітнього простору». 

Мета проекту: формування іміджу НВК «Ерудит» шляхом створення 

полікультурного середовища; забезпечення стійкого становища гімназії на 

ринку освітніх послуг; підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

за рахунок оптимального впровадження інноваційних педагогічних технологій; 

розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників закладу; забезпечення 

освітніх потреб національних меншин, покращення рівня володіння іноземними 

мовами, розвиток творчої особистості учнів. 
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Завдання: 

 відкрити перспективи полікультурної освіти, всебічно розвивати учнів через 

багатомовність, доступ до мови та культури ЄС, спільно розв’язувати 

проблеми майбутнього; 

 створення дослідницької атмосфери на пошук нових педагогічних 

технологій і сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу 

педагогічних працівників НВК; 

 підвищення професійної майстерності вчителів; 

 упровадження інноваційних педагогічних технологій; 

 експериментальна діяльність педагогічного колективу; 

 підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу як головної 

складової позитивного іміджу НВК. 

Об’єкт проектування: новітні форми методичної роботи. 

 

Шляхи реалізації: 

 участь учителів у розробці програм, проектів, уроків, сценаріїв, 

рекомендацій, пам’яток; 

 залучення педагогів до інноваційної діяльності на засадах креативної освіти; 

 для задоволення освітніх потреб у робочий навчальний план запроваджено 

курси за вибором, факультативи, індивідуальні консультації; 

 допомога учням в освоєнні методики роботи над науково-дослідницькими 

темами; 

 проведення майстер-класів. 

Методи реалізації проекту: 

 аналіз результативності внутрішньошкільного управління методичною 

діяльністю вчителів; 

 розробка  програм спостережень за різними аспектами навчально-виховного 

процесу; 

 збирання інформації про об’єкт управління; 

 планування самоосвіти та напрямів дослідницької діяльності; 

 організація звітності педагогічного колективу про методичну, 

експериментальну діяльність; 

 регулювання та корекція методичної діяльності; 

 корпоративна культура адміністративної команди, володіння методами 

управління колективом; 

 консультації. 

Термін реалізації проекту: 2020-2025 роки. 

Координатор проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Учасники: учні, педагоги НВК. 

Науково-методичне та дидактичне забезпечення освітньо-виховного 

процесу: 

 забезпечення навчально-виховного процесу нормативно-правовою базою та 

періодичними виданнями; 

 забезпечення освітнього процесу дидактичними та навчально-наочними 

посібниками; 



187 

 забезпечення науково-методичного супроводу щодо впровадження новітніх 

технологій; 

 найповніше використання комп’ютера, комп’ютерної мережі та програмного 

забезпечення; 

 організація експериментальної діяльності обдарованих дітей у НВК 

науковому товаристві «Ерудит»; 

 розробка індивідуальних планів роботи з обдарованими учнями; 

 моніторинг навчальних досягнень учнів. 

І етап – Інформаційно-аналітичний 

Мета: сформувати позитивне педагогічне середовище навчально-

виховного процесу, виявити стартовий рівень таких ознак підготовленості до 

освоєння інновацій, як усвідомлення факторів, які відіграють вирішальну роль 

у цій підготовці. 

Зміст роботи з учителями:  

 комплексне вивчення запитів педагогів НВК стосовно поліпшення 

ефективності та результативності навчально-виховного процесу;  

 робота методичної ради НВК з питань визначення позитивного іміджу 

закладу;  

 оновлення матеріально-технічної бази НВК, інформаційного забезпечення; 

 вивчення новин науково-методичної літератури щодо роботи над 

формуванням позитивного іміджу навчального закладу; 

 створення діагностичного інструментарію щодо визначення рівня готовності 

педагогів до інновацій;  

 визначення попиту дітей, педагогів, батьків, мешканців району, міста на 

освітні послуги закладу як ресурсного центру розвитку дитини;  

 розробка та впровадження концепції надання якісних освітніх послуг на 

засадах профільного навчання та розвитку обдарованості дитини, 

визначення та формування груп потенційних замовників на освітні послуги 

(групи вчителів, батьків, учнів);  

 забезпечення можливостей для збереження та примноження національних 

українських і польських традицій;  

 методична допомога педагогічному колективу щодо опанування 

інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій; 

 розробка положень проекту, пропозицій щодо плану роботи над проблемою, 

підготовка проекту до захисту на засіданні науково-методичної ради школи. 

Зміст роботи з учнями: 

 організація роботи практичного психолога й інспектора з питань 

материнства та дитинства; 

 психологічне та медичне обстеження першокласників на етапі адаптації у 

шкільному середовищі; 

 індивідуальні бесіди з учнями «Чому ти обрав цей навчальний заклад?». 

Зміст роботи з батьками: 

 лекторій для батьків «Особистий успіх дитини — запорука позитивного 

успіху закладу»; 
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 тематична консультація «Виховання шанобливого ставлення учнів до 

збереження традицій польської культури»; 

 батьківські збори за участю психолога на тему «Найкращий учень у 

найкращій школі». 

ІІ етап – Мотиваційно-цільовий та планово-прогностичний 

Мета: розробляння стратегії та практики роботи НВК в напрямку 

створення позитивного іміджу навчального закладу шляхом удосконалення 

системи методичної роботи, виявлення готовності колективу до впровадження 

системи роботи з новітніми технологіями; орієнтація на успіх кожної 

особистості. 

Зміст роботи з учителями:  

 розробка, упровадження й апробація навчальних планів, авторських освітніх 

програм із використанням інноваційних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій; 
 підвищення освітнього рівня учасників навчально-виховного процесу за 

допомогою ІКТ;  

 моніторинг якості навчальних досягнень і рівня сформованості життєвих 

компетентностей учнів;  

 оновлення системи профорієнтаційної роботи з учнями через надання послуг 

соціально-психологічної служби; 
 організація єдиного простору для вдосконалення виховної роботи;  

 надання додаткових освітніх послуг учням, педагогам, батькам;   

 активна участь педагогів у віртуальних конкурсах педагогічних ідей та 

інновацій;  

 ефективність взаємодії школи з ВНЗ щодо підготовки вчителя до 

інноваційної діяльності; 

 дослідження впливу інноваційної школи на механізм надання освітніх 

послуг;  

 підготовка та видання науково-методичних матеріалів; 

 засідання методичних об’єднань за темою «Від творчого задуму до 

результату»;  

 методична естафета «Використання інтерактивних методів і прийомів, 

передових технологій на уроках як засобу створення позитивного іміджу 

закладу»;  

 педагогічне шоу «На порядку денному — таланти»; 

 психологічний дивертисмент «Типологія відносин «учитель – учень», «учень 

- учень»;  

 презентаційний меседж «А я роблю так...»;  

 педагогічна практика для керівників навчальних закладів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації «Формування іміджу закладу шляхом створення 

полікультурного середовища». 

Зміст роботи з учнями: 

 інтерактивна гра «Роль знань у житті людини»; 

 моніторинг якості освіти з базових дисциплін «Рівень умінь ефективного 

використання теоретичних і практичних знань»;  
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 залучення учнів до участі в науково-пошуковій, художній, творчій, 

спортивній, суспільній роботі через участь у секціях Малої академії наук, в 

олімпіадах, конкурсах, турнірах з метою розвитку особистості;  

 конкурси знавців іноземних мов;  

 коригування та практичне розв’язання разом із психологом індивідуальних 

проблем учнів. 

Зміст роботи з батьками: 

 батьківські збори «Спільна робота колективу НВК, батьків щодо розвитку 

учнів»;  

 круглий стіл «Розвиток пізнавального інтересу дітей»; 

 батьківський лекторій за участю психолога «Можливості дитини». 

ІІІ етап - Практичний 

Мета: створення оптимальних умов для науково-дослідницької й 

експериментальної діяльності учнів, методична допомога вчителю щодо 

впровадження новітніх технологій та їх практичне застосування на засадах 

креативної освіти, залучення вчителя до проектування особистої професійної 

успішності, удосконалення системи моніторингу якості навчання та творчого 

розвитку учнів. 

Методи: 

 творчі звіти педагогів;  

 майстер-класи;  

 звітні конференції;  

 презентації досвіду; 

 моніторинг навчально-виховного процесу;  

 предметні тижні;  

 методичні тижні;  

 тематичні виставки; 

 поповнення картотеки передового педагогічного досвіду;  

 створення портфоліо педагогічних працівників. 

Зміст роботи з учителями: 

 ділова гра «Новий формат навчання та роботи»; 

 тематичні консультації з упровадження та використання інноваційних 

технологій навчання; 

 естафета вчительських здивувань з упровадження інтерактивних форм і 

методів роботи; 

 виставка педагогічних ідей і презентація інноваційних технологій учителів 

школи; 

 захопливий ракурс «Методична фотосесія» — презентація вражень за 

підсумками місячника відкритих уроків; 

 дефіле нестандартних уроків; відвідування та взаємовідвідування уроків 

учителями закладу; аналіз і самоаналіз уроків учителів НВК; 

 моніторинг результатів участі учнів у шкільних, районних і міських 

олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх; 

 засідання методичного об’єднання на тему «Ефективне планування взаємодії 

у системі «учитель – учень» на уроці»; 
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 ток-шоу «Ліцензія на придбання знань»; 

 ділова гра «Форми організації роботи з вивчення іноземних мов»;  

 освітянські арабески на тему: «Імідж сучасної школи»;  

 ділова гра «Інтерв’ю з компетентності»;  

 панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант». 

Зміст роботи з учнями: 

 шкільний європейський клуб «Злагода»; 

 засідання учнів — членів гімназійного наукового товариства «Ерудит»; 

 психологічне тестування з метою виявлення рівня тривожності учнів «Урок 

очима учнів»;  

 проведення внутрішньгімназійних предметних тижнів, учнівських олімпіад, 

конкурсів з української та іноземних мов;  

 участь учнів в інтелектуальних конкурсах: Всеукраїнському природничому 

інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру», Міжнародному конкурсі з української мови ім.              

П. Яцика, міських конкурсах знавців англійської мови, турнірах, 

спартакіадах, конференціях та інших позашкільних формах навчання;  

 конкурс творів учнів гімназії «Якою я бачу школу майбутнього?»;  

 проведення дебатів «Мій улюблений предмет»;  

 тематичні екскурсії до музеїв, театрів, на виробництво. 

Зміст роботи з батьками: 

 психологічне експертне опитування батьків «Чи знаю я свою дитину?»; 

 індивідуальні бесіди та консультації психолога з розвитку в дітей творчих 

здібностей; 

 батьківські збори на тему «Сучасний заклад освіти»; 

 круглий стіл із психологом «Враження учнів від навчання»;  

 батьківські збори на тему «Особистість народжується в сім’ї та школі». 

IV етап – Регулятивно-корекційний 

Мета: підсумки експериментальної діяльності, документаційне 

оформлення проведеного дослідження; розробка рекомендацій і внесення 

коректив із урахуванням аналітичних даних.  

Зміст роботи з учителями:  

 моніторинг якості навчання учнів; розроблення освітнього рейтингу учня за 

підсумковими контрольними роботами, тестами на рівні класу, НВК;  

 аналіз результатів педагогічної діяльності вчителів, які базуються на 

наукових підходах і відповідають сучасним вимогам щодо розвитку освіти;  

 засідання методичного об’єднання вчителів з питань аналізу й узагальнення 

одержаних даних;  

 конструювання нового, особистого досвіду оптимального впровадження 

інноваційних педагогічних технологій;  

 організація відряджень учителів для налагодження творчих зв’язків з 

іншими школами, країни, країн Європи;  

 панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант». 

Зміст роботи з учнями: 

 тестування, контрольні зрізи знань;  
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 свято інтелектуальних талантів;  

 тестування на виявлення рівня інтелектуального розвитку учнів;  

 диспут на тему «НВК очима учнів»;  

 нагородження кубками та значками, грамотами переможців шкільного 

конкурсу «Кращий учень НВК». 

Зміст роботи з батьками: індивідуальні бесіди, консультації психолога. 

Очікувані результати реалізації проекту: 

 удосконалити систему методичної роботи, спрямовану на реалізацію 

новітніх форм інноваційної й експериментальної діяльності; 

 активізувати творчий потенціал і рівень професійних компетенцій учителів; 

 удосконалити систему освітніх і виховних заходів; 

 гарантувати високий рівень соціалізації та самореалізації учнів на подальше 

життя; 

 сприяти підвищенню іміджу навчального закладу. 

Критерії ефективності: 

 культурно-освітні, професійні, життєві успіхи випускників НВК; 

 внесок педагогічних працівників у розвиток освітньої сфери; 

 наявність тривалої освітньої стратегії; 

 сприятливий морально-психологічний клімат; 

 захоплений, небайдужий, професійний педагогічний колектив; 

 наявність об’єднаного дитячого колективу та його керівних органів; 

 культ колективних традицій, проведення свят; 

 постійний саморозвиток, об’єднання спільною справою дитячого, 

батьківського та вчительського колективів; 

 наявність яскравої зовнішньої атрибутики: девізу, елементів одягу, власний 

сайт навчального закладу. 

Імідж закладу ґрунтується на місії НВК, на підставі професійної 

компетентності, професіоналізмі педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу, надбань, традицій, навчального закладу, співпраці з батьками, 

органами управління, громадськими організаціями. 

Формування іміджу НВК забезпечують науково обґрунтована, духовно-

моральна системи професійної діяльності педагогічного колективу. 

Визначальним критерієм авторитету навчального закладу є культурно-

освітні, професійні, життєві успіхи їхніх випускників і внесок педагогічних 

працівників у розвиток освітньої сфери. 

Педагогічний та учнівський колективи, батьківська громада спрямовують 

свої зусилля на подальше удосконалення освітнього середовища закладу 

шляхом створення полікультурного середовища та реальної інтеграції в 

Європейський культурно-освітній простір. 
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6.3.6. Проект «Навчальний заклад духовної культури» 

 

Гімназія духовної культури - школа педагогічної гармонії 
 

Анотація проекту 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - інтеграція України в 

європейський та світовий освітній простір з орієнтацією на загальнолюдські 

фундаментальні демократичні цінності - викликає необхідність перегляду 

підходів щодо навчання й виховання школярів. 

Школа, зорієнтована на виховання "людини освіченої", породила 

технокритичне мислення, наслідками чого стало знання, для якого не існує 

категорії моралі, совісті, добра, краси. Результат цього - глобальна криза 

політики, економіки, культури, що знаходить відображення в орієнтації 

сучасної людини лише на матеріальне споживання, у звуженні життєвих та 

духовних інтересів, у відсутності визначених ціннісних орієнтирів, моральних 

мотивів поведінки, у приземлених стандартах, нав'язаних засобами масової 

інформації. 

У теперішній соціокультурній ситуації виникає необхідність створення 

культуроцентричної школи, здатної забезпечити компетентне ставлення учня до 

свого життя, виховання дітей у дусі загальнолюдських цінностей та ідеалів 

культури (див. схему 1). Схема 1 

 

Концептуальна модель НВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель – носій культури 

Діалогова стратегія педагогічної взаємодії 

Особистісно зорієнтовані технології 

Культурологічний, компетентнісний підхід до навчання й виховання 

 

Саме культура відкриває широкий погляд на дійсність, здатність 

установлювати зв'язки між різними сферами пізнання та духовного досвіду,  

допомагає цілісності сприймання та гармонійності світовідчуття, ясному 

органічному уявленню про ієрархію духовних цінностей - історичних, сучасних 

і вічних. 
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НВК Духовної Культури допоможе учневі знайти, підтримати, розвинути 

в собі Людину та закласти в неї механізми самореалізації, саморозвитку, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання тощо, яке необхідні для 

становлення самобутнього особистісного образу й гідного людського життя, 

для діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією. 

Проект передбачає створення та реалізацію культурно-освітнього 

співтовариства, культурно-освітнього середовища, усередині якого 

відбувається вихід на творчість учнів і, врешті, на життєтворчість. Його 

виконання сприятиме створенню педагогічного простору, оптимальних умов 

для: 

• самореалізації; 

• формування на основі компетентного ставлення до свого життя, культури 

життєдіяльності особистості, яка здатна протистояти проявам 

бездуховності; 

• виховання духовної культури школярів. 

Концептуальні засади проекту: 

• культура - система цінностей, необхідних для активного творчого осягнення 

світу - фундамент формування окремої особистості та культури суспільства 

загалом, основа освітнього процесу; 

• залучення культури - середовище розвитку дитини, екологія її існування; 

• завдання НВК - формування культури життєдіяльності особистості; 

• учитель - носій високої духовної та загальної культури, посередник між 

культурою та учнем. 

Провідні ідеї проекту: 

• компетентне ставлення людини до свого життя, культури як системи 

цінностей можна реалізувати лише через культуроцентричний НВК; 

• гуманізація освіти, опанування культури - умови виховання особистості, що 

прагне до самоактуалізації, має почуття соціальної відповідальності, уміє 

використовувати та цінувати духові надбання суспільства та сприяти 

відновленню та збагаченню його духовності; 

• головний метод проектування - культорогічний підхід, який передбачає 

поворот усіх компонентів освіти до культури та людини як її творця та 

суб'єкта. Його складовими виступають: 
 

- ставлення до дитини як суб'єкта життя, здатного до культурного 

саморозвитку та самозмін; 

- ставлення до педагога як посередника між дитиною та культурою, що 

здатний увести його у світ культури, надати допомогу та підтримку 

кожній дитячій особистості та її індивідуальному самовизначенню у світі 

культурних цінностей; 

- ставлення до НВК як цілісного культурно-освітнього простору, де 

живуть та відтворюються культурні образи, відбувається творення 

культури та виховання людини. 

Функції НВК Духовної Культури 

Допомога учневі: 

• здійснити його розвиток як людини культури та цілісної особистості; 

• збагнути цінності та зміст життя; 
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• підтримати його індивідуальність та творчу самобутність. 

Головною   умовою   реалізації   проекту   буде   педколектив,   постать 

учителя як носія культури, людини професійно компетентної.  

Учитель НВК Духовної Культури: 

• має ціннісне ставлення до дитини, культури, творчості. 

• виявляє гуманну педагогічну позицію. 

• піклується про екологію дитинства, збереження духовного та фізичного 

здоров'я дітей. 

• уміє створювати та постійно збагачувати культурно-інформаційне, 

предметно-розвивальне та освітнє середовище. 

• уміє працювати зі змістом навчання, надаючи йому особистісно-змістовного 

спрямування. 

• піклується про розвиток і підтримку індивідуальності кожної дитини. 

• здатний до педагогічної рефлексії. 

В основі діяльності педколективу - цінності гуманістичної культури: 

• особистісний зміст навчання в житті дитини; 

• індивідуальні особливості, самостійна навчальна діяльність та життєвий 

досвід особистості; 

• педагогічна підтримка й турбота, співпраця вчителя та учня; 

• цілісний розвиток, саморозвиток та особистісне зростання учня. 

Загальні принципи організації середовища навчання та життєдіяльності 

дітей у НВК Духовної Культури: 

• культуровідповідність: навчання, виховання та організація життя дітей у 

контексті культури; 

• природовідповідність: урахування закономірностей природного розвитку 

дітей, зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я; 

• життєтворчість: залучення дітей до розв'язання реальних проблем їхнього 

колективного та особистого життя, навчання технологій будівництва свого 

життя в умовах економічних і соціокультурних змін; 

• співробітництво: об'єднання дітей і дорослих, спільна діяльність і 

узгодження дій, спілкування та порозуміння, спільна спрямованість у 

майбутнє та взаємна підтримка. 

Мета проекту: 

• управлінська: забезпечити оптимальне функціонування НВК як цілісної 

соціально-педагогічної системи та створити умови для ефективної діяльності 

всіх підсистем навчального закладу; 

• дидактична: забезпечити сприятливі умови для опанування учнями 

духовної культури людства, інтелектуального, морального, соціального 

становлення особистості, розвитку ціннісних орієнтацій, емоційної сфери, 

творчих здібностей та рис особистості; 

• виховна: створити відкритий педагогічний простір, що забезпечить умови 

для формування навичок духовної культури, індивідуального розвитку 

учнів, стимулювання їхньої творчості через систему позаурочної діяльності 

та насичене культурне й освітнє середовище; 

• науково-методична: забезпечити вдосконалення навчально-виховного 
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процесу, використовувати нові технології, методики життєдіяльності; 

• суспільно-педагогічна: установити та здійснити зв'язки НВК, сім'ї, 

позашкільних закладів та культурних установ, налагодити культурне 

співробітництво для реалізації мети проекту; створити позитивний імідж 

навчального закладу. 

Зміст проекту 

НВК Духовної Культури - відкрита педагогічна система. Єдність та 

взаємозв'язок усіх компонентів сприяють її функціонуванню. Мета проекту 

реалізується через підсистеми. 

Реалізація мети проекту через підсистеми  

Управлінська підсистема: 

• перебудова управління на засадах людиноцентристських поглядів, 

гуманістичних традицій, інноваційних підходів; 

• створення оптимального режиму роботи для здійснення проекту, реалізації 

нової філософії НВК (див. схему .); 

• забезпечення оптимального співвідношення змісту освіти й запитів 

особистості; 

• перетворення НВК на центр духовної (естетичної, моральної, 

інтелектуальної) культури; 

• створення, збереження та розвиток гімназійних традицій; організація 

колективу однодумців; 

• забезпечення умов для формування мотивації до самовдосконалення, 

позитивної Я-концепції вчителя, учня. 

Дидактична підсистема: 

• перебудова навчального плану з урахуванням переходу до профільного 

закладу, модульного навчання, рейтингового оцінювання; 

• організація навчального процесу на основі культурологічного, 

компетентнісно зорієнтованого підходу (див. схему 2); 

• оновлення змісту освіти засобами гуманітаризації, екологізації, естетизації; 

• введення курсів з основ етики, педагогіки та психології, художньої культури 

світу, курсу "Самовдосконалення особистості"; 

• навчання технологій будування особистого життя, засобів і методів 

духовного та фізичного зростання; 

• опанування методики самоосвітньої діяльності, технологій саморозвитку та 

самовиховання. 

Виховна підсистема: 

• створення виховної системи "НВК Духовної Культури - школа педагогічної 

гармонії"; 

• забезпечення умов для самореалізації особистості учня (див. таблицю); 
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Самореалізація учнів 
Чинники 

самореалізації 

особистості 

Основні напрями роботи НВК у створенні умов для 

самореалізації учнів 

Здоров'я •   Розробка концепції здорового способу життя; 

•   складання     програм     самовдосконалення     здоров'я 

(психологічного, соціального, духовного); 

•   ведення "паспортів здоров'я" кожним учнем; 

•   спільна діяльність сім'ї, навчального закладу, медичних служб з 

реалізації   цілісності   здоров'я   (програма   "Культура 

здоров'я" С. Шапіто, ф. Флаерті Зоніс - США) 

Взаємини •   Створення   умов   для   навчання   й   виховання   без 

насильства; 

•   формування   сприятливого   психологічного   клімату, 

єдиного стилю й тональності взаємин у колективі; 

•   використання методики комунікації без насильства; 

•   гуманно-демократичний  стиль  спілкування,  духовна 

близькість дорослих і дітей; 

•   навчання засобів емпатійного спілкування; 

•   здійснення індивідуальної педагогічної підтримки 

Емоційна 

самореалізація 

•   Розвиток емоційної сфери учнів; 

•   створення реалістичної картини самосприйняття; 

•   розвиток почуття толерантності, уміння аналізувати 

свої вчинки та дії; 

•   формування оцінного мислення; 

•   розвиток ініціативності, активності; 

•   правильне сприйняття критичних зауважень; 

•   виховання культури почуттів та емоцій 

Творчість •   Створення продуктивного середовища пізнання; 

•   залучення дитини до культурно-діяльнісного середовища; 

•   запровадження моделі творчого процесу навчання й 

виховання; 

•   навчання загальних технологічних навичок творчості; 

•   організація   колективної   та   індивідуальної   творчої 

діяльності учнів, педагогів, батьків, творчих груп 

 

 гармонізація світосприйняття учнів як засіб самоусвідомлення та 

самореалізації особистості; 

 системне виховання духовної культури учнів на основі цінностей закладу; 

 перебудова навчально-виховного процесу на засадах та демократизації 

педагогічних взаємин, створення умов для розвитку життєтворчої 

компетентності учнів; 

 організація дієвої системи гімназійного самоврядування й активна участь 

школярів у її роботі; 

 усвідомлення кожним учнем себе та свого місця в НВК Духовної Культури. 

Науково-методична підсистема: 

 створення ПДС "Духовний розвиток дитини у просторі культури" та участь 

у ньому педагогів; 

 опанування вчителями інноваційних технологій, зокрема змістовно-

пошукових, особистісно-розвивальних, компетентнісно орієнтованого 
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підходу до навчання та виховання, технологій життєтворчості особистості та 

вироблення власних адекватних педагогічних технологій; 

 засвоєння методів педагогічної підтримки; 

 психологічне забезпечення виконання проекту; 

 здійснення моніторингу процесу формування ключових компетентностей, 

духовної культури учнів; 

 використання результатів моніторингу в роботі над проблемою.  

Суспільно-педагогічна підсистема: 

 діяльність лекторію для батьків "Школа свідомого батьківства"; 

 робота психологічного консультпункту; 
 

 функціонування батьківського клубу "Виховання духовної культури 

дитини"; 

 культурна співпраця школи, сім'ї, позашкільних закладів, культурних 

організацій; 

 координація спільних зусиль педагогічного колективу школи, батьків, 

громадськості з формування духовної культури учнів; 

 організація та проведення культурних акцій у мікрорайоні НВК. 

Технологія проекту 

Стратегія розвитку НВК. 

Процес   трансформації   навчального закладу  в   НВК  Духовної  

Культури відбувається протягом п'яти років (з 2020 до 2025 року) через: 

 створення відкритого педагогічного простору, культурно-освітнього 

середовища, що сприятиме творчій самореалізації учня; 

 перехід до профільного навчання з веденням курсів художньо-естетичного, 

психолого-педагогічного циклу, організації до профільного навчання в 

школі ІІ-ІП ступенів; 

 створення системи виховної роботи "НВК Духовної Культури - школа 

педагогічної гармонії", націленої на виховання Людини Культури. 
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Форми реалізації дидактичної підсистеми 

 

Школа II ступеня: 

 максимальне наповнення культурологічним змістом навчальних курсів; 

 введення до профільної підготовки: курси з валеології, хореографії, основ 

етики, психології та педагогіки, художньої культури світу, 

"Самовдосконалення особистості" (Г. Селевко); 

 створення факультативних, спеціальних курсів за вибором учнів та їхніх 

батьків; 

 організація творчої діяльності учнів у клубному просторі гімназії (клуби за 

інтересами); 

 створення "Відкритого університету самовдосконалення особистості" 

(культурологія, людинознавство, людина та суспільство тощо); 

 активна участь учнів у роботі гімназійного парламенту, набуття навичок 

громадянської та політичної культури; 

 участь школярів у гуртковій роботі, колективних творчих справах, інших 

позашкільних заходах за темою проекту. 

Школа   III   ступеня   -   навчальний   заклад   суспільно-гуманітарного   та 

художньо-естетичного профілів: 

 створюються підкласи; 

 начальні курси наповнені культурологічним змістом; 

 до навчальних планів введено курси з основ філософії, педагогіки та 

психології, художньої культури світу, "Самовдосконалення особистості"; 

 створено різноманітні факультативні курси за інтересами та проблемами 

учнів; 

 налагоджуються й реалізуються зв'язки між випускниками та вищим 

навчальним закладам; 

 учні НВК - ініціатори та найактивніші учасники колективних творчих справ 

у навчальному закладі та мікрорайоні. 
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Шляхи реалізації проекту 
Етапи Зміст проекту Забезпечення 

проекту 

Учасники 

І етап - 

підготовчо- 

аналітичний 

1. Вивчення суті науково- 

методичної проблеми, 

шляхів та засобів її 

реалізації 

2. Формування 

інформаційного банку для 

управління процесом 

дослідження. 

3. Методична робота з 

педколективом щодо 

підготовки до роботи в 

нових умовах. 

4. Розробка концепції 

діяльності з дослідження та 

реалізації проблеми проекту. 

5. Організація круглого 

столу "Гімназія Духовної 

Культури - вибір шляху".  

6. Удосконалення матеріально-

технічної бази НВК 

1. Призначення 

наукового керівника 

проекту. 

2. Формування 

творчих груп 

учителів для 

організації роботи за 

проблемою гімназії. 

3. Комплектація 

НВК 

бібліотеки 

матеріалами за 

темою проекту 

Педагогічний 

колектив. 

Адміністрація 

II етап - 

дослідницький, 

2020/2021 н.р. 

1. Діагностично-методичні 

заходи за участю 

педколективу на предмет 

підготовки до роботи в 

нових умовах. 

2. Діагностика 

сформованості основних 

компетентностей 

школярів, їхньої 

вихованості, ціннісних 

орієнтацій, мотивації 

діяльності тощо. 

3. Розробка навчального 

плану відповідно до 

програми дослідження, 

переходу до профільності.  

4. Розробка конкретних 

методик та методів 

дослідження.  

5. Діагностика з метою 

виявлення соціального 

замовлення на формування в 

учнів духовної культури 

компетентного ставлення до 

свого життя 

1. Організація 

психологічного 

забезпечення роботи 

за проектом. 

2. Обробка результатів  

діагностики. 

3. Організація 

роботи ПДС. 

4. Підготовка науково- 

методичного 

забезпечення 

викладання нових 

навчальних курсів 

 

 

 

Адміністрація. 

Педколектив. 

Психологічна 

служба.   Батьки. 

Громадськість 
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III етап - 

практичний, 

2021/2022 н.р. 

1. Виконання навчального 

плану, сформованного 

відповідно до теми проекту. 

2. Створення 

культурологічного навчання та 

виховання, атмосфери духовної 

культури. 

3. Організація до 

профільного навчання в 

школі II ступеня шляхом 

уведення курсів з 

художньої культури світу, 

основ етики психології й 

педагогіки, курсу 

"Самовдосконалення 

особистості". 

4. Забезпечення учнями 

основ інформаційної, 

психологічної, правової, 

громадянської, 

валеологічної та інших видів 

культури. 5. Створення 

системи роботи з виховання 

інтелектуальної, етичної 

культури та на основі їх –  

культури життєдіяльності 

учнів. 

6. Поєднання виховних 

заходів у систему з 

виховання духовної 

культури учнів. 

7. Поєднання зусиль 

гімназії та громадськості в 

створенні умов для реалізації 

проекту. 

8. Здійснення системи 

заходів щодо вироблення 

вмінь педагогічної рефлексії 

особистого досвіду з теми 

проекту 

1. Підготовка 

науково- 

методичного 

забезпечення курсів 

з основ етики, 

педагогіки, 

психології, 

філософії, художньої 

культури світу 

"Самовдосконалення 

особистості". 

2. Організація ПДС 

"Духовний розвиток 

дитини в просторі 

культури". 

3. Організація 

роботи психолого- 

педагогічної 

лабораторії 

"Самореалізація 

особистості в 

Гімназії Духовної 

Культури" 

Адміністрація. 

Педагогічний 

колектив. 

Психологічна 

служба.  Батьки. 

Учні. 

Громадськість 

IV етап - 

узагалювально-

підсумковий, 

2023/20225 н.р. 

1. Узагальнення 

отриманих результатів.  

2. Обговорення конкретних 

результатів виконання 

проекту з 

колективом та 

громадськістю за круглим 

столом. 

3. Розробка стратегії 

подальшого розвитку НВК 

1. Моніторинг 

результатів 

навчально-виховного 

процесу.  

2. Тестування, 

анкетування, 

організація 

контрольного 

опитування учнів, 

батьків, педагогів. 

Адміністрація. 

Педагогічний 

колектив. 

Психологічна 

служба.   Батьки. 

Учні. 

Громадськість 
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Духовної Культури. 

4. Науково-практична 

конференція "Учитель - 

творець духовної культури та 

здоров'я суспільства". 

5. Підготовка до друку 

методичних матеріалів з 

проблем проекту 

 

Очікувані результати 
Реалізація   проекту   допоможе   учневі   через   засвоєння   культурної 

спадщини багатьох поколінь самому стати: 

 цілісною особистістю, що зможе розвинути та використати весь потенціал 

своїх можливостей: пізнавальних, ціннісних, творчих, комунікативних, 

художніх; 

 різнобічно розвиненою людиною; 

 людиною Культури, що має досвід самостійної діяльності та здатна 

будувати своє життя за її законами, згідно з універсальними цінностями та 

особистими духовно-світоглядними позиціями. 

Складовими відтвореного образу його стану - глибокий психологічний 

зміст, духовна культура в тісному взаємозв'язку з освіченістю, вихованістю, 

соціалізованістю, високим рівнем розвитку та культурою (див. схему 3): 
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6.3.7. Проект  «Педагог майбутнього» 

 

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної 

самореалізації педагогічних працівників, утвердження їхнього високого 

соціального статусу в суспільстві. 

Завдання: 

 сприяти оптимізації кадрового забезпечення гімназії;  

 забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, 

методичної роботи; 

 створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої 

діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу; 

 сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню 

компетентності педагогічних працівників. 

 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці  Примітки  

1  Представлення за 

результатами діяльності 

педпрацівників до 

нагородження 

відповідними 

заохочувальними преміями 

2020—2025 рр. Адміністрація, 

методична 

рада, 

профспілковий 

комітет 

 

2  Забезпечення умов для 

своєчасного підвищення 

кваліфікації та 

професійного зростання в 

міжкугюовий період 

2020—2025 рр. Адміністрація    

3  Забезпечення умов для 

участі педагогів у 

конкурсах професійної 

майстерності, здійснення 

дослідно-

експериментальної та 

інноваційної діяльності 

2020—2025 рр. Адміністрація   

4  Передплата періодичних та 

фахових видань 

2020—2025 рр. Адміністрація   

5  Оновлення та модернізація 

методичного кабінету, 

забезпечення його 

сучасною науково-

методичною літературою 

та інформаційно-

комп'ютерними ресурсами 

для оптимізації умов 

самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників 

НВК 

До 2025 р. Адміністрація   
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6  Визначення на період до 

2025 р. потреби в 

педагогічних працівниках 

До 2025 р. Адміністрація   

7  Забезпечення виплати 

винагород учителям, учні 

яких посіли призові місця 

на IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, у 

конкурсах - захистах за 

програмою МАН, у 

спортивних змаганнях, 

фестивалях тощо 

2020—2025 рр. Адміністрація   

Методичні заходи, спрямовані на реалізацію проекту 

8  Круглий стіл «Професійна 

етика вчителя» 

2020—2025 рр.   

9  Семінар «Імідж сучасного 

вчителя» 

2020—2025 рр.   

10  Засідання методичної ради 

«Створення умов для 

педагогічної творчості 

вчителів» 

2020—2025 рр.   

Очікувані результати: 

 створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів; 

 стабілізація кадрового складу навчального закладу; 

 моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів; 

 підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві й утвердження 

соціального статусу вчителя; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників. 

 

6.3.8. Проект «Освіта без кордонів» 

 

Мета: підвищувати інтерес до вивчення іноземних мов, удосконалювати 

мовленнєві компетенції учнів і вчителів; підвищувати кваліфікаційний рівень 

викладачів іноземних мов, рівень комунікативної культури учнів і вчителів. 

 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці  Примітки  

1 Проведення тематичних 

заходів, які сприятимуть 

поглибленню 

культурологічних знань 

учнів: 

 предметні тижні; 

 екскурсійні походи та 

поїздки; 

 спілкування засобами 

Постійно    
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Інтернет; 

 творчі зустрічі; 

 відвідування виставок, 

ярмарок, концертів; 

 участь у пошуково- 

дослідницькій діяльності, 

конкурсах 

Французька мова 

2  Установлення дружніх 

стосунків з учнями, котрі 

вивчають російську мову в 

«Licee Mariette (Boulogne-

sur-Мег)» у Франції, 

шляхом:  

листування; 

веб-спілкування; 

спільних проектів; 

поїздок 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

3 Сприяння залученню 

французьких фахівців у 

навчальний процес гімназії 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

4 Участь у заходах, котрі, які 

пропонує Французьке 

посольство в Україні, 

французький культурний 

центр «Alliance francaise» (м. 

Дніпропетровськ) 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

5 Співпраця із французькими 

видавництвами («Hachtte», 

та ін.) 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

6 Участь у міжнародних 

олімпіадах і конкурсах 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

Англійська мова 

7 Участь учителів та учнів у 

міжнародних програмах, які 

пропонують британські та 

американські консульства 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

8 Продовження 

співробітництва з Корпусом 

Миру: участь у роботі 

обласної творчої групи під 

керівництвом представника 

корпусу миру Доні Томсон, 

у круглих столах, семінарах-

практикумах за ініціативою 

волонтерів 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

9 Сприяння залученню 

англомовних фахівців у 

навчальний процес гімназії 

Протягом 

2020—2025 рр. 
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шляхом: 

 співпраці з Корпусом 

Миру; 

 участі в організації 

«Англійського клубу 

спілкування» 

10 Співпраця із 

представниками видавництв 

«Cambridge Universaty 

Press», «Express Publishing» 

із метою ознайомлення та 

подальшого використання 

підручників і методичної 

літератури 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

11 Сприяння організації на базі 

гімназії пункту підготовки 

та здачі Міжнародних 

іспитів, що пропонує 

Британська рада 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

12 Участь у міжнародних 

олімпіадах і конкурсах 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

Німецька мова 

13 Установлення дружніх 

стосунків з учнями 

Німеччини шляхом 

електронного спілкування 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

14 Започаткування практики 

укладання угод про 

співробітництво між 

гімназією та 

німецькомовними школами 

(школи-партнери) 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

15 Участь у заходах, що 

пропонує Німецький 

культурний центр Гете 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

16 Накопичення дидактичної та 

методичної аутентичної 

літератури, що пропонують 

німецькі видавництва 

«Daad», «Langenscheidt» 

 

Протягом 

2020—2025 рр. 

  

Методичні заходи, спрямовані на реалізацію проекту 

17 Веб-конференції із 

школами- партнерами 

2020—2025 рр.   

18 Виїзний семінар за участю 

спеціалізованих шкіл 

України 

2020—2025 рр.   
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Очікувані результати: 

 підвищення інтересу та мотивації до вивчення іноземних мов; 

 удосконалення мовленнєвих компетенцій учнів і вчителів; 

 підвищення кваліфікаційного рівня викладачів іноземних мов; 

 сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників; 

 налагодження конструктивних зв'язків між школами різних країн; 

 розуміння морально-правових цінностей і надбань Європи та позиції 

України серед країн Європи, її подальшого шляху та вибору; 

 виховання комунікативної культури, толерантності, узаємоповаги між 

однолітками різних країн; 

 долучення до культурних скарбниць різних країн; 

 розширення кругозору, підвищення інтелектуального рівня школярів і 

викладачів. 

 

Моніторинг ефективності програми 

 
№ 

з/п 

Критерії 

еефктивності 

Показники  Форма 

надання 

результатів 

Пріоритетність  Відповідальні  

1  Позитивна 
динаміка 

задоволення 

якістю освітніх 

послуг учнів та 

їхніх родин 

Задоволення: 
рівнем навчальних 

досягнень, 

отриманих у НВК; 

наданими 

освітніми 

послугами 

 

Анкетування 

учнів, батьків 

5-х, 9-х, 11-х 

класів, 

аналітична 

довідка 

Один раз на рік Куратори  

2  Позитивні зміни в 

рівні навчальних 

досягнень. 

Успішність 

випускників 

упродовж 

навчання 

 

Результати ДПА, 

вступ до ВНЗ 

Моніторингові 
дослідження, 

діагностика 

Один раз на рік Куратори  

3  Підвищення 
інноваційної 
активності 
педколективу: 

 у сфері 

оновлення змісту 

освіти; 

 у сфері 

впровадження 

інформаційних 

та 

комунікативних 
технологій 

навчання 

 

Участь учителів в 

інноваційній та 

експериментальній 

діяльності, якість 

роботи у творчих 

групах, участь 

учителів у 

міських, обласних, 

Всеукраїнських 

методичних 

заходах; друковані 

праці 

Аналітичні 

матеріали за 

результатами 

співбесід 

Двічі на рік  
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4  Підвищення 

рейтингу школи в 

соціумі міста 

Кількість 

призових місць у 

предметних 

олімпіадах, рівень 

професійної май-

стерності 

педагогів, стиль 

навчального 

закладу, думка 

громадськості 

Аналітична 
довідка 

Один раз на рік Рада школи, 

науково- 

методична 

рада 

 

6.3.9. Проект «Підвищення професійної майстерності й духовної культури 

педагогів» 

 

Науковий консультант: Андрущенко Т.І,доктор філософських наук, завідувач 

кафедри етики та естетики Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

 

Керівник проекту: Перехейда О.М., директор гімназії 

 

Виконавці основних  

заходів проекту: 

Рада НВК, дирекція навчального 

закладу, заступники директора, 

завідувачі предметними кафедрами 

 

Учасники проекту: педагоги НВК. 

 

Строки реалізації проекту: 

 

2020-2025 р.р. 

Об’єми та джерела фінансування 

проекту: 

- кошти, передбачені кошторисом 

на поточне бюджетне 

фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески 

 

Контроль за виконанням проекту: Рада НВК, Науково-методична рада 

 

Актуальність проекту: 

 Глобалізація та інформаційна революція, становлення ринкових відносин 

та тотальна демократизація, прозорість життя та відкритість кордонів, 

міграційні процеси та широка взаємодія культур змінюють життя не тільки в 

позитивному плані, але й несуть із собою відому масовізацію життєвого 

простору, поширення прагматичного світогляду, глобальне нівелювання 

духовно-моральних цінностей, особливо таких, як благородство, 

справедливість, милосердя, а також висувають ще багато інших важливих 

проблем. Однією з них є проблема виховання та навчання дітей у сучасних 

умовах, які постійно змінюються. На дитину впливає світ, що її оточує. Але 

виникають ситуації, коли педагог є головним, а іноді навіть єдиним духовним 
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наставником дитини. Відтак, сучасним дітям дуже потрібні сучасні педагоги-

професіонали своєї справи. Духовність дитини залежить від рівня духовної 

культури дорослих: педагогів та батьків. Духовність учителя полягає в 

здатності виявляти сердечність, доброту в стосунках з оточуючими (учнями), 

сприяючи формуванню соціально значимої спрямованості сенсу життя 

підростаючого покоління. 

 Ці проблеми розглядаються на державному рівні й відображені у низці 

документів. 

 Зокрема, згідно із Законом України ”Про освіту”, освіта – це основа 

інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 

суспільства й держави. Україна визначає освіту пріоритетною сферою 

соціально-економічного, духовного й культурного розвитку суспільства. 

Одними з основних принципів освіти є гуманізм, демократизм, пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей, органічний зв’язок із світовою та 

національною історією, культурою, традиціями. [9]  

 Як зазначає Національна доктрина розвитку освіти, освіта має сприяти 

формуванню нової цілісної системи суспільства – відкритої, варіативної, 

духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити 

становлення громадянина й патріота, консолідувати суспільство на засадах 

пріоритету прав особистості. [10] 

 У цільовій комплексній програмі ”Вчитель” також зазначається, що 

завдяки діяльності педагога реалізується державна політика у створенні 

інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, 

техніки й культури, збереженні та примноженні культурної спадщини й 

формуванні людини майбутнього. [10] 

 Отже, для вирішення завдань освітньої політики держави професійна 

підготовка педагога повинна відповідати вимогам суспільства. Учитель 

повинен добре володіти не тільки навчальним предметом, який викладає, але й 

бути майстром педагогічної справи, мати високу духовну культуру. 

 Проблема збагачення духовної культури педагога та  підвищення його 

професійної майстерності на даному етапі розвитку суспільства є однією з 

найбільш важливих. 

 Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який би не тільки міг 

оновлювати й удосконалювати зміст своєї діяльності, але й був взірцем високої 

моральності, духовної культури. 

 Тому навчальні заклади повинні дедалі більше уваги приділяти проблемі 

збагачення духовної культури вчителя - професіонала. Отже, акцент в 

організації науково-методичної роботи в НВК треба перенести на   розвиток 

високої духовної культури педагога як основи підвищення його професійної 

майстерності. 

Основна ідея проекту полягає в необхідності становлення нового типу 

вчителя, основним завданням якого, крім збереження здоров’я учнів і 

забезпечення безпеки життєдіяльності, є введення дітей у світ прекрасного, 

доброго, залучення до цінностей національної та світової культури, виховання 

основ духовної культури, що зумовлює новий підхід до підвищення 

професійної майстерності вчителя. Духовна культура педагога повинна 
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виступати як сукупність високого рівня професійної підготовки та духовного 

світу особистості. 

Сучасний учитель повинен досконало володіти педагогічною 

технологією, з любов’ю й повагою ставиться до своєї професії, а головне - мати 

високий рівень духовної культури – основи майстерності педагога. 

Мета проекту: створення інноваційної моделі збагачення (формування) 

духовної культури педагога як основи підвищення професійної майстерності 

вчителя та впровадження її в практику роботи НВК ”Ерудит” м. Києва. 

Об’єктом дослідження є професійна майстерність педагога; предметом 

– роль духовної культури, її формування та реалізація в умовах навчально-

виховного процесу НВК ”Ерудит” м. Києва. 

Проект передбачає розв’язання таких завдань: 

 визначення сутності та структури духовної культури педагога, специфіки її 

розвитку в умовах навчально-виховного процесу НВК ”Ерудит”  м. Києва; 

 проектування та експериментальна перевірка змісту, форм і методів 

організації науково-методичної роботи з учителями НВК з розвитку 

духовної культури педагогів; 

 вивчення й розробка сприятливих умов для використання різноманітних 

педагогічних технологій з метою вдосконалення духовності педагогів НВК 

як основи підвищення їх педагогічної майстерності; 

 створення умов для самовираження кожного педагога, які сприяють 

реалізації  індивідуальних здібностей та розвитку потягу до  професійного 

самовдосконалення, підвищення духовної культури; 

 визначення критеріїв ефективності організації науково-методичної роботи 

НВК ”Ерудит” з розвитку духовної культури як основи підвищення 

професійної майстерності педагогів; 

 розробка методичних рекомендацій щодо вдосконалення організації 

науково-методичної роботи в гімназії з розвитку духовної культури 

педагогів. 

Концептуальні засади проекту: 

 культура – система цінностей, необхідних для активного творчого осягнення 

світу, фундамент формування окремої особистості та культури суспільства 

загалом, основа освітнього процесу; 

 духовна культура – це сукупність норм моралі, звичаїв, обрядів, вірувань, 

набутих людьми в процесі тривалої громадсько-історичної діяльності; 

 педагогічна майстерність – вияв творчої активності, найвищий рівень 

педагогічної діяльності особистості вчителя, що проявляється як процес 

його (педагога) самореалізації; 

 культура – духовний камертон і світоглядна основа педагогічної 

майстерності, вона є джерелом неповторності, нестандартності підходів, 

творчості; 

 учитель – носій високої духовної та загальної культури, посередник між 

культурою та учнем. 

Особливості проекту: 
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 Проект  представляє собою організацію дослідно-експериментальної 

роботи в умовах навчально-виховного процесу НВК ”Ерудит” м. Києва. Як 

показав аналіз, учителі гімназії мають високий творчий потенціал і потреби в 

інноваційній діяльності, проявляють великий інтерес до нових знань і 

оволодіння новими технологіями. У проекті беруть участь представники науки, 

мистецтва, громадських організацій, викладачі вузів, учителі НВК ”Ерудит” м. 

Києва, учні та їх батьки. 

Очікувані результати проекту 

 

Для адміністрації НВК: 

 підвищення культури освітнього менеджменту; 

 оволодіння стратегією управління на засадах людиноцентристських 

поглядів, гуманістичних традицій, інноваційних підходів; 

 опанування технологією проведення моніторингу процесу формування 

ключових компетентностей, духовної культури педагогів; 

 використання механізмів і прийомів стимулювання інноваційної діяльності 

педагогів. 

Для вчителів: 

 підвищення інтересу до своєї професії; 

 опанування методикою самостійної діяльності, технологією саморозвитку та 

самовиховання; 

 засвоєння методів педагогічної підтримки; 

 підвищення рівня духовної культури; 

 опанування вчителями інноваційними технологіями, зокрема змістовно-

пошуковими, особистісно-розвивальними, компетентнісно орієнтованого 

підходу до навчання та виховання, технологією життєтворчості особистості 

та вироблення власних адекватних технологій; 

 кваліфікаційний ріст і підвищення професійної майстерності; 

 оволодіння навичками гуманно-демократичного стилю спілкування, 

індивідуальної педагогічної підтримки, конструктивного розв’язання 

конфліктів і протиріч. 

Для учнів: 

 підвищення рівня навчальних досягнень учнів; 

 опанування учнями духовної культури людства, інтелектуального, 

морального, соціального становлення особистості, розвитку ціннісних 

орієнтирів, емоційної сфери, творчих здібностей та рис особистості; 

 забезпечення умов для самореалізації особистості учня; 

 усвідомлення кожним учнем себе та свого місця у НВК; 

 оволодіння навичками дослідницької та проектної освітньої діяльності. 

Для батьків: 

 підвищення психолого-педагогічної освіти та духовної культури; 

 установлення й зміцнення дружніх стосунків між родинами учнів і НВК. 

Для представників громадськості: 

 підвищення уваги й інтересу до проблем виховання духовної культури в 

НВК; 
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 участь у вирішенні проблем навчання й виховання. 

Етапи реалізації проекту 

1. Діагностико-концептуальний етап. 

1.1 Створення науково-методичного координаційного центру. 

1.2 Опрацювання нормативно-правових документів. 

1.3 Вивчення теоретико-методологічних проблем та опрацювання літератури 

з даної проблеми. 

1.4 Обговорення ідей і плану реалізації проекту. 

1.5 Підготовка пакету документів. 

1.6 Формування груп тренінгу. 

1.7 Складання кошторису затрат на реалізацію проекту. 

2. Організаційно-теоретичний етап. 

2.1 Розробка моделі моніторингу реалізації проекту. 

2.2 Формування пакета діагностичних методик. 

2.3 Проведення методологічного семінару для педагогів з питань практичної 

реалізації проекту. 

2.4 Проведення діагностики мотиваційної та технологічної готовності 

педагогів до професійно-особистісного розвитку. 

2.5 Організація психологічного забезпечення готовності педагогічного 

колективу до роботи над проектом. 

2.6 Пошук необхідної інформації. 

3. Практичний етап. 

3.1 Практична реалізація заходів проекту. 

3.2 Теоретико-практичне оволодіння педагогами НВК технологіями 

навчально-виховного процесу на засадах демократизації педагогічних 

взаємин. 

3.3 Упровадження інноваційних технологій (змістовно-пошукових, 

особистісно-розвивальних, компетентнісно орієнтованого підходу та 

впровадження власних адекватних педагогічних технологій). 

3.4 Удосконалення системи управлінської діяльності гуманітарної освіти як 

навчального закладу гуманістичної спрямованості. 

3.5 Проведення комплексного моніторингу духовної культури педагогів 

НВК. 

3.6 Формування цілісної інноваційної моделі формування духовної  культури 

як основи підвищення професійної майстерності педагога. 

4. Підсумково-презентаційний етап. 

4.1 Експертиза одержаних результатів під час реалізації проекту. 

4.2 Узагальнення отриманих результатів. 

4.3 Обговорення конкретних результатів виконання проекту з колективом та 

громадськістю за круглим столом. 

4.4 Презентація одержаних результатів. 

4.5 Розробка стратегії подальшого розвитку проекту. 

4.6 Науково-практична конференція ”Учитель – творець духовної культури й 

здоров’я суспільства”. 

4.7 Підготовка до друку методичних матеріалів з проблем проекту. 
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План  

роботи НВК ”Ерудит” Солом’янського району м. Києва  

щодо реалізації проекту  

”Підвищення професійної майстерності й духовної культури педагогів” 

 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальний  Контроль  

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1 Створити науково-методичний 

координаційний центр, який 

здійснює загальне керівництво 

проектною діяльністю 

Серпень,  

2020 р. 

Директор   

1.2 Створити інформаційний (у тому 

числі комп’ютерний) банк даних 

про інноваційні технології 

підвищення професійної 

майстерності й духовної культури 

педагогів 

Вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

1.3 Сформувати банк даних 

перспективного педагогічного 

досвіду, району, міста, України, 

досягнень вітчизняних та 

зарубіжних учених і практиків, 

даних про нові надходження до 

бібліотеки 

Серпень-

вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи,  

зав. кафедрами, 

бібліотекар  

 

1.4 Виявити й оцінити мотиваційну 

готовність учителів гімназії щодо 

реалізації проекту 

Вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи, 

психолог 

 

1.5 Розробити прогноз і виявити 

реальні причини протидії змінами 

педагогічних кадрів НВК 

Жовтень, 

2020 р. 

Дирекція, 

психолог, 

профспілковий 

комітет 

 

1.6 Розробити нормативно-правову 

базу (накази, розпорядження, 

рекомендації тощо) для введення 

інновацій у рамках реалізації 

проекту 

Вересень-

жовтень,  

2020 р. 

Науково-

методична рада 

 

1.7 Унести зміни до діючої 

нормативно-правової бази НВК 

(статуту, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, режиму 

роботи гімназії), необхідні для 

реалізації проекту та їх узгодження 

з відповідними 

внутрішньогімназійними органами 

та подальше затвердження 

Вересень, 

2020 р. 

Ради НВК, 

директор 

 

1.8 Обговорити теоретичну модель 

проекту ”Підвищення професійної 

майстерності й духовної культури 

педагога” на засіданнях: 
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 предметних кафедр; 

 

 науково-методичної ради; 

 

 педагогічної ради 

Серпень, 

 2020 р. 

Серпень,  

2020 р. 

Серпень,  

2020 р. 

Зав. кафедрами 

 

Заступник 

директора з НМР 

Директор  

1.9 Виробити управлінську стратегію 

співробітництва між усіма 

учасниками проекту 

Серпень,  

2020 р. 

Директор   

1.10 Визначити й сформулювати 

функціональні обов’язки науково-

методичної ради НВК, предметних 

кафедр, розширити їх 

повноваження в аспекті реалізації 

проекту 

Вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи, 

зав. предметними 

кафедрами 

 

1.11 Скоординувати дію культурно-

просвітницьких закладів, 

розміщених на території 

Солом’янського району м. Києва 

Вересень-

жовтень,  

2020 р. 

Зав. кафедрою 

естетичного циклу 

 

1.12 Створити лабораторію 

інформаційних технологій 

Серпень,  

2020 р. 

Директор   

2. Науково-методичний і  управлінський супровід підвищення професійної 

майстерності й духовної культури педагогів 

2.1 Покласти в основу самоосвіти 

науково-методичну проблему 

гімназії ”Виховання духовності й 

загальної культури, розвиток 

нахилів, здібностей і творчої 

обдарованості учнів, створення 

умов для педагогічної творчості 

вчителів”, з наступним 

узагальненням досвіду роботи 

вчителів на педрадах, засіданнях 

методичних об’єднань, науково-

методичних читаннях 

Протягом 

року 

Науково-

методична рада 

 

2.2 Розширення сфери діяльності 

предметних кафедр із питання 

підвищення професійної 

майстерності й духовної культури 

педагога. Корекція системи 

кафедральної роботи НВК, 

уточнення статусу предметних 

кафедр 

Постійно  Адміністрація   

2.3 Модернізація структури науково-

методичної ради НВК, визначення її 

правого статусу й структурних 

підрозділів: 

 координаційний науково-

методичний центр 

експериментальної роботи; 

 інформаційно-ресурсний центр; 

 функціонально-психологічна 

служба; 

Вересень, 

2020 р. 

Адміністрація   
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 лабораторія моніторингових 

досліджень якості освіти 

2.4 Провести засідання науково-

методичної ради: 

1. Духовна культура як професійна 

якість учителя. 

2. Управління процесом 

формування духовної культури 

особистості вчителя засобами 

методичної служби 

 

 

Серпень,  

2020 р. 

Лютий,  

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

2.5 Провести засідання педагогічної 

ради: 

1. Взаємозв’язок духовної 

культури вчителя та учнів у 

сучасних умовах  

соціокультурного розвитку 

суспільства. 

2. Духовна культура педагога як 

фактор самовизначення 

особистості 

 

 

Жовтень, 

2020 р. 

 

 

 

Березень, 

2021 р. 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 

2.6 Організувати роботу школи 

професійної майстерності класного 

керівника 

Один раз у 

два місяці 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

2.7 Організувати роботу науково-

теоретичного семінару на тему: 

”Педагогіка й духовна культура” 

Щомісячно  Заступник 

директора з НМР 

 

2.8 Організувати й провести курси для 

вчителів з освоєння гуманітарних 

педагогічних технологій 

Січень,  

2021 р. 

Науково-

методична рада 

 

2.9 Організувати й провести курси для 

вчителів з освоєння інформаційно-

комунікаційних технологій 

Жовтень, 

2020 р. 

Науково-

методична рада 

 

2.10 Провести стажування учителів у 

Київському національному 

університеті культури і мистецтв 

Червень,  

2021 р. 

Директор   

2.11 Організувати функціонування 

батьківського клубу ”Виховання 

духовної культури дитини” 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

2.12 Розробити комплексно-методичне 

забезпечення курсів з основ етики, 

психології, основ філософії й 

художньої культури світу 

Протягом 

року 

Завідувачі 

предметних 

кафедр, учителі 

 

2.13 Забезпечити участь членів 

наукового товариства гімназистів у 

науково-практичній конференції 

”Людина у світі духовної культури” 

Грудень,  

2020 р. 

Зав. кафедрами, 

наукове 

товариство учнів 

 

2.14 Провести науково-методичні 

консультації, співбесіди, 

індивідуальні та групові бесіди для 

вчителів з питань організації 

пошуково-дослідницької й 

експериментальної роботи 

Постійно  Зав. предметних 

кафедр 
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2.15 Залучити учнів до написання 

творчих робіт для захисту на 

засіданнях МАН з тематики 

Постійно  Зав. предметних 

кафедр 

 

2.16 Узяти участь у розробці авторських 

програм з етики, основ валеології 

Квітень-

травень,  

2021 р. 

Учителі-

предметники 

 

2.17 Організувати та провести декади 

етики й естетики, української 

культури 

Щорічно  Зав. предметних 

кафедр 

 

2.18 Організувати роботу клубу творчої 

педагогіки вчителів 

Протягом 

року 

Науково-

методична рада 

 

2.19 Продовжити практику проведення 

науково-практичних читань 

учителів, мета яких – збагачення 

колективно-педагогічного досвіду 

на основі розвитку інновацій 

Березень, 

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

3. Соціально-психологічний супровід реалізації проекту 

3.1 Удосконалити структуру 

функціонально-психологічної 

служби, визначити її статус 

Серпень,  

2020 р. 

Директор, 

практичний 

психолог 

 

3.2 Провести діагностику та здійснити 

аналіз психологічної готовності 

вчителів гімназії щодо реалізації 

проекту 

 

Вересень, 

2020 р. 

Практичний 

психолог 

 

3.3 Провести психолого-педагогічний 

консиліум ”Саморозвиток 

духовності особистості” 

 

Квітень,  

2021 р. 

Практичний 

психолог 

 

3.4 Організувати роботу постійно-

діючого психолого-педагогічного 

семінару ”Психологія гуманістичної 

складової духовності” 

Щомісячно  Практичний 

психолог 

 

3.5 Організувати та провести 

психологічні тренінги й тренінги 

особистісного росту педагогів 

Постійно  Практичний 

психолог 

 

3.6 Створити банк даних про стан 

розвитку креативних та 

комунікативних здібностей учителів 

Постійно  Практичний 

психолог 

 

3.7 Розробити механізми соціальної 

підтримки вчителів 

Листопад,  

2020 р. 

Профспілковий 

комітет, дирекція  

 

4. Удосконалення роботи з вищими навчальними закладами 

4.1 Розробити пакет нормативно-

правових документів про роботу з 

вищими навчальними закладами 

Серпень,  

2020 р. 

Дирекція, науково-

методична рада 

 

4.2 Модернізувати договірні стосунки з 

вищими навчальними закладами 

Протягом 

року 

Дирекція   

4.3 Розробити й апробувати наскрізні 

сумісні програми з Київським 

економічним інститутом 

менеджменту з культурології, основ 

правознавства й філософії 

 

Протягом 

року 

Навчальна частина 

”Екомену”, 

предметні кафедри 
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4.4 Створити й організувати наукові 

товариства учнів на базі кафедр 

вищих навчальних закладів 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 

4.5 Залучити викладачів вищих 

навчальних закладів до проведення 

курсів, семінарів з питань 

професійного росту педагогів та 

збагачення їх духовної культури 

Протягом 

року 

Науково-

методична рада 

 

4.6 Вивчити можливості введення 

спеціальних інтегрованих курсів та 

викладання їх силами викладачів 

вузів 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

4.7 Продовжити співпрацю та 

урізноманітнити форми 

співробітництва з інститутом 

педагогіки АПН України, 

Київським національним 

педагогічним університетом     ім. 

М.П. Драгоманова, Київським 

міським педагогічним 

університетом ім. Б.Д. Грінченко 

Постійно  Директор   

5. Мотивація та стимулювання професійної майстерності педагога 

5.1 Усебічно сприяти 

самоствердженню вчителя в 

колективі, підвищенню його 

педагогічної майстерності й 

духовної культури 

Постійно  Дирекція, 

профспілковий 

комітет 

 

5.2 Створити умови для вивчення 

досвіду роботи кращих шкіл міста 

Києва,України 

 

Постійно  Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

5.3 Забезпечити стажування вчителів 

НВК на базі Українського 

гуманітарного ліцею, гімназії    № 

178 

Червень,  

2021 р. 

Зав. предметними 

кафедрами 

 

5.4 Провести громадський огляд 

надбань перспективного 

педагогічного досвіду 

Березень, 

2021 р. 

Атестаційна 

комісія  

 

5.5 Організувати й провести творчий 

звіт кафедри естетичного циклу 

Грудень,  

2020 р. 

Зав. кафедрою  

5.6 Провести декаду наставника та 

ініціативи й творчості молодих 

учителів 

Січень,  

2021 р. 

Науково-

методична рада 

 

5.7 Забезпечити участь педагогів у 

різноманітних конкурсах 

педагогічної майстерності, зокрема 

”Учитель року” 

 

Грудень,  

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

5.8 Продовжити практику ведення 

”Книги пошани майстрів 

педагогічної справи” 

 

Постійно  Науково-

методична рада 
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5.9 Провести церемонію вручення 

професійних нагород, відзначення 

досягнень учителів у визначених 

номінаціях 

Травень,  

2021 р. 

Дирекція, 

профспілковий 

комітет 

 

5.10 Забезпечити розробку педагогами 

авторських програм професійно-

особистісного саморозвитку й 

портфоліо 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

5.11 Практикувати використання 

атестаційної процедури для 

стимулювання підвищення 

професійної майстерності й 

духовної культури педагогів 

Протягом 

року 

Атестаційна 

комісія 

 

5.12 Залучити досвідчених педагогів 

НВК до навчально-методичної та 

дослідницької роботи в статусі 

методистів-кореспондентів 

відповідних кафедр Київського 

міського педагогічного 

університету ім. Б.Д. Грінченка й 

Київського національного 

педагогічного університету   

ім. М.П. Драгоманова 

Протягом 

року 

Зав. предметними 

кафедрами 

 

5.13 Удосконалити систему 

матеріального заохочення 

педагогічних працівників 

Жовтень, 

2020 р. 

Рада НВК, 

директор 

 

5.14 Практикувати висвітлення 

педагогічного досвіду вчителів 

гімназії на сторінках фахових 

видань, радіо, телебачення 

Протягом 

року 

Науково-

методична рада 

 

6. Ресурсне забезпечення проекту 

6.1 Поповнити фонд бібліотеки, 

методичного кабінету, медіатеки 

необхідними матеріалами для 

професійного росту вчителів 

Постійно  Бібліотекар   

6.2 Підготувати матеріали за 

результатами проекту для 

публікації в спеціальному випуску 

науково- 

педагогічного журналу ”Рідна 

школа” 

Липень,  

2021 р. 

Рада НВК, 

науково-методична 

рада 

 

6.3 Забезпечити опис і тиражування 

досвіду роботи вчителів у 

друкованих виданнях НВК 

Постійно  Директор, 

заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

6.4 Створити й забезпечити 

функціонування сайту проекту 

Протягом 

року 

Методист з 

інформаційних 

технологій 

 

6.5 Підключити кожне робоче місце 

вчителя НВК до всесвітньої мережі 

Інтернет 

 

Січень,  

2021 р. 

Рада НВК  
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6.6 Підготувати до друку науково-

методичний посібник ”Педагогічні 

розсипи” 

Серпень,  

2021 р. 

Директор, науково-

методична рада 

 

7. Моніторинг проектної діяльності 

7.1 Розробити пакет діагностичних 

методик для різних етапів проектної 

діяльності 

Протягом 

року 

Науково-

методична рада, 

лабораторія 

моніторингових 

досліджень 

 

7.2 Запровадити індивідуальну 

методичну картку з метою 

моніторингу динаміки 

професійного росту педагогів 

Вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

 

7.3 Організувати презентацію 

портфоліо 

Березень, 

2021 р. 

Науково-

методична рада 

 

7.4 Створити алгоритм корекції 

самоосвітньої діяльності вчителів в 

умовах реалізації проекту 

Грудень,  

2020 р. 

Лабораторія 

моніторингових 

досліджень 

 

7.5 Удосконалити засоби вимірювань і 

технологію проведення 

моніторингу професійної 

майстерності вчителя 

Травень,  

2021 р. 

Лабораторія 

моніторингових 

досліджень 

 

8. Управління процесом розробки й реалізації проекту 

8.1 Створити інформаційну систему 

управління реалізацією проекту й 

установити порядок користування 

даною системою 

Вересень, 

2020 р. 

Директор   

8.2 Організувати проведення аналізу 

ходу реалізації проекту в НВК 

Протягом 

року 

Рада НВК, 

директор 

 

8.3 Провести поточний і підсумковий 

аналіз реалізації проекту 

 

Періодично  Заступник 

директора 

 

8.4 Організувати планування процесу 

розробки й реалізації проекту 

(стратегічних, тактичних планів і 

планів поточної діяльності) 

 

Серпень,  

2021 р. 

Директор, науково-

методична рада 

 

8.5 Розробити плани організації та 

реалізації проекту (розробка 

навчальних планів, програм, планів 

введення інновацій). Спланувати 

відкриття нових видів освітніх 

послуг для модернізації освітньої 

системи НВК 

 

Серпень,  

2021 р. 

Директор, науково-

методична рада 

 

8.6 Здійснити контроль за ходом 

планування процесу розробки й 

реалізації проекту 

 

Вересень, 

2020 р. 

Директор   

8.7 Узгодити план реалізації проекту з 

іншими планами та програмами 

НВК 

Вересень, 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 
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8.8 Здійснювати контроль за 

виконанням планів реалізації 

проекту, його поточними й 

підсумковими результатами, 

заслуховувати звіти учасників 

проекту, виявляти недоліки й 

вносити зміни в процес його 

реалізації 

Протягом 

року 

Директор   

8.9 Здійснювати контроль за реалізацію 

системи заходів інформаційного, 

кадрового, організаційного, 

науково-методичного, нормативно-

правового, матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення 

реалізації проекту 

Протягом 

року 

Директор   

9. Фінансове забезпечення проекту 

9.1 Спланувати фінансування реалізації 

проекту: визначення бюджету по 

статті заробітної плати, навчання, 

матеріально-технічних і науково-

методичних засобів і стимулювання 

роботи 

Серпень,  

2021 р. 

Директор   

9.2 Відшукати джерела й укласти угоди 

з питань фінансування проекту 

Протягом 

року 

Директор,  

гол. бухгалтер 

 

9.3 Організувати контроль за витратою 

засобів, відпущених на реалізацію 

проекту 

Протягом 

року 

Директор   

 

6.3.10. Проект «До вершин майстерності» 

 

1. При визначенні змісту науково-методичної роботи в гімназії   слід 

керуватися: 

1.1. Основними законами про освіту: Законом України "Про освіту", Законом 

"Про мови в Україні", Національною доктриною розвитку освіти України 

в XXI столітті, програмою "Освіта Києва 2020-2025 рр.", Комплексною 

програмою розвитку освіти Солом’янської райдержадміністрації "Освіта 

для майбутнього", Концепцією НВК та іншими державними та 

нормативними документами, Положенням про гімназії.  

1.2. Новими й чинними вдосконаленими навчальними планами, державними 

навчальними програмами, підручниками та посібниками, що 

поглиблюють зміст науково-методичної роботи. 

1.3. Досягненнями педагогічної науки, результатами психолого-педагогічних 

досліджень.  

1.4. Інструктивно-методичними документами органів освіти, особливо з 

питань аналізу й ефективності навчально-виховної роботи. 

1.5. Матеріалами про передовий, новаторський і масовий досвід розбудови 

української національної школи. 

1.6. Конкретним аналізом навчально-виховного процесу в НВК, що дасть 

змогу окреслити загальногімназійну дослідницьку науково-методичну 
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проблему, визначити структуру та зміст внутрішньошкільної науково-

методичної роботи, самоосвіти вчителів. 

1.7. Керівництвом роботою предметних кафедр НВК та координацією їхньої 

діяльності. 

1.8. Вивченням рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

виховного процесу педагогічними кадрами, творенням організаційних 

умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних працівників. 

1.9. Проведенням системи методичних заходів, спрямованих на розвиток 

творчих можливостей педагогів, виявленням перспективного 

педагогічного досвіду та участю в його вивченні, узагальненні та 

впровадженні. 

1.10. Залученням педагогів, авторів методичних винаходів і раціональних педагогічних 

пропозицій у галузі методики навчання й виховання до навчально-методичної та 

дослідницької роботи в статусі методистів-кореспондентів відповідних кафедр 

педагогічного університету ім. Б .Грінченка, до конкурсів педагогічної майстерності 

тощо.  

1.11. Апробацією та впровадженням нових освітніх технологій та систем.  

1.12. Аналізом умов забезпечення психофізичного здоров'я гімназистів, стану    викладання    

предметів    та    виробленням    рекомендацій    щодо приведення   їх   у   відповідність   

до   вимог,   встановлених   державним стандартом освіти.  

1.13. Створенням умов збереження, систематичного поповнення та ефективного 

використання  педагогічними  працівниками  НВК  фонду  методичної 

літератури, дискет, аудіо- та відеоматеріалів.  

1.14. Координацією індивідуального змісту методичної роботи НВК зі змістом 

діяльності методичних, науково-методичних установ. 

2. Систему освітньої науково-методичної роботи спрямувати на формування 

професійно-педагогічної культури педагогів, поширення знань, 

прогнозування нових педагогічних ідей, технологічні узагальнення та 

розповсюдження передового педагогічного досвіду. 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 рр. 

3. Щорічно проводити діагностику методичної та професійної підготовки 

педагогів з метою врахування результатів діагностики при плануванні 

методичної роботи в НВК. 

Адміністрація НВК 

4. Удосконалювати структуру науково-методичної роботи з педагогами. 

Адміністрація НВК 

5. Проводити різноманітні методичні заходи з педагогами (колективні: 

семінари-практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції, 

методичні оперативні наради, семінари; групові: методичні об'єднання, 

творчі групи, школи молодого вчителя, перспективного педагогічного 

досвіду; індивідуальні: наставництво, самоосвіта, стажування, консультації, 

курсова перепідготовка). 

                                  Адміністрація НВК, 

2020-2025 pp. 
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6. Продовжувати співпрацю та урізноманітнювати форми співробітництва з 

інститутом педагогіки АПН України, Національним педагогічним 

університетом ім. М.П.Драгоманова. 

Адміністрація НВК, 

2020-2025 рр. 

7. Для підвищення теоретичної та практичної підготовки педагогічних кадрів 

удосконалювати систему спільної роботи з методистами Національного 

педагогічного університету ім. М. П.Драгоманова. 

Адміністрація НВК, 

 2020-2025 pp. 

8. Продовжити співпрацю з педагогічним університетом ім. Б.Грінченка та 

Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова щодо 

впровадження в життя новітніх технологій навчання. 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 pp. 

9. Удосконалювати фаховий рівень педагогічних працівників. Для оцінки рівня 

кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до Положення про атестаці 

педагогічних   працівників   України   здійснювати   атестацію   та   курсову 

перепідготовку за наступним перспективним планом (план додається). 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 pp.  

10. В основу самоосвіти вчителів покласти науково-методичну проблему НВК 

"Виховання духовності й загальної культури, розвиток нахилів, здібностей і 

творчої обдарованості учнів, створення умов для педагогічної творчості 

вчителів", з наступним узагальненням досвіду роботи вчителів на педрадах, 

засіданнях методичних об'єднань, науково-методичних читаннях. 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 pp.  

11. Програму професійного росту кожного вчителя побудувати так, щоб 

кінцевим його результатом протягом 3-5 років стало узагальнення 

передового педагогічного досвіду, як правило, у формі навчальних 

посібників, експериментальних програм тощо. 

Адміністрація НВК, 

2020-2025 pp.  

12. Головам предметних кафедр вишукати резерви для відкриття наукових 

гуртків з метою реалізації цільових проектів. 

Голови ПК, 

2020-2025 pp.  

 

13. Практикувати проведення періодичних звітів учителів з питань організації 

роботи над   цільовими   проектами,   науково-методичними   проблемами, 

організацією пошуково-дослідницької роботи учнів. 

Адміністрація НВК, 

 2020-2025 рр.  
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14. На кожного вчителя  завести   Індивідуальну   методичну   карту   з   метою 

моніторингу динаміки росту його професійного творчого потенціалу. 

Адміністрація НВК, 

 2020-2025 pp. 

15. Уважати обов'язком заступника директора з НМР глибоку індивідуальну 

роботу з головами ПК щодо аналізу знань, умінь і творчої активності учнів. 

Адміністрація НВК, 

2020-2025 pp. 

16. Підготувати й провести панораму уроків з метою впровадження нових 

технологій навчання та виховання в практику роботи НВК. 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 pp. 

17. Продовжувати практику проведення науково-методичних читань учителів, 

мета яких – збагачення колективного педагогічного досвіду на основі 

розвитку інновацій. 

Адміністрація НВК, 

 2020-2025 pp. 

18. У структуру науково-методичних читань уключити проведення 

відкритих уроків, уроків "відкритої думки". 

Адміністрація НВК, 

2020-2025 pp. 

19. Увести в практику роботи заслуховування звітів голів предметних кафедр на 

методичній раді, педагогічній раді, Раді НВК з питань комплексного 

методичного забезпечення навчальних предметів та вдосконалення змісту 

освіти, аналізу знань, умінь і творчої активності в НВК. 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 рр. 

20. Уважати доцільним проведення щорічного творчого звіту голів методичних 

кафедр з аналізом роботи (творчому звіту повинна передувати виставка 

надбань, підготовлених предметними кафедрами). 

Адміністрація НВК,  

2020-2025 рр. 

 

6.3.11. Проект "Учитель" 
 

Мета проекту: 
- підвищити престиж педагогічної професії в суспільстві; 

- створити систему планомірного поповнення НВК висококваліфікованими 

спеціалістами та забезпечити високу суспільну результативність професійної 

діяльності педагогічних кадрів; 

- створити сприятливі умови для життя й професійної діяльності педагогічних 

працівників, забезпечити їх основні конституційні права на працю, житло, 

відпочинок, медичне обслуговування, інформацію; 

- визначити шляхи модернізації стосовно підвищення ефективності 

організації науково-методичної роботи в закладі. 
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Шляхи реалізації проекту: 
1. Здійснювати коректування перспективного прогнозування кадрового 

забезпечення НВК "Ерудит" у відповідності з кількісним та якісним 

складом учителів і зростаючою потребою в кадрах та мережею класів. 

Адміністрація.  

Щорічно, березень 

2. Відкоригувати перспективний план підвищення кваліфікації вчителів. 

Адміністрація.  

Березень 2021 р. 

 

3. Удосконалити систему морального та матеріального заохочення 

педагогічних працівників НВК, для чого: 

3.1. Рекомендувати адміністрації НВК розглянути питання про встановлення 

матеріального заохочення в розмірі 2-5% від посадового окладу за 

кожний відпрацьований рік у НВК, починаючи з 2020 року. 

3.2. Систематично оприлюднювати педагогічний досвід майстрів педагогічної 

справи на сторінках періодичної преси, радіо, телебачення, на веб-сайті. 

Адміністрація, завідувачі кафедр. 

Постійно 

 

4. З метою вдосконалення професіоналізму та методичної майстерності 

вчителів, широкого використання нових технологій, увести в практику 

роботи гімназії проведення науково-практичних конференцій із залучення 

професорсько-викладацького складу вищих педагогічних навчальних 

закладів. Упроваджувати інноваційні форми організації методичного 

супроводу процесу вдосконалення професійної компетенції вчителів: 

тьюторство, кейс-стаді, методичні тренінги, педагогічні студії школи 

педагогічної майстерності, управлінські та методичні практикуми, 

педагогічні консиліуми, методичні сесії з презентації матеріалів із досвіду 

роботи вчителів, що атестуються, авторські заняття по розробці 

різноманітних завдань із реалізації принципів особистісно-орієнтованого 

навчання. 

Адміністрація.  

Постійно   

 

5. З метою комплексного вирішення проблеми закріплення педагогічних кадрів 

у НВК створити комісію по роботі з молодими та малодосвідченими 

вчителями та спрямувати її роботу на виявлення найбільш активної, 

талановитої молоді, організацію дослідницької і науково-експериментальної 

роботи серед молоді, проведення конкурсів, творчих робіт. Систематично 

вивчати професійні потреби молодих учителів та проводити діагностику їх 

професійних якостей. 

Адміністрація.  

2020-2025 рр. 
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6. Забезпечувати підвищення якості та результативності психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу в НВК “Ерудит”. Продовжити 

практику проведення психолого-педагогічних консиліумів,  психолого-

педагогічних семінарів з метою вдосконалення взаємовідношень "учитель – 

учень", "учень – учень", "учитель – учитель", «учитель – батьки – учень». 

Психолог.  

Постійно 

7. З метою вдосконалення роботи щодо підвищення професійної майстерності 

вчителів модернізувати такі напрямки науково-методичної роботи: 

- предметно-методичний сервіс; 

- моніторинговий сервіс; 

- маркетинговий сервіс; 

- експертний сервіс; 

- консалтинговий сервіс. 

Адміністрація.  

Постійно  

8. Рекомендувати адміністрації та профспілковому комітету продовжити 

практику проведення виїзних екскурсій, свят, походів на природу. 

Адміністрація.  

Постійно  

9. Виявляти здібності учнів до педагогічної професії як реального засобу 

поповнення гімназії педагогічними кадрами - випускниками НВК. 

Психолог, учителі.  

Постійно  

10. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо тісної співпраці з 

учителями-пенсіонерами. 

Адміністрація.  

Постійно  

11. Здійснювати прийом учителів на роботу на умовах конкурсного відбору. 

Адміністрація.  

Рада НВК, 

Постійно 

12. Урізноманітнити   форми   й   методи   проведення   освітнього   конкурсу 

"Учитель року". 

Адміністрація.  

Рада НВК. 

2020-2025 рр. 

13 Створити "Книгу пошани" з метою висвітлення кращого досвіду роботи 

вчителів. 

Адміністрація.  

З 2020 р. 

14. Забезпечити   участь   вчителів   у   педагогічних   вернісажах   з   метою 

висвітлення та розповсюдження передового педагогічного досвіду. 

Рада НВК,  

дирекція, ПК. 

2020- 2025 рр. 
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15. Учитель нашої гімназії – це вчитель: 

- відкритий усьому новому; 

- глибоко володіє психолого-педагогічними знаннями й розуміючий 

особливості розвитку учнів; 

- виховує особистість, готову до життя у високо технологічному, 

конкурентному світі; 

- виховує особистість, здатну самостійно приймати рішення з різного роду 

навчальних і життєвих ситуацій, у тому числі й проблемних; 

- піклується про здоров’я учнів і створює умови для його підтримки; 

- здібний до постійного саморозвитку; 

- компетентний у володінні ІКТ; 

- готовий до постановки нових професійних рубежів; 

- здатний допомогти гімназистам знайти себе в майбутньому, стати 

самостійними, творчими та впевненими у собі людьми; 

- здібний тісно взаємодіяти з сім’єю; 

- розуміє значимість у житті дитини, підтримує його нахили та інтереси в 

позаурочній діяльності; 

- здібний сформувати мотивацію до подальшого навчання; 

- прагне забезпечити вивчення не тільки досягнень минулого, а й 

технологій, які стануть у нагоді в майбутньому; 

- здібний навчити винаходити, розуміти й освоювати нове, висловлювати 

власні думки, приймати рішення й допомагати один одному, 

формулювати свої інтереси і усвідомлювати можливості їх задоволення й 

розвитку. 

 

6.3.12. Проект «Педагогічний моніторинг» 

 

Мета: визначити рівень ефективності та результативності організації 

навчально-виховного процесу у НВК, раціональності використовуваних 

педагогічних засобів, їхньої відповідності поставленим завданням, 

ефективності функціонування педагогічних технологій.  

Завдання: створення спеціальної системи безперервного та тривалого 

спостереження, оцінювання стану навчально-виховного процесу, 

прогнозування на підставі інформаційно-аналітичного матеріалу, об’єктивних 

даних щодо динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу.  

Шляхи реалізації:  
 формування діагностичного комплексу моніторингу на основі організації 

збору та оцінки спеціальної інформації про діяльність та стан освітньої 

системи НВК; 

 спрямування систем внутрішнього моніторингу на визначення рівнів 

навчальних досягнень учнів та зовнішнього моніторингу на виявлення 

результатів навчання учнів НВК, їх аналіз, оцінка змісту освіти; 

 здійснення пропагандистської, навчальної, консультативної та 

інформаційної  діяльності. 

Результативність (див. таблицю) 
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Підсумки навчально-виховної роботи за 2020-2025 рр. 

 
№ 

п\п 

Показники 

(у відсотках) 

Навчальні роки 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

1 

Рівень успішності:      

ІІ ст.      

ІІІ ст.      

2 

Якість знань учнів:      

ІІ ст.      

ІІІ ст.      

3 

Високий рівень навчальних 

досягнень: 

     

ІІ ст.      

ІІІ ст.      

4 
Кількість учнів, які отримали 

свідоцтво з відзнакою 

     

5 

Кількість учнів, нагороджених 

медалями: 

     

золотими      

срібними      

 

 Завдання: 

 продовжувати роботу із визначенням рівня пізнавальних можливостей і 

здібностей учнів; 

 створювати педагогічні умови для реалізації принципів диференціації й 

індивідуалізації на підставі даних аналізу; 

 забезпечувати спрямованість змісту освіти. 

 

6.3.13. Проект «Психологічна підтримка вчителів та учнів» 

 

Мета проекту: 
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу; 

- своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку 

особистості; 

- корекція міжособистісних відношень усіх учасників педагогічного процесу; 

- профілактика відхилень у індивідуальному розвитку та поведінці; 

- створення системи, що спрямована передусім на індивідуальну роботу з 

людиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та умов 

їхнього розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових 

життєвих ситуацій тощо. 

 

Завдання проекту: 

- надання психологічної підтримки вчителям НВК, батькам і учням в 

усвідомленні себе й адаптації в складних умовах сьогодення; 

- розробка й запуск механізмів психологічної підтримки учасників навчально-

виховного процесу з метою розвитку їх особистісного потенціалу; 

- здійснення заходів, спрямованих на системну організацію підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
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психологів, створення психолого-діагностичної служби; 

- аналіз освітньої ситуації в НВК, виявлення проблем і резервів її розвитку, 

розробка на підставі здобутих матеріалів конкретних рекомендацій з розв'язання 

актуальних завдань та перспективних планів (програм) довгострокового розвитку 

НВК. 

 

Строки реалізації проекту: 2020-2025 роки. 

 

Виконавці основних заходів цільового проекту: 

Рада НВК, дирекція, психологічна й медична 

служби, педагогічний, учнівський та батьківський 

колективи. 

 

Основні напрямки діяльності: 
- проведення наукових досліджень, підготовка науково-методичних розробок у 

плані реалізації проекту (2020-2025 роки); 

- підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації психолога; 

- організація на базі методичного кабінету НВК психолого-діагностичного 

центру для тренінгу, індивідуального консультування педагогів, учнів та 

батьків (2020- 2025 роки); 

- проведення систематичних психолого-терапевтичних тренінгів-семінарів для 

вчителів НВК; 

- проведення психолого-педагогічних консиліумів; 

- удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної 

служби; 

- виявлення психофізичних і особистісних особливостей учнів з метою надання 

їм допомоги у виборі професії; 

- створення єдиного банку даних про педагогічних працівників та їх сімей, учнів; 

- створення умов для отримання рівня освіти, що відповідає особистісному 

потенціалу учня, з метою розвитку його індивідуальності й творчих здібностей, 

соціально-педагогічного захисту кожної дитини в соціумі, що змінюється; 

- гуманізація й гуманітаризація освіти, її орієнтація на цілісний розвиток людини 

як особистості й індивідуальності, як громадянина України, мешканця Києва – 

столиці держави,  спеціаліста-професіонала. 

 

Основні види роботи: 
Діагностика: соціальне й психологічно-педагогічне обстеження всіх учасників 

навчально-виховного процесу, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку 

гімназистів, установлення психологічного діагнозу, визначення причин, що 

утруднюють розвиток та навчання.  

Профілактика: систематична робота, спрямована на своєчасне попередження 

відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем у 

міжособистісних стосунках, на запобігання створенню конфліктних ситуацій у 

навчально-виховному процесі.  

Психологічна прогностика: розробка, апробація та застосування моделей 

поведінки групи й особистості в різних умовах життєдіяльності, проектування 
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змісту й напрямів індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі 

життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та 

освітньої ситуації в регіоні, участь у плануванні освітньої політики. Консультативно-

методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань 

навчання, виховання й розвитку дітей і підлітків, допомога адміністрації гімназії в 

оцінці професійної придатності педагогічних кадрів. 

Психолого-педагогічна корекція: здійснення психологічно-педагогічних заходів 

для усунення відхилень у індивідуальному розвитку та поведінці, у міжособистісних 

та міжгрупових взаєминах, формування адекватної соціально корисної життєвої 

перспективи, подолання різних форм девіантної поведінки, алкоголізму, 

наркоманії тощо. 

Соціально-психологічна реабілітація: надання соціальної та психологічно-

педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, дорослим, що перебувають у 

кризовій життєвій ситуації, постраждали від соціальних, природних і технічних 

катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси тощо, з метою адаптації до нових умов 

життєдіяльності, навчання, розвитку. 

Психологічна просвіта: підвищення професійної культури всіх учасників 

навчально-виховного процесу, розв'язання змісту роботи й завдань психологічної 

служби, викладання психологічних дисциплін у НВК. 

 

Обсяги та джерела фінансування цільового проекту; 
- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески. 

 

Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту: 
- створення умов для гармонізації атмосфери в педагогічному колективі; 

- підвищення рівня психологічної культури педагогічних працівників, учнів 

та їх батьків; 

- вирішення задач морального, естетичного й трудового виховання, розвиток 

здібностей наукового, морального, естетичного мислення щодо  відношення до 

екологічних ситуацій; 

- створення психологічної служби гімназії, спрямованої на надання постійної 

психологічної підтримки населенню. 

 

Контроль за виконанням цільового проекту: 
Рада НВК, дирекція  

 

Характеристика проблеми 
Психологічний (або соціально-психологічний) клімат – це переважний 

емоційно-психологічний настрій колективу НВК, котрий поєднує настрій учителів 

(дорослих) та учнів (дітей), відбиває їх особистісні й навчальні (функціональні) 

відносини. Клімат буває сприятливим і несприятливим, здоровим і нездоровим. 

Створення й підтримка сприятливого й здорового психологічного клімату в НВК, у 

кожному класі – найважливіше завдання управління освітнім процесом. 
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Стала відсутність емоційного благополуччя в значущій сфері спілкування, 

зокрема в НВК, призводить до формування несталої самооцінки й проявляється 

через  виникнення спочатку ситуативної, а згодом і особистісної тривожності, 

особливо в підлітковому віці. Отже, несприятливий психологічний клімат є 

джерелом дитячих неврозів. 

Клімат у педагогічному колективі, настрій кожного вчителя багато в чому 

залежить від стилю роботи адміністрації НВК. 

Психологічний клімат на уроці залежить від педагогічної позиції вчителя, 

що ґрунтується на особистісному чи функціональному (передавання знань) підході 

до учня. 

Таким чином, психологічний клімат НВК – це об'єктивно існуюче складне 

соціально-психологічне утворення. Дослідження його включає вивчення думки 

основних безпосередніх учасників навчального процесу щодо стану, проблем та 

перспектив розвитку освітньої ситуації в НВК, самооцінку їх самопочуття тощо. 

 
п/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 

Контроль Примітка 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1 Створення освітнього банку даних 

про стан розвитку психічних 

процесів та особливості 

особистісного розвитку учнів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

1.2 Створення освітнього банку даних 

про стан розвитку креативних та 

комунікативних здібностей 

учителів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

1.3 Обговорення проекту 

«Психологічна підтримка вчителів 

та учнів» на засіданні: 

• методичних об'єднань, 

• науково-методичної ради, 

• педагогічної ради, 

• Ради НВК 

Серпень- 

листопад 

2021 р. 

Директор, 

заступники 

директора, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.4 Запровадження в НВК курсів 

«Година спілкування», «Я – ти – 

ми», «Рівний-рівний», «Про тебе» 

Серпень 

2021 р.  

Директор   

1.5 Запровадження в 5-11 класах уроку 

психології 

Вересень 

2020 р. 

Директор   

1.6 Забезпечення умов для 

систематичного підвищення 

майстерності психолога за 

програмою проблемних і 

навчальних семінарів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.7 Підбір і розстановка педагогічних 

кадрів, які викладатимуть предмети 

«Година спілкування», «Я – ти – 

ми», «Рівний-рівний», «Про тебе» 

Серпень 

2021 р. 

Директор   
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1.8 

 

Визначення й формулювання 

функціональних обов'язків 

науково-методичної ради, 

розширення її повноважень у 

аспекті реалізації проекту 

«Психологічна підтримка вчителів 

та учнів» 

Березень 

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.9 Визначення й формулювання 

функціональних повноважень 

предметних кафедр у аспекті 

реалізації проекту «Психологічна 

підтримка вчителів та учнів» 

Березень 

2021 р. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.10 Створення творчої групи вчителів з 

організації навчально-виховної 

роботи з питань реалізації проекту 

«Психологічна підтримка вчителів 

та учнів» 

Вересень 

2020 р. 

Директор, 

заступники 

директора 

  

1.11 Створення постійно діючої 

експертної комісії з проблем 

організації навчання та виховання 

обдарованих дітей 

Вересень 

2020 р. 

Директор    

1.12 Визначення оптимальних 

психологічно-комфортних умов 

праці та навчання 

2020-

2025 рр. 

Рада НВК   

1.13 Здійснення особистісно-

орієнтованого підходу до учнів 

шляхом використання  нових 

технологій навчання та виховання 

З 2020 р. Директор    

1.14 Координація дій медично-

оздоровчих, культурно-

просвітницьких закладів, 

розміщених на території 

Солом'янського району м.Києва 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

1.15 Координація виховної роботи 

навколо культурно-просвітницьких 

та медично-оздоровчих закладів 

міста Києва та Київської області 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

1.16 Розробка положень про олімпіаду з 

психології, участь у написанні 

творчих робіт у  МАН «Дослідник» 

м. Києва 

Вересень- 

грудень 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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1.17 Розширення мережі гуртків, 

факультативів, курсів за вибором, 

клубів за інтересами: 

а) розробка програм спецкурсів у 

системі факультативних занять 

психологічного напрямку з 

урахуванням індивідуальних 

здібностей обдарованих учнів; 

б) коригування програм гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами, спортивних секцій, 

переорієнтування їх на роботу, 

спрямовану на оздоровлення 

дітей, використовуючи можливості 

міста Києва; 

в) організація й проведення 

творчих звітів за результатами 

роботи факультативів, гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами 

Постійно 

 

 

щорічно з 

серпня 

 

 

 

щорічно з 

серпня 

 

 

 

 

 

2020-2025 рр. 

Рада НВК 

 

 

заступники 

директора 

 

 

 

заступники 

директора 

 

 

 

 

 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.18 Розробка системи навчання,  

орієнтованої на зону найближчого 

розвитку дітей 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.19 

 

Здійснити педагогічний відбір методик 

педагогічних технологій, особистісно-

розвивальних методик з предметів, 

які відповідають формам і завданням 

навчання обдарованих дітей 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.20 Здійснити педагогічний відбір 

методик педагогічних технологій, 

особистісно-розвивальних методик 

з предметів 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.21 Вивчення можливостей нових 

технологій навчання та виховання з 

організації роботи щодо формування 

здорового способу життя 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 
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1.22 Удосконалення системи навчально-

виховної роботи, функціонування 

додаткових освітніх послуг, 

установлених понад навчальні плани: 

а) забезпечення раціонального 

режиму проведення уроків, платних 

додаткових освітніх послуг, 

позакласних заходів, екскурсій; 

 

б) розробка методів індивідуального 

підходу до учнів у  процесі навчання на  

основі психолого-педагогічних 

рекомендацій; 

 

в) проведення групових і 

індивідуальних занять аутотренінгом 

для учнів, які потребують спеціальних 

методів корекції 

психоневрологічних відхилень 

г) проведення заходів з 

профілактики та корекції 

особистісних розладів; 

д) уведення уроку психології в 

кожному класі; 

 

 

 

е) уведення нових розвивальних 

курсів; 

є) моніторинг нових розвивальних 

курсів 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

з 2020 р. 

 

 

 

 

до 2025 р. 

 

Постійно 

 

 

 

 

Заступнк 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Заступник 

директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

Директор 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи  

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

  

1.23 Пропаганда кращих авторських 

розробок дидактичного, психолого-

педагогічного забезпечення навчально-

виховного процесу 

Постійно Науково-

методична 

рада 

  

1.24 Забезпечення проекту 

педагогічними кадрами високої 

кваліфікації і необхідної для 

практики спеціалізації, стимулювання 

творчої активності практичних 

працівників 

Постійно Дирекція, 

Рада НВК 

  

1.25 Опрацювання питання відповідного 

програмного та методичного 

забезпечення 

2020-

2025 рр. 

Дирекція 

НВК 

  

1.26 Розробка й запровадження системи 

організації освітньої та 

позагімназійної психологічної та 

профілактичної роботи 

2020-

2025 рр. 

Дирекція 

НВК 
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1.27 

 

Забезпечення залучення до занять у 

гуртках усіх учнів гімназії, 

ураховуючи особливості розвитку та 

інтереси 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

куратори 

  

1.28 Створення умов для відпочинку 

учнів, проведення реабілітаційних 

та професійно-прикладних занять у 

режимі робочого дня 

2020-

2025 рр. 

Дирекція, 

Рада НВК 

  

1.29 Забезпечення участі учнів у 

районному та міському захисті 

творчих робіт з психології 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

1.30 Здійснення заходів щодо 

забезпечення та підвищення 

ефективності проведення уроків 

психології, зміцнення матеріально-

технічної бази 

Постійно Дирекція    

1.31 Організація контролю за 

проведенням профорієнтаційної 

роботи з учнями гімназії 

Постійно Дирекція    

1.32 Створення в НВК консультативних 

пунктів, кімнати психологічного 

розвантаження 

2020 -

2025 pp. 

Дирекція    

1.33 Розробка інструктивно-

методичних рекомендацій обсягів 

рухової активності учнів 

відповідно до психофізичної 

потреби в рухах у навчальному 

процесі 

2020 -

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.34 Здійснення заходів щодо 

забезпечення та підвищення 

ефективності роботи 

психологічних секцій, зміцнення 

їх матеріально-технічної бази 

2020 -

2025 pp. 

Директор    

1.35 

 

Упровадження психологічної 

просвіти педагогічних кадрів, 

спеціалістів, працівників гімназії 

2020 -

2025 pp. 

Дирекція   

1.36 Організація системи тренінгів 

психологічного розвантаження для 

педагогів 

2020 -

2025 pp. 

Дирекція    

1.37 Створення в НВК навчально-

методичного куточка психолога 

2025 р. Дирекція    

1.38 Забезпечення необхідним 

обладнанням та устаткуванням 

кабінету психолога та кабінету 

психологічного розвантаження 

2020 -

2025 pp. 

Дирекція, 

Рада НВК 
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1.39 Використання й розробка 

ефективних форм виховного 

процесу, спрямованих на 

створення сприятливої 

психологічної атмосфери для 

вільного та продуктивного 

виявлення творчих здібностей 

учителів та учнів 

2020 -2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

1.40 Розробка творчими групами 

вчителів та учнів нових 

оригінальних колективних 

творчих справ 

2020 -2025 pp. Дирекція    

1.41 Творча співпраця вчителів та учнів 

при проведенні зборів за 

методикою колективного творчого 

виховання 

2020 -2025 pp. Дирекція    

1.42 Формування традицій творчої 

співпраці серед різновікових груп 

учнів 

2020 -2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

1.43 Організація клубу творчої 

педагогіки вчителів 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

1.44 Використання прийомів методик 

колективного творчого виховання 

для проведення нестандартних 

творчих уроків і позакласних 

заходів 

2020-2025 pp. Дирекція    

1.45 Широке впровадження у виховний 

процес прийомів методики 

колективного творчого виховання 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

1.46 

 

Розробка тематики та 

запровадження факультативних 

занять для старшокласників з 

питань відповідального ставлення 

до репродуктивного здоров'я та 

його збереження 

2020 -2025 pp. Дирекція, 

науково-

методична 

рада 

  

2. Науково-експериментальна та пошуково-дослідницька робота 

2.1 Залучення учнів до міжнародних 

дослідницьких проектів (у тому 

числі й телекомунікаційних) 

2020 -2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.2 Участь педпрацівників у розробці 

тематики науково-дослідницьких 

робіт з проблем інтеграції 

психологічного підходу до дітей з 

різним рівнем мотивації навчання, 

акцентуацій характеру, типу 

темпераменту тощо 

2020 -2025 pp. Науково-

методична 

рада 
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2.3 Участь педпрацівників у розробці 

й упровадженні системи 

психологічно-орієнтованих 

заходів з урахуванням традицій, 

інтересів, специфіки роботи НВК, 

дефіциту вільного часу учнів 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.4 Участь учнів  у міжнародних 

дослідницьких проектах (у тому 

числі телекомунікаційних) 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.5 

 

Видання творчих робіт учнів-

переможців МАН, у тому числі 

засобами нових комунікаційних 

технологій (Інтернет, КД) 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада, центр 

«ДСН» 

  

2.6 Установлення міжнародних, 

міжрегіональних зв'язків з 

організаторами пошуку, навчання й 

виховання обдарованих дітей 

2020-2025 

pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.7 Удосконалення структури наукового 

товариства гімназистів, спрямування 

роботи секції "Психологія" в таких 

напрямках: 

• Загальна психологія; 

• Психологія конфлікту; 

• Вікова психологія; 

• Психологія особистості; 

• Зоопсихологія; 

• Психологія спілкування; 

• Сімейна психологія; 

• Патопсихологія 

До 2025 р. Дирекція 

гімназії 

  

2.8 Організація відкритого захисту 

проектів педагогів з організації 

психологічної роботи 

Щорічно Науково-

методична 

рада 

  

2.9 Розробка програм інтегрованих 

курсів «Година спілкування», «Я – ти 

– ми», «Рівний рівному», «Про тебе» 

3 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

2.1 Створення науково-популярних та 

освітніх стендів, газет, виставок 

методичного та просвітницького 

характеру психологічної, 

валеологічної, оздоровчої тематики 

для учнів і батьків 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, 

психолог, 

медсестра, 

центр «ДСН» 

  

2.11 Розробка інструктивно-методичних 

рекомендацій обсягів рухової 

активності учнів відповідно до 

психофізіологічної потреби в рухах у 

навчальному процесі 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, 

керівники 

методичних 

об'єднань 
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2.12 

 

Спрямування змісту проекту 

"Психологічна підтримка вчителів 

та учнів" за такими напрямками: 

• Здоров'я та здоровий спосіб 

життя; 

• Режим дня, навчання й 

відпочинок; 

• Громадська гігієна й охорона 

навколишнього середовища; 

• Гігієнічні аспекти статевого 

виховання (окремо для хлопців 

(юнаків) і дівчат); 

• Антиалкогольне й 

антитютюнове виховання. 

• Профілактика наркоманії 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.13 Участь членів наукового 

товариства гімназистів у науково-

практичних конференціях 

3 2020 p. Науково-

методична 

рада 

  

2.14 Розробка положення про творчі 

групи, науково-дослідницьку 

лабораторію "Психологічна 

підтримка вчителів та учнів" 

2025 p. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.15 Удосконалення організаційних 

основ проведення конкурсів, 

олімпіад, змагань, вікторин, 

інтелектуального марафону: 

 

 

а) залучення обдарованих дітей 

до підготовки змагань, 

проведення конкурсів, олімпіад,  

вікторин, інтелектуального 

марафону; 

б) випуск інформаційного збірника 

про досвід, організацію й результати 

проведення конкурсів, олімпіад, 

змагань, вікторин, інтелектуального 

марафону 

2020-2025 pp. 

 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

1 раз на 

рік 

Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

Центр 

"ДСН" 

  

2.16 Вивчення літератури з проблеми 

психологічного комфорту учнів в 

умовах гімназії 

Постійно 

 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.17 Розробка психологічного та 

соціального паспорта гімназиста 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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2.18 Аналіз і відбір науково-теоретичної і 

методичної інформації, пов'язаної з 

різними аспектами розвитку 

пізнавальних і творчих здібностей 

учнів 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.19 Пошук, розробка й апробація в 

практиці навчально-виховного 

процесу різноманітних прийомів 

активізації творчої діяльності вчителів 

і учнів 

З 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

2.20 Співпраця з науково-дослідними й 

педагогічними закладами, які 

займаються розглядом відповідних 

проблем 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.21 Обговорення найцікавіших ідей і 

концепцій на засіданнях методичної 

та педагогічної ради, методичних 

кафедр, творчих клубів 

педагогічних інновацій 

З 2020 р. Дирекція 

гімназії, 

науково-

методична 

робота 

  

2.22 Пошук, розробка й апробація в 

практиці навчально-виховного 

процесу прийомів активізації творчої 

діяльності вчителів і учнів 

з 2020 р. Дирекція 

гімназії, 

науково-

методична 

робота 

  

2.23 Розмежування методичних 

прийомів, спрямованих на 

розвиток пізнавальних і творчих 

здібностей учнів 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.24 Педагогічний практикум побудови 

творчих завдань, рішення яких 

передбачає залучення 

дивергентного мислення 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.25 Розробка авторських програм 

спецкурсів згідно з принципами 

спеціалізації навчальних програм для 

обдарованих дітей 

2020-205 pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.26 Використання проблемного, 

евристичного й модельного методів 

навчання учнів у навчально-виховному 

процесі 

3 2020 p. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.27 Широке використання в навчально-

виховному процесі передового 

педагогічного досвіду 

 Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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2.28 Створення різних структурних 

підрозділів, визначення їх функцій під 

час роботи над проблемною темою й 

опрацювання варіантів взаємодії 

між даними структурними 

підрозділами 

2020-2025 pp. Науково- 

методична 

рада 

  

2.29 Пошук різних варіантів узагальнення 

й поширення найцікавіших ідей, 

прийомів, методичних розробок 

учителів, спрямованих на розвиток 

творчих здібностей учнів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.30 Участь у міських та обласних 

виставках - ярмарках педагогічних 

ідей і технологій 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.31 Участь учителів гімназії в 

педагогічних семінарах, 

конференціях, конкурсах, які 

проводяться на різних рівнях 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.32 Розробка структур і форм творчої 

та науково-дослідницької роботи 

учнів 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.33 Пошук різних напрямів творчої 

співпраці з педагогічними й 

суспільними організаціями 

України 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3. Соціально-психологічне забезпечення проекту 

3.1 Участь у розробці концепції 

психолого-педагогічних основ 

учня-учня 

2020-2025 pp. Практичний 

психолог 

  

3.2 Розробка й апробація системи ранньої 

поетапної діагностики та своєчасного 

виявлення обдарованих та 

талановитих дітей 

2020-2025 pp. Практичний 

психолог 

  

3.3 Проведення психолого-педагогічних 

консиліумів з питань визначення рівня 

здібностей гімназистів щодо навчання 

в гімназії, області перспективного й 

найближчого розвитку дітей 

1 раз у 

семестр 

Практичний 

психолог, 

куратори 
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3.4 Організація роботи "Школи юного 

психолога" для обдарованих дітей: 

а) робота над програмами для учнів 

різних вікових груп; 

б) залучення професійних психологів, 

спеціалістів медико-психологічного 

центру; 

в) організація лекційних та 

семінарських занять з проблем 

соціально- психологічної адаптації 

обдарованих дітей у суспільстві 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

  

3.5 Організація постійно діючого семінару 

для вчителів, спрямованого на 

підвищення рівня психолого-

педагогічної підготовки 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

  

3.6 Розробка програми вивчення 

особливості дитини, 

індивідуальних карт 

психологічного розвитку гімназистів 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.7 Формування банку діагностичних 

методик індивідуального розвитку 

учня, його пізнавальних можливостей, 

здібностей 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.8 Розробка алгоритмів, пам'яток для 

учнів гімназії способів ведення 

самостійної науково-практичної 

діяльності 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.9 Організація роботи з виявлення 

професійних нахилів гімназистів – 

учнів 9 і 11 класів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.10 Участь у розробці індивідуальних 

освітніх програм для обдарованих 

дітей 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.11 Проведення психологічних 

обстежень особистісних 

особливостей гімназистів за 

методиками ПДО, Леонгарда, 

Шмішека, Кетелла тощо 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.12 Підготовка рекомендацій з 

профілактики розумових, 

емоційних та інших перевантажень, 

запобігання шкідливих стресів 

щодо формування психолого-

фізіологічної стійкості учнів 

2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.13 Участь у створенні інформаційної 

системи психолого-педагогічного 

спрямування в мережі Інтернет 

2020-2025 pp. Психолог   

3.14 Розробка програми активного 

впливу на динаміку психомоторних 

дій дітей різної вікової категорії 

2020-2025 pp. Психолог   
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3.15 Проведення тренінгів для 

вчителів, кураторів з метою 

навчання сучасним методам 

проведення протинаркотичної та 

протиалкогольної роботи серед 

учнів 

2020-2025 pp. Практичний 

психолог 

  

3.16 Розробка практичних рекомендацій 

для проведення профілактичного 

протинаркотичного навчання учнів, 

батьків, учителів 

2020-2025 pp. Практичний 

психолог 

  

3.17 Вивчення адаптації учнів 5 та 10 класів 

та нових учнів НВК 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.18 Проведення соціометричних 

досліджень класних колективів 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.19 Проведення профорієнтаційної роботи 

з учнями 9  класів 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.20 Вивчення концентрації, стійкості 

уваги та характеристик пам'яті учнів 

НВК 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.21 Вивчення вербального та образного 

мислення, ригідності - лабільності 

мислительних процесів учнів НВК 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.22 Визначення типу темпераменту та 

його характеристик учнів гімназії 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.23 Визначення рівня тривожності учнів 

та вчителів НВК 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.24 Вивчення рівня самооцінки учнів та 

вчителів 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.25 Проведення індивідуальної 

психодіагностики нових учителів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.26 Проведення консультацій для учнів та 

вчителів за результатами тестування 

та з актуальних проблем 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.27 Проведення консультацій для батьків 

за результатами тестування та з 

актуальних проблем 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.28 Проведення психолого-

педагогічних консиліумів 

Щорічно Практичний 

психолог 

  

3.29 Проведення психолого-

педагогічних консультацій для 

батьків 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.30 Участь у загальних зборах 

працівників, батьків, учнів, 

представників громадськості 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.31 Участь у засіданнях педагогічної 

ради 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.32 Виступи на батьківських зборах Постійно Практичний 

психолог 

  

3.33 Участь у психолого-педагогічних 

семінарах для батьків 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.34 Засідання школи педагогічної 

майстерності куратора 

Постійно Практичний 

психолог 
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4. Організація роботи з вищими навчальними закладами, медичними та науковими центрами міста 

Києва 

4.1 Розробка пакету нормативно-правових 

документів про роботу з вищими 

навчальними закладами, інститутом 

психології ім. Г.С. Костюка, 

медичними та науковими центрами 

міста Києва 

Жовтень-

грудень 

2020 р. 

Дирекція    

4.2 Налагодження зв'язків та укладання 

угод між НВК й вищими 

навчальними закладами, медичними 

та науковими центрами міста Києва 

2020-2025 pp. Дирекція 

гімназії 

  

4.3 Залучення викладачів вищих 

навчальних закладів, медичних і 

наукових працівників до роботи з 

дітьми в рамках проекту 

"Психологічна підтримка вчителів 

та учнів" 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

4.4 Вивчення можливостей уведення 

спеціальних інтегрованих курсів і 

викладання їх силами викладачів 

вузів та наукових працівників 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

5. Організація й зміст виховної роботи 

5.1 Організація роботи гуртків, клубів 

за інтересами 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.2 Організація постійно діючого семінару 

для батьків, учнів, учителів з питань 

профілактичної роботи з 

залученням науковців, провідних 

спеціалістів з різних галузей 

медицини, науки й культури 

3 2020 р. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.3 Удосконалення роботи школи лідерів 

учнівського самоврядування гімназії 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.4 Організація вивчення науково-

популярної, психолого-педагогічної 

та спеціальної літератури з проблем 

профілактики алкоголізму, 

тютюнопаління, наркоманії та 

захворювання на ВІЛ/СНІД серед 

учнівської молоді 

2020-2025 pp. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.5 Підготовка й систематизація матеріалів 

на допомогу кураторам з теми 

"Сучасні методи профілактики 

алкоголізму, тютюнопаління, 

наркоманії та захворювання на 

ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді" 

2020-2025 pp. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 
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5.6 Забезпечення участі учнів у 

районних, міських і державних 

конкурсах різного напрямку 

Постійно Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.7 Удосконалення діяльності 

театральної студії, унесення до 

репертуару матеріалів з 

пропаганди здорового способу 

життя 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

 5.8 Організація роботи школи 

підліткових інструкторів 

оздоровчо-профілактичної мережі 

для реалізації профілактичних 

заходів у класах 

2020 р. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.9 Створення в гімназії молодіжного 

клубу з формування здорового 

способу життя 

2020-2025 pp. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.10 Залучення батьків до спільних 

акцій та конференцій з формування 

здорового способу життя 

2020-2025 pp. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

5.11 Організація творчих звітів про 

діяльність предметних гуртків, 

секцій, клубів за інтересами 

3 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

 5.12 Організація психолого-

педагогічного консультування 

батьків щодо роботи з учнями 

Постійно Психолог, 

куратори, 

учителі- 

предметники 

  

5.13 Інформування батьків учнів  з 

питань критеріїв і показників 

досягнення учнями визначеного 

рівня навчання, розвитку 

здібностей 

Постійно Куратори, 

учителі- 

предметники 

  

5.14 Організація батьківського 

університету з питань становлення 

й розвитку творчої особистості 

3 2020 р. Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

 5.15 Залучення батьків учнів до 

підготовки гімназійних, районних 

заходів різних напрямків 

Постійно Дирекція    

6. Науково-методичне забезпечення 

6.1 Обговорення проблеми організації 

роботи щодо реалізації проекту 

"Психологічна підтримка вчителів 

та учнів" і визначення подальших 

перспектив на засіданнях: 

• предметних кафедр; 

• науково-методичної ради; 

• педагогічної ради; 

• Ради НВК 

Щорічно Директор, 

заступники 

директора 
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6.2 Організація роботи методичних 

об'єднань над проблемою реалізації 

проекту "Психологічна підтримка 

вчителів та учнів" 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.3. Розробка серії посібників та 

методичних рекомендацій з безпеки 

життєдіяльності для вчителів, 

кураторів та учнів НВК 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.4 Формування банку інформаційно-

методичних матеріалів для учнів, 

батьків, педагогів   "Сучасні   

методи залучення до  здорового 

способу життя, профілактики 

шкідливих  звичок та захворювання 

дітей і підлітків" 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

6.5 Робота над створенням 

індивідуальних освітніх 

програм для обдарованих дітей 

за напрямками: 

• гуманітарний; 

• природничо-

математичний; 

• лінгвістичний; 

• художньо-естетичний; 

• спортивно-оздоровчий 

2020-2025 pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.6 Конкурс методичних проектів з 

організації профілактичної роботи з 

дітьми 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

6.7 Збір і систематизація матеріалів 

лікувально-профілактичного, 

оздоровчого змісту на допомогу 

вчителям і кураторам 

Постійно Бібліотекар   

6.8 Розробка пам'яток, алгоритмів для 

учнів, методик самостійної 

дослідницької діяльності 

2020 р. Бібліотекар, 

психолог 

  

6.9 Збір і систематизація матеріалів 

періодичних видань з даної 

проблеми 

2020-2025 pp. Бібліотекар   

6.10 Організація творчих звітів учителів, 

які працюють над реалізацією 

проекту 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 

  

6.11 Вивчення можливостей утілення 

нових технологій навчання та 

виховання юного громадянина 

України 

2020-2025 pp. Науково-

методична 

рада 
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6.12 Організація постійно діючого 

науково-практичного семінару з 

питань: 

• Технологія організації творчої 

діяльності учнів у навчально-

виховному процесі; 

• Психолого-педагогічні основи 

організації родинного виховання; 

• Навчальний заклад й батьки: 

проблема взаємодії; 

• Дисгармонія батьківсько- 

дитячих стосунків та її наслідки; 

• Психологічні аспекти 

вирішення типових педагогічних 

ситуацій; 

• Психологічний моніторинг якості 

освіти; 

• Роль сім'ї у формуванні здорового 

способу життя; 

• Розвиток креативності в 

старшокласників; 

• Гра в житті дитини 

2020-2025 

pp. 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 

листопад  

 

грудень 

 

січень 

 

 

лютий 

 

березень 

 

квітень 

 

травень 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

7. Фінансове забезпечення 

7.1 Організувати матеріально-технічне, 

фінансове забезпечення реалізації 

проекту "Психологічна підтримка 

психологів та учнів" 

Постійно Ради, 

директор 

НВК 

  

7.2 Залучити до фінансування шефські 

підприємства 

2020-2025 pp. Ради, 

директор 

НВК 

  

7.3 Розробити систему стимулювання 

учнів (стипендії, дипломи, путівки) 

2020-2025 pp. Рада НВК   

7.4 Заснувати стипендії для обдарованих 

дітей, переможців районних і 

міських конкурсів, олімпіад 

2020-2025 pp. Рада НВК   

 

6.4. Проектування освітнього середовища 

 

Мета й завдання НВК визначають такі основні принципи організації 

навчального процесу в ній: 

1. Камерність спілкування, відносин, у яких здійснюється самовираження й 

самореалізація об'єкту цих відносин (невелика кількість класів, груп). 

2. Інтегрованість курсів основ наук, що створює впорядковану систему 

головних тем і понять, приводить до формування у свідомості учнів цілісної 

картини світу. 

3. Безперервність, незамкнутість освіти, яка створює потребу в постійному 

самоудосконаленні особистості. 

4. Створення умов, які роблять пошукову роботу обов'язковою для всіх 

учасників навчального процесу. Апробація авторських програм, методик, 

технологій (розвиваюче навчання), навчальних посібників. 
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5. Органічне поєднання класно-урочної системи з груповою та індивідуальною 

самостійною роботою учнів. 

6. Збереження принципу чергування їхньої діяльності. 

7. Можливість вибору учнями факультативів, гуртків. 

Навчальний план гімназії складається з таких блоків: 

1) інваріативна складова; 

2) варіативна складова; 

3) додаткова складова. 

Варіативність навчального плану реалізується за рахунок: 

 індивідуального вибору гімназією предметів і курсів, які забезпечують 

інтелектуальний, загальноосвітній розвиток особистості; 

 використання нових програм, які відповідають вимогам інтегративно-

гуманітарного підходу; 

 уведення профільних предметних програм у школі старших ступенів 

навчання. 

Додаткова складова в навчальному плані представлена у вигляді таких блоків: 

1. Інтелектуально-розвивальний блок – синтезує навчально-розвивальну, 

соціально-комунікативну, інформаційно-прикладну діяльність учнів та 

реалізується в різноманітних формах: факультативи, семінари, клуби, 

предметні декади, курси за вибором, фестивалі наукової творчості 

гімназистів (олімпіади, МАН, інтелектуальні марафони) тощо. 

2. Профільний блок – спрямований на створення умов суттєвої диференціації 

змісту навчання в гімназії, що дає можливість учням максимально розкрити 

свої нахили й таланти в процесі вивчення профільних предметів. Ця частина 

навчального плану формується на основі вивчення запитів батьків щодо 

розвитку їхніх дітей та повноцінного задоволення освітніх  потреб учнів. 

3. Фізкультурно-оздоровчий блок – передбачає створення умов для фізичного, 

інтелектуального та емоційного розвантаження учнів у другій половині дня, 

їх оздоровлення. Реалізується через такі складові: спортивні секції, 

змагання, оздоровчі процедури, ігри, прогулянки, пропаганду здорового 

способу життя тощо. 

4. Соціальний блок – складається з різних видів діяльності, які мають 

соціально корисний характер, розвивають самоврядування в НВК, 

спрямовані на інтеграцію соціально-освітнього середовища мікрорайону, у 

якому розташований навчальний заклад. 

Виходячи з основної мети НВК - 

- створення системи навчально-виховного процесу, у якому кожен учень 

зможе максимально використати свій духовний, інтелектуальний і фізичний 

потенціал, зміст освіти в НВК має спрямованість, яку можна 

охарактеризувати як  

ЛЮДИНОЗНАВСТВО. 
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Пізнання й 

удосконалення 

фізичної природи 

людини 

Пізнання й 

удосконалення 

духовного світу 

людини, 

відносин між 

людьми 

Пізнання людської 

культури 

 

Становлення людини в 

суспільстві 

 

Медико-

біологічний 

цикл 

 

●  Хореографія 

 

●   Карате 

●   Плавання 

 

●   Туризм 

 

Основи 

загально-

людської моралі 

 

●   Психологія 

 

●   Філософія 

●   Логіка 

 

●   Естетика 

●   Етика 

 

Світова 

художня 

культура 

 

●   Риторика 

●   Акторська  майстер-                

     ність 

●  Індивідуальні заняття 

      музикою                                 

●   Вокал, хор 

●   Освітня  театраль-                                                                   

     на   студія 

●   Ізостудія 

●   Етикет 

●   Культура мови 

Спецкурси 

допрофесійної 

підготовки 

 

●   Право 

●   Основи сучасного 

      діловодства 

●  Банківська математика 

●   Основи ринкової 

     економіки 

●   Ведення сімейного 

     бюджету 

●   Основи ділового 

    спілкування 

●   Основи комп'ютерної 

грамоти 

 

Гуманітарна спрямованість змісту освіти забезпечується за рахунок: 

- розширення програм традиційних предметів (української мови та літератури, 

історії, основ філософії, права, географії та ін.); 

- поглибленого вивчення англійської мови, вивчення французької та німецької 

мов (за вибором), російської мови (факультативно); 

- уведення нових предметів і курсів, які сприяють загальнокультурному 

розвитку особистості, упровадженню різноманітних способів пізнання 

дійсності. 

 

6.4.1. Оновлення змісту гімназійної освіти 

 

«Стратегія розвитку національної системи освіти має формуватись 

адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам 

переходу до постіндустріальної цивілізації, чим забезпечити стійкий рух і 

розвиток України в першій половині ХХІ століття, інтегрування національної 

системи освіти у європейський і світовий освітній простір». (Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2020–2025 роки) 

Завдання і основний зміст діяльності 

Оновлення змісту гімназійної освіти відповідно до нового Державного 

стандарту (ДС): 

 вивчення змісту Державного стандарту; 
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 розробка й реалізація основної освітньої програми загальної середньої освіти 

гімназії з урахуванням нових вимог до результатів освоєння, структури та 

умов реалізації основних освітніх програм; 

 вивчення й включення в практику роботи педагогічного колективу нового 

покоління електронних освітніх ресурсів; 

 організація та проведення теоретико-практичних семінарів, засідань творчих 

груп, орієнтованих на реалізацію окремих напрямків основної освітньої 

програми загальної середньої освіти; 

 розробка проекту основної освітньої програми базової та повної загальної 

середньої освіти НВК, що відповідає вимогам ДС; 

 упровадження профільних елективних курсів у 9-11 класах; 

 розробка та апробація системи моніторингу якості освітніх досягнень учнів 

середньої та старшої школи. 

Створення умов для досягнення нової якості освіти за рахунок 

ефективного використання сучасних ІКТ: 

 розробка структури цифрової бази гімназії, визначення напрямків її 

розвитку. Експертиза стану мультимедійних фондів, аналіз результативності 

їх використання в освітньому процесі; 

 вивчення інформації про можливості нових технологій, моделювання 

структури можливого їх використання в освітньому процесі НВК; 

 удосконалення методики роботи педагогів та учнів з цифровим 

інструментарієм. Проведення ІТ-семінарів з вивчення педагогічним 

колективом сучасних ІКТ; 

 підготовка рекомендацій з використання ресурсів медіатеки НВК; 

 удосконалення механізму організації дистанційного навчання учнів, 

організація інтерактивної взаємодії в системі «учитель - учень» за 

допомогою соціальних сервісів; 

 організація інтерактивної взаємодії в системі «учитель - батьки» за 

допомогою соціальної мережі "Щоденник"; 

 створення та апробація системи моніторингу результативності 

впровадження ІКТ в освітні процес; 

 створення на базі медіатеки НВК консультаційного центру з 

результативного використання електронної продукції, творчого науково-

дослідницького співтовариства з учнівського проектування; 

 здійснення експертизи використання ІКТ в освітньому процесі, тиражування 

позитивного досвіду; 

 створення творчого об'єднання вчителів, які активно застосовують цифрову 

техніку у своїй практиці, проведення майстер-класів для колег. 

Формування механізмів розвитку в учнів усіх вікових категорій 

універсальних навчальних дій: 

 проведення циклу семінарів з педагогами НВК з проблеми формування 

ключових і предметних компетенцій засобами урочної та позаурочної 

діяльності; 

 активне впровадження в освітній процес таких методів і технологій: 
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- діяльнісних методів навчання, які передбачають пріоритетний розвиток 

творчої та пошукової активності в навчальній і позанавчальній сферах 

освітнього життя; 

- технологій навчального співробітництва, що забезпечують розширення 

видів групової роботи учнів, їх комунікативного досвіду в спільній 

діяльності як в одновікових, так і в різновікових групах; широке 

застосування всіх видів комунікації, у тому числі використання 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій; 

- ігрових технологій, які сприяють вирішенню основних навчальних 

завдань на уроках в позаурочній діяльності; 

 упровадження в практику роботи НВК оціночних систем, орієнтованих на 

навчання учнів само- і взаімооцінююванню; 

 удосконалення навчальних практик учнів на всіх ступенях НВК; 

 уведення в навчальний план НВК курсу «Науково-дослідницька діяльність»; 

 розширення використання технологі ТРВЗ (теорії рішення винахідницьких 

задач) в навчанні. 

Розвиток лінгвістичної освіти як системоутворюючого компонента 

освітньої системи НВК: 

 розробка й реалізація загальногімназійної програми «Українська мова»; 

 модернізація програм з англійської мови в рамках поглибленого вивчення; 

 розробка методичних рекомендацій та систем вправ з навчання всім видам 

мовленнєвої діяльності в процесі вивчення іноземних мов для учнів  

основної школи; 

 розробка програми з англійської мови для учнів 10-11 класів, орієнтованої на 

поглиблене вивчення предмета; 

 модернізація програм з вивчення другої мови (французької, німецької) для 

учнів 5-11 класів; 

 створення системи традиційних і творчих завдань, спрямованих на контроль 

динаміки розвитку комунікативних умінь щодо усної і письмової рідної та 

іноземних мов; 

 створення загальногімназійного банку зразків проектів з освітньої галузі 

«Філологія», що використовуються в ході урочної та позаурочної діяльності; 

 удосконалення мультимедійної підтримки курсів української мови, 

літератури, іноземних мов і навчальних дисциплін, у яких активно 

використовуються іноземні мови. 

Розвиток процесу інтеграції основної та додаткової освіти дітей в НВК: 

 проведення роботи з узгодження близьких за змістом освітніх програм 

основної та додаткової освіти дітей, які реалізуються в НВК; 

 розвиток змісту додаткової освіти, орієнтованої на підтримку: 

- дослідної діяльності учнів у науковому товаристві «Ерудит»; 

- соціального проектування; 

- індивідуальної і колективної творчої діяльності; 

- спортивно-оздоровчої діяльності; 

 розширення спектру додаткових освітніх послуг за рахунок створення нових 

дитячих творчих об'єднань науково-технічної, краєзнавчої, фізкультурно-
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спортивної, художньо-естетичної спрямованості, активна взаємодія з 

учителями відповідних освітніх областей основної освіти; 

 удосконалення діяльності з інтеграції системи додаткової освіти дітей та 

системи предпрофільной підготовки; 

 проведення циклу семінарів для вчителів і педагогів додаткової освіти 

«Інтеграція основної та додаткової освіти в гімназії в рамках переходу 

старшокласників на навчання за індивідуальними навчальними планами». 

Оновлення змісту освіти в НВК передбачає: 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Модернізація діючої моделі 

навчального плану гімназії як 

основи організації освітнього 

процесу та його науково-

методичне обґрунтування 

+ + + + + + Навчальна 

частина, 

науково-

методична 

частина 

2 Модернізація програмного 

забезпечення навчально-

виховного процесу 

відповідно до навчального 

плану НВК, досвіду 

стандартів базової та повної 

середньої школи й до 

структури гімназії 

орієнтованої на два ступені 

освіти: 

5-9-ті класи – адаптація, 

корекція знань, базова 

підготовка з основ наук, 

ранній професійний 

розвиток; 

10-11-ті класи – професійний 

вибір, поглиблення, 

професійне навчання на 

основі базових ВНЗ за 

гуманітарним спрямуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Навчальна 

частина, 

предметні 

кафедри 

3 Створення банку програмно-

методичного забезпечення 

НВК з усіх діючих програм: 

планових, 

експериментальних, 

авторських, поглиблених, 

корекційних, наскрізних, 

інтегрованих 

+ + + + + + Навчальна 

частина, 

науково-

методична 

служба 

4 Розвиток позаурочної роботи 

з предметів через 

організацію: 

- гуртків («Барви рідного 

слова», «Злагода»); 

- майстер-класів; 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

Навчальна 

частина, 

науково-

методична 

служба 
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- наукового товариства 

учнів; 

- науково-практичних 

конференцій учнів із  

галузевих наук 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

5 Розробка системи 

самоконтролю за навчанням і 

розвитком мотивації 

діяльності учнів: 

- навчальні групи; 

- самопідготовка; 

- відпрацювання навичок 

самостійної роботи; 

- обов’язкове дотримання 

Єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення в 

НВК 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Навчальна 

частина, 

предметні 

кафедри 

6 Опрацювання організаційно-

предметних питань із 

корекції додаткової освіти 

учнів і отримання 

допрофесійної кваліфікації 

+ + + + + + Навчальна 

частина 

7 Обґрунтування й 

забезпечення підготовки й 

проведення практики учнів 

+ + + + + + Навчальна 

частина, 

кафедра 

кураторів 

8 Розробка цільового проекту з 

інтеграції розумової й 

фізичної праці учнів 

+ + + + + + Навчальна 

частина, кафедра 

кураторів 

9 Реалізація цільових проектів: 

- «Українська мова в освіті 

гімназії» 

- «Атестат для кожного» 

- «Іноземні мови» 

- «Індивідуальна освіта» 

- «Творча обдарованість» 

- «Партнерство в освіті» 

- «Перший раз у п’ятий 

клас» 

- «Крок до інформаційного 

суспільства» 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Адміністрація  

10 Створення умов для 

одержання освіти у формі 

екстернату, дистанційного 

навчання (нормативно-

правова база, Інтернет-

послуги, розробка 

програмно-методичного 

забезпечення) 

+ + + + + + Директор, 

заступник 

директора 
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11 Розробка портфоліо учня + + + + + +  

12 Проведення моніторингу 

навчальних досягнень учня 

+ + + + + + Заступник 

директора 

13 Апробація форм 

індивідуального освітнього 

супроводу учнів 

+ + + + + +  

14 Організація підготовки учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Проведення аналітико-

корекційної роботи щодо 

змісту навчальних програм 

+ + + + + + Адміністрація, 

учителі-

предметники 

15 Забезпечення науково-

методичного супроводу 

навчально-виховного 

процесу 

+ + + + + + Адміністрація  

 

6.4.2. Розвиток професійної компетентності педагогів, підтримка вчителів-

новаторів 

 

«Сучасний розвиток суспільства вимагає удосконалення системи 

педагогічної та післядипломної освіти педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції 

України в європейське і світове освітнє співтовариство». (Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 2020–2025 роки) 

Завдання і основний зміст діяльності 

Створення системи психолого-педагогічної підтримки педагогічних 

кадрів, яка передбачає інтеграцію можливостей системи додаткової 

професійної педагогічної освіти, методичної роботи в гімназії та самоосвіти 

педагогів: 

 удосконалення психолого-педагогічної компетентності різних категорій 

педагогів; 

 удосконалення організації інформаційно-консультативної допомоги 

педагогам з вирішення професійних і психологічних проблем; 

 здійснення системи заходів щодо забезпечення психологічного 

розвантаження й стабілізації душевного стану педагогів: 

- профілактика й зміцнення фізичного та психічного здоров'я педагогічних 

кадрів; 

- комплекс тренінгів з корекції проблемних ситуацій соціалізації вчителя, 

педагога додаткової освіти; 

- здійснення заходів щодо вдосконалення комунікативної компетенції 

педагогів; 

- розширення використання моделі дистанційної освіти при перепідготовці 

та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників; 

- розширення практики мережевої взаємодії вчителів, спрямованої на 

взаємну методичну підтримку; 
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- залучення професорсько-викладацького складу вузів, спеціалістів РМЦ, 

ІППО, НАПН України до консультування вчителів щодо освітніх новацій. 

Формування механізму психолого-педагогічної підтримки батьків 

(законних представників) учнів: 

 удосконалення механізму вивчення соціальних потреб, рівня психолого-

педагогічної компетентності батьківської громадськості; 

 визначення кола завдань, вирішення яких сприятиме об'єднанню зусиль 

педагогічного та батьківського колективів у формуванні необхідної 

психолого-педагогічної культури освітнього процесу та спільної дозвільної 

діяльності; 

 організація системи підвищення психолого-педагогічної компетентності 

батьків, що включає: 

- консультації педагогів-психологів; 

- тематичні заняття з широкого спектру педагогічних проблем; 

- формування шляхів активізації ролі батьків у житті НВК; 

- семінари-тренінги, у тому числі спільні з учнями, з розвитку навичок 

співробітництва та вирішення конфліктних ситуацій; 

- проведення спільних дитячо-дорослих заходів, що зміцнюють сімейні та 

громадські зв'язки; 

 формування системи надання повної і вичерпної інформації про особливості 

освітнього процесу в НВК, що реалізує принцип її відкритості для батьків; 

вироблення єдиних вимог до освітньої діяльності учнів та критеріїв її 

оцінки. 

Удосконалення системи підтримки інноваційно-орієнтованих педагогів: 

 стимулювання активності педагогів при освоєнні ними нових освітніх 

технологій, форм і методів освітнього процесу; 

 удосконалення методик підготовки до участі представників НВК в 

конкурсах професійної майстерності; 

 організація публікацій у всеукраїнських і міських методичних виданнях 

матеріалів щодо педагогічного досвіду працівників НВК, створення банку 

даних методичних розробок учителів; 

 залучення професорсько-викладацького складу вузів, спеціалістів РМЦ, 

ІППО, НАПН України до консультування інноваційно орієнтованих 

педагогів; 

 формування й підтримка творчих проблемних груп педагогів, орієнтованих 

на вирішення актуальних завдань розвитку НВК, реалізацію нових освітніх 

програм. 

 

6.4.3. Удосконалення освітнього простору НВК 

 

«Зусилля органів управління освітою всіх рівнів, науково-методичних служб за 

підтримки всього суспільства та держави мають бути зосереджені на реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, вирішенні 

перспективних завдань сталого розвитку, серед яких: 

- створення сучасної матеріально-технічної бази для системи освіти, 

забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання 
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(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-

комунікаційних тощо); 

- створення здоров’язбережного освітнього середовища; розробка ефективної 

системи інклюзивної освіти тощо».  

(Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2020–2025 роки) 

Завдання і основний зміст діяльності 

Формування сучасної інформаційно-освітньої системи НВК: 

 експертиза наявних ІК-ресурсів і планування необхідних придбань; 

 системне оснащення всіх навчальних кабінетів мультимедійною апаратурою, 

удосконалення цифрового обладнання медіацентру, бібліотеки; 

 планомірна модернізація комп'ютерних кабінетів, приміщень технічних 

служб НВК; 

 планомірне оснащення інформаційним мультимедійним обладнанням 

рекреаційних приміщень НВК; 

 розробка методики повного й результативного використання створеної в 

НВК цифрової бази, забезпечення заходів з підтримки її в робочому режимі. 

Удосконалення середовища НВК, орієнтованоого на здоров'язберігаючий 

освітній процес: 

 вивчення проблеми негативного впливу комп'ютерної техніки на фізичне й 

психологічне здоров'я учнів і педагогів; 

 формування системи захисних і профілактичних заходів щодо збереження 

фізичного та психологічного здоров'я дитини при використанні нею 

комп'ютерних ресурсів; 

 здійснення освітнього проекту «Моє здоров'я в моїх руках»; 

 продовження систематичної роботи з удосконалення інтер'єрів приміщень 

НВК, що забезпечують комфортність навчання та освітню гігієну; 

 реалізація проекту «Здоров'я педагога»; 

 удосконалення системи моніторингу стану здоров'я учнів, інформування 

суб'єктів освітнього процесу про його результати, надання відповідних 

рекомендацій; 

 удосконалення методів роботи ПВСО за рахунок широкого взаємодії з 

кураторами класів для отримання оперативної інформації про проблеми 

учнів з метою своєчасного подолання труднощів у навчанні та 

попередження конфліктних ситуацій у взаємовідносинах «учитель- 

учень»,«учитель-батьки», «учень-батьки», «учень-учень»;  

 удосконалення роботи з організації здорового харчування, поліпшення 

медичного обслуговування учнів і педагогів; 

 реалізація програм і проектів, пов'язаних з організованим дозвіллям 

гімназистів та їхніх сімей (здоров'язберігаючі заходи), систематичне 

проведення днів здоров'я; 

 організація індивідуального психолого-педагогічного та валеологічного 

супроводу учнів третьої групи здоров'я. 
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6.4.4. Розвиток механізмів успішної соціалізації і формування соціально 

відповідальної позиції учнів 

 

«Система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює 

свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується 

в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у 

постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі». (Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2020–2025 роки) 

Завдання і основний зміст діяльності 

Формування соціальної грамотності та компетенцій, що сприяють 

адаптації учнів до життя в сучасному суспільстві: 

 формулювання завдань розвитку соціального проектування, визначення 

перспективних форм проектних і творчих робіт, соціальних проектів; 

 укладання договорів про спільну діяльність з потенційними соціальними 

партнерами НВК; 

 формування системи організаційно-діяльнісних ігор, тестувань, анкетувань, 

психологічних тренінгів, орієнтованих на розвиток соціальних компетенцій; 

 організація різноманітних форм діалогу гімназистів з представниками різних 

рівнів державної влади, громадсько-політичних структур; 

 формування системи творчих заходів з виявлення конструктивних рішень 

різних соціальних проблем (диспутів, ділових та рольових ігор, 

конференцій, конкурсів соціальних проектів, соціально орієнтованих акцій 

тощо); 

 розширення шефської допомоги ветеранам; 

 проведення благодійних акцій щодо вдосконалення екології мікрорайону 

НВК, підтримки сиріт та людей, що опинилися в соціально небезпечній 

ситуації; 

 розвиток дружніх зв'язків з іншими освітніми установами міста, України й 

зарубіжних країн; 

 створення активно функціонуючої системи соціального освітнього 

проектування й відпрацювання механізмів упровадження отриманих 

проектних продуктів. 

Удосконалення системи виховання громадянської та патріотичної 

свідомості учнів: 

 формування сучасної системи цивільного й патріотичного виховання 

гімназистів з опорою на їх особистий, сімейний та емоційний досвід і 

інтереси з використанням організаційно-діяльнісних форм роботи, різних 

публічних виступів та конкурсних програм; 

 створення музею НВК, його розвиток як компонента громадянського та 

патріотичного виховання учнів. Залучення до простіру діяльності музею 

максимального числа учнів, а також представників батьківського активу й 

соціуму; 

 уведення в циклограму виховної роботи гімназії вшанування подій, 

пов’язаних з утвердженням незалежності України, святкування днів рідної 

мови та військової слави, пам'ятних дат історії держави; 
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 організація системи подорожей-екскурсій з метою вивчення учнями 

культурно-історичної спадщини Вітчизни, бойової та трудової слави 

України. 

 

6.4.5. Формування механізму підтримки орієнтації учнів на високий рівень 

освіти, пошуку та супроводу талановитих і обдарованих дітей 

 

«Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та 

молоді передбачає…розроблення цілісної системи виявлення та психолого-

педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її 

розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання». (Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2020–2025 роки) 

Завдання й основний зміст діяльності 

Перехід на навчання за індивідуальними навчальними планами учнів 10-

11 класів: 

 вивчення ефективного досвіду навчання старшокласників за 

індивідуальними навчальними планами; 

 формування спектру пропозицій освітніх послуг основної й додаткової 

освіти для вибору старшокласниками індивідуальної освітньої траєкторії; 

 розробка алгоритму формування переходу на навчання за індивідуальним 

навчальним планом, дій дев'ятикласника, його батьків (законних 

представників), учителів, куратора класу, адміністрації НВК; 

 розробка форми індивідуального навчального плану, розкладу занять для 

учнів 10-11 класів, індивідуальних залікових книжок, формату звітності 

педагогів та інших організаційно-педагогічних умов переходу до навчання за 

індивідуальними навчальними планами; 

 апробація алгоритму складання індивідуального навчального плану; 

 розробка дидактичних матеріалів для педагогів для навчання за 

індивідуальними навчальними планами; 

 розробка процедури моніторингу перебігу освітнього процесу в 10-11 

класах; 

 організація системи психолого-педагогічної підтримки учнів і педагогів, які 

працюють за індивідуальними навчальними планами;  

 аналіз перших результатів переходу до навчання старшокласників за 

індивідуальними навчальними планами; 

 розробка рекомендацій для  вчителів щодо роботи зі старшокласниками, що 

займаються за індивідуальними навчальними планами. 

Формування в освітньому просторі гімназії проектно-ділової культури: 

 визначення змісту проектно-ділової культури, підготовка рекомендацій по її 

вихованню в учнів; 

 проведення циклу семінарів та тренінгів щодо вдосконалення проектно-

ділової культури педагогів НВК; 

 широке впровадження в практику навчання дидактичних ігор, тренінгів, 

письмових аналітичних есе; 

 удосконалення організації учнівського наукового товариства учнів; 
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 створення декларації принципів проектно-ділової культури, розробка 

методики використання даного документа в освітньому процесі; 

 обладнання кабінету профорієнтаційної та проектно-дослідницької роботи. 

Відбір та впровадження механізму пошуку та супроводу обдарованих дітей: 

 удосконалення різних форм співпраці з соціальними партнерами НВК для 

виявлення й супроводу обдарованих дітей; 

 забезпечення оптимального поєднання урочної та позаурочної діяльності в 

роботі з обдарованими дітьми. Розробка рекомендацій з даного питання для 

педагогів, які працюють з усіма віковими групами учнів; 

 формування системи заходів (олімпіад, конкурсів, фестивалів, проектів 

різного рівня) для розвитку обдарованих учнів НВК в різних областях 

інтелектуальної та творчої діяльності. Удосконалення системи супроводу 

учнів, які беруть участь в подібних заходах; 

 участь в міжнародному мережевому освітньому проекті «Intel «Шлях до 

успіху»; 

 організація та проведення внутрішньогімназійних заходів. «Інтелектуальний 

марафон», «Цікаве мовознавство» (українська, англійська, німецька та 

французька мови), інтелектуальні ігри «Справжній ерудит» і «Що? Де? 

Коли? »; 

 реалізація творчого проекту «Наші таланти»; 

 розробка проектів «Маю право», «Світ без кордонів», «Моє майбутнє», 

«Світ прекрасний», «Мій родовід» тощо. 
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7. Модернізація виховного простору НВК 
 

Будь-яка дитина має золоте зерно душі, яке, потрапляючи на родючий 

ґрунт національного виховання, проростає паростками добра, правдами, гідності, 

гордості. Кожен учень може бути першим — у навчанні, другим — у трудовій 

діяльності, третім — у мистецтві, четвертим — у спорті. 

Такий підхід і покладений у систему виховної роботи НВК «Ерудит», де 

кожній дитині надана можливість реалізувати себе, проявити свій талант, що, 

безперечно, надихає її на подолання труднощів, дає можливість відчути себе 

рівною серед рівних і водночас першою в певній галузі життєдіяльності, а звідси - 

радість у навчанні, пробудження енергії життя, формування людської гідності. 

Тому головним пріоритетом у роботі НВК є виховання. 

В основу виховної системи НВК покладена парадигма виховання, яка 

визначає фундаментальні принципи організації виховної роботи, її основні цілі 

й методи й  спрямована на формування системи моральних і естетичних 

цінностей людини, усебічний розвиток індивідуальності, створення 

внутрішньої потреби у самовдосконаленні: 

 ідея самовизначення особистості (формування культури життєвого 

самовизначення людини); 

 ідея спрямування виховання на особистість (у центрі уваги - дитина, 

особистість, її індивідуальні нахили, інтереси, своєрідність характеру); 

 ідея колективної спрямованості (переосмислення принципу «виховання в 

колективі й через колектив»); 

 ідея добровільності (без власної доброї волі дітей не можуть бути втілені 

ніякі ідеї виховання). 

 ідея демократизації навчального життя, яка передбачає створення 

особливого культурно-освітнього простору. Вона включає в себе 

багатосторонні, варіативні, інтерактивні форми роботи з учнями на основі 

співуправління дорослих і дітей; 

 ідея позитивного самовизначення, яка передбачає побудову освітніх 

моделей, орієнтованих на реалізацію різноманітних здібностей суб’єкта в 

ситуаціях невизначеності й вибору; 

 ідея довіри та підтримки. Рішуче відмовитися від ідеології та практики 

соціоцентричного за спрямованістю й авторитарного за характером 

навчально-виховного процесу, властивого педагогіці насильницького 

формування особистості дитини. Збагатити арсенал педагогічної діяльності 

гуманістичними особистісно орієнтованими технологіями навчання й 

виховання учнів. Віра в дитину, довіра їй, підтримка її зусиль до 

самореалізації й самоствердження повинні прийти на зміну надмірній 

вимогливості й надмірного контролю. Не зовнішні впливи, а внутрішня 

мотивація детермінує успіх навчання та виховання; 

 ідея партнерства передбачає консолідацію можливостей НВК, соціуму, 

батьків, відповідність інтересів партнерів меті оновлення та розвитку НВК; 

 ідея творчості й успіху. Індивідуальна й колективна творча діяльність 

дозволяє визначити й розвивати індивідуальні особливості учня й 
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унікальність навчальної групи. Завдяки творчості дитина виявляє свої 

здібності, дізнається про «сильні» сторони своєї особистості. Досягнення 

успіху в тому чи іншому виді діяльності сприяє формуванню позитивної    

«Я - концепції» особистості учня, стимулює здійснення дитиною подальшої 

роботи з самовдосконалення та самопобудови свого «я»; 

 ідея відкритості, при якій НВК буде відкритою для широких соціальних 

зв’язків. 

Головною метою виховної роботи в НВК є всебічний гармонійний 

розвиток і формування позитивних якостей особистості: свідомого патріотизму, 

високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної 

досконалості.  

Основні принципи виховної роботи 

 Урахування багатогранності й цілісності людини, вікових та індивідуальних 

особливостей учнівської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, 

національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей; 

диференціація та індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету 

особистості гімназиста, розуміння його запитів та інтересів; 

 органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними 

та родинно-побутовими й релігійними традиціями, з мистецтвом, 

традиціями й культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, 

наступності та спадкоємності поколінь, зв'язок виховання з життям та 

суспільною практикою; 

 поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й самоврядуванням 

учнів, розвиток активності, самодіяльності й творчої ініціативи учнівської 

молоді, установлення довіри між кураторами та вихованцями;  

 гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, 

учнівських об'єднань, громадських організацій; 

 активна протидія поширенню асоціальних явищ у НВК. 

Основні цілі виховної роботи 

 Виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх 

обов’язків усіма учасниками навчально-виховного процесу; 

 формування рис громадянина України, національної свідомості та людської 

гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати 

задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист 

Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки, державної 

мови; 

 створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації 

творчих ідей, самовиховання й самовдосконалення, вияву індивідуальних 

здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації у сфері наукової, 

професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності; 

 формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, 

доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання 

громадянських та загальнолюдських цінностей; 
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 забезпечення повноцінного розвитку учнівської молоді, охорона й зміцнення 

її фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового 

способу життя; 

 виховання політичної, економічної та правової культури, формування 

людини нової генерації, інтелектуала, господаря у своїй державі; 

 прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і 

звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до 

надбань світової культури; 

 реалізація професійної морально-етичної відповідальності вчителів НВК  та 

учнів , виховання патріотичних почуттів до гімназії, дотримання й розвиток 

демократичних і академічних традицій НВК; консолідація учнівської молоді 

та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту; створення  

інформаційного середовища з вільним доступом до нього; 

 подолання негативних явищ серед учнів. 

Основні форми виховної роботи 

 Словесні:  

- Інформація;  

- роз'яснення; 

- зустрічі з цікавими  людьми;  

- збори; 

- бесіди; 

- вечори; 

- диспути;  

- конференції;  

- використання аудіовізуальних засобів масової інформації, мережі 

Інтернет. 

 Практичні:  

- екскурсії; 

- турпоходи; 

- культпоходи; 

- конкурси; 

- олімпіади; 

- спартакіади; 

- фізичне виховання; 

- оволодіння військовими й військово-технічними знаннями. 

 Наочні:  

- творчі виставки; 

- книжкові стенди; 

- Інтернет ресурси; 

- стінгазети, друковані засоби масової інформації; 

- культурно-просвітницькі центри. 

 Активні: 

- участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і 

мистецько-культурологічних проектах; 
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- включення учнів через органи самоврядування у процес управління в 

стінах НВК з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників 

розбудови Української держави; 

- святкування загальнодержавних та гімназійних свят, проведення 

різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій. 

Окремий ряд форм виховної роботи, призначених для  кураторів: 

 семінари з питань  виховної роботи; 

 обмін досвідом педагогічної  майстерності та професійною інформацією; 

 співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, 

організаціями, які втілюють державну політику з питань виховання молоді; 

 створення власних дієвих проектів виховної роботи; 

 упровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи. 

Основні напрями виховної роботи 

Реалізація основних принципів і цілей виховання в НВК  здійснюється в 

ряді пріоритетних напрямів.  

Інтелектуальне (професійне) виховання 

Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинні 

слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх 

професійних обов’язків. 

Нерозривно пов’язане з навчанням, створює умови для вільного розвитку 

особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання й 

самовдосконалення, для вияву обдарованості й талантів, для самореалізації 

учнів у сферах  освітньої діяльності. 

Громадянське (національно-патріотичне) виховання 

Невіддільне від національного ґрунту й коріння народу. Здійснюється в 

тісній взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін, 

проходженням навчальної військової підготовки, у співпраці з радами ветеранів 

війни та праці НВК, з громадською організацією “Ветерани праці – Діти війни” 

Солом’янського району. Формує високий ідеал служіння народові, готовність 

до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, 

формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського 

обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вивчення 

бойових та трудових традицій, героїчних сторінок історії українського народу. 

Правове виховання 

Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську 

гідність, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке 

розуміння й відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до 

Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови. 

Моральне виховання 

Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими 

моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, 

традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійних 

та світових морально-ціннісних концепцій. 

Художньо-естетичне виховання 

Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, 

поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та 
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кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного учня в естетичному 

житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті. 

Трудове виховання 

Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. 

Становлення висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на 

благо суспільства, трудового колективу, власної родини, обізнаного й 

компетентного. Культивування кращих рис української ментальності, 

господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до 

власної й людської праці, її результатів. 

Екологічне виховання 

Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним 

умінням раціонального природокористування; виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство та співучасті в її 

збереженні. 

Фізичне виховання 

Розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього 

середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження 

репродуктивного й фізичного здоров’я. 
Конкретні цілі Форми, методи та заходи щодо їхнього досягнення 

Інтелектуальне (професійне) виховання 

Розвиток пізнавального інтересу, творчої 

активності, мислення, раціональної 

організації навчання; 

розвиток критичного мислення, здатності 

усвідомлювати та відстоювати особисту 

позицію; 

вироблення вміння самостійно здобувати 

знання; здатності ефективно  працювати  

й  навчатися  протягом усього життя; 

готовність до застосування знань, умінь у 

практичній діяльності; 

адаптація учнів 5 класу  до умов 

навчання в НВК. 

Проведення всеукраїнських, міських та освітніх масових 

профорієнтаційних акцій, творчих зустрічей, ігор, 

конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, 

конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, 

фестивалів, нарад, бесід, інструктажів, чемпіонатів, 

профільних змагань, олімпіад та відзначення свят 

професійного характеру; 

установлення нагород для учнів: значки «Учень року», 

подяки  батькам, медалі кращим випускникам, грамоти, 

занесення в книгу пошани НВК; 

створення освітньої  галереї «Славні випускники» та 

відповідної сторінки на сайті НВК «Ерудит»; 

проведення зустрічей випускників з педагогічним 

колективом; 

проведення акцій, спрямованих на вирішення питання 

зайнятості учнівської молоді; 

ознайомлення учнів 9-11 класів із новинками 

професійної літератури; 

відвідання виставок фахової інформації та сучасних 

галузевих технологій; 

здійснення шефства старшокласників над гімназистами  

молодших класів; 

проведення інструктивних занять та бесід з учнями  5-7 

класів. 

Громадянське (національно-патріотичне) виховання 

Виховання любові до Батьківщини, свого 

народу, рідної землі, родини; 

формування національної свідомості, 

відповідальності за долю країни, 

готовності до творчої праці на благо 

людей та процвітання держави;  

виховання бережливого ставлення до 

Проведення всеукраїнських, міських та освітніх масових 

патріотичних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, 

семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, 

нарад, бесід, інструктажів, консультацій, чемпіонатів, 

профільних змагань, олімпіад та відзначення 

національних, календарно-тематичних, релігійних свят; 
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національного багатства країни, мови, 

культури, традицій;  

формування суспільної й політичної 

культури; етики міжнаціональних 

стосунків; 

формування мовної культури, оволодіння 

і вживання української мови. 

фольклорні вечори; 

ознайомлення з героїчними сторінками історії 

українського народу,  бойовими та трудовими 

традиціями; 

уроки-диспути; 

політичні дебати; 

екскурсії до історичних музеїв; 

екскурсії в Канів; 

тематичні екскурсії по визначних місцях України; 

тематичні екскурсії в музеї міста; 

організація краєзнавчої та пошуково-дослідницької 

роботи; 

забезпечення учнів національно зорієнтованими 

інформаційними джерелами (пресою, літературою, 

фільмами тощо); 

вивчення історичного, культурологічного, побутового, 

політичного, соціального досвіду українського народу;  

святкування свят: Днів НВК (День відкритих дверей), 

посвяти в п’ятикласники , випускних вечорів; 

проведення спільних заходів із ветеранами війни, 

воїнами АТО тощо. 

Правове виховання 

Формування глибокого усвідомлення 

взаємозв’язку між ідеями свободи, 

правами людини та її громадянською 

відповідальністю; виховання поваги до 

прав і свобод інших людей; 

формування правової культури: 

виховання поваги до Конституції, законів 

України, державних символів (Герба, 

Прапора, Гімну); гімназійної символіки; 

знання та дотримання законів; 

засвоєння основ державного, трудового, 

цивільного, сімейного та кримінального 

права; знання й вироблення стійких 

навичок застосування цих законодавчих 

положень у поведінці та практичній 

діяльності; 

попередження протиправної поведінки, 

активна протидія особам та установам, 

які порушують закони, завдають збитків 

державі, зазіхають на територіальну 

цілісність і незалежність України. 

Проведення всеукраїнських, міських та  масових  

правничих акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, 

семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, 

нарад, бесід, інструктажів, консультацій, чемпіонатів, 

профільних змагань, олімпіад та відзначення 

професійних свят; 

обговорення в навчальних групах матеріалів 

періодичної преси, ознайомлення з законодавчими 

актами України, проведення відповідних лекцій, 

ділових ігор, зустрічей із представниками органів 

внутрішніх справ, податкової міліції та ін.; 

прищеплення поваги до прав і свобод людини та 

громадянина. 

Моральне виховання 

Формування основ загальнолюдської й 

народної моралі: правди, справедливості, 

милосердя, патріотизму, свободи, 

рівності, доброти,  порядності, 

тактовності, співчуття, чесності, 

гуманності, толерантності та інших 

чеснот; 

забезпечення духовної єдності поколінь, 

виховання поваги до батьків, старших, 

культури та історії рідного народу; 

педагогів, духовної єдності поколінь; 

виховання культури поведінки, здатності 

Проведення міських та масових  виховних акцій, 

творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим 

столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, 

виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід, 

інструктажів, консультацій, чемпіонатів, профільних 

змагань, олімпіад та відзначення профільних свят; 

розвиток у гімназиста об'єктивних характеристик, 

здатності до самокритичності, до прийняття 

самостійних рішень, формування громадянської позиції 

особистості, почуття відповідальності; 

участь у доброчинній діяльності та благодійних заходах. 



263 

піклуватися про молодших і немічних; 

наслідування кращих моральних зразків 

своєї родини, українського народу, 

загальнолюдських моральних цінностей; 

виховання духовної культури 

особистості, почуття власної гідності, 

честі, працелюбності, самодисципліни; 

створення умов для вільного формування 

власної світоглядної позиції; 

подвижництво в подоланні страху, 

насильства, жорстокості; 

виховання в учнів толерантного 

ставлення до різних релігійних 

віросповідань. безкорислива благодійна 

діяльність, доброчинна діяльність; 

статеве виховання, розвиток моральної 

чистоти, поваги до жінки, почуття 

дружби, кохання, підготовка до 

подружнього життя, прищеплення 

навичок виховання дітей у сім'ї. 

Художньо-естетичне виховання 

Оволодіння основами народного 

мистецтва, музики, архітектури, усної 

народної творчості, національної пісенної 

та танцювальної культури, побуту, 

ремесел; 

формування системи знань про світову 

культуру й мистецтво; розвиток 

естетичних потреб і почуттів; 

розвиток художніх здібностей і творчої 

діяльності, формування естетичних 

смаків і почуттів, уміння розрізняти 

прекрасне й потворне в мистецтві й 

житті. 

Проведення всеукраїнських, міських та масових  

культурних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, 

семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, 

нарад, бесід, інструктажів, консультацій, чемпіонатів, 

профільних змагань, олімпіад та відзначення свят 

художньо-естетичного характеру; 

ознайомлення з народним мистецтвом, пісенним та 

поетичним фольклором, звичаями та традиціями 

українського народу та інших народів України; 

збереження й розвиток місцевих традицій народного 

мистецтва; 

регулярне відвідування та обговорення вистав театрів 

міста, концертів, концертних залів, виставок, екскурсій, 

обговорення матеріалів творчих конкурсів, 

культпоходів, екскурсій; 

проведення всеукраїнських та міжнародних акцій, 

фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах 

мистецтва,  виставок молодих митців, видання творів 

учнів; 

створення культурно-просвітницьких центрів; 

екскурсії гімназистів у визначні місця України; 

екскурсії гімназистів у художні музеї міста; 

організація та проведення творчих зустрічей, вечорів 

відпочинку, дискотек тощо; організація роботи 

художньо-естетичних гуртків та мистецьких студій, 

музичних та хореографічних гуртків, команд КВК; 

зустрічі з представниками мистецької еліти; 

календарно-тематичні та обрядові свята. 

Трудове виховання 

Формування працелюбної особистості, 

яка свідомо й творчо ставиться до праці; 

розвиває уміння самостійно та ефективно 

працювати, робить самоаналіз власної 

діяльності, займає активну позицію в 

Проведення всеукраїнських, міських та масових 

трудових акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, 

семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, 

нарад, бесід, інструктажів, консультацій, чемпіонатів, 
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набутті трудових навичок, усвідомлює 

необхідність вибору й здобуття професії,  

готова до творчої праці на благо людей та 

процвітання держави; 

на основі сучасних знань про ринкову 

економіку може самостійно знайти 

застосування власним здібностям у 

народному господарстві, науці, освіті; 

виховання ділових якостей, формування 

почуття господаря та господарської 

відповідальності, підприємливості та 

ініціативи; формує готовність до життя й 

праці в умовах ринкової економіки. 

профільних змагань, олімпіад та відзначення свят 

професійного характеру; 

самообслуговування, різноманітна суспільно корисна 

праця, участь у доброчинній діяльності; рейди з 

благоустрою території гімназії; 

побутові справи (прибирання класних кімнат, 

чергування тощо), виховання господарської ініціативи, 

підприємливості, лідерських якостей; 

ознайомлення майбутніх фахівців з передовим 

вітчизняним і зарубіжним досвідом; 

участь у підготовці та проведенні спільних 

загальногімназійних проектів; 

організація  учнівського самоврядування; 

організація конкурсу «Улюблений куратор»; 

ярмарки учнівської творчості. 

Екологічне виховання 

Формування екологічної культури, яка 

поєднувала б знання провідних ідей, 

основних наукових понять та фактів, на 

базі яких здійснюється оптимальна 

взаємодія людини з навколишнім 

середовищем; 

формування основ глобального 

мислення, готовності до активної 

екологічної та природоохоронної 

діяльності, залучення до активної 

екологічної діяльності, протидії 

споживацькому ставленню до 

навколишнього середовища, нетерпиме 

ставлення до тих, хто завдає шкоди 

природі; 

виховання вміння оцінювати стан 

навколишнього середовища, ухвалювати 

рішення щодо його вдосконалення; 

вироблення розуміння необхідності 

гармонії відносин людини з природою. 

Проведення всеукраїнських, міських та масових 

природоохоронних акцій, творчих зустрічей, ігор, 

конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, 

конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, 

фестивалів, нарад, лекцій, тематичних вечорів, бесід, 

інструктажів, консультацій, чемпіонатів, профільних 

змагань, олімпіад та відзначення свят екологічного 

характеру; 

організація толок з озеленення територій, прилеглих до 

гімназії, оглядів – конкурсів з облаштування класних 

кімнат, кабінетів, рейди з благоустрою території; 

робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

боротьба з тютюнопалінням, наркоманією, санітарні 

рейди, консультування фахівців; 

оволодіння знаннями з охорони життя та безпеки 

життєдіяльності; 

ознайомлення з основами традиційної та нетрадиційної 

медицини; 

ознайомлення з психологією екстремальних ситуацій. 

Фізичне виховання 

Формування знань щодо ролі фізичної 

культури в житті людини; забезпечення 

повноцінного фізичного розвитку 

особистості; 

формування її фізичних здібностей, 

зміцнення здоров'я, гармонія тіла й духу, 

людини й природи;  

фізичне, духовне та психічне 

загартування; виховання фізично й 

морально здорової особистості;  

виховання відповідального ставлення до 

власного здоров’я, профілактики 

захворювань, формування навичок і 

утвердження здорового способу життя, 

протидія та запобігання шкідливим 

звичкам. 

Проведення всеукраїнських, міських та масових 

спортивних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, 

семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, 

нарад, бесід, інструктажів, консультацій чемпіонатів, 

профільних змагань, олімпіад та відзначення свят 

спортивного характеру, заходи на тему  “Молодь 

України за здоровий спосіб життя”, “Вибір молоді — 

здоров’я”; 

залучення гімназистів  до роботи в спортивних секціях 

за інтересами, організація спортивних змагань, 

показових виступів, туристична діяльність, зустрічі з 

відомими спортсменами; 

створення умов для активного відпочинку учнів;  

проведення всеукраїнських, місцевих та масових 

культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного 

спрямування; 

пропагування культу здорової особи на прикладах 

життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів 
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держави; 

змагання, спартакіади, чемпіонати турніри, туристичні 

походи; 

організація роботи спортивних секцій; 

всебічне сприяння розвитку туризму; 

розгортання пропаганди здорового способу життя, 

зокрема антиалкогольної та антинікотинової; 

реалізація проекту "Зустріч із лікарем". 

Механізми реалізації оновлення виховного простору 
Фінансові  кошти державного бюджету; 

 кошти благодійного фонду; 

 спонсорські кошти; 

 кошти, зароблені під час гімназійних  акцій, ярмарок, виставок-продажів 

Методичні 

 
 організація семінарів, тренінгів “Планування роботи й методика 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного 

спрямування”; 

 регулярні наради кураторів при директорі; 

 регулярні зібрання голів учнівського самоврядування; 

 методичні тренінги; 

 виховання особистим прикладом; 

 виявлення рівня загального інтелектуального розвитку, захоплень та 

інтересів учнів, їхньої громадянської позиції, ставлення до проблем 

Інформаційні 

 
 випуск гімназійної газети «Ерудит ТАЙМС»; 

 створення календаря знаменних дат НВК; 

 занесення до Книги  пошани НВК  кращих випускників; 

 розміщення матеріалів у ЗМІ до знаменних дат НВК; 

 створення галереї організацій-спонсорів; 

 оформлення наочності; 

 співпраця із засобами масової інформації; 

 організаційні години; 

 налагодження зв'язків з іншими навчальними закладами освіти м. Києва й 

України; 

 активна співпраця з державними службами з питань залучення гімназистів  

до участі в районних, міських, всеукраїнських учнівських заходах 

Організаційні 

 
 проведення соціально-психологічного моніторингу життя гімназистів; 

 створення в гімназії  соціологічних та психологічних служб; 

 вивчення особових справ; 

 анкетування; 

 проведення з учнівським активом  тематичних дискусій; рольових ігор; 

тренінгів з виховання лідерських якостей; 

 розробка знаку випускника НВК 

Кадрові  посадові особи: 

- заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- методист з виховної роботи; 

- куратори класів; 

- старости класів;  

 структурні підрозділи: 
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- кафедри НВК; 

- учнівське самоврядування; 

- Рада НВК; 

- газета «Ерудит ТАЙМС»; 

 громадські організації: 

- рада ветеранів війни 

Оновлення змісту виховної роботи передбачає: 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

2020 2021 2022 2023  2024-

2025 

1 Доопрацювати моделі особистості 

учня, зорієнтованого на пріоритетні 

напрямки, визначені концепцією 

розвитку НВК, які опираються на 

такі реалії: 

 утвердження традицій НВК; 

 пам’ятні дати історії України; 

 взаємодія з ветеранською 

громадськістю, наступність 

поколінь; 

 досвід і можливості учнівського 

самоврядування 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Директор, 

функціонально-

психологічна 

служба 

2 Забезпечення й апробація нових 

форм життєдіяльності учнів на 

основі ідей особистісного підходу з 

обліком і використанням: 

 популяризації практичної 

діяльності учнів і випускників 

НВК; 

 пошуково-дослідницької роботи, 

роботи наукового товариства 

учнів; 

 друкованих, радіо - та відео- 

технічних засобів, пропаганди та 

наочної агітації; 

 соціально-економічний і 

політичний стан в Україні, 

регіональних (столичних) 

проблем і потреб; 

 стан і досягнення педагогічної 

науки та практики; 

 спільної діяльності з КУ ім. Б. 

Грінченка 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

Рада НВК, 

навчальна частина 

3 Удосконалення педагогічного 

керівництва роботою учнівського 

самоврядування 

+ + + + + Рада учнівського 

самоврядування 

4 Удосконалення форм 

самоврядування, уключення всіх 

гімназистів до організаційно-

управлінської системи (центри 

учнівського самоврядування, 

старостат) 

+ + + + + Рада НВК 
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5 Усебічний розвиток особистості 

учня: 

 засобами мистецтва (вокальна, 

хореографічна студії, гурток 

“Дизайн та естетика”); 

 підтримка здібних і обдарованих 

дітей (індивідуальні програми, 

пошуково-дослідницька роботи, 

робота над індивідуальними, 

груповими, класними 

проектами); 

 формування навичок здорового 

способу життя (пропаганда, 

масові та індивідуальні заходи з 

фізичної культури); 

 формування та розвиток творчих 

і прикладних навичок засобами 

додаткової освіти (розробка 

варіативної частини навчального 

плану та позакласної й гурткової 

роботи) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Усі учасники 

навчально-

виховного 

процесу; кафедра 

національного 

виховання 

6 Реалізація цільових проектів: 

 “Учнівське самоврядування”; 

 “Живи, дерево”; 

 “Юн-прес”; 

 “Гімназія та  сім’я”; 

 “Як стати людиною”; 

 “Право й діти”; 

 “Мистецтво й діти”; 

 “Трикутник”; 

 “Я  - громадянин” 

     Науково-

методична рада, 

кафедра 

національного 

виховання 

7 Забезпечення щомісячного  випуску 

загально газети «Ерудит-таймс» 

+ + + + + Методист з 

виховної роботи, 

рада учнівського 

самоврядування 

8 Проведення всебічного аналізу й 

реформування системи додаткової 

освіти 

+ + + + + Директор гімназії 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поза навчальні заклади 

Соціально-економічне 

становище країни 

Засоби масової інформації 

Культурно-освітні заклади 

Правоохоронні органи 

Друзі з вулиці, сусіди 

Батьківський комітет 

Батьківські збори 

Спільні заходи 

Учень   

Гуртки за інтересами 

Клуби, осередки 

Спортивні секції 

 

 

ДСН 

 

Дозвілля та 

культури 

 

Суспільно 

корисних та 

добрих справ 

 
Знання  

 

Злагода  

 

Дисципліни та 

порядку 

Учнівське самоврядування 

Ц                Е                   Н                 Т               Р                И 

Друзі по гімназії 

Загальногімназійні заходи 

 

НВК  

Психологічна служба НВК 

Класні заходи Учні класу 

Куратори 

Адміністрація НВК 

Родина  
 



7.2. Схема реалізації основних напрямків виховання в НВК «Ерудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння 

творчому та 

духовному 

розвитку 

особистості 

Творчі зв’язки з 

іншими країнами 

Інтернаціональне 

виховання 

Музеї 

Другої 

світової  

війни 

Музеї, 

архітектурні 

пам’ятки 

Осередок 

побратимства 

«Злагода» 

Військово-

патріотичне 

виховання 

Моральне 

виховання 

Індивідуальна 

робота з учнями 

Творчі вечори, 

зустрічі, свята 

Гімназія 

територія 

подвір я  

Гурток «Умілі 

руки», «Штучні 

квіти» 

Трудове 

виховання 

Родинно-

сімейне 

виховання 

Батьківський 

всеобуч 

Індивідуаль

на робота 

Родинно-

гімназійні 

свята 

Спільна 

діяльність 

гімназії й 

позашкільних 

закладів 

Акції, творчі зустрічі, 

бесіди 

Участь у 

МАН 
Громадське 

виховання 

Традиційні масові заходи 

Превентивне 

виховання 

Лекторій з 

профілактики 

шкідливих звичок 

Спортивні секції, 

гуртки, клуби 

району, міста 

Спортивні секції 

в гімназії 
Формування 

здорового 

способу життя 
Індивідуаль

на робота 

Правова 

освіта 

Екологічне 

виховання 

Художньо-

естетичне 

виховання 

Акції, зустрічі, 

конференції 

Предмети 

природничого 

циклу 

Психолого-

педагогічна 

профілакти

ка та 

корекція 

відхилень у 

поведінці 
Хореографія, вокальна 

й  театральна студії, 

«Дизайн та естетика» 



7.2.1. Програма 

патріотичного виховання учнів 

НВК “Ерудит” 

 

Пояснювальна записка 

Патріотичне виховання – систематична й цілеспрямована педагогічна 

діяльність із формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття 

відданості своїй Батьківщині, прагнення до виконання свого громадянського 

обов’язку. 

Патріотичне виховання будується на наступних принципах: 

 відкритості для творчого використовування педагогами НВК;  

 суб’єктивній позиції учнів; 

 виховання через соціально значущу діяльність; 

 інтеграції зусиль усіх зацікавлених організацій і закладів. 

Програма зорієнтована на всі вікові групи учнів, колектив педагогів та 

батьків гімназистів. 

Мета програми – формування особистості громадянина й патріота 

України з притаманними їй цінностями, поглядами, орієнтаціями, установками, 

мотивами діяльності й поведінки. 

Задачі програми: 

 проведення обґрунтованої організаторської діяльності по створенню умов 

для ефективного патріотичного виховання учнів; 

 формування ефективної системи патріотичного виховання, яка забезпечує 

оптимальні умови розвитку в кожного підлітка вірності Батьківщині, 

готовності приносити користь суспільству й державі; 

 формування у свідомості та почуттях підлітків патріотичних цінностей, 

поглядів, виховання поваги до культурної та історичної спадщини України, 

до традицій рідного краю; 

 розвиток в учнів потреби у пізнанні культурно-історичних цінностей, 

стимулювання творчої активності; 

 залучення учнів до роботи по відродженню та збереженню культурних і 

духовно-моральних цінностей рідного краю. 

Програма розрахована на 2020-2025 навчальні роки.  

 

Основні напрямки реалізації  

Програми патріотичного виховання учнів НВК 
1. Розробка заходів, спрямованих на патріотичне виховання в урочний час. 

2. Позаурочна діяльність як умова виховання патріотизму в учнів. 

Заходи щодо реалізації Програми патріотичного виховання  

учнів НВК “Ерудит” 
№ Захід Термін виконання Відповідальний 

І. Розробка заходів, спрямованих на патріотичне виховання в урочний час 

1 Проведення факультативних курсів з 

військово-патріотичної тематики 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

2 Проведення уроків в бібліотеці, музеях щорічно Бібліотекар  

3 Проведення інтегрованих уроків з історії 

та літератури на патріотичну тематику 

щорічно учителі історії, 

літератури 
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ІІ. Позаурочна діяльність як умова виховання патріотизму в учнів 

2.1. Проведення масових навчальних заходів 

1. Заходи, присвячені Перемозі у Великій 

Вітчизняній війні  

травень Заступник 

директора з ВР 

2 Проведення місячника військово-

патріотичної та оборонно-масової 

роботи, присвяченого Дню захисника 

Вітчизни 

щорічно, лютий Заступник 

директора з ВР 

3 Організація та проведення змагань із 

військово-прикладних та технічних видів 

спорту 

щорічно учитель фізичного 

виховання 

4 Проведення зустрічей гімназистів із 

випускниками та курсантами вищих 

військових училищ, військових академій 

та університетів 

щорічно міський військовий 

комісаріат 

5 Створення виставкових композицій 

“Вони захищали Вітчизну”, “Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте” 

щорічно куратори 

6 Організація зустрічей з колишніми 

військовослужбовцями 

щорічно куратори 

7 Проведення фестивалів військової пісні 

“Пісні, опалені війною” 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

8 Залучення батьківської громадськості до 

проведення масових гімназійних заходів 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

9  Проведення акції “Милосердя”: 

- привітання ветеранів війни й праці; 

- концерт у будинку ветеранів; 

- операція “Лист солдату”. 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

10 Зустрічі з ветеранами війни та героями 

тилу, ветеранами АТО 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

2.2. Екскурсійно-туристська діяльність 

1 Організація екскурсій для учнів 5-11 

класів по Україні 

щорічно куратори 

2 Туристсько-краєзнавча діяльність щорічно учитель географії. 

2.3. Фізкультурно-оздоровча та військово-спортивна діяльність 

1 Участь у міській спартакіаді допризивної 

молоді 

щорічно учитель фізичного 

виховання 

2 Проведення спортивного свята “Козацькі 

розваги” 

щорічно учитель фізичного 

виховання 

3 Проведення Малих Олімпійських ігор щорічно учитель фізичного 

виховання 

4 Участь у районних спортивних змаганнях 

з футболу, волейболу, плавання, 

стрільби, легкої атлетики 

щорічно учитель Захисту 

України 

5 Забезпечення участі учнів 11 класів у 

навчально-польових зборах 

щорічно  

6 Організація роботи спортивних секцій щорічно, постійно керівники гуртків 

2.4. Краєзнавство 

1 Проведення тематичних виховних годин 

“Почесні громадяни міста” 

щорічно куратори 

2 Зустріч з видатними киянами щорічно Заступник 

директора з ВР 
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3 Проведення конкурсів творів, малюнків, 

вікторин по темах: 

- “Мій родовід”; 

- “Київ – місто моєї долі”; 

- “Є така професія – захисник України” 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

4 Участь гімназистів у районних 

конференціях із краєзнавства 

щорічно керівник гуртка 

5 Організація туристичних походів рідним 

краєм 

щорічно керівник гуртка 

2.5. Суспільно-корисна праця 

1 Проведення конкурсу “Затишна оселя” щорічно Заступник 

директора з ВР 

2 Ремонт меблів у кабінетах щорічно батьківські 

комітети класів 

3 Робота з благоустрою території гімназії щорічно куратори 

2.6. Методичне забезпечення 

1 Створення відео – , кіно – , аудіо –, СD 

фонду для проведення тематичних 

лінійок, виховних годин  

щорічно Заступник 

директора з ВР 

2 Організація підписки на періодичні 

видання 

щорічно Бібліотекар  

3 Розробка сценаріїв традиційних 

гімназійних заходів 

щорічно Заступник 

директора з ВР 

4 Випуск друкованої газети 

 “Ерудит - таймс” 

щомісяця Андрієнко С.В. 

5 Проведення дослідницько-експери- 

ментальної роботи з патріотичного 

виховання 

щорічно Заступник 

директора з НВР 

6 Розробка положень про спортивні та 

військово-спортивні змагання 

щорічно Заступник 

директора з НВР 

7 Розробка інструкцій з охорони праці при 

проведенні екскурсій, походів, 

експедицій 

щорічно методист 

8 Висвітлення досвіду роботи НВК в 

засобах масової інформації 

щорічно Заступник 

директора з НВР 

9 Випуск методичного вісника травень Заступник 

директора з НВР 

 

7.2.2. Проект «Школа — толерантне середовище» 

 

Мета: 

 сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та 

морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного 

громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної 

європейської цивілізації; 

 скоординувати зусилля педагогічної та батьківської громадськості для 

попередження протиправних дій і вчинків серед учнівської молоді; 

 організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і 

умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; 

 забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку; 
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 поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити 

соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту 

прав та інтересів неповнолітніх; 

 налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну 

газету; 

 сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних і комунікативних 

компетентностей учасників навчально-виховного процессу. 

 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці  Забезпечення 

реалізації 

проекту 

1  Ознайомлення вчителів 

НВК із завданнями 

розвитку 

комунікативних та 

інформаційно-

комунікаційних 

компетенцій учнів в 

умовах особистісно 

зорієнтованого та 

діяльнісного підходів у 

виховній роботі 

Вересень  Нарада при 

заступникові 

директора з 

виховної роботи 

2  «Комунікативна 

культура як сукупність 

знань, умінь, навичок 

забезпечення взаємодії 

людей у конкретній 

соціокультурній 

ситуації» 

Січень  Засідання 

педагогічної 

ради 

3  Розгляд стану роботи з 

профілактики 

правопорушень в 

учнівському середовищі 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба 

Наради при 

директорові, 

засідання 

педагогічної 

ради, накази по 

НВК 

4  Вивчення стану й 

поширеності дитячої 

бездоглядності та  

безпритульності 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба 

Збір інформації 

5  Запровадження в 

навчально- виховний 

процес 

здоров’язберігаючих 

технологій, створення 

безпечних умов 

навчання та виховання 

дітей 

 

2020—2025 pp.  Семінар 
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6  Продовження вивчення 

Конституції України 

2020—2025 pp. Учитель права Уроки права, 

виховні години 

7  Аналіз результатів 

педагогічного процесу з 

метою виявлення 

загальних та окремих 

проблем у виховній 

роботі 

2020—2025 pp.  Довідки, накази 

по навчальному 

закладу 

8  Взаємовідвідування 

уроків, виховних 

заходів із метою 

запозичення кращого 

досвіду реалізації 

проблеми, з подальшим 

аналізом 

2020—2025 pp. Куратори, 

учителі НВК 

Засідання 

методичного 

об’єднання 

9  Розробка заходів щодо 

профілактики дитячої 

бездоглядності та 

боезпритульності, 

правової й 

психологічної 

підтримки дітеї і 

підлітків, які потрапили 

в складні соціальні 

умови 

2020—2025 pp. Адміністрація Виконання 

заходів 

10  Підготовка банку 

розробок виховних 

заходів із 

правознавства, із 

проблем профілактики 

злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед дітей 

та підлітків, із питань 

запобігання 

транспортного 

травматизму серед 

дітей, пожежної безпеки 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба 

Створення 

методичних 

матеріалів 

11  Зустрічі з підлітками з 

метою профілактики 

правопорушень і 

навчання правильної 

поведінки в кризових 

ситуаціях 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба 

Засідання ради з 

профілактики 

правопорушень 

12  Моніторинги щодо 

виявлень проявів 

насилля над дітьми, 

бездоглядності, 

правопорушень серед 

неповнолітніх і рівня 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба 

Наради при 

заступникові 

директора з 

виховної роботи 
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обізнаності дітей та 

учнівської молоді з 

питань негативного 

впливу на життя й 

здоров’я алкоголю, 

тютюну, наркотиків 

13  Залучення учнів до 

активного громадського 

життя, запобігання 

антисоціальній 

поведінці. Організація 

проведення рейдів із 

питань запобігання 

негативним проявам у 

молодіжному 

середовищі 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба 

Участь у 

всеукраїнських 

акціях «Життя 

без 

тютюнопаління», 

«Антинаркотик», 

«Тверезість» 

14  «Розвиток 

комунікативних 

компетенцій учнів у 

позаурочній діяльності» 

2020—2025 pp.  Засідання 

педагогічної 

ради 

15  «Формування культури 

спілкування, 

безпечного, 

толерантного 

середовища та 

інформаційної культури 

учасників навчально-

виховного процесу» 

2020—2025 pp.  Конференція 

16  Перегляд і доповнення 

Правил внутрішнього 

розпорядку з метою 

максимального 

гарантування безпеки 

життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

 

2020—2025 pp. Адміністрація Проведення 

тижнів безпеки 

життєдіяльності 

17  Активізація діяльності 

педагогічного колективу 

з органами учнівського 

та батьківського 

самоврядування з 

формування у дітей і 

молоді духовності, 

моральної культури, 

толерантності, уміння 

жити в громадянському 

суспільстві 

 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба 

Проведення 

батьківських 

лекторіїв, 

спільних 

виховних заходів 
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18  Забезпечення розвитку 

гурткової роботи, 

організованого дозвілля 

шляхом максимального 

залучення педагогів і 

батьківської 

громадськості; сприяння 

участі кожного 

педагогічного 

працівника у виховній, 

гуртковій і 

позанавчальній роботі 

 

2020—2025 pp. Адміністрація Робота гуртків, 

факультативів, 

секцій 

19  Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

організації роботи в 

закладі із запобігання 

злочинності й 

правопорушень серед 

дітей і підлітків, дитячої 

бездоглядності, 

бродяжництва та 

жебрацтва 

 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба 

Методичні 

рекомендації 

20  Створення умов для 

реалізації програми 

«Рівний - рівному» 

 

2020—2025 pp. Адміністрація Виконання 

програми 

21  Проведення семінарів- 

тренінгів за участю 

адміністрації, 

практичних психологів, 

соціальних педагогів і 

класних керівників із 

питань профілактики 

насильства, жорстокості 

та впливу сучасних 

телекомунікаційних 

технологій на психіку 

дітей, організації дієвої 

антитютюнової, 

антиалкогольної та 

антинаркотичної 

пропаганди, тактики 

поведінки з учнями, які 

підозрюються у 

вживанні алкогольних, 

наркотичних та 

психотропних речовин 

 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба 

Проведення 

просвітницьких 

заходів, 

семінарів- 

тренінгів 
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22  Продовження 

впровадження в 

практику роботи школи 

комплексної програми 

щодо формування в 

учнів навичок здорового 

способу життя 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба, 

учителі НВК 

За планом 

виховної роботи 

23  Продовження зустрічей 

дітей і підлітків із 

представниками міліції, 

інспекторами служби у 

справах неповнолітніх 

2020—2025 pp. Заступник 

директора з 

ВР, соціальний 

педагог 

Організація та 

проведення 

зустрічей 

24  Проведення, виховних 

заходів на павову 

тематику, круглих столів, 

конференцій 

2020—2025 pp. Заступник 

директора з ВР 

Організація та 

проведення 

заходів 

25  Виявлення під час 

медичного огляду дітей і 

підлітків, схильних до 

вживання алкоголю та 

наркотичних речовин 

2017—2022 pp. Медичні 

працівники 

закладу 

Проведення 

медичних оглядів 

і рейдів по 

гімназії 

26  Сприяння  використанню 

в просвітницькій роботі 

наочності, навчальних 

відеофільмів, які 

сприяють здоровому 

способу життя, із 

превентивного виховання 

учнів 

Постійно  Заступник 

директора з 

ВР, соціально-

психологічна 

служба 

За планом 

виховної роботи 

27  Оформлення в бібліотеці 

виставки літератури про 

шкідливість наркотичних 

засобів, психологічних 

речовин та алкоголю 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

бібліотекар 

НВК 

Оформлення 

виставки 

літератури 

28  Сприяння розвитку 

особистості дитини, 

формування її 

інтелектуального і 

творчого потенціалу, 

формування патріота 

України 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

учителі НВК 

За планом 

виховної роботи 

29  Продовження роботи над 

підвищенням 

психологічної і 

професійної 

компетентності, 

опанування 

інноваційними методати 

й технологіями 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба, 

учителі НВК 

Тренінги, 

семінари 
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30  Продовження співпраці з 

громадськістю: 

 Центром 

репродуктивного 

здоров'я; 

 Центром здоров'я; 

 Міським центром 

зайнятості; 

 Підприємствами; 

 Навчальними 

закладами міста 

2020—2025 pp. Соціально-

психологічна 

служба, 

учителі НВК 

За планом роботи 

НВК 

31  Формування 

інформаційної та 

комунікаційної культари 

учасників навчально-

виховного процесу 

2020—2025 pp. Адміністрація  Наради, виховні 

заходи 

 

7.2.3. Проект «Молодіжна дипломатія» 

 

Мета проекту: 

 формування в НВК молодіжного освітнього середовища як генератора 

майбутніх кардинальних змін у суспільстві; 

 виховання в учнів активної громадянської позиції, толерантності в ставленні 

до інших народів. 

Завдання проекту: 

 поширювати знання про різноманітні країни світу, вивчати культурні 

надбання народів світу; 

 сприяти загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та 

поваги в громадських відносинах; 

 розвивати почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання 

прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру; 

 поширювати знання про міжнародні стандарти з прав людини, дитини; 

 накопичувати знання про Європу в історичному, географічному, 

культурному, економічному та інших аспектах; 

 установлювати та розвивати дружні відносини з міжнародними й 

регіональними молодіжними організаціями; 

 виховувати учнівську молодь у дусі спільних європейських цінностей; 

 формувати громадянську позицію та активізувати участь молоді в процесах 

державного життя України; 

 брати участь у тематичних семінарах, тренінгах, круглих столах, іграх, 

фестивалях. 

Пріоритети проекту: 

 проведення волонтерських та освітніх заходів у місті; 

 розширення доступу колегіантів до вивчення іноземних мов; 

 обмін учнівськими делегаціями; 
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 проведення круглих столів, конференцій, форумів і програм шляхом 

реалізації колегіальних та освітніх заходів, участі учнів закладу в міських, 

обласних, всеукраїнських і міжнародних проектах. 

Очікувані результати: 

 виховання та розвиток толерантних, висококультурних і громадянсько 

активних особистостей, патріотів України та громадян світового 

співтовариства; 

 піднесення на якісно новий рівень роботи Центру молодіжної дипломатії 

колегіуму; 

 налагодження зв’язків з європейськими партнерами; 

 співпраця з євроклубами України, близького та далекого зарубіжжя; 

 пізнання колегіантами світу через участь у проекті «Кроки до пізнання 

світу». 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці  Забезпечення 

реалізації 

проекту 

1.   Укласти угоду з 

Руставською середньою 

школою при Грузино-

українському інституті 

соціальних відносин у 

проекті «Молодіжна 

дипломатія» 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

рада НВК 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

2.  Налагодити роботу в 

міжнародній мережі 

євроклубів та центрів 

молодіжної дипломатії, із 

Представництвом 

Європейської Комісії в 

Україні 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

Центр 

молодіжної 

дипломатії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

3.  Проводити зустрічі та 

клубні змагання з 

представниками 

євроклубів міста, області, 

України 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

Центр 

молодіжної 

дипломатії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

4.  Розробити колегіальний 

проект «Кроки до 

пізнання світу» 

2020—2025 pp. Центр 

молодіжної 

дипломатії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

5.  Щороку святкувати в 

колегіумі День Європи й 

дні окремих 

європейських країн 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

Центр 

молодіжної 

дипломатії 

За позабюджетні 

кошти 

6.  Створити в бібліотечно-

інформаційному центрі 

каталог «Віртуальна 

Європа» 

 

2020—2025 pp. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 
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7.  Організувати тісну 

співпрацю із засобами 

масової інформації щодо 

поширення інформації 

про діяльність 

колегіального Центру 

молодіжної дипломатії та 

євроклубу «Патріот» 

2020—2025 pp. Адміністрація  

8.  Приймати активну участь 

у проекті «Twinning Plus 

Practical Session» 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

Центр 

молодіжної 

дипломатії 

За позабюджетні 

кошти 

9.  Сприяти участі учнів 

гімназії в регіональних і 

всеукраїнських форумах 

молодіжної дипломатії 

2020—2025 pp. Адміністрація За позабюджетні 

кошти 

10.  Брати активну участь у 

різноманітних вікторинах 

з історії, географії, 

економіки різних країн, 

що проводять посольства 

іноземних держав в 

Україні 

2020—2025 pp. Центр 

молодіжної 

дипломатії 

За позабюджетні 

кошти 

11.  Організувати поїздки до 

посольств, консульських 

представництв іноземних 

держав в Україні, 

ініціювати проведення 

«круглих столів» за 

участю послів, консулів, 

інших представників цих 

держав 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

Центр 

молодіжної 

дипломатії 

За позабюджетні 

кошти 

 

7.2.4. Проект «Партнерство в ім’я дитини» 

 

Мета проекту: створення дієвої моделі державно-громадського управління 

розвитку навчальної освіти. 

Завдання проекту: 

 об’єднати зусилля педагогічної та батьківської громадськості щодо співпраці 

в навчанні та вихованні дітей, сприянні їхньому духовному, фізичному, 

творчому розвитку; 

 сприяти участі батьківської громадськості у формуванні освітньої політики 

закладу; 

 удосконалювати систему виховної роботи, упроваджувати нові технології 

організації виховного процесу, активно залучати батьківську громадськість 

до створення виховного простору в НВК; 



281 

 налагодити співпрацю з освітніми, культурно- просвітницькими закладами, 

іншими установами, організаціями та громадськістю для організації й 

підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний час; 

 сприяти розвитку учнівських організацій, надавати можливості дітям брати 

участь у прийнятті рішень щодо їхнього життя та забезпечити свободу 

висловлювання думки; 

 сприяти розвитку волонтерського руху, організації культурних, соціально-

реабілітаційних та оздоровчих заходів, допомозі в соціальній адаптації 

дітям-сиротам, дітям з обмеженими можливостями; 

 сприяти підвищенню авторитету й ролі сім’ї у вихованні та соціалізації дітей 

і підлітків; 

 виховувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних 

традицій і досягнень освітньої педагогіки. 

Пріоритети проекту: сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи 

педагогічного колективу з батьками учнів і громадськістю. 

Очікувані результати: 

 залучення громадськості, батьків, учнів до створення в НВК ефективного 

виховного простору; 

 піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з 

батьками учнів; 

 активізація роботи органів учнівського самоврядування. 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці  Забезпечення 

реалізації 

проекту 

1  Укласти тристоронню 

угоду про співпрацю між 

батьківською 

громадськістю, 

адміністрацією НВК та 

учнівським 

самоврядуванням і 

забезпечити її виконання 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

рада НВК, 

учнівське 

самоврядування 

 

2  Виконувати громадську 

експертизу соціально-

педагогічних ініціатив і 

проектів, дослідницько-

експериментальної 

роботи, орієнтованих на 

вдосконалення й 

розвиток НВК 

 

2020—2025 pp. Рада НВК  У межах 

бюджетного 

фінансування 

3  Розробити проект 

«Ерудит» для навчання 

лідерів учнівського 

самоврядування 

 

2020—2025 pp. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

У межах 

бюджетного 

фінансування 
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4  Постійно залучати членів 

батьківської 

громадськості та членів 

учнівського 

самоврядування до 

складу журі, конкурсних 

комісій, заходів для 

учнівської молоді та 

нагородження 

переможців 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

рада НВК, 

учнівське 

самоврядування 

 

5  Створити при НВК 

просвітницькі центри для 

популяризації знань із 

родинної педагогіки, 

досвіду взаємозв’язку 

сім’ї й закладу освіти, 

виховання 

громадянського 

становлення особистості, 

формування здорового 

способу життя 

 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

рада НВК, 

соціально-

психологічна 

служба 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

6  Провести серію 

семінарів, тренінгів для 

батьківської 

громадськості з 

проблеми вдосконалення 

співпраці сім’ї й 

навчального закладу 

 

2020—2025 pp. Центр виховної 

роботи, 

соціально- 

психологічна 

служба 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

7  Забезпечити підготовку 

вчителів до організації 

співпраці з органами 

учнівського 

самоврядування 

 

2020—2025 pp. Заступник 

директора з ВР, 

психологічна 

служба 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

8  Сприяти участі 

громадських організацій 

у розв’язанні актуальних 

проблем освіти, 

підвищення ролі вчителя 

у формуванні 

громадянського 

суспільства 

 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

рада НВК 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

9  Забезпечити ефективну 

роботу Ради НВК та 

піклувальної ради 

 

2020—2025 pp. Директор  

У межах 

бюджетного 

фінансування 
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10  Організувати роботу 

постійних семінарів для 

членів ради гімназії з 

актуальних питань 

громадянського 

самоврядування в НВК 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

голова ради 

НВК 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

11  Сприяти участі НВК в 

конкурсі моделювання 

структур і форм 

учнівського 

самоврядування 

загальноосвітніх і 

позашкільних закладів 

2020—2025 pp. Центр виховної 

роботи, рада 

колегіантів 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

12  Створювати умови для 

діяльності на базі гімназії 

громадських дитячих і 

молодіжних організацій 

2020—2025 pp. Адміністрація У межах 

бюджетного 

фінансування 

13  Сприяти залученню дітей 

до участі в навчально-

оздоровчих зборах для 

різних категорій учнів 

(лідерів учнівського 

самоврядування, юних 

спортсменів, техніків, 

екологів, журналістів, 

дитячих художніх 

колективів тощо) 

2020—2025 pp. Адміністрація, 

центр виховної 

роботи 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

 

7.2.5. ПРОЕКТ «Я і мої права» 

 

Сучасний стан 
Важливим аспектом діяльності гімназії є забезпечення правової освіти та 

виховання учнів, попередження правопорушень злочинності серед 

неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності. 

Правоосвітня робота в гімназії насамперед здійснюється на уроках з основ 

правознавства. 

У гімназії щорічно проводяться олімпіади з правознавства, конкурси-

захисти учнівських науково-дослідницьких робіт МАН «Дослідник». 

У гімназії працює рада з питань профілактики правопорушень , до складу 

якої входять, окрім педагогів, представники батьківських комітетів, учнівського 

самоврядування та правоохоронних органів. 

 

Мета проекту; 
- утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні 

правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті; 

- підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх. 
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Шляхи реалізації проекту; 

1. Модернізувати  систему попередження правопорушень і злочинів серед 

неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

2. Розробити та включити в плани виховної роботи батьківські збори на 

правову тематику. 

Куратори, 

2020-2025 рр. 

3. Сприяти роботі факультативу з правової освіти для старшокласників. 

ЗДВР, 

з 2020 р. 

4. Запроваджувати в НВК нові ігрові, дискусійні заходи для дітей та юнацтва: 

- проведення рольових ігор (таких, як «Захист прав дітей у нашій державі»); 

- уроки ввічливості «Я і мої права»; 

- дебати «Чи потрібен я Україні таким, яким я є сьогодні?», «Що таке 

правомірна поведінка?», «Як ти співвідносиш правові та моральні норми у 

своєму житті?»; 

- брейн-ринги (за І розділом Конституції України, або «Система захисту прав 

людини в Україні: минуле та сучасне»); 

- тренінги: «Закон і я», «Право та молодь»; 

- цикл виховних годин з теми «Культура поведінки»; 

- психологічні тренінги для учнів з проблем подолання стресів, кризових 

ситуацій, вирішення внутрішньосімейних проблем, емоційних травм. 

ЗДВР, 

2020-2025рр.  

5. Кафедрі національного виховання розробити та затвердити програму 

морально-етичного виховання в дусі концепції НВК «Ерудит», упровадити в 

практику роботи класів проведення декад етикету, увічливості, культури 

поведінки. Залучати важковиховуваних учнів до роботи в гуртках та 

різноманітних позакласних заходах. 

ЗДВР, 

до квітня 2025 р.  

 

6. Вивчати та запроваджувати кращий національний і зарубіжний досвід з 

питань правової освіти та виховання, профілактики бездоглядності та 

правопорушень серед неповнолітніх, їх соціальна реабілітація в суспільстві, 

проводити засідання круглих столів з працівниками правоохоронних закладів 

з метою обміну досвідом у правовому вихованні учнів, роботи з 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх , їх 

соціальної реабілітації в суспільстві. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 
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7. Надавати   психологічну   підтримку   учням   та   їх   батькам   у   питаннях 

профілактики виникнення шкідливих звичок. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

8. Створити папку матеріалів з правової освіти на допомогу кураторам та 

батькам. 

ЗДВР, 

листопад 2020 р. 

9. Проводити День спільних дій в інтересах дітей, присвячений підписанню 

Конвенції з прав дитини. 

ЗДВР, 

Щорічно, листопад 

10.  Щоквартально  проводити  звірення  з  усіма  службами  району:   відділами 

кримінальної  міліції  у  справах  неповнолітніх,  зі  службою  у  справах 

неповнолітніх. 

11Визначити,   що   головною   метою,   підсумком   освітянської   діяльності 

гімназії «Ерудит» є особистість, яка володіє творчим потенціалом, уміє його 

реалізувати в повній мірі, особистість, яка адаптована до світу, що дуже 

швидко змінюється, і яка усвідомлює своє місце в ньому. 

Дирекція гімназії,  

2020-2025 рр. 

12. Зосередити увагу всього педагогічного колективу на актуальні проблеми 

підліткового віку, психологічні аспекти кризових явищ у підлітковому 

середовищі. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

13. З метою посилення ролі гімназії в патріотичному вихованні підлітків 

продовжити роботу щодо запровадження державної та власної символіки, 

реалізацію Закону України «Про мови» й вивчення героїчного минулого 

нашого народу. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

14. Формувати в гімназії позитивне емоційне поле взаємовідносин серед учнів 

з метою попередження правопорушень серед підлітків, озброєння їх 

науково обґрунтованими знаннями з небезпечного впливу алкоголю, 

тютюнопаління та наркоманії. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

15. Відшукати нові форми педагогічного керівництва органами учнівського 

самоврядування. 

ЗДВР, 

2025 р. 

16. Зміст, форми та методи роботи кураторів підпорядкувати визнанню 

особистості дитини як найвищої соціальної цінності. Навчально-виховну 

роботу організувати на основі всебічного вивчення особистості дитини 

психологічних, фізіологічних, фізичних, інтелектуальних особливостей, 
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створювати в класних колективах психологічно-комфортну ситуацію, 

сприяти розвитку здібностей та таланту учнів. Упроваджувати такі 

принципи педагогіки, як співробітництво, гуманізм, демократизм у 

взаємостосунках учителя, куратора та дитини. 

Куратори,  

2020-2025 рр. 

17. Шляхи перебудови сімейного та навчального виховання вбачити 

насамперед: 

- забезпечення всебічної та ефективної психолого-педагогічної освіти 

батьків; 

- уключення батьків у навчально-виховний процес як рівноправних 

учасників з урахуванням їх здібностей та можливостей; 

- надання    ефективної   допомоги    батькам   у    вихованні    дітей    

шляхом кваліфікованої індивідуальної допомоги; 

- тактовне    втручання    педагогів    у    внутрішньосімейні    відносини    з    

метою коригування положення дитини в цій системі. 

Дирекція, педагогічний 

колектив,  

2020-2025 рр. 

18. Визначити такі основні напрямки й форми роботи психолога та вихователя-

куратора: 

- діагностика творчої діяльності; 

- прогнозування   результатів   академічної,   дослідницької   та   інших   

видів творчої діяльності; 

- розробка   програм   індивідуального   розвитку   та   саморозвитку   

творчої особистості; 

- адаптація учнів; 

- забезпечення   злагодженості   дій   гімназії   та   сім'ї   в   

самовизначеності особистості; 

- організація медико-психологічної допомоги учням; 

- озброєння учнів методами самовиховання з метою забезпечення 

належного рівня загальної культури поведінки в ставленні до оточуючих і 

себе; 

- координація діяльності вчителів-предметників; 

- поглиблена індивідуалізація виховної роботи з учнями; 

- організація колективів учнів. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 

19. Увести в практику роботи звіт куратора та психолога на нарадах при директорі про стан 

правової роботи в класі. 

ЗДВР, 

2020-2025 рр. 
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7.2.6. Проект «До джерел духовності» 

 

1. Культура та родина (5-7 класи) 

 

Людина повинна постійно думати, 

що вона може зробити для світу, 

для людства, для родини... 

                                    Д. Лихачов 

Знання: 

• знати фізичний стан членів родини; 

• знати біографії своїх батьків, предків, родовід; 

• знати проблеми та турботи родини; 

• знати сімейні закони та звичаї; 

• знати культуру сімейних стосунків; 

• знати соціальні ролі в родині; 

• знати інтереси та захоплення рідних; 

• знати звичаї та традиції рідного краю. 

• знати історію своєї вулиці, міста; 

• знати народний календар, прикмети; 

• інші. 

Уміння: 
- уміти піклуватися про здоров'я своїх близьких, родичів; 

- уміти розповісти про свою родину, родичів; 

- уміти розповісти про професії своїх батьків; 

- уміти планувати сімейний бюджет; 

- уміти підтримувати історію Батьківщини, її традиції та звичаї; 

- інші.  

Дії: 

• надавати допомогу рідним і близьким; 

• зберігати сімейні традиції, передавати їх своїм дітям; 

• виконувати домашню роботу; 

• створити сімейних літопис; 

• не засмучувати рідних своїми вчинками; 

• приймати гостей родини; 

• організувати дозвілля родини; 

• проводити екскурсії містом; 

• інші. 

Можливі форми роботи: 
- факультатив "Сімейна абетка"; 

- факультатив "Народні промисли"; 

- фестиваль сімейних ансамблів; 

- Різдвяні зустрічі; 

- "Подорож у своє минуле"; 

- "Хочу й треба"; 

- гуртки "Господарочка", "В'язання" 

- Різдвяні зустрічі; 
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- «Подорож у своє минуле». 

2. Культура та праця (8-9 класи)  

Знання: 

• знати основи економічної культури; 

• знати основи економічних знань; 

• знати професійно-посадові, суспільні функції людини в суспільстві; 

• знати культуру побуту; 

• знати види діяльності людини; 

• знати культуру фізичної праці; 

• інші. 

Уміння: 
- уміти вибрати свій вид діяльності; 

- уміти визначати свої професійні схильності, інтереси; готуватися до вибору 

професії; 

- уміти організовувати свою працю, своє робоче місце; 

- уміти поважати працю іншої людини; 

- уміти бути дбайливим і щедрим; 

- уміти реалізувати себе в обраних видах діяльності; 

- інші. 

Дії: 

• організовувати трудові десанти; 

• виготовляти одяг, у тому числі, національний; 

• доглядати за тваринами; 

• вирощувати овочі, квіти; 

• займатися продуктивною працею  з  елементами    підприємницької діяльності; 

• ремонтувати меблі; 

• інші. 

Можливі форми роботи: 
- гуртки: «Господарочка», «Народні   промисли»,  «В'язання»,  «Обробка 

деревини»; 

- «Світ твоїх захоплень»; 

- «Фабрика сюрпризів»; 

- «Майстерня діда Мороза»; 

- трудові операції «За чистоту та порядок»; 

- акція «Копійка карбованець береже»; 

- збір макулатури; 

- рейди «Милосердя», «Турбота»; 

- операція «Джерело»; 

- інші. 

3. Культура та пізнання (10 -11 класи) 

Знання: 
• знати культуру розумової праці; 

• знати роль і місце людини в житті; 

• знати прийоми самовиховання; 

• знати значення поняття «краса»: зовнішня та  внутрішня; 

• знати культуру зовнішнього вигляду; 
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• знати норми культурного життя; 

• знати співвідношення матеріального та духовного; 

• знати роль преси, радіо, телебачення; 

• знати назву людини в житті; 

• знати основи економічної культури; 

• знати ідеал чоловіка й жінки; 

• інші. 

Уміння: 
- уміти осмислювати й аналізувати події, що відбуваються; 

- уміти застосовувати етичний захист у повсякденному житті; 

- уміти культурно сприймати, відтворювати, передавати інформацію; 

- уміти сприймати навколишній світ; 

- уміти виховувати в собі розумні потреби; 

- уміти вибрати свою позицію стосовно навколишньої дійсності, гідно 

використовувати характеристики людського життя (щастя, совість, борг, воля); 

- інші. 

Дії: 
• самостійно працювати над поглибленням знань з предметів, які цікавлять; 

• вести бесіди, диспути, дискусії про події, що відбуваються в країні та за 

кордоном; 

• брати активну участь у предметних тижнях, олімпіадах, днях науки; 

• інші. 

Можливі форми роботи: 

- спецкурс «Люди та суспільство»; 

- спецкурс «Людинознавство»; 

- гімназійний краєзнавчий музей «Джерела»; 

- психологічні тренінги; 

- інтелектуальні аукціони; 

- олімпіади; 

- предметні тижні; 

- захист проектів, рефератів; 

- «Презентація світу», «Філософський стіл», «Діалоги зі століттям»; 

- інші. 
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7.2.7. Проект «Мій Київ» 

 

Мета та завдання проекту: 

- ознайомлення учнів з історією й сучасним життям Києва як столиці України, 

одного з мегаполісів світу, багатофункціонального міста, видатного центру 

світової культури; 

- формування в гімназистів уявлення про різноманітні сторони життя Києва й киян, 

розвиток у них умінь поєднувати панорамний погляд на столицю з 

вичленовуванням окремих деталей повсякденності міста; 

- розвиток у учнів потягу знати Київ, розуміти його розумом і серцем, формування 

особистісного ставлення гімназистів до свого міста; 

- розвиток громадянських якостей учнів, патріотичного ставлення до України, її 

столиці; 

- вивчення проблем розвитку Києва, формування в учнів бачення свого міста в 

сьогоденні й у майбутньому вирішення цих проблем, особистого внеску в 

удосконалення життя столиці; 

- адаптація учнів до київської дійсності, допомога в орієнтації учнів у 

вирішенні питань подальшої освіти й виборі професії, місця майбутньої роботи. 

 

Строки реалізації проекту -  2020 -2025 роки 

 

Виконавці основних заходів цільового проекту: 

Рада НВК, дирекція, педагогічний, 

учнівський та батьківський колективи 

 

Обсяги та джерела фінансування цільового проекту: 

- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески. 

 

Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту: 
- виховання справжнього патріота свого міста, своєї держави; 

- залучення учнів до участі в пошуково-дослідницькій роботі "Я - киянин"; 

формування банку даних використання можливостей Києва для вдосконалення 

навчально-виховного процесу в НВК. 

 

Контроль за виконанням цільового проекту: 

Рада НВК, Науково-методична рада 

Характеристика проблеми 

Виховання як управління процесом розвитку особистості, її духовно-моральної 

сфери є складовою процесу соціалізації, соціального становлення дитини. У зв'язку з 

цим очевидна його виключна вільність. У Києві, так як і у всій країні, цей процес 

здійснюється сьогодні в непростих умовах соціальних змін. Програма "Освіта Києва 

2020-2025" показує об'єктивну картину стану культурно-виховної сфери міста. А 

саме вказує на зниження загальнокультурного рівня населення, деформацію сім'ї, 
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зростаючий дефіцит гуманності, значне погіршення здоров'я дітей. І тому створення 

проекту "Києвознавство" стає вимогою часу. 

Програмуючи систему виховання юних киян, необхідно врахувати специфіку 

столичної освіти в цілому. Ця специфіка визначається тим, що Київ є: 

- великим містом, що інтегрує у своєму житті численні етнічні й конфесійні 

спільності; 

- символом державності, столицею, що акумулює в собі історію всієї країни; 

- однією   з   провідних   столиць   світу,   яка  покликана   відповідати найвищим 

зразкам світової культури й освіти. 

Перелічені характеристики мають пряме відношення до змісту освіти юних 

киян, що базується на багатих традиціях  міста й гімназії зокрема. Не випадково 

існує думка, що киянами стають не стільки з народження, скільки з виховання. 

Народна культура виховання, що склалася в місті протягом віків, формувала в 

жителів Києва своєрідний характер. Маючи в основі загальнолюдські ідеали добра, 

краси та справедливості, він акумулював і ряд специфічних рис, властивих жителям 

столиці. По - перше, це загострене почуття відповідальності за долю міста та країни, 

своєрідна "державна свідомість", що проявляється у врівноваженому, терпимому й 

доброзичливому ставленні до людей інших національностей, віросповідань, 

поглядів і звичаїв. По-друге, Київ завжди славився шануванням освіченості, 

професіоналізму й майстерності. Не випадково сюди прагнули за книжковою 

мудрістю талановиті самородки з усієї країни, а населення міста вже у XVII 

столітті відрізнялось майже суцільною грамотністю й розвиненими традиціями 

домашнього виховання. Давня норма міського самоуправління, громадський устрій 

життя, колегіальність у вирішенні питань київського буття сформували розвинену 

демократичну свідомість у поколіннях киян. Це - третя риса, особливо характерна 

для "київського характеру". По-четверте, "київський" стиль архітектури, 

фольклору, декоративно-прикладного мистецтва, річне коло київських свят і обрядів 

упевнено демонструють яскраво виражене в поколіннях киян почуття прекрасного, 

світле світосприйняття. Нарешті для киян був характерним нерозривний зв'язок з 

рідною природою, культ здоров'я, моралі, духовної та фізичної краси. Перелічені 

риси формувалися в процесі домашнього виховання, поглиблено виховувалися в 

школі. Пам'ятати про них, як про глибокі корені, що лежать у основі народної 

педагогічної культури міста, необхідно сьогодні, програмуючи систему виховання 

юних киян. 

Перспектива розвитку цієї діяльності – у  її гуманізації, коли у звеличуванні 

людини бачиться мета громадського життя, на перший план висуваються ідеї та 

орієнтири, пронизані повагою до особистості кожної дитини, турботою про розвиток 

усіх його суттєвих сил. Такими орієнтирами виступають загальнолюдські цінності, 

що створюють у своїй сукупності найбільш прогресивну й популярну у світі 

ідеологію виховання. Узяті більш у загальному вигляді, вони охоплюють основні 

аспекти розвитку життєдіяльності особистості. Людина, Сім'янин, Громадянин, 

Патріот, Землянин, Професіонал, Творець - ці поняття, які цілеспрямовано 

реалізуються в професіональній діяльності педагогів, повинні стати основою 

виховної системи. 
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Напрямки, мета й основні задачі проекту 
1. "Я - киянин". 

Виховує любов до рідного гнізда, гордість за столицю, почуття єдності з 

долею Вітчизни. 

2. "Пам'ять поколінь". 

Повернення молоді до історії свого народу - повага до традицій, дбайливе 

ставлення до пам'ятників мистецтва й культури, усвідомлення взаємозв'язку 

діяльності людини та оточуючої її природи. Громадянсько-патріотичне виховання 

вимагає розвивати в підростаючого покоління почуття любові до свого народу, 

поваги до мудрості й досвіду, накопиченому протягом століть. У людини з 

дитинства повинні формуватися такі якості, як повага до сім'ї, повага до предків і 

знання традицій, любов до історії своєї Батьківщини, бажання відродити краще, 

зробити майбутнє щасливим.  

Мета: виховання в дітей інтересу до навколишнього світу, пробудити любов до 

Батьківщини та її героїчного минулого. 

3. "Батьківщина моя - Україна". 

Мета : формування в гімназистів усвідомлення інтернаціональної 

єдності українців, єдиної сім'ї народів, що здійснюється у всіх сферах 

    освіти. Увага повинна бути націлена на моральні цінності народів 

України, на державні символи й свята, знаменні й пам'ятні події історії та 

культури, на образ серця Батьківщини - Київ. 

4. "Захисники Вітчизни". 

Мета: підготовка молодої людини до виконання обов'язків захисника своїх 

близьких, свого міста, своєї Батьківщини, сформувати в гімназистів такі якості, як 

любов до Батьківщини, уміння орієнтуватися в екстремальній ситуації, фізична 

досконалість і стійкість, високий освітній потенціал і спроможність до 

самовиховання. 

Оцінка ефективності реалізації проекту 

Реалізація проекту дозволить: 

- сформувати цілісний погляд учнів на столицю завдяки розширенню 

освітніх функцій; 

- розвинути позитивне ставлення гімназистів до Києва, сформувати особистісні 

якості юного громадянина; 

- навчить учнів жити у великому світі - місті Києві; 

- створити банк даних з різноманітних напрямків роботи з дітьми, 

використовуючи можливості столиці; 

- виявити талановитих і обдарованих дітей; 

- провести   фестивалі,   олімпіади,   конкурси,   інтелектуальні   ігри, благодійні 

акції, екскурсії. 
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№ 
п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відпові- 

дальний 

Контроль Примітка 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1 Створення навчального банку 

даних з різноманітних 

напрямків роботи з учнями, 

використовуючи можливості 

м. Києва 

2020 р. Заступники 

директора 

  

1.2 Обговорити проект 

"Києвознавство" на 

засіданнях: 

• предметних кафедр; 

• науково-методичної ради; 

• педагогічної ради 

січень- 

лютий 

2021 р. 

Директор, 

заступники 

директора, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.3 Запровадження в НВК 

інтегрованого курсу "Мій Київ" 

Щорічно  Директор   

1.4 Підбір і розстановка 

педагогічних кадрів, які 

викладатимуть предмет "Мій 

Київ" 

серпень, 

2021 р. 

Директор   

1.5 Забезпечити умови для 

систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які 

викладають предмет "Мій 

Київ" за програмою 

проблемних та навчальних 

семінарів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.6 Визначення й формулю- 

вання функціональних 

обов'язків науково- 

методичної ради, розши- 

рення її повноважень у 

аспекті реалізації проек- 

ту "Києвознавство" 

Січень, 

2022 р. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

1.7 Визначення й формулю- 

вання функціональних 

повноважень методич- 

них об'єднань, розши- 

рення їх повноважень у 

аспекті реалізації про- 

екту "Києвознавство" 

Січень, 

2022 р. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.8 Створення творчої групи 

вчителів з організації 

навчально-виховної 

роботи з питань 

реалізації проекту 

"Києвознавство" 

Вересень, 

2022 р. 

Директор, 

заступники 

директора 

  

1.9 Створення постійно 

діючої експертної комісії 

з проблем організації 

навчання й виховання 

творчих учнів 

Вересень, 

2022 р. 

Директор 

гімназії 
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1.10 Створення освітнього банку 

даних про здібних, талановитих 

і обдарованих дітей 

Постійно Практичний 

психолог 

  

1.11 Здійснення особистісно 

орієнтованого підходу до учнів 

шляхом упровадження нових 

технологій навчання та 

виховання 

3 2020 р. Директор    

1.12 Використання культурно-

історичної спадщини Києва як 

великого культурно-

історичного та наукового 

центра України в процесі 

навчання та виховання учнів 

Постійно Дирекція 

гімназії 

  

1.13 Координація дій культурно-

просвітницьких закладів, 

розміщених на території 

Солом'янського району м. 

Києва 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.14 Координація виховної роботи 

навколо культурно-

просвітницьких та історичних 

закладів і місць столиці 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.15 Розробка положень про 

гімназійний тур конкур- 

сів "Я - громадянин 

України. Україна - мій 

рідний дім", знавців рід- 

ного міста "Києве мій", 

"Я - майбутнє Києва" 

Вересень- 

грудень 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

1.16 Розширення мережі 

факультативних занять, гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами: 

а) розробка програм 

спецкурсів у системі 

факультативних занять 

краєзнавчого напрямку з 

урахуванням індиві- 

дуальних здібностей 

обдарованих дітей; 

б) коригування програм 

гуртків, курсів за вибо- 

ром, клубів за інтереса- 

ми, переорієнтування їх 

на роботу, використо- 

вуючи наукову, 

історичну, культурну 

базу м. Києва; 

в) організація й прове- 

дення екскурсій (авто- 

бусних, пішохідних), 

туристичних походів  

Постійно 

 

 

 

Щорічно з 

серпня 

 

 

 

 

 

Щорічно з 

серпня 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Рада НВК 

 

 

 

Заступники 

директора 

 

 

 

 

 

Заступники 

директора 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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історичними, культурними, 

науковими та промис- 

ловими місцями м. Києва; 

г) організація й прове- 

дення творчих звітів за 

результатами роботи 

факультативів, гуртків, 

курсів за вибором, клубів 

за інтересами 

 

 

 

2020- 2025 рр. 

 

 

 

Керівники 

предметних 

кафедр, 

учителі 

1.17 Розробка системи нав- 

чання орієнтованого на 

зону найближчого роз- 

витку дітей, викорис- 

товуючи краєзнавчий 

матеріал 

Лютий 

2022 р. 

Науково- 

методична 

рада 

  

1.18 Здійснити педагогічний відбір 

методик педагогічних технологій, 

особистісно розвивальних 

методик з предметів 

Постійно Науково-

методична рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.19 Вивчення можливостей нових 

технологій навчання та 

виховання з організації 

краєзнавчої роботи 

Постійно Науково-

методична 

рада, керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.20 Удосконалення системи 

навчально-виховної роботи, 

функціонування додаткових 

освітніх послуг, установлених 

понад навчальні плани: 

а) забезпечення раціо- 

нального режиму проведення 

уроків, платних додаткових 

освітніх послуг, позакласних 

заходів, екскурсій; 

б) уведення нових 

розвивальних курсів; 

 

 

 

в) моніторинг нових 

розвивальних курсів 

2020- 

2025 рр. 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

До 2025 р. 

 

 

 

 

Постійно 

Рада НВК 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

1.21 Пропаганда кращих авторських 

розробок дидактичного, 

психолого-педагогічного 

забезпечення навчально-

виховного процесу, 

краєзнавчої роботи 

Постійно Науково-

методична 

рада 
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1.22 Забезпечення проекту 

педагогічними кадрами 

високої кваліфікації й 

необхідної для практики 

спеціалізації, стимулю- 

вання творчої активності 

практичних працівників 

Постійно Дирекція, 

Рада НВК 

  

2. Науково-експериментальна та пошуково-дослідницька робота 

2.1 Залучення учнів до 

києвознавчих 

дослідницьких проектів 

(у тому числі й 

телекомунікаційних) 

2020- 

2025 pp. 

Науково- 

методична 

рада 

  

2.2 Участь учнів у 

києвознавчих 

дослідницьких проектах 

(утому числі 

телекомунікаційних) 

2020- 

2025 pp. 

Науково- 

методична 

рада 

  

2.3 Видання творчих робіт 

учнів-переможців 

конкурсних робіт МАН, 

у тому числі засобами 

нових комунікаційних 

технологій 

2020- 

2025  pp. 

Науково- 

методична 

рада, центр 

"ДСН" 

  

2.4 Установлення зв'язків з 

науково-культурними 

центрами Києва; 

міжнародних, 

міжрегіональних зв'зків 

з організаторами пошуку 

з питань Києвознавства 

2020- 

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

2.5 Удосконалення структури 

наукового товариства учнів 

2020 p. Дирекція    

2.6 Удосконалення 

роботи осередку 

побратимства 

"Злагода" 

2020- 

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

2.7 Організація відкритого 

захисту проектів педагогів з 

організації києвознавчої 

роботи 

Щорічно Науково-

методична 

рада 

  

2.8 Розробка програм інтегрованих 

курсів: "Я -киянин", "Київ на 

шляху до світової культури", 

"Київ у III тисячолітті" 

3 2020 p. Керівники 

предметних 

кафедр 
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2.9 Спрямування змісту 

Києвознавства за такими 

напрямками: 

•   Географічне 

положення та 

природне середовище 

Київського регіону; 

•    Київ історичний; 

•   Господарське життя 

Києва; 

•   Соціальне 

середовище столиці; 

•   Культурне 

середовище міста; 

•   Київ - політичний 

центр; 

•   Юний киянин 

2020- 

2025 pp. 

Науково- 

методична 

рада 

  

2.10 Участь членів наукового 

товариства в науково-

практичних конференціях 

3 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

2.11 Розробка положення 

про творчі групи, 

науково-дослідницьку 

лабораторію 

"Києвознавство" 

Лютий 

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

2.12 Удосконалення 

організаційних основ 

проведення конкурсів, 

олімпіад, вікторин, 

інтелектуального 

марафону: 

 а) залучення 

обдарованих дітей до 

підготовки завдань для 

проведення конкурсів, 

олімпіад, вікторин, 

інтелектуального 

марафону; 

б) випуск інформаційного 

збірника про досвід, 

організацію та результати 

проведення конкурсів, 

олімпіад, вікторин, 

інтелектуального марафону 

2020- 

2025 pp. 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

1 раз на рік 

Науково- 

методична 

рада 

об єднань  

 

 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

 

 

Центр 

"ДСН" 

 

 

  

3. Соціально-психологічне забезпечення проекту 

3.1 Участь у розробці концепції 

психолого- 

педагопчних основ учня-

пошуковця, дослідника.  

2020-

2025 pp. 

Практичний 

психолог 
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3.2 Розробка і апробація системи 

ранньої поетапної діагностики та 

своєчасного виявлення 

обдарованих та талановитих 

дітей. 

2020-

2025 pp. 

Практичний 

психолог 

  

3.3 Проведення психолого- 

педагопчних 

консиліумів з питань 

зазначення рівня 

дослідницьких, 

пошукових, творчих здібностей 

учнів, області перспективного і 

найближчого розвитку дітей. 

1 раз в 

семестр 

Практич- 

ний 

психолог, 

вчителі 

  

3.4 Організація постійно діючого 

семінару для вчителів, 

спрямованого на підвищення 

рівня їхньої психолого-

педагопчної підготовки. 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

  

3.5 Розробка програми вивчення 

особи дитини, індивідуальних карт 

психологічного розвитку здібних і 

талановитих дітей. 

2020 р. Практичний 

психолог 

  

3.6 Формування банку 

діагностичних методик 

індивідуального розвитку учнів. 

2020 р. Практичний 

психолог 

 

  

3.7 Розробка алгоритмів, пам'яток 

для учнів гімназії різних 

вікових груп, способів ведення 

самостійної науково-практичної 

діяльності. 

2020  р. Практич-ний 

психолог 

  

3.8 Організація роботи з виявлення 

професійних нахилів гімназистів 

-учнів 9 - 11-х класів. 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.9 

 

 

Участь у розробці 

індивідуальних освітніх 

програм для обдарованих дітей.  

Постійно 

 

 

Практичний 

психолог 

  

З.10 Підготовка рекомендацій з 

профілактики розумових, 

емоційних та інших 

перевантажень, запобігання 

шкідливих стресів щодо 

формування психолого-

фізіологічної стійкості 

обдарованих дітей. 

2020 р. Психолог   
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4. Організація роботи з вищими навчальними закладами, науковими центрами міста 

Києва 

4.1 Розробка пакету нормативно-

правових документів про 

роботу з вищими навчальними 

закладами та науковими 

центрами м. Києва. 

Жовтень-

грудень 

2020 р. 

Дирекція    

4.2 Налагодження зв'язків та 

укладання угод між 

навчальним закладом і 

вищими 

навчальними закладами, 

науковими центрами 

Києва. 

2020-2025pp. Дирекція 

гімназії 

  

4.3 Залучення викладачів 

вищих навчальних закладів, 

наукових працівників до 

роботи з дітьми в рамках 

проекту "Києвознавство". 

2020-2025 

pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

4.4 Вивчення можливостей 

введення спеціальних 

інтегрованих курсів та 

викладання їх силами 

викладачів вузів та наукових 

працівників. 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

5. Організація і зміст виховної роботи 

5.1 Організація роботи гуртків та 

клубів за інтересами, що носять 

києвознавчий характер. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.2 Організація постійно діючого 

семінару "Києвознавство" із 

залученням науковців, провідних 

спеціалістів з різних галузей 

культури та виробництва Києва. 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.3 Організація вивчення науково-

популярної, довідникової, 

психолого-педагогічної, 

методичної літератури з проблем 

викладання "Києвознавства". 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.4 Підготовка і систематизація 

матеріалів на допомогу 

вчителям -предметникам, 

кураторам з питань реалізації 

проекту "Києвознавство". 

3 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

5.5 Забезпечення участі 

обдарованих дітей у 

районних, міських і 

державних конкурсах різного 

напрямку. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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5.6 Організація діяльності 

вокального класу. 

3 2020 р. Керівник 

вокального 

класу 

  

5.7 Вдосконалення діяльності 

театральної студії, внесення 

до репертуару матеріалів про 

Київ та киян. 

3 2020 р. Керівник 

театральної 

студії 

  

5.8 Організація творчих 

звітів гуртків, 

факультативів, курсів за 

вибором "Мій подарунок 

Києву". 

1 раз в 

семестр 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.9 

 

 

 

Участь учнів у 

Всеукраїнському конкурсі "Я -

громадянин України. Україна - 

мій рідний дім". 

3 2020 р. 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.10 

 

 

 

Участь талановитих і 

обдарованих дітей у конкурсах: 

"Я -майбутнє Києва", "Київ -

місто моє".  

3 2020 р. 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.11 

 

 

 

Організація педаго- 

гічного консультування 

батьків щодо роботи з 

обдарованими дітьми.  

Постійно 

 

 

 

Дирекція 

 

 

  

5.12 

 

 

 

 

 

Інформування батьків з 

питань критеріїв і показників 

досягнення учнями 

визначеного 

рівня навчання, розвитку 

здібностей.  

Постійно 

 

 

 

 

 

Куратори, 

вчителі -

предметники 

 

 

  

5.13 Організація роботи 

батьківського 

університету з питань 

становлення і розвитку 

творчої особистості.  

3 2020 р. 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

  

5.14 

 

 

 

Залучення батьків до 

підготовки гімназійних, 

районних заходів різних 

напрямків. 

Постійно 

 

 

 

Дирекція  

 

 

  

5.15 

 

 Організація постійно- 

діючого семінару для учнів 

з питань 

реалізації проекту 

"Києвознавство": 

• "Київ - моя мала 

"Батьківщина"; 

• "Побажання XXI 

століттю"; 

•   "XXI століття без 

наркотиків. Я хочу 

жити"; 

 •   "Технічний Київ у 

новому столітті"; 

2020-

2025pp. 

 

 

 

вересень 

жовтень 

 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 
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 •    "Нам жити у XXI 

столітті"; 

•    "Використання 

практично- 

дослідницьких 

технологій у 

пошуково- 

дослідницькій 

роботі"; 

•   "Екологічна карта 

Києва"; 

•   "Вахта пам'яті". 

січень 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

травень 

6. Науково-методичне забезпечення 

6.1 Обговорення проблеми 

організації роботи щодо 

реалізації проекту 

"Києвознавство"і визначення 

подальших перспектив на 

засіданнях: 

• методичні кафедри; 

• науково-методичної  

          ради; 

• педагогічної ради; 

• Ради гімназії. 

Щорічно Директор, 

заступник 

директора 

  

6.2 Організація роботи 

методичних об'єднань над 

проблемою реалізації 

проекту "Києвознавство". 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.3 Робота над створенням 

індивідуальних освітніх 

програм для обдарова- 

них дітей за напрямками: 

•   "Я - киянин"; 

•   "Пам'ять поколінь"; 

•   "Батьківщина моя - 

Україна"; 

•   "Захисники 

Вітчизни"; 

•   "Географічний 

фактор в історії 

Києва"; 

•   "Екологія Києва"; 

•   "Таланти твої, 

Києве". 

2020-

2025pp. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

6.4 

 

 

 

Конкурс методичних 

проектів з організації 

краєзнавчої роботи з 

обдарованими дітьми. 

2020-

2025pp. 

 

Науково- 

методична рада 

 

  

6.5 

 

 

 

 Збір і систематизація 

матеріалів києвознавчого 

змісту на допомогу вчителям і 

кураторам.  

Постійно 

 

 

 

Бібліотекар 
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6.6 

 

 

Розробка пам'яток, алгоритмів 

для учнів, методик самостійної 

дослідницької діяльності. 

2020 р. 

 

 

Бібліотекар 

психолог 

 

  

6.7  

 

 

Збір і систематизація 

матеріалів періодичних видань 

з даної проблеми.  

2020-2025 

pp. 

Бібліотекар 

 

 

  

6.8 

 

 

 

Організація творчих звітів 

вчителів, які 

працюють над реалізацією 

проекту.  

2020-2025 

pp. 

 

Науково-

методична рада 

 

  

6.9 Вивчення можливостей 

втілення нових 

технологій навчання та 

виховання юного 

громадянина України. 

Організація постійно- 

діючого науково-практичного 

семінару з питань роботи з 

обдарованими дітьми:  

 Підвищення рівня 

мотивації в учнів як 

основа успішного 

навчання. 

 Соціологічні дослідження 

як форма наукової роботи 

учнів. 

 Роль наукового товариства, 

учнів.  

 Використання практично-

дослідницьких технологій 

для розвитку мотивації до 

навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 Підліток на порозі III 

тисячоліття. 

 Які вчителі потрібні 

обдарованим дітям. 

 Програми наукових 

досліджень Києва. 

 Що потрібно знати вчителю 

про діагностику творчості і 

обдарованості. 

 Пеихолого-педагогічні 

засади розробки методу 

особистісного і 

пізнавального розвитку 

учнів. 

2020-2025pp. 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

грудень 

 

 

 

 

 

січень 

 

лютий 

 

березень 

 

 

квітень 

 

 

травень 

Заступник 

Директора з 

науково- 

методичної 

роботи 
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7. Фінансове забезпечення 

7.1 

 

 

 

Організувати матеріально-

технічне, фінансове забезпечення 

реалізації проекту 

"Києвознавство". 

Постійно Ради, 

директор 

НВК 

  

7.2  

 

 

Розробити систему 

стимулювання учнів (стипендії, 

дипломи, путівки). 

    

7.3  

 

 

 

Заснувати стипендії для 

обдарованих дітей, переможців 

районних і міських конкурсів і 

олімпіад. 

    

 

7.2.8. Проект «Крок до природи» 

 

Мета і завдання проекту: 

- створення системи екологічної освіти і виховання в НВК; 

- формування в учнів поваги до природи як пріоритетної загальнолюдської 

цінності; 

- створення умов для проведення гімназистами змістовної, корисної, цікавої 

екологічної освіти. 

 

Строки реалізації проекту: 2020-2025 роки. 

 

Виконавці основних заходів цільового проекту: 
Рада НВК, дирекція, педагогічний, учнівський та 

батьківський колективи 

 

Обсяги та джерела фінансування цільового проекту: 

- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески; 

Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту: 
- підвищення теоретичного рівня викладання за рахунок виділення на кожному 

етапі навчання головної теоретично-екологічної проблеми, узагальнення 

фундаментальних теоретичних концепцій природознавства з ідеями і 

поняттями класичної і соціальної екології, удосконалення тематичної 

структури предмета; 

- вирішення задач морального, естетичного і трудового виховання, розвиток 

здібностей наукового морального, естетичного мислення по відношенню до 

екологічних ситуацій; 

- формування безкорисних і піднесених мотивів діяльності по відношенню до 

природи, впевненості у переборенні екологічної небезпеки, впевненості у 

всебічній цінності природи для людини і суспільства. 

Контроль за виконанням цільового проекту : 

Рада НВК,  

Науково-методична рада 
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Основні напрямки діяльності: 

- матеріально-технічне забезпечення НВК; 

- формування екологічних знань учнів та їх батьків (бесіди спеціалістів - 

екологів); 

- організація роботи екологічного клубу "Джерельце"; 

- участь у загальноміських акціях, конкурсах, змаганнях, наукових 

дослідженнях, практичних роботах щодо втілення у життя проектів: "Тварини 

в місті", "Птахи України", "Вода жива", "Зелена хвиля", "Кислотні дощі", 

"Парки — легені міста", "Екологічні проблеми великого міста" та інших; 

- участь у програмі "Крок до природи" Київського палацу дітей та юнацтва; 

- озеленення гімназійної території та приміщення закладу; 

- налагодження тісних зв'язків з Київською міською організацією 

Українського товариства охорони природи, Всеукраїнською екологічною 

лігою та її дитячою спілкою "Екологічна втрата"; 

- включення екологічної освіти в усі види навчальних програм, проведення 

змістовної екологічної роботи, направленої на практичну діяльність у 

довкіллі кожного з учнів. 

 

Характеристика проблеми 
  У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, 

присвячених проблемам навколишнього середовища й гармонійного розвитку 

людства, велика увага приділяється екологічній культурі й свідомості, 

інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, місці 

проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних 

екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери й 

цивілізації. Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту. 

  Екологічна освіта - це освіта, яка допомагає зрозуміти й засвоїти 

поведінку людини стосовно навколишнього середовища, це формування 

екологічної культури як окремих осіб, так і суспільства в цілому. 

  НВК повинний впливати на формування особистості, виховувати в учнів 

почуття відповідальності за свою поведінку, а також прагнення до створення 

гармонії між самими людьми та іншими формами життя. 

Я стільки чув похвальних слів про Київ, 

Такі захоплені чув голоси! 

І це - не чемності самої вияв, 

А лиш визнання справжньої краси. 

                                     М. Рильський 

Київ - одне з найдревніших міст Європи та світу. Історія його існування 

налічує 1,5 тисячоліття. За цей час Київ був свідком багатьох бурхливих подій. 

З Києвом пов'язане виникнення давньоруської держави - Київської Русі. Місто 

було її політичним і культурним центром. Саме тут було розпочато хрещення 

Київської Русі, закладено основи державотворення. Тут були написані 

літописи, перший давньоруський кодекс законів "Руська правда". 

Про Київ писали в давніх літописах, візантійських хроніках, про нього 

розповідали французькі мемуари, скандинавські саги та давньоруські билини, 
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твори східних авторів. Сьогодні Київ – столиця незалежної Української 

держави, центр її політичного життя. Водночас місто є найбільшим 

економічним, промисловим і культурним центром України. 

В економічному, соціальному та екологічному плані Київ не можна 

розглядати відособлено від столичного регіону. Щільність населення 

столичного регіону майже у 4 рази перевищує середню по Україні. 

Столичний регіон має потужний виробничий потенціал, на його території 

зосереджено 9,9% виробничих та невиробничих основних фондів держави, в 

тому числі у Києві - 6,2%, Київський області — 3,7%. Усе це зумовлює 

підвищене техногенно-екологічне навантаження на навколишнє природне 

середовище. 

Останніми роками підготовлено й почав діяти Закон України "Про 

столицю України - місто - герой Київ", що надав міський громаді нові 

можливості для економічного зростання та соціального розвитку. 

Однак, якими б динамічними і вражаючими не були цифри, здобутки 

міста, життя його, наші будні немислимі без довкілля, без оточуючого 

природного середовища. 

Екологічна освіта на порозі 3-го тисячоліття стала необхідною складовою 

гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Екологічне виховання й 

інформування населення, підготовка висококваліфікованих фахівців названі в 

програмних документах, присвячених  навколишньому середовищу, одними з 

найважливіших і найнеобхідніших засобів здійснення переходу до 

гармонійного розвитку всіх країн світу. Це положення підкреслюється і в 

останніх міжнародних документах (міжнародний звіт "Рїо+5", "Керівництво з 

підготовки національних доповідей про виконання країнами "Порядку денного 

на 21 сторіччя" та ін.). 

Проект складний з урахуванням сучасного стану й перспектив розвитку 

суспільного знання, спрямований на перебудову освіти і виховання відповідно 

до вимог часу та основних положень Національної доктрини розвитку освіти у 

XXI столітті та базується на сформульованій у Посланні Президента України до 

Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія 

економічної та соціальної політики”. 

Оцінка ефективності реалізації проекту 

Реалізація проекту забезпечить формування цілісного екологічного 

знання й мислення учнів, необхідних для прийняття екологічно обґрунтованих 

рішень на рівні НВК, Києва, країни загалом; дозволить самореалізуватися 

учням гімназії у відповідності до своїх індивідуальних здібностей. Для 

реалізації проекту необхідно: 

- сформувати банк даних з різноманітних напрямків роботи з обдарованими 

дітьми, створити систему екологічної освіти й виховання в НВК; 

- формувати в учнів повагу до природи як пріоритетної загальнолюдської 

цінності; 

- створити умови для проведення учнями змістовної, корисної, цікавої 

екологічної роботи. 
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п/п Зaxoди Термін 

виконання 

Відповідальний Конт-

роль 

Примітка 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1. Створення банку даних щодо 

різноманітних напрямків 

екологічної роботи з учнями 

при використанні можливостей  

м. Києва 

2020 р. Заступник 

директора 

  

1.2. Обговорення проекту "Живе 

дерево" на засіданні: 

• предметних кафедр; 

• науково-методичної ради; 

• педагогічної ради 

Серпень- 

листопад 

2020 р. 

Директор, 

заступники 

директора, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.3. Запровадження в НВК курсів 

"Людина і природа", "Основи 

здоров’я", "Валеологія" 

Серпень 

2020 p. 

Директор   

1.4. Підбір і розстановка 

педагогічних кадрів, які 

викладатимуть предмети 

"Основи здоров’я", 

"Валеологія", курс "Людина і 

природа" 

Серпень 

2020 p. 

Директор   

1.5. Забезпечення умови для 

систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які 

викладатимуть предмети 

екологічного циклу за 

програмою проблемних та 

навчальних семінарів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.6. Визначення й формулювання 

функціональних обов'язків 

науково-методичної ради, 

розширення її повноважень в 

аспекті реалізації проекту "Живе 

дерево" 

Січень 

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.7. Визначення й формулювання 

функціональних повноважень 

предметних кафедр, 

розширення їх повноважень в 

аспекті реалізації проекту 

"Живе дерево" 

Січень 

2021 р, 

Керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.8. Створення творчої групи 

вчителів з організації 

навчально-виховної роботи з 

питань реалізації проекту "Живе 

дерево" 

Вересень 

2020 р. 

Директор, 

заступники 

директора 

  

1.9. Створення постійно діючої 

експертної комісії з проблем 

організації навчально-виховної 

роботи з творчими учнями 

Вересень 

2020 р. 

Директор 

гімназії 
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1.10 Створення гімназійного банку 

даних про здібних, 

талановитих і обдарованих 

дітей 

Постійно Практичний 

психолог 

  

1.11. Здійснення особистісно-

орієнтованого підходу до учнів 

шляхом впровадження нових 

технологій навчання та 

виховання 

З 2020 р. Директор 

гімназії 

  

1.12. Визначення оптимальних 

умов і форм організації 

гігієни розумової праці, 

харчування, відпочинку й 

зміцнення здоров'я учнів 

2020-2025 

pp. 

Рада гімназії   

1.13. Використання можливостей 

Києва як столиці України в 

процесі навчання та виховання 

гімназистів 

Постійно Дирекція    

1.14. Координації дій культурно-

просвітницьких, екологічних 

закладів, розміщених на 

території Солом'янського 

району м. Києва 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.15. Координація виховної роботи 

навколо культурно-

просвітницьких, науково-

екологічних закладів столиці 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.16. Розробка положень про еколого-

валеологічннй клуб 

"Джерельце", тур конкурсів "Я - 

майбутнє Києва", "Молодь за 

здоровий спосіб життя", 

"Екологічна варта", конкурсу 

екологічного плакату 

Вересень- 

грудень 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.17. Розширення мережі 

факультативних занять, гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами: 

а) розробка програм спецкурсів у 

системі факультативних занять 

екологічного напрямку з 

врахуванням індивідуальних 

здібностей обдарованих дітей; 

б) коригування програм гуртків, 

курсів за виробом, клубів за 

інтересами, переорієнтування їх 

на роботу з використанням 

наукової  еколого-

натуралістичної бази м. Києва; 

в) організація й проведення 

екскурсій (автобусних, 

пішохідних), туристичних 

походів з метою розширення 

Постійно 

 

 

 

щорічно з 

серпня 

 

 

 

щорічно з 

серпня 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

Рада НВК 

 

 

 

Заступник 

директора 

 

 

 

Заступник 

директора 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 
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знань рідної природи та 

проведення пошуково-

дослідницької роботи; 

г) організація й проведення 

засідань "круглого столу", 

конференцій, семінарів, зустрічей 

з науковцями-екологами, 

громадськими діячами, 

політиками, лікарями тощо: 

д) організація й проведення 

творчих звітів за результатами 

роботи факультативів, гуртків, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами 

 

 

 

2020 

2025 р. 

 

 

 

Керівники 

предметних 

кафедр 

1.18. Розробка системи навчання, 

орієнтованого на зону 

найближчого розвитку дітей, з 

використанням краєзнавчого 

матеріалу 

Лютий 

2021 р. 

Науково 

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.19. Здійснити педагогічний відбір 

методик педагогічних 

технологій, особистісно-

розвивальних методик з 

предметів 

Постійно Науково 

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.20. Вивчення можливостей нових 

технологій навчання та 

виховання з організації 

екологічної природо-

натуралістичної роботи 

Постійно Науково 

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.21. Вдосконалення системи 

навчально-виховної роботи, 

функціонування додаткових 

освітніх послуг, встановлених 

понад навчальні плани: 

а) забезпечення раціонального 

режиму проведення уроків 

платних додаткових освітніх 

послуг, позакласних заходів, 

екскурсії тощо; 

б) введення нових 

розвивальних курсів; 

 

 

 

в) моніторинг нових 

розвивальних курсів 

2020-2025рр. 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

до 2025 р. 

 

 

 

 

постійно 

Рада НВК 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 
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1.22. Пропаганда кращих 

авторських розробок, 

дидактичного, психолого-

педагогічного забезпечення 

навчально-виховного процесу, 

екологічної, природо-

натуралістичної роботи 

Постійно Науково-

методична 

рада 

  

1.23. Забезпечення проекту 

педагогічними кадрами високої 

кваліфікації і необхідної для 

практики, спеціалізації, 

стимулювання творчої 

активності педагогічних 

працівників 

Постійно Дирекція, рада 

НВК 

  

2. Науково-експериментальна та пошуково-дослідницька робота 

2.1. Залучення учнів до 

екологічних дослідницьких 

проектів (в тому числі і 

телекомунікаційних) 

2020-

2025 pp. 

Науково-

методична 

рада 

  

2.2. Участь учнів у екологічних, 

природоохоронних проектах (в 

тому числі телекомунікаційних) 

2020-

2025 pp. 

Науково-

методична 

рада 

  

2.3. Видання творчих робіт учнів-

переможців конкурсних робіт 

МАН, в тому числі засобами 

нових комунікаційних 

технологій 

2020-

2025 pp. 

Науково-

методична рада 

центр "ДСН" 

  

2.4. Встановлення зв'язків з 

науково-дослідницькими 

природоохоронними, 

екологічними центрами Києва, 

України; міжнародних, 

міжрегіональних зв'язків з 

організаторами пошуку з 

питань охорони 

навколишнього середовища 

2020-

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.5. Вдосконалення структури 

наукового товариства учнів 

До 2025 р. Дирекція 

гімназії 

  

2.6. Вдосконалення роботи 

еколого-валеологічного 

клубу любителів природи 

"Джерельце" 

2020-2025 

pp. 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

2.7. Організація відкритого захисту 

проектів педагогів з організації 

екологічної роботи 

Щорічно Науково-

методична рада 

  

2.8. Розробка програм інтегрованих 

курсів "Людина і природа", 

"Валеологія", "Основи здоров’я" 

З 2020 р. Керівники 

предметних 

кафедр 
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2.9. Спрямування змісту екологічної 

роботи за такими напрямками: 

• Вивчення рослинного і 

тваринного світу Київського 

регіону; 

• Екологія і здоров'я; 

• Екологічне краєзнавство; 

• Екологічна освіта в рамках 

природознавства; 

• Екологічна освіта на уроках 

іноземної мови; 

• Управління процесами 

екологізації в гімназії 

2020-

2025 р р. 

Науково-

методична рада 

 

  

2.10. Участь членів наукового 

товариства гімназистів у 

наукова-практичних 

конференціях 

З 2020 p. Науково-

методична рада 

  

2.11. Розробка положення про творчі 

групи, науково- дослідницьку 

лабораторію "Живе дерево" 

Вересень 

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

2.12. Вдосконалення організаційних 

основ проведення конкурсів, 

олімпіад, вікторин, 

інтелектуального марафону: 

а) залучення обдарованих 

дітей до підготовки завдань для 

проведення конкурсів, олімпіад, 

вікторин, інтелектуального 

марафону; 

б) випуск інформаційного 

збірника про досвід, 

організацію і результати 

проведення конкурсів, 

олімпіад, вікторин, 

інтелектуального марафону 

2020-2025pp. 

 

 

 

 

щорічно  

 

 

 

 

 

1 раз на рік 

Науково-

методична рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

 

Центр "ДСН" 

  

2.13. Проведення науково-

практичних конференцій за 

результатами екологічних 

акцій, експедиції, подорожей, 

екскурсій та заохочення 

активних учасників 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  



311 

2.14. Участь учнів у реалізації 

програми "Крок до природа", 

проекту "Прибери планету", 

проведенні екологічних акцій: 

"Вирости своє дерево", 

"Зимовий сад", "Парки - легені 

міста", "День Землі", "День 

довкілля", "День охорони 

навколишнього середовища", "До 

чистих джерел", "Вода жива", 

"Тварини в місті", "Моє 

подвір'я", "Екологічні проблеми 

великого міста" та інших 

2020-2025pp. Заступник 

директора 

  

2.15. Підготовка переліку тем 

учнівських науково-

дослідницьких робіт МАН з 

проблем екологічної мережі 

України 

2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3. Соціально-психологічне забезпечення проекту 

3.1. Участь у розробці концепції 

психолого-педагогічних основ 

учня-пошуковця, дослідника 

2020-

2025 pp. 

Практичний 

психолог 

  

3.2. Розробка й апробація системи 

ранньої поетапної діагностики 

та своєчасного виявлення 

обдарованих і талановитих дітей 

2020-

2025 pp. 

Практичний 

психолог 

  

3.3. Проведення психолого-

педагогічних консиліумів з 

питань зазначення рівня 

дослідницьких, творчих, 

пошукових здібностей учнів у 

області перспективного і 

найближчого розвитку дітей 

1 раз в 

семестр 

Практичний 

психолог, 

вчитель 

  

3.4. Організація постійно діючого 

семінару для вчителів, 

спрямованого на підвищення 

рівня їхньої психолого-

педагогічної підготовки 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи, 

практичний 

психолог 

  

3.5. Розробка програми вивчення 

особистості дитини, 

індивідуальних карт психічного 

розвитку здібних і талановитих 

дітей 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

3.6. Формування банку 

діагностичних методик 

індивідуального розвитку 

учнів 

З 2020 р. Практичний 

психолог 
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3.7. Розробка алгоритмів, пам'яток 

для учнів гімназії різних вікових 

груп, способів ведення 

самостійної науково-

дослідницької і практичної 

діяльності 

З 2020 р. Практичний 

психолог 

  

3.8. Організація роботи з 

виявленням професійних 

нахилів гімназистів - учнів 9-

11 класів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

3.9. Участь у розробці 

індивідуальних освітніх 

програм для обдарованих 

дітей 

Постійно  Практичний 

психолог 

  

3.10. Підготовка рекомендацій з 

профілактики розумових, 

емоційних та інших 

перевантажень, запобігання 

шкідливих стресів щодо 

формування психолого-

фізіологічної стійкості 

обдарованих дітей 

2020 р. Практичний 

психолог 

  

4. Організація роботи з вищими навчальними закладами, науковими центрами міста 

Києва 

4.1. Розробка пакету нормативно-

правових документів про роботу 

з вищими навчальними 

закладами та науковими 

центрами м. Києва 

Жовтень-

грудень 

2020 р. 

Дирекція    

4.2. Налагодження зв'язків та 

укладання угод між 

навчальним закладом й 

вищими навчальними 

закладами, науковими 

центрами  

м. Києва 

2020-

2025 pp. 

Дирекція    

4.3. Залучення викладачів вищих 

навчальних закладів, наукових 

працівників до роботи з учнями 

в рамках проекту "Живе дерево" 

2020-

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

4.4. Вивчення можливостей 

введення спеціальних 

інтегрованих курсів та 

викладання їх силами 

викладачів вузів та наукових 

працівників 

2020-

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 

  

5. Організація і зміст виховної роботи 

5.1. Організація роботи гуртків та 

клубів за інтересами 

природознавчого та 

екологічного напрямків 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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5.2. Організація постійно діючого 

семінару "Живе дерево" із 

залученням науковців, 

провідних спеціалістів з різних 

галузей природознавства, 

екології, науки і культури 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.3. Забезпечення участі 

обдарованих дітей у районних, 

міських і державних конкурсах 

екологічного напряму 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.4. Організація діяльності гуртка 

"Дизайн та естетика" 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.5. Вдосконалення діяльності 

театральної студії, внесення до 

репертуару матеріалів про 

охорону навколишнього 

середовища 

З 2020 р. Керівник 

театральної 

студії 

  

5.6. Організація творчих звітів 

гуртків, факультативів, курсів 

за вибором 

1 раз в 

семестр 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.7. Участь учнів у загальноміських 

акціях, конкурсах, змаганнях, 

наукових дослідженнях, 

практичних роботах щодо 

втілення в життя проектів: 

"Тварини міста", "Птахи 

України", "Вода жива", "Зелена 

хвиля", "Кислотні дощі", "Парки 

- легені міста" та інших 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.8. Вдосконалення діяльності 

еколого-валеологічного клубу 

"Джерельце" 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.9. Участь гімназистів у програмі 

"Крок до природи" Київського 

палацу дітей та юнацтва 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.10. Організація роботи класних 

колективів щодо озеленення 

приміщень і території гімназії 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 
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5.11. Налагодження тісних зв'язків з 

Київського міською 

організацією Українського 

товариства охорони природи, 

Всеукраїнською екологічною 

лігою та її дитячою спілкою 

"Екологічна варта", Українським 

відділенням міжнародної 

організації "Грінпіс" та іншими 

екологічними організаціями 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

керівник клубу 

"Джерельце" 

  

5.12. Організація педагогічного 

консультування батьків щодо 

роботи з обдарованими дітьми 

Постійно Дирекція 

гімназії 

  

5.13. Інформування батьків з питань 

критеріїв і показників досягнення 

учнями визначеного рівня 

навчання, розвитку здібностей 

Постійно Куратори, 

вчителі 

предметники 

  

5.14. Організація роботи батьківського 

університету з питань 

становлення і розвитку творчої 

особистості 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.15. Залучення батьків до 

підготовки учнів, районних, 

загальноміських заходів 

еколого — валеологічного 

напрямку 

Постійно Дирекція 

гімназії 

  

5.16. Організація постійно діючого 

семінару для учнів з питань 

реалізації проекту "Живе 

дерево": 

 "Дім, де ми живимо"; 

 "Якби я був міністром 

екології"; 

 "Екологічна карта Києва"; 

 "Ліс потребує допомоги"; 

 "Побажання XXI століттю"; 

 "Поезія і природа"; 

 "Використання практично-

дослідницьких технологій у 

пошуково-дослідницькій 

роботі"; 

 "Чисте, прозоре і свіже 

повітря рідної землі"; 

 "Цікава орнітологія"; 

 "Збережемо нашу природу 

для прийдешніх поколінь" 

2020-

2025pp. 

 

 

вересень 

жовтень 

 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

 

 

 

квітень 

 

травень 

червень 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

керівник клубу 

"Джерельце" 

  

5.17. Удосконалення роботи 

органів учнівського 

самоврядування 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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5.18. Організація заходів згідно з 

соціо-екологічним календарем: 

22.03 - Всесвітній День водних 

ресурсів ;  

23.03 – Всесвітній 

метереологічний день; 

 24.03 - Всесвітній День 

боротьби з туберкульозом; 

29.03 - День захисту Землі; 

01.04 - Міжнародний День 

птахів (міжнародна екологічна 

акція); 

 02.04 - День геолога; 07.04 - 

Всесвітній День здоров'я; 

15.04 - День екологічних Знань; 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

 18.04 - Міжнародний День 

охорони пам'ятників та 

історичних місць; 

18-22.04 - Дні заповідників і 

Національних парків; 

 22.04 - Міжнародний День 

Землі; 

26.04 - День пам'яті 

загиблих у радіаційних аваріях 

та катастрофах ; 03.05 - День 

Сонця; 

 24.05 - Європейський день 

парків; 

31.05 - Всесвітній день проти 

паління; 

5.06 - Всесвітній день 

навколишнього середовища ; 

17.06 - Всесвітній день боротьбі з 

опустелюванням 

та засухою; 

27.06 - Всесвітній день 

рибальства 

    

5.19. Участь гімназистів у міський грі-

конкурсі "Екологічні проблеми 

великого міста", яка включає 

такі ігри: 

• стартова гра "Людина і 

природа" 

• тематичні ігри: "Екологія і 

здоров'я", 

"Проблеми сміття в місті", 

"Проблеми води", 

"Проблема тварин", 

"Рослини в місті", 

•    фінальна гра "Природа - 

джерело добра, краси та 

здоров'я" 

Щороку Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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5.20. Участь  гімназистів у акціях, які 

проводять Київська міська 

держадміністрація, Державне 

управління ресурсів м. Києва, 

Всеукраїнська екологічна ліга, 

як то: "Первоцвіт", "Замість 

ялинки - новорічний букет", "До 

чистих джерел", Дні 

енергоефективності у  

м. Києві" та ін. 

Щороку 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.21. Підготовка збірки кращих 

творів гімназистів "Я і 

природа" 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

5.22. Участь у міських конкурсах на 

кращі твори, малюнки, 

фотографії "Мій улюблений 

куточок міста", "Майданчик біля 

мого дому", поетичному 

конкурсі "Природа і поезія" 

2020-

2025 pp. 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.23. Започаткування в НВК роботи 

екологічного патруля 

2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

5.24. Організація літніх 

екологічних таборів, 

експедицій, екологічного 

туризму 

З 2020 р. Керівник клубу 

"Джерельце" 

  

5.25. Висвітлення в "Навчальному 

віснику" і засобах масової 

інформації питань щодо 

екологічної діяльності учнів та її 

результати 

2020-

2025 рр. 

Центр "ДСП"   

6. Науково-методичне забезпечення 

6.1. Обговорення проблеми 

організації роботи щодо 

реалізації проекту "Живе дерево" 

і визначення подальших 

перспектив на засіданнях: 

• предметних кафедр; 

• науково-методичної ради; 

• педагогічної ради; 

• Ради гімназії 

Щорічно Директор, 

заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

 проблемою реалізації проекту 

"Живе дерево" 

 науково-

методичної 

роботи 

  

6.2. Організація роботи 

предметних кафедр над  

Постійно Заступник 

директора з 

  

6.3. Робота над створення 

індивідуальних освітніх 

програм для обдарованих 

дітей за напрямками: 

•    "Загальна екологія"; 

2020-2025 

pp. 

Заступник 

директора з 

науково- 

методичної 

роботи 
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•    "Екологія рослин"; 

•    "Екологія людини"; 

•    "Ландшафтна екологія"; 

•    "Моніторинг 

навколишнього 

середовища"; 

•    "Прикладна екологія"; 

•    "Екологічний аудит"; 

•    "Екологічний 

менеджмент"; 

• "Управління екологічною 

безпекою"; 

• "Основи сталого розвитку"; 

• "Екологічна політика"; 

• "Економіка 

природокористування і 

природоохоронної діяльності"; 

• "Нормування антропогенних 

навантажень"; 

• "Сучасні екологічні 

проблеми"; 

• "Екологічна політика" 

6.4. Організація вивчення науково-

популярної, довідникової, 

психолого-педагогічної, 

методичної літератури з проблем 

реалізації проекту "Живе дерево" 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи, 

бібліотекар 

  

6.5. Підготовка й систематизація 

матеріалів на допомогу 

вчителям — предметникам, 

кураторам з проблем реалізація 

проекту "Живе дерево" 

З 2020 р. 

 

 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.6. Розробка пам'яток, алгоритмів 

для учнів, методик самостійної 

дослідницької діяльності 

2020-

2025pp. 

Бібліотекар, 

психолог 

  

6.7. Збір і систематизація матеріалів 

періодичних видань з даної 

проблеми 

2020-

2025pp. 

Бібліотекар   

6.8. Організація творчих звітів 

вчителів, які працюють над 

реалізацією проекту 

2020-

2025pp. 

Науково-

методична рада 

  

6.9. Вивчення можливостей 

втілення нових технологій 

навчання та виховання юного 

громадянина України 

2020-

2025pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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6.10. Організація постійно діючого 

науково-практичного семінару з 

питань реалізації проекту "Живе 

дерево": 

 Комплексний підхід до 

вивчення навколишнього 

середовища з використанням 

між предметних зв'язків; 

 Врахування вікових 

індивідуально-психологічних 

особливостей учнів, їх 

пізнавальних можливостей і 

здібностей до творчості 

процесі навчання і 

виховання; 

 Вибір оптимальних форм, 

методів і прийомів навчання 

екології з наданням учням 

максимального прояву 

самостійності у проведені 

різних типів уроків, занять на 

природі, організації  

екологічної роботи у 

природничо-краєзнавчих та 

художніх музеях, бібліотеках 

та наукових закладах; 

 Організація безпосередня 

практичної діяльності 

(екскурсії, практики, 

практикуми, експедиції) по  

охороні та поліпшенню 

довкілля під час навчальної 

та суспільно-корисної праці; 

 Позитивний вплив учителя 

на виховний процес на 

прикладі власного 

дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища; 

 Єдність педагогів і 

учнівського колективу 

гімназії на основі 

краєзнавчого принципу 

навчання з урахуванням 

особливостей Києва і 

Київської області 

2020- 

2025рр. 

 

 

вересень  

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

березень 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.11. Участь у конкурсі на 

написання кращого 

столичного підручника з 

екології 

2020-

2025pp. 

Науково-

методична рада 
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6.12. Участь у міському конкурсі 

"Вчитель року" в номінації 

"Екологія" 

2020-

2025pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.13. Забезпечення навчання 

педагогічних працівників з 

питань проведення 

екологічних акцій, 

подорожей та екскурсій, 

організації з дітьми науково-

дослідницької роботи, 

проведення конференцій, 

круглих столів тощо 

2020-

2025pp. 

Заступники 

директора 

  

6.14. Проведення семінару для 

вчителів "Екологічна освіта та 

екологічна етика XXI століття" 

2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

6.15. Вивчення та запровадження в 

НВК кращого національного й 

зарубіжного досвіду екологічної 

освіти та виховання. Створення 

умов для використання 

багатовікового досвіду 

українського народу, його 

традицій, фольклору, 

календарної обрядовості, 

краєзнавства з метою 

шанобливого ставлення дітей до 

рідної природи 

2020-

2025pp. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

7. Фінансове забезпечення 

7.1. Організація матеріально-

технічного, фінансового 

забезпечення реалізації проекту 

"Живе дерево" 

Постійно Рада НВК, 

дирекція 

  

7.2. Залучення до фінансування 

базових шефських підприємств 

Постійно Дирекція 

гімназії 

  

7.3. Розробка системи стимулювання 

учнів (стипендії, дипломи, 

путівки) 

2020-

2025pp. 

Рада НВК   

7.4. Заснування стипендії для 

обдарованих дітей, переможців 

районних і міських конкурсів і 

олімпіад 

З 2020 р. Рада НВК   
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7.2.9. ПРОЕКТ «ТРИКУТНИК» 

 

Мета проекту: 

 

- створити дієву модель державно-громадського управління розвитком освіти 

на рівні навчального закладу; 

- сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу 

з батьками учнів, підвищенню авторитету й ролі сім'ї у вихованні й 

соціалізації дітей та підлітків, формуванню сучасної педагогічної культури 

батьків на основі народних традицій та досягнень світової педагогіки. 

 

Шляхи реалізації проекту: 
 

1. Сприяти роботі учнівській ради НВК. 

ЗДВР. 

 2020-2025 pp. 

2. Розробити методичні рекомендації для роботи органів та структур 

громадського самоврядування педагогів, батьків та учнів. 

ЗДВР. 

 2020-2025 pp. 

3. Брати участь у роботі постійно діючих науково-практичних семінарів з 

проблем громадського самоврядування в освіті. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

4. Сприяти участі в роботі районної школи для навчання активу учнівського 

самоврядування НВК. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

5. Щорічно брати участь у конкурсі-огляді на кращу організацію моделювання 

структур і форм учнівського самоврядування "Прогнозуємо своє завтра". 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

6. Сприяти участі старшокласників НВК у міських, міжнародних молодіжних 

акціях, семінарах, конкурсах, літніх таборах для активістів учнівського 

самоврядування. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

7. Сприяти роботі Ради НВК та Піклувальної ради . 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

8. Забезпечувати участь у творчій лабораторії "Ази організаторської 

майстерності" з залученням до роботи учительського, батьківського та 

учнівського активів. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 
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9. Організувати роботу постійно діючого дискусійного клубу старшокласників 

"Лідер у тобі". 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

10. Брати участь у проведенні районного конкурсу на кращий досвід виховання 

дитини "Родовід". 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

11. Вивчити досвід роботи громадських об'єднань учнів і батьків у зарубіжних 

країнах. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

12. Розробити методичні рекомендації для педагогічного колективу, 

батьківського комітету "Організація педагогічної просвіти батьків, проблеми 

та пошуки". 

ЗДВР 

2020-2025 pp. 

13. Продовжити спрямування педагогічного  керівництва  та   координацію 

роботи органів учнівського самоврядування. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

14. Продовжувати роботу активів навчальних центрів учнівського 

самоврядування. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

15. Залучати до роботи з активом вчителів НВК з метою надання методичної 

допомоги, передачі дітям організаторської майстерності та досвіду. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

16. Залучати до організації роботи органів учнівського самоврядування батьків 

та батьківський комітет. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

17. Продовжити   роботу   над   вдосконаленням   проекту   науково-методичної 

роботи "Учнівське самоврядування". Довести його до відома учнівського та 

батьківського комітетів. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

 

18. Провести в НВК батьківські збори на тему "Розвиток учнівського 

самоврядування - важливий фактор вдосконалення навчально-виховної 

роботи в НВК". 

Адміністрація, куратори. 

Січень -лютий 2021 р. 
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19. 3 метою розширення гласності про роботу учнівського  самоврядування 

оформити стенд "Новини з країни "Ерідан". 

ЗДВР. 

 Січень-лютий 2021 р. 

20. Увести  в  практику   звіти   кураторів   про   роботу   органів   учнівського 

самоврядування в класних колективах. 

Куратори. 

1 раз на місяць. 

21. Практикувати   проведення   педагогічних   рад   спільно   з   активом   Ради 

самоврядування "Ерідан". 

Адміністрація.  

2020-2025 pp. 

22. Проаналізувати дієвість рейтингової оцінки діяльності класів    з метою 

вдосконалення та активізації роботи органів учнівського самоврядування в 

класах. 

ЗДВР, голови учнівських 

рад самоврядування.  

Січень 2021 р. 

23. Активізувати  роботу  класних  та  гімназійного   прес-центрів,   випускати 

стіннівки, "блискавки", які б висвітлювали життя НВК. 

Центри "ДСН".  

 2020-2025 pp.  

24. Проводити в навчальному закладі День самоврядування. 

ЗДВР. 

     Щорічно   

25. Практикувати проведення "Дня відкритих дверей" з метою вдосконалення 

відносин педагогічного колективу й батьків на основі доброзичливості, 

поваги, співробітництва. Традиційне свято "День відкритих дверей" вважати 

творчим звітом про роботу й досягнення,  успіхи класного колективу і 

кожного учня. 

ЗДВР. 

2020-2025 pp. 

26. Запровадити   у   практику   роботи   НВК   проведення   психолого-

педагогічного   консиліуму    з    активним     залученням    батьківської 

громадськості. 

ЗДВР, психолог.  

2020-2025 pp. 

27. Розробити та довести до відома батьків модель випускника кожного класу. 

ЗДВР, куратори.  

2020-2025 pp. 

28. Активізувати роботу батьківського комітету з метою залучення батьків до 

керівництва гуртками, секціями, клубами. 

Дирекція.  

2020-2025 pp.  
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29. Переглянути    програму    родинно-національного     виховання    та    план 

педагогічної   освіти   батьків,   спрямувати   їх   на   оволодіння   батьками 

мистецтвом виховання дітей у сім'ї, а також передавати набуті навички в 

найближчому соціальному середовищі, ставати носіями й пропагандистами 

культури виховання. 

ЗДВР, психолог. 

2020-2025 pp.  

30. 3  Метою  посилення  ролі  НВК у  патріотичному  вихованні  підлітків 

продовжувати   роботу   батьківських   університетів,   де   повинні   навчати 

батьків, як виховувати у дитини повагу і любов до рідної землі, історії 

народу, культуру поведінки, правдивість, справедливість тощо. 

Дирекція. 

 2020-2025 pp. 

31. Активізувати проведення спільної роботи НВК, сім'ї та громадськості по 

вихованню свідомої дисципліни й культури, поведінки учнів, залучення їх 

до діяльності за інтересами, в роботі гуртків, секцій, вивчення національних, 

сімейних звичаїв та традицій. 

ЗДВР, куратори. 

          Протягом II семестру 

2020-2025 pp. 

32. Сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу 

з  батьками учнів,  підвищенню  авторитету та ролі  сім'ї у вихованні  й 

соціалізації дітей та підлітків, формуванню сучасної педагогічної культури 

батьків на основі народних традицій і досягнень світової педагогіки. 

Дирекція, 

Науково-методична рада. 

2020-2025 pp. 

33. Продовжити практику проведення   свят,   урочистих   подій,   відзначення 

ювілейних  пам'ятних  дат,   традиційних  масових  заходів   як   важливих 

складових виховної роботи з підлітками. 

Дирекція.  

2020-2025 pp. 

34. 3  метою  демократизації    життя    в    класних    колективах,    створення 

згуртованого працездатного колективу, сприяння розвитку організаторських 

умінь і навичок учнів, становлення їх іміджу, залучення їх до виконання 

громадської роботи вдосконалити педагогічно доцільну систему учнівського 

самоврядування, самоуправління та організувати колективне планування 

діяльності вчителів та учнів через учнівське самоврядування. Кураторам 

класів педагогічно правильно спрямувати роботу органів учнівського 

самоврядування класу на зміцнення дисципліни й порядку, дотримання 

Єдиних вимог до учнів та безумовне виконання Статуту НВК. 

ЗДВР, куратори  

2020-2025 pp. 
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7.2.10. ПРОЕКТ «Партнерство сім'ї і НВК» 

 

Мета: сприяння особистісному розвитку учнів шляхом гармонійного 

поєднання шкільного й сімейного виховання. 

 

Завдання: 
1. Ознайомлення батьків із завданнями діяльності педагогічного колективу на 

новий навчальний рік. 

2. Розробка й впровадження єдиних вимог до учнів у НВК і сім'ї. 

3. Підвищення педагогічної культури й надання психолого-педагогічної 

допомоги батькам у вирішенні проблем сімейного виховання. 

4. Залучення батьків до спільної діяльності з дітьми. 

5. Надання батькам допомоги в коригуванні виховання в сім'ях окремих 

учнів. 

6. Організація діяльності Ради НВК, батьківських комітетів класів. 

 

Принципи: 
1. Принцип українознавства - відродження традицій української сім'ї на 

основі вивчення духовної спадщини нашого народу, історії і культури 

рідного краю і своєї сім'ї, відродження звичаїв і обрядів. 

2. Принцип єдності сімейного і навчального виховання - створення єдиних 

вимог, співдружність сім'ї і НВК. 

3. Принцип систематичності й послідовності - керівництво педагогічною 

самоосвітою батьків і активне включення їх у діяльність з виховання дітей. 

4. Принцип диференційного підходу - врахування вікових, індивідуальних 

особливостей батьків та рівня їхньої педагогічної підготовленості. 

5. Принцип гуманізму - ставлення до дитини як до найвищої цінності. 

6. Принцип правової інформованості - створення науково-правової бази з 

вивчення прав і обов'язків дитини й батьків. 

7. Принцип добровільності - свобода участі батьків у даній програмі. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Ознайомлення батьків зі змістом і методикою 

навчально-виховного процесу 

 
№ Заходи Термін Відповідальні 

1. Ознайомлення батьків зі специфікою 

роботи гімназії, змістом нових 

предметів, Статутом НВК, традиціями 

закладу 

Вересень О.М. Перехейда, 

директор  

2. Екскурсія по навчальному закладу Вересень Куратори 

3. Проведення батьківської конференції у 

співпраці з школами-дитячими 

садками на тему: "Сім'я, дитина, 

дитячий садок, гімназія" 

Листопад Адміністрація  
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4. Ознайомлення батьків учнів 5 -11-х 

класів з ходом виконання програми 

"Здорове дитинство", результати 

медичної діагностики 

Грудень Медсестра 

5. Проведення загальногімназійних 

батьківських  зборів  "Про результати 

діяльності гімназистів  5 - 11 класів за І 

семестр" 

Січень Завуч, куратори 

6. Проведення традиційного дня 

відкритих дверей для батьків 

Квітень Адміністрація 

7. Проведення батьківської 

конференції за підсумками 

навчального року 

Травень О.М. Перехейда, 

директор  

 

ІІ. Психолого-педагогічна просвіта батьків. 

Батьківські клуби 

 
5 клас   

1. Адаптація дитини до нових умов 

навчання 

Жовтень Круглий стіл 

2. Психофізичні особливості 11-річної 

дитини 

Листопад Круглий стіл 

3. Шляхи підвищення ефективності 

інтелектуальної діяльності 

Грудень Круглий стіл 

4. Здорові діти у здорових батьків Січень 

 

 

Зустріч з психологами 

і медиками 

5. Як запобігти появі шкідливих звичок 

6. Виховання бережливості і економії. Діти і 

сімейний бюджет 

Лютий Семінар 

7. Дитячі свята в сім'ї Березень Обмін досвідом 

8. Підводимо підсумки. До побачення, 5-й 

клас 

Квітень Свято 

6 клас   

1. Розвиток уваги і посидючості у 

шестикласника 

Жовтень Семінар 

2. Що робить підлітка "важким"? Листопад Круглий стіл 

3. Статеве виховання гімназистів Грудень Зустріч зі 

спеціалістами 

4. Любов до природи. Тварини в сім'ї Січень Зустріч зі 

співробітниками 

екологічного центру 

5. Підлітки в сім'ї і дитячому колективі Лютий Круглий стіл 

6. Дозвілля й відпочинок підлітка Березень Обмін досвідом 

7. Підведення підсумків Квітень Батьківська 

конференція 
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7 клас   

1. Виховання у підлітків свідомого ставлення 

до навчання і його результатів 

Жовтень Круглий стіл 

2. Взаємовідносини підлітка й дорослого. 

Причини конфліктів, шляхи їх вирішення. 

Листопад Круглий стіл 

3. Зовнішній вигляд: смак, стиль Грудень Лекція-зустріч 

4. Профілактика тютюнокуріння серед 

неповнолітніх 

Січень Зустріч зі 

спеціалістами 

5. Ціннісна орієнтація семикласників Лютий Круглий стіл 

6. Вплив батьків на формування 

характеру і самооцінки у дитини 

Березень Обмін досвідом 

7. Підведення підсумків Квітень Батьківська 

конференція 

8 клас   

1. Організація в сім'ї навчальної праці 

гімназиста. Допомога й контроль батьків, 

потреба в ньому 

Жовтень Семінар 

2. Формування почуття власної 

гідності й поваги до інших людей 

Листопад Круглий стіл 

3. Подружні конфлікти та проблеми дітей Грудень Лекція 

4. Профілактика алкоголізму серед 

неповнолітніх 

Січень Зустріч зі 

спеціалістом 

5. Підліток і закон. Виховання правової 

культури. 

Лютий Круглий стіл 

6. Економічне виховання в сім'ї. Чи 

потрібні підлітку кишенькові гроші? 

Березень Обмін досвідом 

7. Що робити батькам коли...? Квітень Відповіді на запитання 

батьків 

9 клас   

1. 9 клас - вже, чи ще тільки? Хто повинен у 

цьому віці нести відповідальність за успіхи 

й невдачі в навчанні: батьки? вчителі? самі 

учні? 

Жовтень Круглий стіл 

2. Юнацький вік та його особливості Листопад Семінар 

3. Вираження гніву в сім'ї, як це 

впливає на почуття вини 

Грудень Обмін досвідом 

4. Профілактика наркоманії серед 

неповнолітніх 

Січень Зустріч зі 

спеціалістом 

5. Як допомогти дитині вибрати 

професію? Навчальні заклади міста 

Лютий Круглий стіл 

6. Формування активної життєвої 

позиції і психологічної зрілості 

Березень Семінар 

7. Як створити сприятливі умови для 

підготовки до випускних екзаменів 

Квітень Круглий стіл 
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10 клас   

1. Наукова організація навчальної праці 

старшокласників 

Жовтень Круглий стіл 

2. Як ефективно використовувати 

пам'ять 

Листопад Лекції з елементами тренінгу 

3. Проблеми підліткового віку та їх 

розв'язання 

Грудень Круглий стіл 

4. Вільний час: корисно й цікаво Січень Кругли стіл 

5. Виховання сексуальної культури Лютий Лекції з елементами тренінгу 

6. Економічне виховання в сім'ї. Бізнес і діти. Березень Лекції 

7. Психологічні причини залежності від 

шкідливих звичок. 

Квітень Лекція з 

елементами 

тренінгу 

11 клас   

1. Чи комфортно вам разом: батьки і діти? Жовтень Семінар 

2. Здоровий спосіб життя вашої сім'ї Листопад Обмін досвідом 

3. Підготовка старшокласників до 

сімейного життя 

Грудень Круглий стіл 

4. Молодіжна субкультура. Ваше 

ставлення до неї 

Січень Семінар 

5. Старшокласники. Інформаційний 

мінімум про СНІД 

Лютий Зустріч зі 

спеціалістами 

6. Плани випускників на майбутнє і 

позиція батьків 

Березень Круглий стіл 

7. Як створити сприятливі умови для 

підготовки до державної атестації 

Квітень Семінар 

 

ІІІ. Залучення до сумісної діяльності батьків і дітей 

 
Заходи Термін Відповідальні 

1. Участь у всіх формах позаурочної 

діяльності, що організовують куратори,-

походи, екскурсії, вечори, турніри, змагання;  

допомога в оформленні навчальних кабінетів 

і гімназії 

Протягом 

року 

Куратори 

2. Активне залучення батьків до 

профорієнтаційної роботи гімназії: екскурсії 

на підприємства, профконсультації 

Протягом 

року 

Куратори 
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ІV. Корекція негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів 

 
Заходи Термін Відповідальні 

1. Надання психолого-педагогічної допомоги 

батькам, які мають обдарованих дітей (згідно 

з програмою) 

Протягом 

року 

Куратори, психолог, 

предметники 

2. Проведення психолого-педагогічних 

консультацій для батьків (індивідуальні й 

групові, згідно з планом) 

Протягом 

року 

Куратори, психолог, 

предметники 

3. Відвідування кураторами кожної сім'ї 

вдома 

Протягом 

року 

Куратори 

4. Самоосвіта батьків у читальній залі Протягом 

року 

Куратори, бібліотекар 

 

V. Взаємодія школи з громадянськими організація батьків 

 
Заходи Термін Відповідальні 

1. Здійснювати діяльність 

загальногімназійної батьківської Ради 

гімназії і класних батьківських комітетів 

(згідно з планом) 

Протягом 

року 

О.М. Перехейда, куратори 

2. Надавати матеріальну допомогу в 

реалізації різних програм через 

благодійний фонд "Перспектива освіти" 

Протягом 

року 

О.М. Перехейда, куратори 
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7.2.11. Проект "Учнівське самоврядування" 

Здатність до самоврядування в 

суспільстві не є природженою. Це 

результат звички та довготривалої 

підготовки. 

Т. Джефферсон 

І. Обґрунтування актуальності проекту 
Виклики XXI століття актуалізують завдання розвитку особистості, яка 

здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні 

рішення. Не випадково в документах Спеціальної Сесії ООН (травень 2021 р.) 

зазначено, що діти повинні мати можливість здійснювати право вільно 

висловлювати свої думки, набувати знань і навичок, що стосуються прийняття 

рішень і спілкування, з тим, щоб розв'язувати завдання, які ставить життя. 

Необхідно заохочувати енергію й творчість дітей та молоді, щоб вони могли 

брати активну участь у громадському житті. 

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, 

відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання 

молодих лідерів - це проблема підготовки людини майбутнього, людини, що 

відповідає вимогам нового, XXI століття. 

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні 

переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка 

має організаторські здібності, усвідомлює себе потенціальним лідером, має 

бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. 

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть 

надбанням людини тоді, коли вони будуть прищеплені в дитячі роки, коли 

участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем 

необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії. 

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий 

шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що 

відбуваються в нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні 

соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського 

самоврядування. 

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі 

учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу 

учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набуттю нею через соціальну 

практику досвіду активної й компетентної участі в громадському житті. З цих 

причин проект "Учнівське самоврядування" є надзвичайно актуальним. 

II. Мета і завдання проекту 

Мета: створення і впровадження в практику роботи НВК ефективної  

   моделі учнівського самоврядування.  

 

Завдання: 

 організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського 

самоврядування в закладі, яка б відповідала потребам сьогодення; 



330 

 розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в 

учнівському самоврядуванні; 

 визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського 

самоврядування; 

 ініціювання й реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій; 

 реалізація програми навчання лідерів; 

 реалізація програми навчання керівників творчих об'єднань з проблем 

учнівського самоврядування; 

 розробка інструментарію для оцінювання рівня учнівського самоврядування, 

проведення систематичного моніторингу громадської думки щодо його 

розвитку. 

У процесі реалізації проекту передбачено зосередити зусилля 

педагогічного колективу та Ради учнівського самоврядування на: 

 проектування й поетапну апробацію моделі учнівського самоврядування, 

спрямованого на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, 

громадянської активності; 

 визначення соціально педагогічних можливостей позаурочної діяльності 

НВК для впровадження ефективної моделі учнівського самоврядування; 

 впровадження перспективних технологій навчання молодіжних лідерів; 

 освоєння нових підходів з проблеми учнівського самоврядування. 

III. Характеристика проекту за часом 

Термін реалізації проекту: серпень 2020 р. - серпень 2021 р. 

Підготовчий етап: серпень - вересень 2020 р. 

1. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації учнівського 

самоврядування. 

2. Аналіз та оцінка реального стану функціонування учнівського 

самоврядування в НВК. 

3. Колективний пошук оптимальної структури учнівського самоврядування. 

4. Створення банку даних про перспективний досвід, теоретичні й методичні 

розробки та результати досліджень у сфері учнівського самоврядування. 

5. Проведення учнівської конференції "Від учнівського самоврядування -до 

громадянського суспільства". 

6. Проведення науково-практичної конференції "Учнівське 

самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій". 

7. Розробка програми навчання молодіжних лідерів, керівників творчих 

об'єднань з проблеми учнівського самоврядування. 

Очікувані результати: 

а) створення банку даних про перспективний досвід у сфері учнівського 

самоврядування; 

б) створення школи "Лідер у тобі", "Менеджер соціального проекту", 

"Менеджер тренінгових програм". 

Концептуально-організаційний етап: вересень 2021 -  серпень  2022 років. 

1. Створення авторських варіантів моделей учнівського самоврядування в 

творчих об'єднаннях закладу. 

2. Модернізація учнівської організації самоврядування "Ерідан", визначення 
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стратегії й тактики діяльності асоціації. 

3. Розробка нормативно-правових документів, які регулюють діяльність 

асоціації. 

4. Організація роботи школи "Лідер у тобі", "Менеджер тренінгової програми". 

5. Організація семінару для керівників творчих об'єднань. 

Очікувані результати: 

а) модернізація учнівської організації самоврядування "Ерідан"; 

б) збільшення кількості учнівської молоді, яка пройшла навчання в школах 

"Лідер у тобі", "Менеджер соціального проекту", "Менеджер тренінгової 

програми"; 

в) підвищення громадської активності молоді та рівня її участі в процесах 

прийняття рішень; 

г) підвищення педагогічної компетентності керівників творчих об'єднань з 

проблем учнівського самоврядування. 

Формуючийий етап: вересень 2022 - серпень 2023 років. 

1. Подальша розробка концептуальних, методичних та організаційних засад 

системи учнівського самоврядування. 

2. Розширення ролі учнівського самоврядування в життєдіяльності гімназії. 

3. Створення та організація ресурсного центру з проблеми. 

4. Встановлення контактів з науковими, громадськими організаціями, 

проведення спільних заходів з проблем розвитку учнівського 

самоврядування. 

Узагальнюючий етап: вересень 2023 - серпень 2025 року. 

Системний аналіз результатів проекту, визначення його ефективності. 

Розробка варіативних тренінгових програм для навчання лідерів. 

Підготовка і видання методичного посібника "Учнівське самоврядування: 

пошук ефективних моделей і технологій". 

Проведення конференції "Життєтворчий потенціал учнівського 

самоврядування". 

Створення інформаційної бази даних для подальшого визначення напрямів 

діяльності учнівського самоврядування в НВК. 

Виконавці основних заходів проекту: 

Рада учнівського  самоврядування  гімназії,  вчителі-консультанти, 

керівники майстер-класів, учнівський та батьківський колективи. 
 

Обсяги та джерела фінансування проекту: 

- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески. 

Очікувані кінцеві результати реалізації проекту: 

 осягнення учнівською молоддю важливості участі у розв'язанні актуальних 

проблем на рівні НВК, району, міста, країни; 

 розвиток громадянської ініціативи та громадянсько відповідальності 

учнівської молоді; набуття соціальної дії через участь у реалізації соціальних 

проектів; 

 оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, 
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технологіями формування та розвитку життєвої компетентності; 

 залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації 

програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема; 

 розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування; 

 розробка механізмів залучення молоді до активної участі в 

самоврядуванні. 

 

IV. Управління проектом 
Організаційно-методичний супровід проекту в закладі здійснює Рада 

координаторів проекту у складі: 

- директор; 

- заступник директора з науково-методичної роботи; 

- заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- заступник директора з виховної роботи; 

- методист з виховної роботи. 

На Раду координаторів покладено наступні функції: 

• інтегративно-координиційна, яка полягає в об'єднанні та координації 

зусиль всіх структур НВК; 

• навчально-методична, зміст якої полягає в забезпеченні методичним 

інструментарієм, навчальними програмами; в організації навчання 

педагогів і лідерів учнівського самоврядування; 

• дослідницька, яка реалізується через здійснення широкого спектру 

досліджень, моніторингу стану та динаміки розвитку учнівського 

самоврядування в творчих об'єднаннях; 

• інформаційно-рекламна, завданням якої є створення інформаційного 

позитивного іміджу дитячої організації, рекламування діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

 

V. Оцінка ефективності реалізації проекту 

Реалізація проекту дозволить: 

• кураторам максимально використати у роботі з класом досвід 

самовиховання, здатність до самоаналізу, самооцінки; 

• забезпечити виховання в учнів позитивних рис: скромності, доброти, 

діловитості, правдивості, поваги до старших, організованості, 

старанності; 

• сприяти вихованню демократичної культури; 

• збуджувати інтерес до навчання; 

• прищеплювати учням повагу до Законів держави; 

• підготувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в 

суспільстві; 

• активізувати діяльність органів учнівського самоврядування у зміцненні 

дисципліни і порядку, безумовному виконанні Статуту НВК; 

• забезпечити злагодженість дій навчального закладу і сім'ї у самовизначенні 

особистості. 
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7.3. Збереження й зміцнення здоров’я суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

Відомо, що стан здоров’я нації є вагомою складовою національного 

багатства кожної країни, а для кожної людини здоров’я – це найважливіша 

потреба, яка є основою її існування та індикатором успішної реалізації всіх її 

талантів, можливостей та здібностей. 

Навчальний заклад є місцем активної діяльності дитини протягом 9-11 

років. Найважливіші періоди інтенсивного розвитку дитячого організму, коли 

відбувається формування здоров’я, співпадає з важливим соціальним етапом 

дитинства – отриманням загальної середньої освіти. 

Які ж умови і фактори шкільного життя здійснюють руйнівну дію на 

здоров’я дітей? 

Перший – це інструктивно-програмуючі методики. Весь навчальний процес 

спрямований на режим постійного статистичного сидіння за партою. Як 

наслідок сколіоз, короткозорість, стенокардія.  

Другий фактор – це тривала дія на дітей шкільного середовища: закриті 

приміщення, обмежений простір, одноманітні штучно створені елементи. При 

цьому пригнічується емоційна сфера дітей, подавляється імунітет.  

Тертій фактор – інтенсифікація навчання: 

 об’єм навчальних програм, їх інформаційне насичення часто перевищує 

вікові та функціональні можливості учнів; 

 до 80% дітей постійно або часто відчувають навчальний стрес, який знижує 

імунну систему і сприяє захворюваності учнів; 

 істотне збільшення навчального навантаження, що потребує збільшення часу 

на виконання домашніх завдань впливає на нервово-психічні порушення, 

викликає хронічну втому дітей. 

Четвертий фактор – екологічний ризик. 

П’ятий фактор - соціального ризику (розпад сімей). 

Сьогодні, як ніколи, будь-якому педагогічному закладу потрібна 

оздоровча інфраструктура, яка базувалася б на наукових засадах здоров’я.  

Під здоров’язберігаючими технологіями нині слід розуміти: 

 сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

 оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

 повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх 

технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, 

фізкультурно-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних 

здоров’язберігаючих технологій і технологій забезпечення безпеки 

життєдіяльності.  

Аналіз наявних здоров’язберігаючих технологій дає можливість 

виокремити такі типи: 

 здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для 

перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують завдання 
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раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних норм), відповідність 

навчального та фізичного навантаження можливостям дитини; 

 оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення 

фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: 

фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, 

масаж, фітотерапія, музична терапія; 

 технології навчання здоров’я – гігієнічне навчання, розвиток життєвих 

навичок (володіння емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 

травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве 

виховання; 

 виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних рис, які 

сприяють збереженню та зміцненню здоров’я розвитку уявлень про здоров’я 

як цінність, посиленню мотивації на здоровий спосіб життя, підвищенню 

відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

 

Критеріальними показниками сучасного аналізу уроку з точки зору 

здоров’язберігаючої педагогіки є: 

 

Санітарно-гігієнічні: 

 санітарно-гігієнічний режим: провітрене приміщення, чисто вимита підлога, 

відсутність пилу на підвіконнях, наявність кімнатних рослин, чиста дошка; 

 раціональне освітлення класу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами; 

 відповідний тепловий режим, наявність термометра; 

 відповідність парт зросту й віку учнів; 

 ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення; 

 оснащеність уроку необхідним обладнанням, задовільний його стан; 

 відсутність монотонних звукових подразників (комфортний для людини 

рівень шуму – 10 Дб, звичайна спокійна розмова – 40 Дб, максимально 

можливий рівень звуку, який не шкодить здоров’ю – 70 Дб); 

 тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно-гігієнічними нормами: 25-30 

хв у 8-11-х класах. 

Організаційно-навчальні: 

 чергування видів навчальної діяльності учнів (оптимально – не менше 4-6, 

середня тривалість одного виду навчально-пізнавальної діяльності не більше 

10 хв); 

 щільність уроку – 60-80% середньо-швидкий темп уроку; 

 оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність навантаження 

учнів протягом уроку; 

 профілактика втоми: 

- через оптимальне сполучення фронтальних, групових та індивідуальних 

форм роботи з учнями, зміну довільної та емоційної активності й 

розслаблення, чергування періодів активності й розслаблення, зміну видів 

навчальної діяльності; 
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- застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультхвилинок (для 

очей, шиї, хребта, пальців рук на 20 і 35 хвилин уроку), масажних вправ, 

релаксаційних пауз, хвилин розслаблення з використанням музичного 

супроводу; 

 диференційовані домашні завдання (їхні обсяг, робочий ритм, із 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, профільної 

спрямованості).  

Психологічні: 

 урахування вікових психолого-фізіологічних особливостей учнів; 

- у 11-12 років переважним видом діяльності є спілкування з однолітками, 

а важливим є виховання, виявлення емоцій тощо; 

- урахування особливих потреб дитини (вад розвитку); 

 розвиток мотивації на досягнення успіху в навчанні (пояснення виконання 

завдань, підтримка вчителем зацікавленості, успіхів учнів, організація 

інтерактивного навчання та надання взаємодопомоги); 

 раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, 

уяви, мислення, мови; 

 оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних 

досягнень учня не з іншими, а з самим собою; 

 створення емоційно-позитивного клімату навчання (суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія, наявність емоційних розрядок, добрих жартів, усмішок, 

використання гумористичних картинок, афоризмів музикального супроводу 

тощо); 

 кваліфіковане застосування елементів музикотерапії, рухотерапії, 

ароматерапії, культуротерапії, тощо; 

 вигляд учнів наприкінці уроку: 

- відсутність утоми, висока працездатність, активність, здоровий колір 

обличчя тощо; 

- урівноваженість психічного стану; 

- усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка своїх здібностей і 

можливостей інших людей; 

- віра у свої сили, настанова на успіх у житті. 

Навчально-методичні: 

 зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини, наявність 

акцентів на здоров’язбереження; 

 особистісна зорієнтованість уроку; 

 спрямування уроку на розвиток життєвих навичок, компетентностей, 

цінностей; 

 розвиток в учнів життєвої мотивації на здоровий спосіб життя; 

 методи педагогічного впливу на учнів (оптимально – не менше 3 видів за 

урок: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійної, активної, 

інтерактивної діяльності тощо); 

 наявність в учнів можливості вільного вибору (виду навчальної діяльності, 

способу діяльності, рівня складності завдань, способу взаємодії, доведення 
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особистої думки, самооцінки й взаємної оцінки результатів діяльності, 

самопізнання); 

 наявність і застосування завдань різної складності з урахуванням 

особистісних можливостей учнів; 

 гармонійне поєднання навчання, виховання й розвитку учнів у навчальній 

діяльності; 

 домашнє завдання з можливістю вибору різних видів його складності, 

коментування правильності його виконання.  

Формування здорового способу життя через освіту, створення 

здоров’язберігаючого освітнього середовища є одним із пріоритетних 

напрямків роботи вчителів НВК. 

Учителями НВК ведеться інтенсивна робота по створенню 

здоров’язберігаючої інфраструктури на уроках і в позаурочний  час. У цьому 

контексті реалізуються такі заходи: 

 використовуються здоров’язберігаючі технології навчання; 

 дотримується режим рухової активності, поєднання рухового й статичного 

навантаження; 

 авторитарний стиль спілкування замінюється на стиль співробітництва, 

створюються умови для емоційно сприятливої атмосфери навчання; 

 формується в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, 

культивування здорового способу життя тощо; 

 постійно  здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним режимом; 

 створені та вдосконалюються необхідні умови з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів; 

 використовується лист здоров’я, паспорт класу на уроках; 

 обираються методи, які сприяють активізації і творчості учнів (вільна бесіда, 

вибір дії й способу дійства, взаємодія, свобода творчості, навчання дією, 

обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар, учень у ролі вчителя, 

дослідника і т.д.); 

 проводиться постійна зміна навчальної діяльності (письмо, аудіювання, 

читання, розповіді, складання діалогів, перегляд наочних матеріалів, робота 

з комп’ютером, відповіді на запитання, малювання, робота з інтерактивною 

дошкою тощо); 

 використовується не менше трьох методів викладання (словесний, наочний, 

аудіовізуальний методи), змінюючи їх кожні 10-15 хвилин; 

 обов’язковими елементами здоров’язберігаючої організації уроку іноземної 

мови, що запобігатимуть стомленню учнів, є фізкультурні хвилинки, 

динамічні паузи, хвилинки релаксації; 

 стимулювання  зовнішньої мотивації учнів, наприклад, за допомогою 

змагань; 

 стимулювання внутрішньої мотивації учнів – прагнення більше дізнатися, 

отримати задоволення від нових знань; 

 підтримка в учнів віри у власні сили для досягнення бажаних результатів у 

навчанні; 
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 створення ситуацій успіху на уроці (постійно заохочувати інтелектуальні 

здібності учнів). 

З метою створення цілісної системи спрямованої на збереження й 

зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу необхідно 

здійснити такі заходи: 

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Діагностика рівнів здоров’я 

гімназистів школи повного дня 

(порівняльний аналіз). 

+ + + + + + Лікар, 

медсестра 

2 Анкетування батьків із метою 

первинної діагностики стану 

здоров’я п’ятикласників 

(спадковість, історія розвитку, 

психічного та фізичного 

здоров’я). 

+ + + + + + Куратор 5 

класу, 

психолог,  

лікар 

3 Створення карти здоров’я 

учнів, проведення дослідження 

параметрів навколишнього 

середовища (вода, шум, 

освітлення). 

+ + + + + + Щорічно  

4 Проведення вітамінізації учнів 

із метою підвищення захисних 

сил їх організму. 

+ + + + + + сезонно 

5 Запровадження в 5-9 класах 

третьої години фізкультури. 

+ + + + + + Директор  

6 Визначення оптимальних умов і 

форм організації гігієни 

розумової праці, харчування, 

відпочинку й зміцнення 

здоров’я гімназистів. 

+  +  +  Рада НВК 

7 Координація методично-

оздоровчих, спортивних, 

культурно-просвітницьких 

закладів, розміщених на 

території Солом’янського 

району м. Києва. 

+ + + + + + Заст. 

директора з 

виховної 

роботи 

8 Розширення мережі спортивних 

секцій, гуртків, факультативів, 

курсів за вибором, клубів за 

інтересами: 

8.1. Розробка програм 

спецкурсів у системі 

факультативних занять 

валеологічного напрямку 

з урахуванням 

індивідуальних 

здібностей обдарованих 

учнів; 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 Рада НВК 

 

 

 

 

Заступник 

директора 
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8.2. Коригування програм 

гуртків, курсів за 

вибором, клубів за 

інтересами, спортивних 

секцій, переорієнтування 

їх на роботу, спрямовану 

на оздоровлення дітей, 

використовуючи 

можливості м. Києва; 

 +  +  + Заступник 

директора 

8.3. Організація й 

проведення туристичних 

походів по історичних і 

культурних місцях м. 

Києва та Київської обл.; 

+ + + + + + Завідуючі 

кафедр 

8.4. Організація й 

проведення творчих 

звітів за результатами 

роботи факультативів, 

гуртків, курсів за 

вибором, клубів за 

інтересами, спортивних 

секцій. 

+ + + + + + Щорічно  

9 Удосконалення системи 

навчально-виховної роботи, 

функціонування додаткових 

освітніх послуг, встановлених 

понад навчальні плани: 

9.1. Забезпечення 

раціонального режиму 

проведення платних 

додаткових послуг, 

позакласних заходів, 

екскурсій; 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

9.2. Розробка методів 

індивідуального підходу 

до учнів у процесі 

навчання на основі 

фізично-гігієнічних 

рекомендацій; 

+  +  +  Заступник 

директора 

9.3. Проведення групових і 

індивідуальних занять 

аутотренінгом для учнів, 

які потребують 

спеціальних методів 

корекції 

психоневрологічних 

відхилень; 

+ + + + + + Практичний 

психолог 

9.4. Проведення на уроках 

офтальмотренажа 

(гімнастики для очей) за 

методикою Е. Аветісова; 

 

+ + + + + + Учителі-

предметники 
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9.5. Проведення заходів із 

профілактики й корекції 

порушень опорно-

рухливого апарата; 

+  +  +  Учитель 

фізвиховання 

9.6. Проведення 

фізкультпауз під час 

занять і динамічної 

перерви на свіжому 

повітрі між уроками, 

рухливих зарядок на 

перервах; 

+ + + + + + Вчителі-

предметники 

9.7. Уведення до навчального 

плану уроку хореографії 

у 5-6 класах. 

+ + + + + + Рада НВК 

10 Забезпечення реалізації таких 

цільових проектів: 

Проект «Спорт і учні» 

Проект «Самореалізація творчої 

особистості в системі 

туристсько-краєзнавчої роботи» 

Проект «Здорове дитинство» 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 Директор  

11 Забезпечення індивідуального 

підходу на заняттях фізичної 

культури: заняття по групах 

здоров’я.  

+ + + + +  Вчителі 

фізвиховання 

 

7.3.1. Проект «НВК  і  здоров'я»  

 

Мета проекту:  

- збереження і зміцнення здоров’я дітей в школі повного дня НВК “Ерудит“; 

- формування у гімназистів відповідального ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних 

цінностей; 

- виявлення і забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для 

розвитку суб’єктів навчання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, 

медичних працівників, батьків для реалізації дітей і підлітків на збереження 

та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес 

формування здорового способу життя неперервним; 

- створення оптимального психологічного клімату для розвитку кожної 

особистості; 

- удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячого 

травматизму. Навчання моделей поведінки в різних життєвих ситуаціях на 

основі принципів особистої безпеки, економічної і загальної культури в 

умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства. 

Задачі проекту: 
- удосконалення медичного обслуговування учнів та  працівників НВК; 

- діагностика і моніторинг стану здоров’я гімназистів та вчителів; 

- зниження рівня захворюваності учнів; 

- здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учня і 

вчителя; 
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- дотримання валеологічних вимог під час навчально-виховного процесу; 

- пропаганда і формування у педагогів, учнів і батьків здорового способу 

життя; 

- формування системи спортивно-оздоровчої, лікувально-профілактичної 

роботи; 

- формування і збереження українських витоків; 

- відпрацювання механізмів спільної роботи всіх зацікавлених служб, 

спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

Строки реалізації проекту: 2020-2025 роки 

 

Виконавці основних заходів проекту: 
Рада та піклувальна ради, дирекція, 

психологічна і медична служби 

педагогічний, учнівський 

та батьківський колективи НВК 

 

Обсяги та джерела фінансування проекту: 
- кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування; 

- кошти спонсорів; 

- благодійні внески. 

 

Очікувані кінцеві результати реалізації проекту: 

- створення сприятливого освітнього середовища, яке сприяє зміцненню 

здоров’я, виховання та розвитку особистості; 

- створення безпечних умов для навчання та виховання учнів; 

- удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

- формування банку даних різноманітних напрямків роботи щодо 

попередження захворювань та корекції здоров’я учнів гімназії; 

- налагодження роботи з міськими службами по формуванню здорового 

способу життя; 

- зниження рівня захворюваності серед учнів та педагогів; 

- в учнів повинні бути сформовані певні моделі поведінки, які допомагають 

уникнути небезпеки для життя і здоров’я; 

- формування здорового способу життя в сім’ї; 

- в учнів повинні бути сформовані позитивні установки на ведення здорового 

способу життя, стійкість до вживання психоактивних речовин; добре 

розвинені духовні потреби та ціннісні орієнтації, моральна компетентність. 

 

Основні напрямки діяльності: 
- матеріально-технічне забезпечення НВК; 

- діагностика, корекція і розвиток учнів; 

- організація раціонального харчування; 

- формування валеологічних знань в учнів та їх батьків; 

- формування системи спортивно-оздоровчої і лікувально-профілактичної 

роботи; 
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- відпрацювання механізмів спільної роботи всіх зацікавлених служб; 

- контроль за виконанням заходів щодо зміцнення здоров’я учнів; 

- діагностика і моніторинг стану здоров’я учнів та вчителів; 

- проведення ігор, що сприяють реалізації мети даного проекту, школи 

української культури. 

 

Характеристика проблеми 

Розробка ефективних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей і 

підлітків, має виключне значення для НВК. Установлення гармонійного зв'язку 

між навчанням і здоров'ям забезпечує якісне зрушення в бік підвищення 

ефективності навчального процесу, тобто здійснення комплексного підходу до 

проблеми має пряме відношення до перспективного навчання. 

 Вивчення стану здоров’я учнів НВК є найважливішою медико-

соціальною проблемою, загостреною в даний час складними економічними і 

екологічними умовами. 

 

Таблиця стану здоров’я 

учнів НВК “Ерудит“ 

Група 

здоров’я 

І (здорові) ІІ 

(практично 

здорових) 

ІІІ ІV Всього 

учнів 

Клас 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

     

Всього       

 Диференціація та індивідуалізація освіти, ускладнення програм поряд з 

поглибленим вивченням іноземних мов є, з одного боку, прогресивною 

потребою сучасного суспільства, а з іншого – факторами ризику для здоров’я 

гімназистів. Гімназія покликана комплексно вирішувати завдання психолого-

педагогічної новації і зміцнення здоров’я учнів. 

 Дані спостереження медичної служби НВК свідчать про те, що стан 

здоров’я дітей не погіршується, а залишається у стані динамічної рівноваги. 

 Аналіз захворюваності учнів гімназії (за матеріалами медичних карт) 

показав, що порівняно з середніми показниками як по Україні, так і по місту 

Києву рівень здоров’я гімназистів значно вище. Так, практично здорових (І і ІІ 

групи) серед учнів нараховується 211 учнів, і лише 15 учнів  гімназистів є 

хронічними хворобами. 
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Аналіз захворювань учнів 5-11 класів 

НВК “Ерудит“ 
№ 

п/п 

Захворювання 5 6 7 8-А 8-Б 9 10 11 Всього 

 1. Порушення зору 4 2 1 2 2 4 1 6 22 

2. Відхилення опорно-

рухової системи 

10 10 21 11 15 10 3 16 86 

3. Захворювання серцево-

судинної системи 

- 1 - - - - - - 1 

4. Захворювання 

кишково-шлункового 

тракту 

5 7 3 3 - 6 5 4 33 

5. Захворювання  

лор-органів 

2 8 1 3 4 3 3 4 28 

6. Тубінфікування  - - 1 - 1 1 - - 3 

7. Захворювання нирок - - - - -  -  - - - 

8. Невропатологія - - - - - 2 1 - 3 

9. Захворювання органів 

дихання 

- - - - 1 1 - - 2 

 

Таким чином, проект “Здорове дитинство“ базується на принципах обліку 

провідних форм патології в учнів, спрямований на індивідуальний підхід до 

лікування і корекції здоров’я. 

 

Оцінка ефективності реалізації проекту 
 Реалізація проекту дозволить нормалізувати і попередити розвиток 

початкових форм патологічних змін у учнів, підвищити протиставлення їх 

організму до різноманітних захворювань, ліквідувати ряд навчальних факторів 

ризику, підняти рівень працездатності учнів і тим самим підвищити 

продуктивність їх навчання. 

 
№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

Контроль Примітка 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1.1. Створення гімназійного банку даних  про 

стан здоров’я , фізичного розвитку дітей на 

основі діагностики та моніторингу стану 

здоров’я гімназистів 

Постійно Медична 

сестра,  

лікар, 

вчителі ОБЖ, 

фізкультури 

  

1.2. Обговорення проекту «Здорове дитинство» 

на засіданні: 

 предметних кафедр, 

 науково-методичної ради, 

 педагогічної ради, 

 піклувальної ради, 

 Ради НВК. 

Серпень-

листопад 

2020 р 

Директор, 

заступники 

директора, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.3. Запровадження в НВК курсів «Основи 

здоров’я» 

Серпень 

2021 р. 

Директор   

1.4. Запровадження в 5-11 класах по 3 години 

фізкультурно-оздоровчої діяльності в 

режимі школи повного дня 

Вересень 

2020 р. 

Директор   
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1.5. Забезпечення умов для систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які 

викладають предмети «Основи безпеки 

життєдіяльності», «Фізична культура», за 

програмою проблемних  і навчальних 

семінарів 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.6. Підбір і розстановка педагогічних кадрів, 

які викладатимуть предмет «Основи 

здоров’я» 

Серпень 

2021 р. 

Директор   

1.7. Визначення і формулювання 

функціональних обов’язків науково-

методичної ради, розширення її 

повноважень в аспекті реалізації програми 

«Здорове дитинство» 

Серпень  

2021 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.8. Визначення і формулювання 

функціональних повноважень  предметних 

кафедр в аспекті реалізації проекту 

«Здорове дитинство» 

Вересень 

2020 р. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.9. Створення творчої групи вчителів з 

організації навчально-виховної роботи з 

питань реалізації проекту «Здорове 

дитинство» 

Вересень 

2020 р. 

Директор, 

заступники 

директора 

  

1.10 Створення постійно-діючої експертної 

комісії з проблем організації навчання і 

виховання обдарованих дітей 

Вересень 

2020 р. 

Директор 

гімназії 

  

1.11 Визначення оптимальних умов і форм 

організації гігієни розумової праці, 

харчування, відпочинку і зміцнення 

здоров’я гімназистів 

2020- 

2025 рр. 

Рада НВК   

1.12 Здійснення особистісно-орієнтованого 

підходу до учнів шляхом нових технологій 

навчання та виховання 

з 2020 р. Директор 

гімназії 

  

1.13 Координація дій методично-оздоровчих, 

спортивних, культурно-просвітницьких 

закладів, розміщених на території 

Солом’янського району м.Києва 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.14 Координація виховної роботи навколо 

культурно-просвітницьких та медично-

оздоровчих закладів міста Києва і Київської 

області 

Постійно Заступник  

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.15 Розробка положень про спортивну 

олімпіаду з легкої атлетики, змагань 

«Сильні і спритні», «Веселі старти» 

Вересень-

грудень  

2020 р. 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.16 Розширення мережі спортивних секцій, 

гуртків, факультативів, курсів за вибором, 

клубів за інтересами: 

а) розробка програм спецкурсів у системі 

факультативних занять валеологічного 

напрямку з врахуванням індивідуальних 

здібностей обдарованих учнів; 

 

Постійно 

 

 

Щорічно з 

серпня 

 

 

 

Рада НВК 

 

 

Заступники 

директора 
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б) коригування програм гуртків, курсів за 

вибором, клубів за інтересами, спортивних  

секцій, переорієнтування їх на роботу, 

спрямовану на оздоровлення дітей, 

використовуючи можливості міста Києва; 

в) організація і проведення туристичних 

походів по історичних і культурних місцях 

міста Києва та Київської області; 

г) організація і проведення творчих звітів 

за результатами роботи факультативів, 

гуртків, курсів за вибором, клубів за 

інтересами, спортивних секцій 

Щорічно з 

серпня 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

2020- 

2025 рр. 

Заступники 

директора 

 

 

 

Заступники 

директора з 

виховної 

роботи 

Керівники 

предметних 

кафедр 

1.17 Розробка системи навчання орієнтованого 

на зону найближчого розвитку дітей 

2020- 

2025 рр. 

Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.18 Здійснити педагогічний відбір методик 

педагогічних технологій, особистісно-

розвиваючих методик з предметів, які 

відповідають формам і завданням навчання 

обдарованих дітей 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.19 Здійснити педагогічний відбір методик 

педагогічних технологій, особистісно-

розвиваючих методик з предметів 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.20 Вивчення можливостей нових технологій 

навчання та виховання з організації роботи 

щодо формування здорового способу життя 

Постійно Науково-

методична 

рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

  

1.21 Вдосконалення системи навчально-

виховної роботи, функціонування 

додаткових освітніх послуг, встановлених 

понад навчальні плани: 

а) забезпечення раціонального режиму  

проведення уроків платних додаткових 

освітніх послуг, позакласних заходів 

екскурсій; 

 

б) розробка методів індивідуального 

підходу до учнів в процесі навчання на 

основі фізіолого-гігієнічних рекомендацій; 

 

 

в) проведення групових і індивідуальних 

занять аутотренінгом для учнів, які 

потребують спеціальних методів корекції 

психоневрологічних відхилень; 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Практичний 

психолог 
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г) проведення на уроках офтальмотренажа 

(гімнастики для очей) за методикою 

Е.Аветісова; 

д) проведення заходів з профілактики і 

корекції порушень опорно-рухливого 

апарата; 

е) проведення фізкультпауз під час занять і 

динамічної перерви на свіжому повітрі між 

уроками, рухливих розрядок під час ігор на 

перервах; 

є) введення до навчального плану уроку 

хореографії в 5, 6 класах; 

ж) введення третьої години фізкультури в 

кожному класі; 

з) введення нових розвивальних курсів; 

 

 

 

 

и) моніторинг нових розвивальних курсів 

 

Постійно 

 

 

Постійно 

 

 

Постійно 

 

 

 

з 2020 р. 

 

з 2020 р. 

 

до 2025 р. 

 

 

 

 

Постійно 

Вчителі-

предметники 

куратори 

Вчитель 

фізвиховання 

 

Вчитель 

фізвиховання 

 

 

Рада НВК 

 

Директор 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

1.22 Пропаганда кращих авторських розробок 

дидактичного, психолого-педагогічного 

забезпечення навчально-виховного процесу 

Постійно Науково-

методична 

рада 

  

1.23 Забезпечення проекту педагогічними 

кадрами високої кваліфікації і необхідної 

для практики спеціалізації, стимулювання 

творчої активності практичних працівників 

Постійно Дирекція,  

Рада НВК 

  

1.24 Опрацювання питань з використання 

спортивних споруд і майданчиків гімназії, 

вжити заходів щодо відповідного 

програмного та методичного забезпечення 

фізичної культури 

2020-2025pp. Дирекція 

гімназії 

  

1.25 Здійснення заходів щодо подальшого 

запровадження у НВК системи спортивно-

масових змагань, у тому числі із видів 

спортивного туризму 

з 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.26 Розробка і запровадження системи 

організації навчальної та позанавчальної 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція    

1.27 Забезпечення залучення до занять 

фізичною культурою і спортом всіх учнів 

гімназії, враховуючи стан здоров’я і 

фізичної групи  

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

куратори 

  

1.28 Створення умов для відпочинку учнів, 

проведення реабілітаційних та професійно-

прикладних занять у режимі повного дня 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція, Рада 

НВК 
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1.29 Забезпечення участі учнів у спортивних 

заходах району, міста, України за 

програмами спартакіад, юнацьких і 

молодіжних ігор, універсіад 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

1.30 Здійснення заходів щодо забезпечення та 

підвищення ефективності проведення 

уроків фізичної культури, валеології, основ 

безпеки життєдіяльності, зміцнення 

матеріально-технічної бази 

Постійно Дирекція    

1.31 Організація контролю за якістю підготовки 

молоді до служби у збройних силах 

України 

Постійно Дирекція    

1.32 Створення в НВК тренажерного залу, 

консультативних пунктів, кімнати 

психологічного розвантаження 

2020-2025pp. Дирекція    

1.33 Розробка інструктивно-методичних 

рекомендацій обсягів рухової активності 

учнів відповідно до психофізичної потреби 

у рухах в навчальному процесі та 

позагімназійних формах організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

1.34 Здійснення заходів щодо забезпечення та 

підвищення ефективності роботи 

спортивних секцій, фізкультурно-

оздоровчої роботи, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази 

2020-2025pp. Директор    

1.35 Запровадити у навчальний процес НВК 

«Ерудит» концепцію безперервної освіти з 

«Основи здоров’я» 

2020 р. Директор    

1.36 Проведення навчання з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

педагогічних кадрів, спеціалістів, 

працівників НВК з наступною відповідною 

атестацією 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція, ПК   

1.37 Організація системи тренінгів щодо 

евакуації педагогічного та учнівського 

складу в умовах надзвичайних ситуацій 

 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція    

1.38 Створення в НВК навчально-методичного 

куточка з безпеки життєдіяльності, 

створення містечка безпеки дорожнього 

руху 

 

2020 р. Дирекція    

1.39 Забезпечення необхідним обладнанням та 

устаткуванням кабінетів хімії, біології, 

фізики, інформатики, Захисту Вітчизни, 

спортзалу 

 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція,  

Ради НВК 

  

1.40 Проведення замірів опору ізоляції 

обладнання електромереж, устаткування, їх 

залучення та заземлення в НВК 

 

2020- 

2025 рр. 

Директор    
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1.41 Розробка тематики та запровадження 

факультативних занять для 

старшокласників з питань відповідального 

ставлення до репродуктивного здоров’я та 

його збереження 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція, 

науково-

методична 

рада 

  

2. Науково-експериментальна та пошуково-дослідницька робота 

2.1. Залучення учнів до міжнародних 

дослідницьких проектів ( в тому числі і 

телекомунікаційних) 

2020- 

2025 рр. 

Науково-

методична 

рада 

  

2.2. Участь педпрацівників у розробці тематики 

науково-дослідницьких робіт з проблем 

реабілітації спорту   серед учнів з різним 

рівнем фізичної підготовки та станом 

здоров’я 

2020- 

2025 рр. 

Науково-

методична 

рада 

  

2.3. Участь педпрацівників у розробці і 

впровадженні системи фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів з 

урахуванням традицій, інтересів, специфіки 

роботи гімназії, дефіциту вільного часу 

учнів 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.4. Участь учнів у міжнародних дослідницьких 

проектах (в тому числі 

телекомунікаційних) 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.5. Видання творчих робіт учнів-переможців 

МАН, в тому числі засобами нових 

комунікаційних технологій (Інтернет, КД) 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада, центр 

«ДСН» 

  

2.6. Встановлення міжнародних, 

міжрегіональних зв’язків з організаторами 

пошуку, навчання і виховання обдарованих 

дітей   

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи  

  

2.7. Вдосконалення структури наукового 

товариства гімназистів, спрямування 

роботи секції “Екологія” у таких 

напрямках: 

• Вивчення рослин і тварин Київського 

регіону; 

• Екологія і здоров’я; 

• Екологічне краєзнавство; 

• Екологічна освіта в рамках 

природознавства; 

• Екологічна освіта на уроках іноземної 

мови; 

• Управління процесами екологізації в 

НВК. 

До 2025 р. Дирекція 

гімназії 

  

2.8. Організація відкритого захисту проектів 

педагогів з організації оздоровчої роботи 

Щорічно Науково-

методична 

рада 

  

2.9. Розробка програм інтегрованих курсів 

“Валеологія”, “Основи здоров’я” тощо 

 

 

З 2020 р. Завідувачі 

предметними 

кафедрами 
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2.10 Створення науково-популярних та освітніх 

стендів, газети, виставки методичного та 

просвітницького характеру психологічної, 

валеологічної, фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної тематики для учнів і батьків 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, психолог, 

медсестра, 

центр «ДСН» 

  

2.11 Розробка інструктивно-методичних 

рекомендацій обсягів рухової активності 

учнів відповідно до психофізіологічної 

потреби у рухах в навчальному процесі та 

позагімназійних формах організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи 

До 2025 р. Науково-

методична 

рада, 

завідувачі 

предметними 

кафедрами  

  

2.12 Спрямування змісту проекту  “Здорове 

дитинство” за такими напрямками: 

• Здоров’я і здоровий спосіб життя; 

• Режим дня, навчання і відпочинку; 

• Основи раціонального харчування; 

• Значення фізичної культури і 

гартування для збереження здоров’я; 

• Особиста гігієна. Попередження 

інфекційних захворювань; 

• Громадська гігієна і охорона 

навколишнього середовища; 

• Гігієнічні питання трудового 

виховання; 

• Попередження травм і надання першої 

допомоги; 

• Гігієнічні аспекти статевого виховання 

(окремо для хлопців (юнаків) і дівчат); 

• Антиалкогольне і антитютюнове 

виховання. Профілактика наркоманії.   

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

2.13 Участь членів наукового товариства 

гімназистів у науково-практичних 

конференціях  

З 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

2.14 Розробка положення про творчі групи, 

науково-дослідницьку лабораторію 

“Здорове дитинство”  

2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної роботи 

  

2.15 Вдосконалення організаційних основ 

проведення конкурсів, олімпіад, змагань, 

вікторин, інтелектуального марафону: 

а) залучення обдарованих дітей до 

підготовки змагань для проведення 

конкурсів, олімпіад, змагань, вікторин, 

інтелектуального марафону; 

б) випуск інформаційного збірника про 

досвід, організацію і результати 

проведення конкурсів, олімпіад, змагань, 

вікторин, інтелектуального марафону 

2020-2025pp. 

 

 

Щорічно 

 

 

 

1 раз на рік 

Науково-

методична рада, 

керівники 

предметних 

кафедр 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

Центр “ДСН” 

  

2.16 Вивчення літератури з проблем 

оздоровлення учнів в умовах школи 

повного дня 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 
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2.17 Розробка паспорта здоров’я гімназиста, в 

якому вказана група здоров’я, фізкультурна 

група 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3. Медичне забезпечення проекту  

3.1. Укомплектування медичного кабінета 

необхідними медикаментами та медичним 

обладнанням 

2020-2025pp. Дирекція,  

Рада НВК 

  

3.2. Організація контролю за медичним 

оглядом педагогічних та технічних 

працівників НВК, аналіз санітарних книжок  

Щорічно Дирекція, 

медсестра 

  

3.3. Аналіз стану здоров’я учнів Щорічно Лікар   

3.4. Проведення співбесід з батьками учнів Щорічно Практичний 

психолог, 

медсестра 

  

3.5. Складання графіка медичного огляду учнів 

на поточний навчальний рік 

Щорічно Медсестра   

3.6. Складання графіка планових щеплень учнів 

гімназії на поточний навчальний рік 

Щорічно Лікар    

3.7. Організація дворазового гарячого 

раціонального харчування учнів  

Щорічно Директор 

гімназії 

  

3.8. Створення банку діагностичних даних 

працівників НВК 

Щорічно Лікар    

3.9. Аналіз стану медичних карток учнів Щорічно Медсестра   

3.10 Організація роботи медичного кабінету 

НВК  у поточному навчальному році 

Щорічно Дирекція, 

лікар, 

 медсестра 

  

3.11 Організація фізкультурно-оздоровчих 

заходів у НВК 

Щорічно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3.12 Організація лікувально-оздоровчої роботи в 

НВК 

Щорічно Дирекція,  

лікар, 

медсестра 

  

3.13 Організація роботи постійно-діючого 

семінару для вчителів та батьків з питань 

фізичного виховання та збереження 

здоров’я дітей 

 Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3.14 Організація роботи лекторію для батьків з 

питань гігієнічного виховання учнів та їх 

оздоровлення 

Щорічно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

3.15 Розробка перспективи розвитку медичного 

кабінету та фізкультурно-оздоровчої бази 

НВК, їх навчально-матеріальної бази та 

сприяння їх реалізації  

2020-2025pp. Директор, 

Рада НВК 

  

3.16 Залучення батьків учнів, які працюють в 

сфері медицини, до проведення медоглядів 

учнів та профілактичної роботи 

2020-2025pp. Дирекція 

гімназії 
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3.17 Створення банку даних діагностичного 

обстеження учнів 

2020 р. Лікар, 

Медсестра 

  

3.18 Визначення рівня фізичного здоров’я за 

допомогою педагогічного тесту - програми 

Щорічно Лікар, 

медсестра, 

вчитель 

фізвиховання 

  

3.19 Формування учнівських груп для 

проведення занять з фізичної культури  

 

Щорічно Лікар, 

медсестра, 

вчитель 

фізвиховання 

  

3.20 Оснащення медичного кабінету НВК 

сучасним устаткуванням, інструментарієм, 

необхідним для оздоровчої роботи 

2020-2025pp. Дирекція,  

Рада НВК 

  

3.21 Проведення оглядів дітей на педикульоз, 

чесотку, мікроспорію 

Щомісяця Медсестра   

3.22 Організація контролю за зовнішнім 

виглядом учнів, станом їх здоров’я, 

виконанням правил особистої гігієни 

Щотижня Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

медсестра 

  

3.23 Організація контролю за виконанням 

заходів по дотриманню санітарно-

гігієнічних вимог у приміщеннях НВК 

Постійно Лікар, 

Завгосп 

  

3.24 Організація лікувально-профілактичної 

роботи з учнями, проведення бесід: 

• “Про дотримання режиму дня учнями ”; 

• “Обережно! Отруйні гриби!” 

• “Профілактика гострих респіраторних 

захворювань”; 

• “Попередження травматизму під час 

канікул”; 

• “Шкідливі звички”; 

• “Гігієнічні вимоги щодо виконання 

домашніх завдань”; 

• “Ботулізм, його профілактика”; 

• “Профілактика СНІДу”; 

• “Інфекційні хвороби, їх профілактика”; 

• “Профілактика гепатиту”; 

• “Особливості потреб у вітамінах та 

мінеральних солях”; 

• “Про проведення профілактичних 

заходів щодо захисту організму від 

грипу”; 

• “Про профілактику зловживань 

наркотиків”.  

2020- 

2025 рр. 

вересень 

жовтень 

листопад 

 

перед каніку-

лами 

жовтень 

листопад 

 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень-лютий 

 

жовтень-

березень 

 

квітень 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи,  

лікар, 

медсестра, 

куратори 

  

3.25 Забезпечення дотримання в НВК 

належного температурного, повітряного 

режиму, організація вологого прибирання 

приміщень із застосуванням дезінфікуючих 

засобів 

Постійно Завгосп   

3.26 Здійснення аналізу захворювання учнів 

НВК з метою запобігання виникнення 

епідемій 

Постійно Лікар    
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3.27 Організація прийому дітьми вітамінних 

препаратів, фіточаю 

Постійно Медсестра   

3.28 Організація протиепідемічної роботи з 

учнями, батьками, вчителями 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

медсестра 

  

3.29 Написання диктантів (переказів): 

 

• “Обережно, отруйні гриби!” 

• “Дорожньо-транспортні пригоди” 

• “Як запобігти захворюванням” 

• “Як запобігти захворюванню на  грип” 

• “Кишково-шлункові захворювання” 

2020- 

2025 н.р. 

вересень 

жовтень 

листопад 

січень 

квітень 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

куратори 

  

3.30 Організація профілактичної роботи з 

учнями, проведення бесід: 

• “Про здоровий спосіб життя” 

• “Екологія душі” 

• “Здоров’я людини” 

• “Про наркотичну, горілчану й 

тютюнову залежність” 

• “Вплив екологічних факторів на 

організм людини” 

2020- 

2025 н.р. 

жовтень 

грудень 

лютий 

березень 

 

листопад 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

вчитель  

основ безпеки 

життєдіяль-

ності  

  

3.31 Встановлення тісних взаємозв’язків з 

медичними установами з питань медичного 

обстеження учнів 

2020-2025pp. Дирекція    

3.32 Здійснення контролю за виконанням 

санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці, 

їдальному залі 

Постійно Дирекція,  

лікар, 

медсестра 

  

3.33 Організація санітарно-просвітницької 

роботи з працівниками харчоблоку щодо 

попередження інфекційних захворювань 

Постійно Дирекція, 

лікар, 

 медсестра 

  

3.34 Забезпечення виконання протиепідемічних 

заходів на час карантину (якщо виникне) 

 

Постійно Дирекція,  

лікар, 

медсестра 

  

3.35 Здійснення контролю за дотриманням 

учнями санітарно-гігієнічних вимог під час 

прийому їжі 

Щодня Дирекція, 

лікар, 

 медсестра, 

куратори  

  

3.36 Здійснення контролю за режимом 

харчування учнів, складанням меню та його 

урізноманітненням   

Постійно Дирекція,  

лікар, 

дієтсестра 

  

3.37 Організація виставки зразків меню, 

представлених гімназійною їдальнею  

Щороку, 

квітень 

Дирекція, 

дієтсестра 

  

3.38 Проведення конкурсу – захисту кращого 

вітамінного столу серед учнів 

Щороку, 

травень 

Дирекція, 

лікар, 

 дієтсестра 

  

3.39 Проведення анкетувань учнів та батьків: 

• “Улюблені страви моєї родини” 

• “Організація харчування в НВК”   

 

 

Щороку 

 

вересень 

травень 

Дирекція 

гімназії 
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3.40 Організація проведення бесід з учнями: 

• “Особливості потреб організму дитини 

у вітамінах та мінеральних солях” 

• “Раціональне харчування – запорука 

здоров’я” 

• “Що допомагає мені бути здоровим”  

2020- 

2025 н.р. 

жовтень 

листопад 

 

лютий 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи,  

лікар, 

дієтсестра,  

куратори 

  

3.41 Участь у районних та міських конкурсах на 

кращий медичний кабінет навчальних 

закладів 

Щорічно Дирекція, 

медсестра 

  

3.42 Участь у міжнародному проекті 

«Європейська мережа шкіл здоров’я»   

 

2020- 

2025 рр. 

Дирекція,  

Рада НВК 

  

3.43 Організація оздоровчого табору з денним 

перебуванням дітей на базі НВК “Ерудит 

2020-2025pp. Дирекція,  

Рада НВК 

  

3.44 Вивчення впливу комп’ютерного навчання 

на організм учня 

2020-2025pp. Дирекція   

4. Соціально-психологічне забезпечення проекту 

4.1. Участь у розробці концепції психолого-

педагогічних основ учня-учня  

2020-2025pp. Практичний 

психолог 

  

4.2. Розробка і апробація системи ранньої 

поетапної діагностики та своєчасного 

виявлення обдарованих та талановитих 

дітей 

2020-2025pp. Практичний 

психолог 

  

4.3. Проведення психолого-педагогічних 

консиліумів з питань визначення рівня 

здібностей учнів до навчання в гімназії, 

області перспективного і найближчого 

розвитку дітей 

1 раз на 

семестр 

Практичний 

психолог, 

куратори 

  

4.4. Організація роботи “школи юного 

психолога” для обдарованих дітей:  

а) робота над програмами для учнів різних 

вікових груп; 

б) залучення професійних психологів, 

спеціалістів медико-психологічного центру; 

в) організація лекційних та семінарських 

занять з проблем соціально-психологічної 

адаптації обдарованих дітей в суспільстві 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

 

  

4.5. Організація постійно діючого семінару для 

вчителів, спрямованого на підвищення 

рівня  психолого-педагогічної підготовки 

Постійно Директор, 

практичний 

психолог 

  

4.6. Розробка програми вивчення особливості 

дитини, індивідуальних карт 

психологічного розвитку гімназистів 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

4.7. Формування банку діагностичних методик 

індивідуального розвитку гімназиста, його 

пізнавальних можливостей, здібностей 

 

До 2025 р. Практичний 

психолог 

  

4.8. Розробка алгоритмів, пам’яток для учнів 

НВК щодо способів ведення самостійної 

науково-практичної діяльності  

 

До 2022 р. Практичний 

психолог 
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4.9. Організація роботи з виявлення 

професійних нахилів гімназистів – учнів 9 і 

11 класів 

Постійно Практичний 

психолог 

  

4.10 Участь у розробці індивідуальних освітніх 

програм для обдарованих дітей 

Постійно Практичний 

психолог 

  

4.11 Проведення психологічних обстежень 

особистісних особливостей гімназистів за 

методиками ПДО, Леонгарда, Шмішека, 

Кетелла тощо 

Постійно Практичний 

психолог 

  

4.12 Підготовка рекомендацій з профілактики 

розумових, емоційних та інших 

перевантажень, запобігання шкідливих 

стресів щодо формування психолого-

фізіологічної стійкості учнів 

2020 р. Практичний 

психолог 

  

4.13 Участь у створенні інформаційної системи 

психолого-педагогічного спрямування в 

мережі Інтернет  

2020-2025pp. Психолог   

4.14 Розробка програми активного впливу на 

динаміку психо-моторних дій дітей різної 

вікової категорії  

2020-2025pp. Психолог   

4.15 Започаткування проведення тренінгів для 

вчителів, кураторів з метою навчання 

сучасним методам проведення 

протинаркотичної та протиалкогольної 

роботи серед учнів   

2020-2025pp. Практичний 

психолог 

  

4.16 Розробка практичних рекомендацій для 

проведення профілактичного 

протинаркотичного навчання учнів, 

батьків, вчителів 

2020-2025pp. Практичний 

психолог 

  

5. Організація роботи з вищими навчальними закладами,  

медичними та науковими центрами міста Києва 

5.1. Розробка пакету нормативно-правових 

документів про роботу з вищими 

навчальними закладами, медичними та 

науковими центрами міста Києва 

Жовтень-

грудень 

2020р. 

Дирекція    

5.2. Налагодження зв’язків та укладання угод 

між гімназією і вищими навчальними 

закладами, медичними і науковими 

центрами міста Києва 

2020-2025pp. Дирекція    

5.3. Залучення викладачів вищих навчальних 

закладів, медичних і наукових працівників 

до роботи з дітьми в рамках проекту 

“Здорове дитинство”  

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи  

  

5.4. Вивчення можливостей введення 

спеціальних інтегрованих курсів і 

викладання їх силами викладачів вузів та 

наукових працівників 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи  

  

6. Організація і зміст виховної роботи 

6.1. Організація роботи гуртків, клубів за 

інтересами, спортивно-оздоровчих лекцій 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
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6.2. Організація постійно діючого семінару для 

батьків, учнів, вчителів з питань 

лікувально-профілактичної роботи з 

залученням науковців, провідних 

спеціалістів з різних галузей медицини, 

науки і культури 

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.3. Вдосконалення роботи школи лідерів 

учнівського самоврядування гімназії  

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.4. Організація вивчення науково-популярної, 

психолого-педагогічної та спеціальної 

літератури з проблем профілактики 

алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та 

захворювання на ВІЛ/СНІД серед 

учнівської молоді 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.5. Підготовка і систематизація матеріалів на 

допомогу кураторам з теми “Сучасні 

методи профілактики алкоголізму, 

тютюнопаління, наркоманії та 

захворювання на ВІЛ/СНІД серед 

учнівської молоді” 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.6. Забезпечення участі учнів у районних, 

міських і державних конкурсах різного 

напрямку 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.7. Вдосконалення діяльності театральної 

студії, внесення до репертуару матеріалів з 

пропаганди здорового способу життя 

З 2020 р. Керівник 

театральної 

студії 

  

6.8. Організація роботи школи підліткових 

інструкторів оздоровчо-профілактичної 

мережі для реалізації профілактичних 

заходів у класах 

2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.9. Створення в НВК молодіжного клубу з 

формування здорового способу життя 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.10 Залучення батьків до спільних акцій та 

конференцій з формування здорового 

способу життя 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.11 Реалізація Комплексної програми щодо 

запобігання дитячому травматизму 

2020-2025pp. Дирекція 

гімназії 

  

6.12 Організація творчих звітів про діяльність 

предметних гуртків, секцій, клубів за 

інтересами 

З 2020 р. Науково-

методична 

рада 

  

6.13 Організація психолого-педагогічного 

консультування батьків щодо роботи з 

учнями  

Постійно Психолог, 

куратори, 

вчителі-

предметники  

  

6.14 Інформування батьків учнів з питань 

критеріїв і показників досягнення учнями 

визначеного рівня навчання, розвитку 

здібностей, стану здоров’я  

Постійно Куратори, 

вчителі-

предметники 
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6.15 Організація батьківського університету з 

питань становлення і розвитку творчої 

особистості   

З 2020 р. Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

  

6.16 Залучення батьків учнів до підготовки 

шкільних, районних заходів різних 

напрямків 

Постійно Дирекція    

7. Науково-методичне забезпечення 

7.1. Обговорення проблеми організації роботи 

щодо реалізації проекту “Здорове 

дитинство” і визначення подальших 

перспектив на засіданнях: 

• Предметних кафедр; 

• науково-методичної ради; 

• педагогічної ради; 

• піклувальної ради; 

• Ради гімназії. 

Щорічно Директор, 

заступники 

директора 

  

7.2. Організація роботи предметних кафедр над 

проблемою реалізації проекту “Здорове 

дитинство” 

Постійно Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

7.3. Розробка серії посібників та методичних 

рекомендацій з безпеки життєдіяльності 

для вчителів, кураторів та учнів гімназії 

 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

7.4. Формування банку інформаційно-

методичних матеріалів для учнів, батьків, 

педагогів “Сучасні методи залучення до 

здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок та захворювання дітей і 

підлітків” 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

7.5. Організація навчання з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності керівних 

кадрів, спеціалістів, педагогічних та 

технічних працівників, обслуговуючого 

персоналу, з наступною відповідною 

атестацією 

2020-2025pp. Директор 

гімназії 

  

7.6. Робота над створенням індивідуальних 

освітніх програм для обдарованих дітей за 

напрямками: 

• гуманітарний; 

• фізико-математичний; 

• природничо-науковий; 

• художньо-естетичний; 

• спортивно-оздоровчий. 

2020-2025pp. Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

7.7. Конкурс методичних проектів з організації 

спортивно-оздоровчої і лікувально-

профілактичної роботи з дітьми 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

7.8. Збір і систематизація матеріалів 

лікувально-профілактичного, оздоровчого 

змісту на допомогу вчителям і кураторам 

Постійно Бібліотекар   
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7.9. Розробка пам’яток, алгоритмів для учнів, 

методик самостійної дослідницької 

діяльності 

2020 р. Бібліотекар, 

психолог 

  

7.10 Збір і систематизація матеріалів 

періодичних видань з даної проблеми 

2020-2025pp. Бібліотекар   

7.11 Організація творчих звітів вчителів, які 

працюють над реалізацією проекту  

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

7.12 Вивчення можливостей втілення нових 

технологій навчання та виховання юного 

громадянина України 

2020-2025pp. Науково-

методична 

рада 

  

7.13 Організація постійно діючого науково-

практичного семінару з питань: 

• Охорона та безпека дітей у НВК; 

• Профілактика та попередження 

дитячого травматизму учнів; 

• Технологія організації творчої 

діяльності учнів у навчально-виховному 

процесі; 

• Психолого-педагогічні основи 

організації родинного виховання; 

• НВК і батьки: проблеми взаємодії; 

• Дисгармонія батьківсько-дитячих 

стосунків та її наслідки; 

• Психологічні аспекти вирішення 

типових педагогічних ситуацій; 

• Психологічний моніторинг якості 

освіти; 

• Роль сім’ї у формуванні здорового 

способу життя   

2020- 

2025 рр. 

вересень 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

січень 

лютий 

 

березень 

 

квітень 

 

травень 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

  

8. Фінансове забезпечення  

8.1. Організувати матеріально-технічне, 

фінансове забезпечення реалізації проекту 

“Здорове дитинство” 

Постійно Рада,  

директор НВК 

  

8.2. Залучити до фінансування базові 

підприємства “Київська арматура”, ЗАТ 

“Кисневий завод“,  

ВАТ “Елекон“ 

2020 р.    

8.3. Розробити систему стимулювання учнів 

(стипендії, дипломи, путівки) 

2020-2025pp.    

8.4. Заснувати стипендії, для обдарованих 

дітей, переможців районних і міських 

конкурсів, олімпіад  

2020 р.    
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Схема 

напрямків проекту «Здорове дитинство»  

у НВК «Ерудит»  

Проект "Здорове дитинство" 

       

І.  II.  III.  IV. 

Профілактика і  Профілактика 
 Профілактика 

 Загально- 

корекція 
 і корекція 

 і корекція 
 оздоровчі 

порушень зору 

 

 психоневро-
логічних 
порушень 

 порушень 
постави   

 заходи 

       

Офтальмо- 

тренаж 

 Індивідуаль- 

ний підхід 

 Фізкультурно- 

оздоровча 
робота 

 Фітотерапія 

(напої)    

          

Фотоквантова 

терапія 

 Нормалізація 

навчального 

навантаження і 
режиму дня 

 

 

 

 Масаж і 

лікувальна 
гімнастика 

 

 

 Аерофіто- 

терапія 

 

 

   

   

 

 

 
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психологічне 

розвантаження, 

психотерапія 

 Дотримання 

нормативів  
 

 Раціональне 

харчування    
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Основні напрямки реалізації проекту "Здорове дитинство" 

в НВК "Ерудит" м. Києва 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗЗДДДОООРРРОООВВВЕЕЕ   

   ДДДИИИТТТИИИНННСССТТТВВВООО 

Моніторинг 

стану здоров`я 

учнів 

Оптимізація 

навчального 

процесу 
 

Організація 

харчування і 

контроль за 

якістю 

приготування 

їжі 

Робота з питань 

попередження 

розповсюдження 

Віл-інфекції 

Розвиток 

взаємозв’язків з 

санаторними і 

оздоровчими 

закладами 

Розвиток 

системи 

профілактики і 

корекції 

Організація 

відпочинку і 

оздоровлення 

дітей 

Підвищення 

кваліфікації 

вчителів з питань 

охорони здоров`я  

Підвищення 

рівня знань 

батьків з питань 

охорони здоров`я 

Профілактичні 

заходи і контроль за 

станом 

захворювань 

грипом та ГРЗ 

Робота з питань 

попередження 

дитячого 

травматизму 

Розвиток 

системи 

фізичного 

оздоровлення 
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7.3.2. Комплексно-цільова програма організації   харчування 

 
Мета: Створення умов, які сприяють зміцненню здоров’я, формуванню 

навичок правильного здорового харчування, пошук нових форм 

обслуговування дітей, збільшення охоплення учнів гарячим харчуванням. 

Завдання: Формування здорової особистості, забезпечення сприятливих умов 

для успішного навчання. 

 

1. Організаційно-аналітична робота,  інформаційне забезпечення 

 
№ 

п/п 

Основні заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання при директорі:  

1.1. Організація і розвиток харчу- 

вання НВК. 

1.2. Про виконання Розпорядження 

Київської міської  державної 

адміністрації “Про забезпечен-  

ня загальноосвітніх шкіл 

безкоштовним харчуванням” 

1.3. Організація раціонального 

гарячого харчування адекват-               

ного віку і стану здоров’я 

учнів. 

1.4. Забезпечення учнів гарячим 

харчуванням та організація 

раціонального режиму їдальні. 

1.5. Дотримання санітарно-

гігієнічних норм до організації 

харчування. 

1.6. Про проведення С – вітамініза-                        

ції харчування. 

1.7. Культура харчування 

гімназистів. 

1.8. Про забезпечення гарячим 

харчуванням дітей, які 

потребують соціального 

захисту. 

1.9. Про організацію самообслуго-                                 

вування в їдальні. 

1.10. Організація дієтичного 

харчування. 

1.11. Аналіз організації  безкоштов-                

ного харчування в гімназії. 

1.12. Організація харчування спеці- 

ального призначення для 

 

серпень 

 

жовтень 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

вересень 

 

 

березень 

 

 

лютий 

 

грудень 

 

листопад 

 

 

 

січень 

 

квітень 

 

травень 

 

жовтень 

 

 

Директор   
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

дітей, які зазнали радіаційного 

впливу. 

Засідання Ради гімназії “Організація 

гарячого харчування: пошук 

оптимальних шляхів”. 

Засідання піклувальної ради 

“Визначення напрямків діяльності 

роботи піклувальної ради щодо 

організації і розвитку харчування 

гімназистів”. 

Видання наказу “Про організацію 

дитячого харчування”. 

Проведення рейдів-обстеження 

“Гаряче харчування” батьківською 

громадскістю та учнівським 

самоврядуванням. 

Засідання комісії з громадського 

контролю за якістю харчування із 

запрошенням класних керівників: 

1.1. Охоплення гімназистів 

гарячим харчуванням. 

1.2. Дотримання санітарно-

гігієнічних вимог. 

1.3. Профілактика інфекційних 

захворювань. 

Організація роботи ради з 

харчуванням та її секторів: 

а) гігієни; 

б) контролю якості продуктів і 

харчування; 

в) оформлення і агітації; 

г) обліку, раціонального харчування 

та меню. 

Здійснення щоденного контролю за 

роботою їдальні, проведення 

тематичних перевірок. 

Створення гімназійного банку даних 

дітей, які потребують соціального 

захисту та дієтичного харчування, а 

також дітей, які зазначили 

радіаційного впливу. 

Організація виставки зразків меню, 

представних гімназійною їдальнею.  

 

 

лютий 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

серпень 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

листопад 

 

лютий 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Постійно 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

Голова  ради   

 

 

Голова піклувальної 

ради   

 

 

 

Директор 

 

Ради НВК 

 

 

 

Голова комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   

 

 

Заступник директора з 

навчально виховної 

роботи, дієтична 

сестра 

 

Дирекція, лікар, 

дієтична сестра 
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2. Науково-методичне забезпечення 
 

№ 

п/п 

Основні заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

Організація постійно-діючого 

науково-теоретичного семінару для 

класних керівників: 

1.1. Культура поведінки учнів під 

час прийому їжі, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог. 

1.2. Організація гарячого 

харчування – запорука 

збереження здоров’я. 

1.3. Вплив харчування на розумову 

працездатність. 

1.4. Основні складові їжі та їх 

значення для організму. 

1.5. Організація дієтичного 

харчування. 

Участь педагогічних працівників у 

розробці тематики науково-

дослідницьких робіт з проблем 

раціонального збалансованого 

харчування учнів. 

Організація відкритого захисту 

проектів учнів з організації 

раціонального харчування. 

Створення банку науково-

популярних матеріалів 

просвітницького характеру з 

проблем харчування учнів. 

Вивчення літератури з проблем 

організації раціонального 

харчування в умовах гімназії. 

 

Організація і розповсюдження 

позитивного досвіду з питань 

організації і розвитку дитячого 

харчування, впровадження нових 

форм обслуговування. 

Формування банку діагностичних 

методик дослідження організації 

дитячого харчування. 

Залучення працівників вищих 

навчальних закладів, медичних 

установ і наукових центрів до 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

Постійно 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

Постійно 

 

 

Лікар, дієтична 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методична 

рада 

 

 

 

Наукове товариство 

гімназії 

 

Науково-методична 

рада, лікар, психолог 

 

  

Заступник 

директораз науково-

методичної роботи, 

лікар 

Заступник 

директораз науково-

методичної роботи, 

лікар 

 

Психолог 

 

Заступник 

директораз науково-

методичної роботи, 
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9. 

роботи з дітьми з питань організації 

раціонального харчування. 

Організація санітарно-просвітниць-                   

кої роботи з працівниками 

харчоблоку  

 

 

Постійно 

 

 

Лікар, медична 

сестра 

 

3. Організація роботи щодо поліпшення матеріально-технічної бази їдальні 
 

№ 

п/п 
Основні заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

Проведення профілактичного 

ремонту водоочисника питної води. 

Заміна застарілого технологічного 

обладнання харчоблоку: 

 електром’ясорубка; 

 картофелечистка; 

 газова плита. 

Проведення профілактичного 

ремонту припливно-витяжної 

системи харчоблоку 

Естетичне оформлення залу їдальні 

 

Придбання технологічного 

обладнання для харчоблоку: 

 посудомийна машина; 

 сучасний посуд; 

 марміт. 

Проведення капітального ремонту 

харчоблоку. 

січень 

 

 

 

жовтень 

грудень 

березень 

серпень 

 

 

серпень 

 

 

червень 

серпень 

березень 

червень 

 

Завгосп 

 

 

 

Директор, 

піклувальна рада 

 

 

 

 

Завгосп, шеф-кухар 

 

 

Працівники їдальні 

Рада гімназії, 

директор, 

піклувальна рада 

Директор, завгосп 

 

4.Робота по вихованню культури харчування, пропаганда здорового способу 

життя серед учнів і батьків 

№ 

п/п 

Основні заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Проведення виховних годин: 

1.1. Режим дня і його значення. 

1.2. Культура прийому їжі. 

1.3. Хліб – всьому голова. 

1.4. Гострі кишково-шлункові 

захворювання. 

1.5. Обережно, отруйні гриби: 

1.6. Вітаміни – наші друзі 

Гра для учнів 5 класів “Золота осінь” 

 

Конкурс газет серед учнів 5-7 класів 

“Про смачну і здорову їжу” 

 

вересень 

листопад 

лютий 

грудень 

 

жовтень 

березень 

жовтень 

 

листопад 

 

Класний керівник, лікар, 

дієтична сестра 

 

 

 

 

 

 

Класний керівник, 

педагог-організатор 

Педагог-організатор, 

вчитель 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Бесіди з учнями 10-11 касів “Бережи 

своє життя” 

Проведення вітамінної ярмарки 

 

Анкетування учнів:  

“Організація харчування в гімназії” 

“Харування очима учнів” 

“Улюблені страви моєї родини” 

“Як ти харчуєшся?” 

“Твоя думка?” 

Анкетування батьків: 

“Харчування очима батьків” 

“Ваші пропозиції щодо розвитку 

харчування в гімназії” 

“Здорова їжа – здорова сім’я” 

Організація проведення бесід з 

учнями: 

 “Особливості потреб організму 

дитини у вітамінах та 

мінеральних солях” 

 “Раціональне харчування – 

основа здоров’я і довголіття” 

 “Що допомагає мені бути 

здоровим” 

 “Вплив харчування на розумову 

працездатність” 

 “Як вести себе за столом” 

Проведення батьківских зборів: 

 “Спільна робота сім’ї і гімназії з 

формування здорового способу 

життя. Харчування вдома” 

 “Профілактика кишково-

шлункових інфекційних і 

простудних захворювань” 

 “Фрукти і овочі – невід’ємна 

частина добового раціону” 

Проведення індивідуальних 

консультацій для дітей та їх батьків. 

Батьківський лекторій: 

 “Що таке раціональне 

харчування?” 

 “Характеристика основних 

білкових продуктів, які 

 

 

грудень 

 

лютий 

 

 

жовтень 

березень 

квітень 

грудень 

січень 

 

листопад 

травень 

 

січень 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

вересень 

 

 

грудень 
 

 

квітень 

 

 

Постійно 

 

Протягом року 
 

 

 

 

 

 

образотворчого 

мистецтва 

Класний керівник 

 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Рада з харчування 

 

 

 

Класні керівники, 

лікар, дієтична сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Класні керівники, 

лікар, дієтична сестра 

 

 

 

 

 

 

Лікар, дієтична 

сестра 

Лікар, дієтична 

сестра 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

використовуються у дитячому 

харчуванні. Оптимальні норми” 

 “Оптимальна кількість жирів в 

раціоні і орієнтовний перелік 

продуктів для задоволення 

потреб в жирах дітей різного 

віку” 

 “Якою повинна бути домашня 

вечеря:” 

 “Домашне харчування дітей у 

вихідні дні” 

 “Як поповнити організм дитини 

вітамінами в зимово-весняний 

період” 

 “Співвідношення в харчовому 

раціоні білків, жирів і вуглеводів” 

 “Особливості потреб організму 

дитини у вітамінах та 

мінеральних солях” 

 “Фізіологічні норми найважливих 

складових їжі для дітей різного 

віку” 

 “Нові продукти дитячого 

харчування” 

 “Особливості приготування їжі 

для дітей. Основні принципи 

нової прогресивної технології” 

 “Особиста гігієна гімназиста” 

 “Радіаційна гігієна” 

Проведення позакласних заходів: 

 Конкурс “Найвишуканіша 

сервіровка столу” 

 Конкурс “Що? Де? Коли?” 

(позакласний захід з культури 

харчування) 

 Вікторина “Харчування і твоє 

здоров’я” 

 Свято чаю для 5-6 класів 

 Розважально-пізнавальна гра “На 

день наордження до П’єро” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

 

жовтень 

 

 

лютий 

 

травень 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Педагог-організатор 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Класні керівники 
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7.3.3. Проект  ”Спорт і  учні” 

 

I. Аналіз проблеми та актуальність проекту 

Добре здоров'я – це запорука чудового настрою, гарного самопочуття, 

високої презентабельності. В.О. Сухомлинський наголошував: "Духовне життя 

дитини, її інтелектуальний розвиток, мислення, пам'ять, увага, почуття, воля, 

великою мірою залежать від "гри" її фізичних сил". Саме від здоров'я дитини 

залежить її успіх у навчанні, фізичний розвиток та психічний стан, місце у 

класному колективі, взаємовідносини з оточуючими. 

Останнім часом серйозну стурбованість викликає стан здоров'я дітей та 

молоді, зумовлений негативними факторами соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. Як наслідок, протягом останніх 5-

ти років простежується тенденція росту рівня захворюваності. 

Аналіз ситуації в Україні свідчить, що 90% усіх підлітків мають 

відхилення в загальному стані здоров'я. 

Значущість проекту полягає в тому, що до здійснення фізкультурно-

оздоровчої роботи залучаються не тільки вчителі, а й органи учнівського 

самоврядування. У процесі роботи над реалізацією проекту відбувається 

процес соціалізації дітей, що є однією із умов зміцнення їхнього здоров'я та 

залучення до здорового способу життя. 

II. Мета проекту 

Метою проекту є активізація фізкультурно-оздоровчої діяльності серед 

гімназистів, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення засобами 

фізичної культури і спорту, формування в учнів потреби в руховій активності, 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, залучення до регулярних 

занять фізкультурою та волонтерською роботою.  

Даний проект розрахований на 2020-2025 роки. 

Виконавці: вчителі фізкультури, керівник туристичного гуртка, педагог-

організатор, заступник директора з виховної роботи, куратори, батьки. 

III. План реалізації проекту 

1. Розробити інструктивно-методичні рекомендації обсягів рухової активності 

дітей відповідно до психофізіологічної потреби в рухах у навчально-

виховному процесі. 

Вчителі фізкультури. 

2020-2025 рр. 

2. Усім педагогам спрямувати роботу на формування в учнів основ здорового 

способу життя, організацію корисного дозвілля, реабілітацію і корекцію 

здоров'я. 

ЗДВР.       

 щорічно 

3. Вважати, що фізичне виховання залишається основним джерелом 

збереження здоров'я, а також з цією метою затвердити такі форми 

організації фізичного виховання: 

- програмне забезпечення; 

- уроки фізкультури; 
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- факультативні (додаткові) уроки; 

- уроки фізкультури для учнів спеціальної групи; 

- фізкультурні хвилини (паузи) на уроках; 

- рухливі перерви; 

- самостійні заняття фізкультурою; 

- спортивні години; 

- позакласні форми занять; 

- організовані фізкультурно-оздоровчі й спортивні заходи; 

- тестові випробування; 

- педагогічний контроль за процесом фізичного виховання дітей. 

ЗДВР, вчитель фізкультури, 

вчителі-предметники, куратори 

класів.  

2020-2025 рр. 

4. Вважати прямим обов'язком вчителя фізкультури забезпечення повної 

безпеки учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків 

та фізкультурно-оздоровчих заходів, систематично проводити інструктаж з 

правил безпеки під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в 

класному журналі та журналі реєстрації інструктажів учнів. Підготувати 

інструкторів фізкультпауз серед учнів 8-10 класів. 

Вчителі фізкультури. 

Щорічно  

5. Систематично контролювати виконання правил техніки безпеки на уроках 

фізичної культури. 

ЗДВР.  

2020-2025 рр. 

6. 3 метою успішної здачі контрольних навчальних нормативів та вправ   

обов'язкового комплексного тесту з фізичної культури, організувати  

правильний розвиток дітей, формувати набуття ними важливих рухових 

навичок і вмінь, усвідомленої індивідуальної установки на необхідність 

розвивати свої фізичні якості та рухові здібності. 

Вчитель фізкультури, 

куратори, керівники гуртків. 

2020-2025 рр. 

7. Організувати  моніторинг  стану  здоров'я  учнів,  їхнього  ставлення  до 

занять фізкультурою і спортом. 

Медсестра. 

Щорічно  

 

8. Зорієнтувати освітньо-теоретичну підготовку учнів на знайомство з 

українською народною культурою, спортивними традиціями, національними 

іграми, забавами. 

Вчитель фізкультури. 

    2015-2020 рр. 
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9. Розробити проспект,  назву та символіку кожної спортсекції,  гуртка та 

провести презентацію їх роботи. 

ЗДВР.        

До 2025 р. 

10. Організувати  наукову  роботу  в  системі  МАН  з  питань   оздоровлення 

гімназистів. 

ЗДНВР.         

До 2025 р. 

11. Забезпечити належний контроль за роботою спортивних секцій , гуртків у 

відповідності до вимог педагогічного контролю. 

ЗДВР.      

2020-2025 рр. 

12. Створити банк даних індивідуальних психологічних особливостей учнів з 

урахуванням    стану їх здоров'я    з метою забезпечення індивідуального 

підходу до кожної дитини. 

Психолог.    

 Травень 2021 р. 

13. Розробити і проводити комплекс фізкультхвилинок на уроках. 

Фізорг класу. 

Постійно  

14. Підготувати і проводити гімназійні Дні здоров'я. 

Вчителі фізкультури. 

Травень-вересень, щорічно  

15. Організувати   випуск  бюлетеня   «Спорт  для   всіх»,   буклети   з   питань 

здорового способу життя. 

Листопад, квітень; щорічно 

16. Забезпечити проведення виступів волонтерських агітбригад з популяризації 

здорового способу життя 

Щоквартально,  

протягом 2020-2025 рр. 

17. Підготувати і провести: 

 тематичні лінійки та радіогазети; 

За окремим планом 
 

 конкурсно-розважальні   спортивні   програми   до   Дня   Збройних   Сил 

України, Дня захисника Вітчизни, Всесвітнього дня фізкультури і спорту; 

Заступник директора з виховної 

роботи. 

За планом роботи навчального 

закладу  

 

 туристичні походи; 

За планом роботи керівників. 

Щорічно  
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 свято «Зірочки спорту» (для учнів  5-6 класів ),  «Парад гімназійних 

зірок»; 

Заступник директора з виховної 

роботи. 

Раз на рік 

 шкільні  олімпійські   ігри  «Старти  надій»,   спортивні  змагання  між 

збірними командами батьків і дітей; 

Щоквартально.  

Вчителі фізкультури 

 козацькі забави, конкурсно-розважальні програми «Спортивний 

калейдоскоп»; 

Один раз на семестр, щорічно 

 зустрічі з видатними спортсменами міста; 

Заступник директора з 

виховної роботи. 

Щорічно за планом роботи 

навчального закладу  

 круглі столи, конференції, захист курсових науково-дослідницьких робіт з 

питань збереження здоров'я, здорового способу життя. 

Щорічно 

Заступники директора з 

виховної та науково-методичної 

роботи. 

18. Розробити модель фізкультурно-оздоровчої роботи в НВК. 

Вчителі фізкультури. 

До 2025 рок 

IV. Підсумок та оцінка реалізації проекту 

1. Провести свято «Ми і спорт». 

Заступник директора з виховної 

роботи. 

Вересень 2020 року  

 

2. Видати альманах «Учні і спорт». 

До 2025 року 
 

3. Створити дайджест розробок фізкультурно-оздоровчих заходів «Спорт для 

всіх». 

Заступник директора з виховної 

роботи. 

До 2025 року 

 

4. Провести дослідження рівня сформованості навичок здорового способу 

життя у гімназистів та їхніх батьків. 

Щорічно  
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5. Проаналізувати участь учнів у роботі спортивних секцій, гуртків, клубів, 

туристичних походах, інших оздоровчих заходах. 

Заступник директора з виховної 

роботи. 

Щорічно  

6. Створити банк даних про спортивні досягнення учнів. 

Вчителі фізкультури. 

Щорічно  

 

7.4. Модернізація матеріально-технічної бази 

 

7.4.1. Проект «Навчальний заклад майбутнього» 

 

Мета проекту: забезпечення в закладі належних умов для навчання й 

виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних 

і педагогічних вимог. 

Завдання проекту: 

 провести комплекс енергозбережних заходів щодо утеплення фасаду, 

реконструкції опалювальної системи; 

 привести до належного стану дах, забезпечити його експлуатацію та 

збереження; 

 поліпшити умови експлуатації й утримання приміщень НВК; 

 забезпечити навчальні кабінети сучасними меблями відповідно до санітарно-

гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі й комфортні умови 

для організації навчально-виховного процессу; 

 створити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних 

вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в закладі всім 

учасникам навчально-виховного процесу; 

 виконати капітальні ремонти приміщень гімназії за новітніми технологіями, 

які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації; 

 ужити додаткові заходи щодо збільшення частки спеціальних коштів за 

рахунок добровільних внесків. 

Пріоритети проекту: виконання заходів щодо модернізації 

матеріально-технічної й навчально-інформаційної баз НВК. 

Очікувані результати: 

 створення безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності 

гімназії відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-

технічних вимог; 

 оновлення навчальної та матеріально-технічної баз закладу. 
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Шляхи реалізації проекту 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу  Термін  Виконавець  фінансування 

1.  Завершити оформлення 

Державного акту на право 

користування земельною 

ділянкою закладу освіти 

2020—2025 рр. Директор 

гімназії 

У межах 

бюджетного 

фінансування 

2.  Виконати технічний аналіз 

стану приміщень гімназії з 

метою встановлення 

реального становища та 

визначення необхідності 

проведення ремонтних 

робіт 

2020—2025 рр. Завгосп  За рахунок 

бюджету 

розвитку, 

благодійних 

внесків 

3.  Виконати ремонт фасаду 

закладу 

2020—2025 рр. Завгосп  За рахунок 

бюджету 

розвитку, 

благодійних 

внесків 

4.  Виконати ремонт огорожі, 

твердого покриття, подвір’я 

НВК 

2020—2025 рр. Директор  За рахунок 

бюджету 

розвитку, 

благодійних 

внесків 

5.  Обстежити покрівлю НВК з 

метою визначення дефектів 

і проведення відповідних 

ремонтних робіт 

(реконструкції даху) 

2020—2025 рр. Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування, за 

рахунок 

благодійних 

внесків 

6.  Реконструювати 

водопровідну та 

каналізаційну системи, 

виконати повну 

реконструкцію 

електросистем із заміною 

щитових 

2020—2025 рр. Директор  За рахунок 

бюджету 

7.  Оновити учнівські меблі, 

меблі для навчальних 

кабінетів 

2020—2025 рр. Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування,  

за рахунок 

благодійних 

внесків 

8.  Забезпечити 

протипожежний захист 

будівель і приміщень 

закладу, установити 

пожежну сигналізацію 

2020—2025 рр. Директор  За рахунок 

місцевого 

бюджету 

9.  Виконати реконструкцію 

опалювальної системи 

 

 

2020—2025 рр. Директор  За рахунок 

бюджету 

розвитку 
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10.  Поновити предметні 

навчальні кабінети (фізики, 

хімії, біології,  

інформатики) 

2020—2025 рр. Директор 

гімназії, 

Піклувальна 

рада 

За рахунок 

бюджету 

розвитку 

11.  Поповнити фонд бібліотеки 

навчально-довідниковою, 

художньою літературою 

2020—2025 рр. Директор  Бюджетні та 

позабюджетні 

кошти 

12.  Оновити оргтехніку 

бібліотеки, навчальних 

кабінетів, методкабінету 

2020—2025 рр., 

систематично 

Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування 

13.  Модернізувати медичне 

обладнання в медпункті 

закладу 

2020—2025 рр., 

систематично 

Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування 

14.  Придбати спортінвентар, 

оновити ігровий та  

спортмайданчики 

2020—2025 рр., 

систематично 

Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 

15.  Удосконалити 

теплозбережні заходи 

2020—2025 рр. Директор, 

завгосп 

За рахунок 

бюджету 

розвитку, із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 

16.  Створити  бібліотечно-

інформаційний центр  із 

забезпеченням 

мультимедійним 

обладнанням, сучасними 

комп’ютерними 

комплексами 

2020—2025 рр. Директор, 

завгосп 

У межах 

бюджетного 

фінансування із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 

17.  За рахунок міжнародних 

програм забезпечити 

кожного учня гімназії 

сучасним навчальним 

обладнанням 

(персональним нетбуком, 

електронними 

підручниками та ін.) 

2020—2025 рр. Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 

18.  Оновити матеріально-

технічну базу їдальні та 

харчоблоку, забезпечити їх 

меблями, обладнанням та 

устаткуванням 

2020—2025 рр. Директор  У межах 

бюджетного 

фінансування із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 
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8. Критерії результативності програми розвитку 
 

Критеріями результативності програми розвитку є: 

 досягнення гімназією своєї місії, заявлених у програмі розвитку образу 

випускника й образу майбутнього освітнього закладу; 

 повнота досягнення заявлених у програмі цілей і завдань розвитку (з 

урахуванням їх корекції за підсумками проведення процедур 

поточного та проміжного контролів); 

 досягнення очікуваних результатів реалізації програми розвитку і їх 

індикаторів; 

 формування ресурсної бази, необхідної для реалізації програми 

розвитку; 

 реалізація можливостей оперативного внесення змін у програму 

розвитку; 

 привабливість отриманих гімназією результатів розвитку для всіх 

учасників освітнього процесу та засновника освітньої установи. 

 

Ресурси, необхідні для реалізації програми розвитку 

Система ресурсного забезпечення програми розвитку «Школа - середа 

сучасної класичної гімназії» включає наступні компоненти: кадрові, програмно-

методичні, інформаційні, матеріально-технічні та фінансові ресурси, локальну 

нормативно-правову базу НВК. 

1. Діяльність щодо вдосконалення кадрових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми розвитку, передбачає: 

 підвищення кваліфікації з різних аспектів упровадження ДС; 

 удосконалення ІКТ-компетентності педагогів; 

 затвердження та розробку методичних тем, ориєнтованних на участь 

педагога в реалізації різних завдань цієї програми розвитку; 

 роботу гуртка з вивчення педагогами англійської мови; 

 навчання педагогічних кадрів в умовах змін у системі освіти (новим 

педагогічним технологіям в умовах введення нового ДС); 

 залучення й мотивацію кадрів до експериментальної, проектної та 

інноваційної діяльності, надання методичної підтримки при 

проведенні досліджень; 

 організацію спеціальних процедур з оволодіння методикою рефлексії, 

узагальнення та дисемінації особистого педагогічного досвіду; 

 виявлення й мотивацію потенційних учасників конкурсів професійної 

майстерності; 

 удосконалення комунікативної та конфліктологічної компетентностей 

педагогів шляхом проведення відповідних тренінгів та семінарів. 

2. Робота з розвитку програмно-методичних ресурсів включатиме: 

 адаптацію діючих освітніх програм і їх дидактичного супроводу до 

умов реалізації ДС базової і повної загальної середньої освіти; 

 розробку програм інноваційної та експериментальної діяльності; 
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 роботу вчителів НВК над авторськими програмами навчальних курсів, 

дидактичним забезпеченням таких курсів, включаючи мультимедійне 

забезпечення; 

 публікацію методичних матеріалів педагогів у виданнях різного рівня. 

3. Розвиток гімназії передбачає вдосконалення її локальної нормативно-

правової бази, що є правовим ресурсом забезпечення реалізації програми. 

Передбачається внесення до статуту НВК змін, пов'язаних з переходом 

старших класів на навчання за індивідуальними навчальними планами, 

прийняття основної освітньої програми базової загальної освіти, що 

відповідає вимогам ДС, розробка положень про навчальну практику 

гімназистів, внесення змін до положення про блок додаткової освіти дітей, 

про гімназійне наукове товариство учнів, а також розробка, прийняття та 

доопрацювання інших локальних нормативних актів гімназії. 

4. Особливу увагу буде приділено розвитку інформаційних ресурсів гімназії, 

складовими яких є: 

 система моніторингу актуальних проблем розвитку освітнього 

середовища гімназії та м. Києва; 

 система моніторингу освітніх потреб усіх учасників освітнього 

процесу НВК; 

 система моніторингу якості освітнього процесу, включаючи банк 

контрольно-вимірювальних матеріалів для відстеження якості освіти в 

НВК; 

 система моніторингу ресурсного забезпечення функціонування та 

розвитку НВК. 

5. Матеріально-технічні ресурси, необхідні для реалізації програми розвитку, 

включають в себе 2 спортивні зали, 2 спортивних майданчика, тренажерний 

зал, актовий зал місткістю 128 осіб, їдальню на 170 чоловік, 31 навчальний 

кабінет. НВК має у своєму розпорядженні 1 комп'ютерний клас, методичний 

кабінет, кабінет педагога-психолога, соціального педагога, медичний кабінет 

з процедурною, бібліотеку. Технічне оснащення гімназії складають 83 

комп'ютера, 17 мультимедійних проекторів, 7 інтерактивних дошок та інші 

технічні засоби навчання. Є локальна комп'ютерна мережа з виходом в 

Інтернет на основі власного сервера. 

У ході реалізації програми розвитку передбачається удосконалити: 

 матеріальну базу навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, 

оснащення яких необхідно привести у відповідність до вимог ДС 

базової та повної загальної середньої освіти з метою створення 

повноцінного освітнього середовища для урочної та позаурочної 

діяльності. Необхідно продовжити їх оснащення АРМ учителя і 

сучасними ТЗН; 

 устаткування спортивної зали й спортивних майданчиків НВК, які 

потрібно поповнити новими спортивними снарядами й необхідними 

пристроями; 

 комп'ютерні класи й медіатеку, інформаційну систему управління 

НВК; 
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 рекреаційну зону НВК, їдальню та інші приміщення, що забезпечують 

створення здоров'язберігаючого освітнього середовища. 

6. Програма розвитку забезпечується фінансовими ресурсами відповідно до 

плану фінансово-господарської діяльності, які розробляються щорічно на 

підставі цілей і завдань розвитку освітньої установи. 

Управління програмою розвитку 

Передбачається: 

 аналіз проблем розвитку НВК та визначення перспектив їх вирішення;  

 організація тимчасових творчих колективів, орієнтованих на розробку 

й реалізацію окремих напрямків програми, програмних заходів;  

 мотивація учасників освітнього процесу на виконання завдань 

програми розвитку;  

 контроль ходу реалізації та підведення попередніх підсумків 

виконання програми.  

Управління програмою носить проектний характер на основі матричної 

структури управлінської діяльності та технології прийняття управлінських 

рішень. Взаємодія суб'єктів у даній системі відбувається через два основні 

елементи: стабільну складову управління (систему традиційного 

адміністрування) й змінну складову, яка може формуватися як система творчих, 

проектних або проблемних груп для роботи на всіх стадіях реалізації програми 

розвитку. Робочі групи можуть створюватися з усіх зацікавлених учасників: 

учителів-предметників, кураторів класів, педагогів додаткової освіти, учнів та 

їх батьків (законних представників). Зовнішнє оточення гімназії може бути 

залучено до співпраці на підставі укладення договорів відповідно до 

нормативно-правовою бази діяльності НВК. Програма розроблена робочою 

групою з членів адміністрації та педагогічного колективу НВК. Вона прийнята 

на засіданні ради НВК та затверджена наказом директора. Оперативне 

управління ходом реалізації програми здійснюється адміністрацією НВК та її 

педагогічною радою. Очікувані результати реалізації програми розвитку та 

індикатори вимірювання ефективності програмних заходів представлені в 

наведеній нижче таблиці. Досягнення заданих значень індикаторів планується 

до кінця 2025 року. 
 

Очікувані результати реалізації програми розвитку та індикатори вимірювання 

ефективності програмних заходів 
Очікувані результати 

реалізації програми 

розвитку 

Індикатори вимірювання ефективності програмних заходів 

1 2 

За завданням «Оновлення змісту освіти» 

Оновлення відповідно 

до ДС освіти  

Наявність умов для навчання відповідно до ДС базової і повної 

загальної середньої освіти 

Упровадження в 

освітній процес нових 

ІК-технологій, вихід усіх 

педагогів НВК на рівень 

упевнених користувачів 

комп'ютерної техніки 

100% педагогів НВК є впевненими користувачами комп'ютерної 

техніки; 30% - авторами мультимедіапосібників. Зростання 

кількості уроків та занять у системі додаткової освіти, на яких 

використовуються ІКТ 
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Апробація та 

впровадження 

механізмів розвитку в 

учнів всіх вікової 

категорій універсальних 

навчальних дій 

Володіння 90% педагогів НВК діяльнісними методами навчання, 

технологіями навчального співробітництва та ігровими 

технологіями; 100% педагогів – технологіями ОЗН. У 

навчальний план НВК введено курс "Науково-дослідна 

діяльність". Оволодіння всіма гімназистами-старшокласникам 

прийомами само-і взаємооцінювання 

Удосконалення 

лінгвістичного 

компонента освітньої 

системи НВК 

Реалізація загальноосвітньої програми «Українська мова». 

Підвищення якості знань на 10% з предметів освітньої галузі 

«Філологія», поліпшення результатів ЗНО і ДПА з української та 

іноземних мов, літератури, історії, математики 

Високий рівень 

інтеграції систем 

основної й додаткової 

освіти учнів у НВК 

80% курсів додаткової освіти учнів змістовно й методично 

пов'язані з навчальними курсами основної освіти. Більшість 

навчальних дисциплін основної освіти підтримана додатковими 

освітніми програмами 

За завданням «Формування механізму підтримки орієнтації учнів на високий рівень 

освіти, пошуку та супроводу талановитих і обдарованих дітей» 

Перехід на навчання за 

індивідуальними 

навчальними планами 

учнів 10-11 класів 

100% учнів 10-11 класів навчаються за індивідуальними 

навчальними планами 

Наявність апробованого 

механізму формування 

проектно-ділової 

культури учасників 

освітнього процесу НВК 

Збільшення на 40% кількості учнів, що беруть участь у 

різноманітній проектній діяльності. Зростання на 20% кількості 

педагогів - керівників учнівських проектних робіт. Зростання 

якості проектних робіт учнів. Зростання ступеня задоволеності 

учасників освітнього процесу своєю участю в проектній 

діяльності 

Сформована навчальна 

система пошуку та 

супроводу обдарованих 

дітей 

Збільшення на 25% кількості учнів, які беруть участь у 

предметних олімпіадах різного рівня. Збільшення на 30% 

кількості учасників різних творчих змагань. Зростання кількості 

учнів, задоволених освітнім процесом в основному й 

додатковому освітньому середовищі НВК 

За завданням «Розвиток професійної компетентності педагогів, підтримка вчителів-

новаторів» 

Успішно працює 

система психолого-

педагогічної підтримки 

педагогічних кадрів 

Зростання числа педагогів, атестованих на вищу та першу 

кваліфікаційні категорії. Зростання задоволеності педагогів 

системою їх психолого-педагогічної підтримки. Скорочення 

кількості конфліктів педагогів з іншими учасниками освітнього 

процессу 

Ефективно функціонує 

механізм психолого-

педагогічної підтримки 

батьків (законних 

представників) учнів 

Зростання задоволеності батьків (законних представників) учнів 

НВК, рівнем психолого-педагогічної компетентності 

педагогічного колективу. Скорочення кількості конфліктів між 

учнями та їх батьками (законними представниками), педагогами 

та батьками (законними представниками) 

Безперервно 

розвивається система 

підтримки інноваційно 

орієнтованих педагогів 

Зростання на 30% числа інноваційно орієнтованих педагогів 

(оцінюється за активністю участі педагогів у розробці різних 

нововведень). Зростання кількості учасників професійних 

педагогічних конкурсів різних рівнів 

За завданням «Удосконалення освітнього простору НВК» 

Сформована й 

розвивається сучасна 

інформаційно-освітня 

система 

 

Ефективно функціонуюча в освітньому просторі НВК медіатека, 

наявність у кожного педагога АРМ, модернізованих 

комп'ютерних кабінетів; наявність приміщення технічної служби 

НВК та мультимедіатехніки в рекреаційному приміщенні 
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Наявність у НВК 

комфортного психолого-

педагогічного 

середовища, 

орієнтованого на 

збереження й зміцнення 

здоров'я учасників 

освітнього процесу. 

Наявність системи 

індивідуального 

супроводу учнів третьої 

групи здоров'я 

Реалізовані в повному обсязі проекти «Моє здоров'я в моїх 

руках», «Здоров'я педагога». Зниження на 10% кількості учнів, 

що страждають хронічними захворюваннями. Поліпшення якості 

гімназійного харчування, удосконалення інтер'єрів (оцінюється 

по задоволеності учасників освітнього процесу). Індивідуальний 

психолого-педагогічний та валеологічний супровід усіх учнів 

третьої групи здоров'я 

За завданням «Розвиток механізмів успішної соціалізації й формування соціально 

відповідальної позиції учнів» 

Ефективно працюючий 

механізм формування в 

учнів соціальної 

грамотності та 

компетенції сприяє 

адаптації учнів до життя 

в сучасному суспільстві 

Система соціального проектування, результатом функціонування 

якої є використання на практиці всіх створених у ході такого 

проектування продуктів. Зростання кількості благодійних акцій, 

ініційованих учнями, кількості соціальних партнерів НВК 

Наявність сучасної 

системи цивільного й 

патріотичного 

виховання гімназистів з 

опорою на їх особистий, 

сімейний та емоційний 

досвід 

Зростання числа культуро-дозвільних заходів, орієнтованих на 

виховання громадянської й патріотичної свідомості учнів 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження та аналітичні звіти про 

динаміку реалізації цілей програми розвитку  

Дисемінація досвіду здійснення програми шляхом 

презентацій на різних заходах  

Розробка методичних рекомендацій, представлених у 

соціальних сервісах і спеціальних виданнях  

Оформлення карт інноваційного досвіду та його 

презентація на рівнях міста, області, України  

Організація й проведення семінарів, вебінарів, круглих 

столів за участю педагогів та інших учасників освітнього 

процесу гімназії  

Творчі звіти вчителів 

Аналіз результатів моніторингу розвитку особистісного 

потенціалу учнів  

Моніторинг сайту гімназії та інформації про освітню 

установу в Інтернеті 

 

Складові системи контролю виконання основних розділів програми 
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У ході контрольних процедур виявляється динаміка зміни якісних 

показників стану НВК і вносяться необхідні корективи в програму розвитку й 

різні плани, орієнтовані на її реалізацію. Звітність про реалізацію програми 

розвитку представляється не менше двох разів на рік раді НВК. 
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9. Можливий ризик, пов'язаний з реалізацією програми 

розвитку 
 

1. Зміни в змісті освіті, які пов’язані із змінами політики в галузі освіти. 

2. Недостатність виділених і залучених коштів для реалізації основних 

напрямків програми розвитку. 

3. Зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів по реалізації 

основних напрямків програми розвитку. 

4. Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямків. 

5. Недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних 

завдань розвитку НВК. 

 

Шляхи розв’язання 

1. Внесення змін й доповнень до програми розвитку. 

2. Розробки і реалізація цільових програм. 

3. Додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування. 

4. Додаткові заходи морального й матеріального стимулювання учасників 

навчально-виховного процесу. 

5. Підвищення ступеня відкритості НВК, висвітлення діяльності педагогічного 

колективу в ЗМІ, на сайті НВК, у формі звіту директора перед 

громадськістю. 
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_Навчально-виховний комплекс «Ерудит» дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) – школа І ступеня – гімназія Солом’янського району  м. Києва 
(повна назва школи) 

Адреса: юридична 03058 м. Київ, вул. Тетяни Яблонської, 12_________________ 

сайту INTERNET http://www.erudit.kiev.ua__            ____ 

канал (1-телефонний, 2-виділений) __5_____________ 

електрона пошта erudite2007@ukr.net_______________  

Телефони 401-10-26, 457-84-99, 401-10-61________________________ 

Директор  Перехейда Олександр Михайлович______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Паспорт  

НВК «Ерудит» м. Києва 
 

Район ___Солом’янський_____ 

Тип ЗНЗ ___НВК_________ 

№ ЗНЗ _____Ерудит_________ 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1. Ліцензія РОЗПОРЯДЖЕННЯ Київської 

міської державної адміністрації 

№ 1881 від 01.09.2021 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері повної загальної середньої 

освіти (без проходження процедури 

ліцензування) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЕРУДИТ» ДОШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОМУ 

САДКУ) – ШКОЛІ І СТУПЕННЯ – 

ГІМНАЗІЇ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА за рівнем початкової освіти 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Київської 

міської державної адміністрації 

№ 1874 від 01.09.2021 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері повної загальної середньої 

освіти (без проходження процедури 

ліцензування) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЕРУДИТ» ДОШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОМУ 

САДКУ) – ШКОЛІ І СТУПЕННЯ – 

ГІМНАЗІЇ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА за рівнем базової середньої освіти 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Київської 

міської державної адміністрації 

№ 1816 від 01.09.2021 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері повної загальної середньої 

освіти (без проходження процедури 

ліцензування) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЕРУДИТ» ДОШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОМУ 

САДКУ) – ШКОЛІ І СТУПЕННЯ – 

ГІМНАЗІЇ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА за рівнем профільної середньої 

освіти 

 

mailto:erudite2007@ukr.net_
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2. Число класів 27 

3. Загальна чисельність учнів 956 

4. Всього працівників 136 

5. З них вчителів 83 

6. Мова навчання (1-укр., 2-рос., 3-укр./рос.) 1 

 Іноземна мова 1: англійська 

 Іноземна мова 2: німецька 

 Іноземна мова 3: французька 

 Поглиблене вивчення окремих предметів: англійська 

7. Профіль навчання          гуманітарний 

 

8. Кількість учнів іноземних громадян, що навчаються в гімназії - 

9. Чи має гімназія партнера за кордоном (1-так, 0-ні) 1 

10. Чи має гімназія партнера у сільській місцевості (1-так, 0-ні) 1 

11. Чи проводиться у гімназії педагогічний експеримент (1-так, 0-ні) 1 

12. Чи створена в закладі піклувальна рада (1-так, 0-ні) 1 

13. Чи діє у гімназії дитяча громадська організація з метою міжнародного 

співробітництва (КІД, осередок побратимства і т.п.( (1-так, 0-ні) 

 

1 

 

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Рік забудови НВК 2017 

2. Тип побудови (1-типова, 2-нетипова) 2 

3. Проектна потужність НВК: місць 720 

4. Класних кабінетів 46 

5. Загальна площа приміщення (м2) 12260 

6. Матеріал стін (1-кам’яні, 2-бетонні, 3-дерев’яні, 4-інші) 4 

7. Матеріал покрівлі (1-в аварійному стані, 2-потребує капремонту) - 

8. Кількість окремих будівель 1 

9. В аварійному стані - 

10. З них: потребують капремонту - 

 

ОБЛАДНАНА 

1. Спортивний зал  1 10. Водопровід (так-1, ні-0) 1 

2. Басейн   - 11. Газолічильник (так-1, ні-0) 1 

3. Бібліотека  1 12. Водолічильник (так-1, ні-0) 1 

4. Читальний зал 1 13. Каналізація (так-1, ні-0) 1 

5. Книгосховище 1 14. Теплолічильник (так-1, ні-0) 1 

6. Медичний кабінет 3 11. З гарячою водою (так-1, ні-0) 1 

7. Їдальня (посадових місць) 360 12. Фільтр для очищення води (так-

1, ні-0) 

 

 1 

8. Актовий зал  1 13. Модульний теплопункт (так-1, 

ні-0) 

 

 0 

9. Опалення (1-центральне,  

2-пічне) 

  

1 
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КОМП’ЮТЕРНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Кількість учнів у ЗЗСО 897 

Кількість учнів початкових класів 428 

Кількість учнів середньої школи 352 

Кількість учнів старшої школи 117 

Кількість педагогічних працівників 85 

Кількість педагогічних працівників, які володіють ІКТ 85 

Кількість педагогічних працівників, які забезпечені комп’ютерною технікою 

(комп’ютер, ноутбук, планшет) 

85 

Кількість навчальних кабінетів 47 

Кількість навчальних кабінетів, де є швидкісний доступ до мережі Інтернет 47 

Кількість навчальних кабінетів, забезпечених комп’ютерною технікою 47 

Кількість адміністративних приміщень 12 

Кількість адміністративних приміщень, які мають швидкісний доступ до мережі 

Інтернет 

12 

Кількість комп’ютерів, які перебувають на балансі ЗЗСО 165 

Кількість комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет  

Кількість технічно несправних комп’ютерів   

Кількість комп’ютерів з терміном придбання понад 5 років 43 

Кількість комп’ютерів, придбаних (отриманих) у 2016 році 1 

Кількість комп’ютерів, придбаних (отриманих) у 2017 році  

Кількість комп’ютерів, придбаних (отриманих) у 2018 році 118 

Кількість комп’ютерів, придбаних (отриманих) у 2019 році  

Кількість комп’ютерів, придбаних (отриманих) у 2020 році  

Кількість ноутбуків, нетбуків, планшетів, які перебувають на балансі ЗЗСО 105 

Кількість комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів,  які задіяні в освітньому 

процесі 

 

Кількість комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів,  які використовуються в 

управлінській діяльності адміністрацією 

12 

Кількість комп’ютерів для ведення бібліотечного фонду 2 

Кількість навчальних комп’ютерних комплексів (комп’ютерних класів) 51 

Кількість комп’ютерів в комп’ютерних класах, в тому числі працюючих 51 

Кількість навчальних комп’ютерних комплексів (комп’ютерних класів), які 

мають швидкісний доступ до мережі Інтернет 

3 

Середня швидкість доступу до мережі Інтернет, Мб/сек 100 

Наявність безпровідного Wi-Fi так 

Загальна кількість точок доступу до бездротової мережі Wi-Fi 14 

Оператор, який надає послуги до мережі Інтернет ТОВ Укр. інфосистеми 

Укртелеком 

Тип підключення до мережі Інтернет: через виділений канал, DIAL – UP модем, 

через модем мобільного телефону, через DSL - модем 

через виділений канал 

Кількість інтерактивних дошок, які перебувають на балансі ЗЗСО 52 

Кількість мультимедійних комплексів (інтерактивна дошка +  комп’ютер + 

проектор) 

 

Кількість мультимедійних комплексів (інтерактивна дошка +  ноутбук + 

проектор) 

1 

Кількість мультимедійних комплексів ( комп’ютер + проектор + екран)  

Кількість мультимедійних комплексів ( ноутбук + проектор + екран)  

Кількість мультимедійних комплексів (телевізор + ноутбук)  

Кількість мультимедійних комплексів (телевізор + комп’ютер )  

Кількість багатофункціональних пристроїв (принтерів), які перебувають на 

балансі ЗЗСО  

50 

Наявність STEАM – лабораторій  

Електронна адреса ЗЗСО erudite2007@ukr.net 

Адреса веб – сайту ЗЗСО www.erudit.kiev.ua 

Платформи для організації дистанційного навчання Zoom, Viber, Google meet, 

Telegram, Classroom, Skyp, 

Quizizz, Google-class 
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Забезпечення технікою в розрізі кабінетів 
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 початкових класів 10 10 10        

 математики 4  4        

 географії 1  1        

 біології 1  1        

 хімії 1  1        

 фізики 1  1        

 технологій 

(трудового навчання) 

2  2        

 української мови та 

літератури 

5  5        

 іноземної мови 14  14        

 історії, правознавства 1  1        

 зарубіжної 

літератури 

1  1        

Захисту України 1  1        

 мистецтв (музичного, 

образотворчого) 

1  1        

інформатики 3  3        

основ здоров’я            

психолога 1 1         

соціального педагога 1 1         

педагога - 

організатора 

1 1         

методичний кабінет 1  1        

медичний кабінет 1 1         

бібліотека, читальний 

зал 

1  2        

актова (конференц) 

зала 

1  1        

спортивна зала 1          

вчительська 1          

інші 

художньої культури 

1  1        
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ЗМІСТ ОСВІТИ 

Структура 

навчального 

плану 

Базовий компонент навчального плану представлений 

наступними освітніми галузями: 

 мови та літератури; 

 суспільствознавство; 

 мистецтво; 

 математика; 

 природознавство; 

 технології; 

 здоров’я і фізична культура; 

Варіативна 

частина 

Передбачає додаткові години на предмети інваріативної 

частини, додатковий час на поглиблення знань з 

предметів, введення додаткових предметів, профільне 

навчання, заняття за вибором, факультативні, 

індивідуальні та групові заняття: 

 англійська мова; 

 німецька мова; 

 французька мова; 

 українська мова; 

 математика; 

 хімія; 

 фізика; 

 інформаційні технології; 

 хореографія; 

 фізкультурно-оздоровча діяльність 

Напрямки за 

якими 

організовано 

додаткова освіта в 

НВК 

1. Художньо-естетичний 

 Театральна студія «Дійство» 

 «Проба пера”»(гурт. Юних журналістів) 

 Вокальний гурток «Срібний дзвінок» 

 Арт-студія «Палітра» 

2. Фізкультурно-спортивний 

 «Ритми планети» (хореографічний колектив) 

 Гурток «Шаховий король» 

 Туристсько-краєзнавчий гурток «Вершина» 

 Спортивна секція «Волейбол» 

 Спортивна секція «Аеробіка» 

3. Культурологічний 

 Гурток «Українознавство» 

 Гурток «З основ культури мовлення» 

 Гурток «Діалог культур» 

 Гурток «Театральними шляхами Великобританії» 

 Європейський клуб «Злагода» 

4. Науково-технічний 

 Основи Web-дизайну 
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5. Соціально-педагогічний 

 Гурток  «Точка зору» 

 Гурток  «Пізнай себе» 

Експериментальна 

діяльність закладу 
 Всеукраїнський експеримент за інноваційним 

освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека 

«ШБІЦ-інфо» 

Форми державно-

громадського 

управління 

 Загальногімназійні батьківські збори 

 Рада гімназії 

 Піклувальна рада 

 Педагогічна рада 

 Батьківський комітет 

 Учнівське самоврядування 

Педагогічні освітні 

технології 
 Розвивальне навчання 

 Проблемне навчання 

 Різнорівневе навчання 

 Дослідницькі методи навчання 

 Проектні методи навчання 

 Технологія “дебати” 

 Технологія модульного й блочно-модульного 

навчання 

 Технологія ігрового навчання: рольові, ділові та ін. 

види навчальних ігор. Колективна система навчання 

(КСН) 

 Технологія перспективно-випереджуючі навчання 

 Навчання в співпраці (командна, групова робота) 

 Інформаційно-комунікаційні технології 

 Здоров’язберігаючі технології  

 Система інноваційної оцінки “портфоліо” 

 Технологія дистанційного навчання 

 Технологія комунікативного навчання іноземним 

мовам 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Кількість адміністративних працівників 7 

2. Кількість технічного персоналу 56 

3. Загальна кількість педагогічних працівників 80 

4. Із них сумісників 3 

5. Мають: 

 Педагогічне звання “учитель-методист” 

 

20 

 Педагогічне звання “старший вчитель” 17 

 Вища кваліфікаційна категорія 56 

 І кваліфікаційна категорія 9 

 ІІ кваліфікаційна категорія 14 
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 Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” 4 

 Кандидат наук 4 

 Навчаються в аспірантурі - 

 Почесна грамота Кабінету Міністрів України - 

 Знак “Відмінник освіти України” 8 

 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України кожен 

п’ятий 

 Подяка КМДА та РДА 40% 

 Грамоти Департамента освіти і науки молоді та спорту 87% 

 

ТРАДИЦІЙНІ МАСОВІ ЗАХОДИ 

 

Традиційні 

заходи, 

тематичні 

вечори, 

конкурси, 

соціальні 

проекти на базі 

НВК 

 День знань. Свято першого дзвоника «Здрастуй, дзвоник 

вересневий» 

 Свято «Мій день народження: літній вернисаж» 

 Декада фізкультури, спорту та безпеки життєдіяльності 

«Здорова молодь – сильна держава» 

 Осіння олімпіада з легкої атлетики «Сильні, спритні, 

умілі…» 

 Декада художньої культури, етики й естетики «Краса 

врятує світ» 

 Конкурс квіткових композицій «Мандрує осінь нашим 

краєм» 

 Святковий концерт до дня працівників освіти «Плекає 

педагог майбутність долі…» 

 Декада географії та краєзнавства  «Таємниці третьої 

планети» 

 Фестиваль наукової творчості гімназистів (предметні 

олімпіади з базових дисциплін) 

 Декада української культури «Україно, мій духмяний 

дивоцвіте» 

 День відкритих дверей «Моя маленька батьківщина» 

 Декада історії та правових знань «Історія погляд у минуле, 

крок до майбутнього» 

 Інтелектуальний марафон. І тур (правознавство, історія, 

географія) 

 Свято «Мій День народження: фарби осені» 

 Декада математики, фізики та інформатики «М.І.Ф.» 

 Інтелектуальний марафон. ІІ тур (фізико-математичний) 

 Декада психології. Лінійка 

 Конкурс художньої самодіяльності «Різдвяна зірка» 

 Свято «Новорічне чародійство»  

 Декада іноземних мов «Скільки мов ти знаєш, стільки 

разів ти людина» 
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 Декада Книги «Нові книжки – нові зустрічі» 

 Декада зарубіжної літератури «У красі рідного народу 

відкривайте духовні острови» 

 Свято «Мій День народження:  поезія зими» 

 Тиждень здоров'я  

 Декада української мови та літератури «Україно, ти для 

мене диво…» 

 Конкурс віршів «У Кобзаревому вінку» 

 Святковий концерт до 8 Березня «Її величність Жінка» 

 Конкурсна шоу-програма «Міс Ерудит» 

 Інтелектуальний марафон ІІІ тур (лінгвістичний) 

 Декада екології, хімії, біології «Ми планету в теплих 

долонях для нащадків своїх збережемо» 

 Інтелектуальний марафон. ІV тур (екологічний) 

 Декада сім’ї «Щастя бути разом» 

 День вікритих дверей «Моя гімназія – моя родина» 

 День Цивільної оборони  

 Декада «Салют, Перемого!» 

 Конкурс віршів, присвячених Дню Перемоги 

 Лінійка до Дня Матері 

 Конкурс віршів до  Дня Матері 

 Фестиваль мистецтв 

 Конкурс «Клас року» Свято «Мій День народження: 

мелодія весни» 

 Свято останнього дзвоника «Дзвони нам дзвонику, 

востаннє на дорогу!» 

 Випускний вечір «На крилах прощального вальсу» 

Додаткова 

інформація про 

освітній заклад 

 

НВК має: 

- герб; 

- прапор; 

- статут. 

Проектна 

діяльність 

класів 

2-4 кл. - Мій родовід 

5 кл. – Шлях до успіху 

6 кл. - Його величність етикет 

7 кл. – Здорове покоління майбутнє України 

8  кл. – Знання і повага прав людини – шлях до  

                взаєморозуміння 

9  кл. – Перлини Батьківщини. Культурологічний проект 

10 кл. – Я і моя держава 

11 кл. – Людина і природа. Екологічний проект 
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СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Угоди з 

початковими 

школами про 

співпрацю 

 СШДС «Золотий ключик»; 

 СШДС «Відродження»; 

 СШДС «Сяйво»; 

 СШДС  №324. 

Зв’язки з 

вищими 

навчальними 

закладами 

 Київський національний торговельно-економічний 

університет 

 Національний авіаційний університет 

 Національна академія внутрішніх справ 

 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

(географічний факультет) 

 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

інститут ім. Г.С. Сковороди 

 Національний педагогічний університет імені               

М.П. Драгоманова Інститут української філології 

Партнерські 

зв’язки з 

сільськими 

школами 

 НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія № 5 с. 

Славутич Хмельницької обл. 

 Крутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівська обл. 

 Журавлиська середня школа Київська обл.  

 Відділ освіти Хустської райдержадміністрації  

Закарпатська обл.  

Міжнародні 

зв’язки 
 гімназія № 1 м. Маркі (Польща) 

 Руставська середня школа м. Рустава (Грузія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


