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Звіт 

директора Тетіївського навчально-виховного комплексу 

 «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кінзерської Лариси Петрівни 

про роботу  за 2016-2017 навчальний рік 

 

Шановні учасники зібрання! 

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки 

роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік. Згідно з 

функціональними обов’язками директора НВК здійснювала безпосередньо 

керівництво навчальним закладом, забезпечувала реалізацію державної 

політики, у своїй роботі протягом звітного періоду керувалася  Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад», Статутом Тетіївського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Правилами внутрішнього 

розпорядку, чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти. 

Освітня стратегія НВК спрямована на підвищення якості освітніх 

послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог 

суспільства, стану суспільно-економічного розвитку, запитів громадян і 

потреб держави. 

Протягом 2016-2017 н.р. мною, як керівником навчального закладу, та 

педагогічним  колективом продовжено роботу з підвищення рівня організації 

навчально-виховного процесу. 

Педагогами школи проведено відповідну роботу щодо збереження й 

розвитку  шкільної мережі. Станом на 25 травня 2017 року  було сформовано 

16 класів, кількість учнів на кінець навчального року становила 306 учнів. 

Середня наповнюваність школярів  у класах порівняно з минулим 

роком залишається стабільною – 19 учнів. 
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За результатами 2016-2017 н.р.  учні НВК   закінчили навчальний рік з 

високим рівнем навчальних досягнень-38(14%),достатнім-95(35%) ,середнім-

137(50%),початковим-2(1%). 

     У 2016 – 2017 н.р.  навчально-виховна робота була спрямована на 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як 

особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження до профільного 

та профільного навчання й підвищення якості навчально-виховного процесу. 

За підсумками року з 306 учнів 1-11 класів 254 учні атестовані й переведені 

до наступних класів, 52 учні випущено зі школи, 27 учнів нагороджені 

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», 5 учнів одержали 

свідоцтва з відзнакою.     

У НВК діє система конкурсного набору учнів у 5 гімназійний клас. 

Цикловою комісією НВК розроблені та схвалені завдання для конкурсного 

прийому, затверджені директором та  погоджені начальником відділу освіти з 

такого предмету, як українська мова. 

У цьому році учні успішно склали вступні випробування, тому 

відкрито І курс гімназії за українсько-філологічним напрямком, на даний  час  

у закладі освіти є три гімназійні класи та проведено набір до четвертого. 

Окрім того, старша школа, що є профільною, працюватиме за 

українсько-філологічним профілем. 

Для організації повноцінного харчування в гімназії створено відповідні 

умови: є в наявності приміщення на 60 посадочних місць, приміщення 

харчоблоку  забезпечене кухонним інвентарем. 

У 2015-2016 навчальному році заклад освіти забезпечувався якісними 

продуктами харчування. У постачальників були всі необхідні супроводжуючі 

документи – сертифікати якості. Централізоване постачання продуктів 

харчування здійснювалося 1 раз на тиждень. Погоджувалось перспективне 

меню для всіх категорій учнів, затверджувалося директором гімназії.  
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У школі харчувалося 240  учнів та вчителів, що значно більше  ніж 

було у минулому навчальному році,вартість обіду становила в середньому 

6грн. 

Слід зазначити, що виконувались норми харчування за рахунок  

картоплі, круп, макаронів, цукру, молока, масла, яєць, недостатньо було 

м’яса та риби. 

Протягом  навчального року отримували гаряче харчування учні  

школи  за рахунок батьків.  

Згідно нормативних документів у гімназії протягом навчального року 

отримали повноцінне харчування 35 дітей пільгових категорій: з них 2 – діти, 

позбавлені батьківського піклування, 17 дітей із малозабезпечених сімей, 16 

учнів, батьки яких були учасниками АТО. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій здійснювалася в межах 

повноважень Тетіївського НВК: створені належні умови щодо навчання та 

виховання дітей пільгового контингенту. 

Значна увага у закладі освіти приділяється зміцненню здоров’я учнів:  

діти своєчасно проходять медичний огляд, результати якого доводяться до 

відома класних керівників, вчителів та родин вихованців. У цьому 

навчальному році медичний огляд школярів проводився на базі ЦРЛ.  

Також щорічно медичний огляд проходять і працівники школи. 

У 2016-2017 навчальному році на обліку в Тетіївському НВК 

знаходяться такі групи дітей пільгових категорії: 

 діти, позбавлені  батьківського піклування – 2  

 діти-інваліди – 9 

 діти-напівсироти -  13 

 діти з багатодітних сімей – 18 сімей,у них  33дітей 

 діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС – 28  

 діти-переселенці – 2 

- діти із малозабезпечених сімей-35 

 



4 
 

 

Для підтвердження статусу кожної дитини були надані відповідні 

документи (довідки, посвідчення, свідоцтва). 

З метою проведення літньої оздоровчої компанії на базі нашого 

навчального закладу вже третій рік  організовано роботу літнього мовного 

табору. У цьому році робота з учнями проводилася під керівництвом 

вчителів англійської мови – Шкарупи О.І., Драчука В.Ю.,  вихователями 

були Лавренюк Л.І., Омельчук О.П., Стеблівська Н.А.,Туренко О.В., 

Бородійчук І.В., вчитель фізичного виховання Балдецький В.В., медична 

сестра Загинайло Н.О.,начальник табору- Бойко О.О. 

Слід зазначити, що дітям у таборі було цікаво,бо заняття проводилися у 

різних формах і кожного дня за іншою тематикою. 

 Я вважаю, що ми будемо продовжувати  брати участь у таких 

проектах. 

Методична робота 

    На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами 

загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення 

методичної роботи було видано наказ від 31.08.2016 № 147 - 0  по гімназії 

«Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію 

у 2016-2017 навчальному році», з метою цілеспрямованої роботи та для 

забезпечення колективного керівництва методичною роботою було 

затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено 

структуру та форми методичної роботи, складено план роботи  методичної 

ради, розглянуто, обговорено й затверджено плани роботи шкільних 

предметно циклових комісій на 2016-2017 навчальний рік та графік 

проведення предметних днів, тижнів, декад. 

      Основними завданнями  методичної ради було визначено: 

 Створення умов для ефективного науково-методичного супроводу 

експериментальної діяльності вчителів школи, підвищити рівень їхньої 

готовності до педагогічних інновацій. 

 Сприяння розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню в них 

навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні 

інноваційними педагогічними технологіями. 

 Здійснення аналізу освітньої діяльності за предметами. 

 Підняття рівня методологічної підготовки вчителя, сприяння зміщенню 

акцентів у його діяльності з інформаційних на інтерактивні методи навчання. 
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 Участь в розробці варіативної складової  навчальних планів, внесення 

змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм. 

 Підготовка та обговорення доповідей з питань методики викладання 

навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів. 

 Обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань 

програми, обговорення та схвалення календарно – тематичних планів. 

 Розробка та  удосконалення засобів підвищення наочності навчання, а 

також методики їхнього використання в навчальному процесі. 

 Вдосконалення позакласної роботи з начальних предметів. 

 Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану, 

організація науково-дослідницької роботи учнів та роботи шкільного 

наукового товариства. 

 Вибір та організація роботи наставників з молодими вчителями. 

 Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за 

предметами. 

 Підвищення якості теоретичної, науково – методичної та професійної 

підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи предметних 

циклових комісій, семінарів – практикумів, психолого – педагогічних 

семінарів, предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків і 

позакласних форм роботи з учнями, лекторіїв, консультацій. 

     Педагогічний колектив школи у 2016 – 2017 навчальному році 

продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми 

«Створення комфортних умов для розвитку креативної особистості шляхом 

використання інноваційних технологій та методів навчання в закладі нового 

типу. Включення у навчально-виховний  процес дітей з особливими 

потребами та створення умов для їх навчання та виховання», для реалізації 

якої були сплановані і проведенні засідання методичної і педагогічної рад.  

На засіданнях педагогічної ради були розглянуті питання: «Аналіз роботи 

педагогічного колективу у 2015 – 2016 н.р. Організація навчально – 

виховного процесу у 2016-2017 н.р. Планування роботи навчального закладу 

на 2016– 2017 навчальний рік» (від 31.08.2015, протокол №1); «Формування 

культури здоров’я та здорового способу життя на різних етапах навчання», 

«Система роботи педагогічного колективу щодо усунення проблем адаптації 

п'ятикласників в умовах переходу з початкової до основної школи». (від 

23.11.2015, протокол № 2); ««Про організацію роботи шкільної бібліотеки 

щодо розвитку творчих здібностей школярів», «Про стан викладання хімії в 

школі», Про затвердження списків учнів - претендентів на нагородження 

золотими та срібними медалями та свідоцтвами з відзнакою» (від 15.01.2016, 

протокол № 3);  «Про демократичне врядування в школі», Про стан 

викладання математики в школі, ДПА – 2017»  (від 05.04.2016, протокол № 

4); «Про закінчення навчального року та переведення учнів 1 – 4 класів», 

«Про допуск учнів 9 кл до ДПА» (від 26.04.2016, протокол №5); «Про 

переведення учнів 5-8, 10 класів. Про випуск учнів  9, 11 класів», «Про набір 



6 
 

учнів до 5 гімназійного класу» (від 07.06.2016, протокол № 7). Протягом 

навчального року було проведено п'ять засідань методичної ради.  

     Однією з найефективніших форм методичної роботи є шкільні 

предметно циклові комісії. У 2016-2017 навчальному році ПЦК вчителів 

початкового навчання (керівник О.П.Омельчук) працювали над проблемою: 

«Створення сприятливо-стимулюючих умов щодо розвитку особистості 

молодшого школяра шляхом використання інноваційних технологій та 

методів навчання у закладах нового типу». ПЦК вчителів суспільно –  

гуманітарних дисциплін (керівник Т.А.Малярчук) - «Розвиток креативності 

учнів у процесі  викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу та 

впровадження новітніх технологій». ПЦК природничо – математичних 

дисциплін (керівник К.В.Рябоконь) працювали над проблемою: «Творче 

використання різновидів інноваційних методів навчання на заняттях 

природничо-математичних дисциплін, умінь їх оптимально реалізовувати на 

основах сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в закладі 

нового типу».  ЦК класних керівників (керівник Л.М.Миколенко) 

спрямовували роботу на «Формування системи ціннісного ставлення до 

соціального та природного довкілля, держави та самого себе з метою 

виховання креативної особистості шляхом використання інноваційних 

технологій та методів у закладі нового типу із включенням у виховний 

процес дітей з особливими освітніми потребами». Вчителі школи працювали 

над індивідуальними методичними темами, які було обрано залежно від рівня 

педагогічної майстерності, інтересів вчителів. 

     Діяльність ПЦК в 2016-2017 навчальному році було сплановано на 

основі річного плану роботи школи  і спрямовано на удосконалення 

методичної підготовки та фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення уроку.  Кожна ПЦК  провела по 5 – 7 засідань, робота 

яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях комісій 

обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної 

конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних 

предметів у 2016-2017  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і 

проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, 

схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-

методичні питання. Упродовж навчального року всіма ПЦК  було проведено 

предметні дні та тижні, матеріали яких оформлено у вигляді звітів та  

презентацій . Протягом року проводилися методичні оперативні наради з 

метою ознайомлення з нормативними документами, державними 

стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним 

досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів 

тощо.       

        Свою педагогічну майстерність учителі продемонстрували під час 

проведення предметних днів, тижнів, декад: 

 Олімпійського тижня (08.09 – 12.09); 

 декада рідної мови та зарубіжної літератури (08.11 – 18.11);  
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 тиждень історії та правознавства (12.12 – 16.12);  

  тижня іноземних мов (06.02 – 10.02); 

 тижня обдарованої дитини (13.02 -17.02); 

 тижня  мистецтв (20.02 – 24.02); 

 декади початкового навчання (06.03 – 16.03); 

 тижня математики (20.03 – 24.03); 

 тижня природничих наук (10.04 – 14.04); 

 днів психолога (1 раз в місяць) 

 тижня дитячої та юнацької книги (жовтень 2016 року); 

 та під час проведення районних заходів  на базі школи: 

 районного семінару – практикуму заступників з виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів «Національно – патріотичне виховання 

у школі. Сучасний етап» (15 грудня, 2016).  

 Районного семінару-практикуму шкільних бібліотекарів 

«Формування в учнів позитивної мотивації до читання» (23 березня, 2017). 

 Засідання творчої групи і групи ППД вчителів української мови та 

літератури «Використання можливостей мережі Інтернет у процесі вивчення 

української мови та літератури» (травень, 2017). 

  На базі школи впродовж навчального року працювала школа 

передового педагогічного досвіду вчителів початкового навчання з проблеми 

«Сучасний урок», керівник Омельчук О.П., проведено чотири засідання для 

учителів району. 

 Протягом 2016 – 2017 н.р. були створені необхідні умови для підвищення 

теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації 

та педагогічної майстерності. Успішно пройшли курси 5 вчителів: 

Іскоростенська Т.М., Кузнєцова О.В., Псуй Ю.В., Драчук В.Ю., Павлюченко 

В.І., Балдецький В.В., Паламарчук О.П. 

   Станом на травень 2017 року кваліфікаційний склад педагогічного 

колективу гімназії складає: 

Всього педагогічних працівників – 36, з них 

спеціалістів вищої категорії  – 24,  що складає 67%  

спеціалістів І категорії   – 3,  що складає 8%  

спеціалістів ІІ категорії   – 3,  що складає 8%  

спеціалістів   – 6, що складає 17 %  

мають звання «Старший учитель» – 13, що складає 36%; 

мають звання «Вчитель -методист» – 2, що складає 6 %; 

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко 

використовується можливість атестації учителів. У 2016-2017 н.р. 

проатестовано 7 педагогічних працівників: підтвердження кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший 

учитель»  учителям:  Кінзерській Л.П. – вчителю української мови та 

літератури, Козулі О.М. – учителю біології, Драчуку В.Ю. - учителю 

української мови, літератури та англійської мови; підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Горбатюк Н.М. – 
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учителю історії та правознавства; присвоєння кваліфікаційної категорії  

"спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання «Старший вчитель» 

Іскоростенській Т.М. - вчителю української мови, літератури; присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»  Псуй Ю.В. - вчителю хімії 

та основ здоров’я, Паламарчуку О.П. – вчителю фізичної культури.  

Протягом міжатестаційного періоду  вони провели відкриті уроки, позакласні 

заходи з предметів, підготували презентації  з досвіду роботи, були 

активними учасниками районних семінарів-практикумів. 

    З метою виявлення і підтримки творчої праці педагогічних працівників, 

розвитку їхньої професійної компетентності, популяризації педагогічних 

здобутків вчителі НВК взяли участь у всеукраїнському конкурсі "Учитель 

року-2017":  в номінаціях "Початкове навчання", вчитель початкового 

навчання Туренко Ольга Вікторівна, «Музичне мистецтво»  -  Косупа 

Михайло Миколайович, вчитель музичного мистецтва та художньої 

культури. 

 Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з 

молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги 

молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, 

розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної 

психолого-педагогічної науки, розвиток творчої активності молодих 

спеціалістів. У 2016-2017 навчальному році організована  робота з молодим 

педагогом М.А. Шевчук. Вона працювала  під наставництвом досвідченого  

вчителя вищої категорії, «Старшого вчителя»  Н.А.Стеблівської  за чітко 

розробленим планом, також суттєву допомогу в методичній підтримці 

молода вчителька отримувала від адміністрації школи. 

     У 2016 – 2017 навчальному році навчально-виховний процес був 

спрямований на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної 

дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, 

використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Систематично 

здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою 

запровадження допрофільного та профільного навчання й підвищення якості 

навчально-виховного процесу. За підсумками року з 306 учнів 1-11 класів 

306 учнів атестовані й переведені до наступних класів, 52 учнів випущено зі 

школи. 29 учнів нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні», 5 учнів одержали свідоцтво з відзнакою, 2 випускників школи 

нагороджені золотою медаллю, 2 випускників - срібною медаллю. З 273 учнів 

2 – 11 класів закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях 114 

учнів, що складає 45 % від загальної кількості. З них 38 учнів – на високому   

рівні , що становить 14 % від загальної кількості.      

    Діяльність педагогічного колективу НВК спрямована на розвиток  

творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і 

виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи 

вчителів стали переможці і призери   ІІ (районного) етапу всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін: учні НВК взяли участь  у 67 олімпіадах, 
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призових місць здобуто в 26 олімпіаді. Переможців (І місце) – 6: Сінькевич 

Вадим, 11-А клас (біологія), Козуля Павло, 11-А кл. (економіка), Хоменко 

Артем, 11-А клас (трудове навчання), Мостовий Мар’ян, 9 кл. (інформатика, 

англійська мова), Шамрай Аліна, 9 кл. (фізика): 

 

№ 

п/п 
ПІП учня Предмет  Клас  

М
іс

ц
е 

 

ПІП вчителя 

1.  
Шамрай Лілія 

Вячеславівна 

Українська 

мова та літ-ра 

 11-А 

IІІ 
Кінзерська  

Лариса Петрівна 

Англійська 

мова 
ІІ 

Шкарупа Оксана 

Іванівна 

2.  

Сінькевич Вадим 

Сергійович 

 

Біологія 

11-А 

 

І 
Козуля Олена 

Миколаївна 

Хімія ІІІ Псуй Юлія 

Валеріївна 

Астрономія ІІ Павлюченко 

Володимир Ілліч 

3.  

Козуля Павло 

Олександрович 

Економіка 11-А І Семерун Олена 

Петрівна 

Математика ІІ 
Ладняк Олександра 

Миколаївна 

4.  
Хоменко Артем 

Сергійович 

Трудове 

навчання 
11-А І 

Ламбуцький Роман 

В. 

5.  

Ліщинський 

Владислав 

В’ячеславович  

Англійська 

мова 
10 

IIІ 
Шкарупа Оксана 

Іванівна 

Інформатика ІІ 
Рябоконь Катерина 

Володимирівна 

6.  
Калько Артем 

Олегович 

Географія 

10 

ІІІ 
Бондаренко Тетяна 

Іванівна 

Астрономія ІІ 
Павлюченко 

Володимир Ілліч 

7.  
Завальнюк 

Ярослава Олегівна 
Історія 10 ІІІ 

Ковтун Оксана 

Анатоліївна 

8.  Шевченко Юлія Економіка 10 ІІ 
Бондаренко Тетяна 

Іванівна 

9.  
Колос Анастасія 

Олександрівна 
Фізика 10 ІІ 

Павлюченко 

Володимир Ілліч 

10.  
Мостовий Мар’ян 

Анатолійович 

Англійська 

мова 
9 І 

Драчук Віталій 

Юрійович 
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Інформатика І 
Соколенко Олена 

Олексіївна 

11.  

Добровольська 

Мар’яна 

Анатоліївна 

Географія 

 
9 ІІІ 

Бондаренко Тетяна 

Іванівна  

12.  
Шамрай Аліна 

Олегівна 

Математика 

 

9 

II 
Рябоконь Катерина 

Володимирівна 

Фізика І 
Павлюченко 

Володимир Ілліч 

Економіка ІІ 
Бондаренко Тетяна 

Іванівна 

13.  
Холод Богдана 

Григорівна 
Хімія 9 ІІІ 

Псуй Юлія 

Валеріївна  

14.  
Куманська Марина 

Олександрівна 
Математика 8 II 

Рябоконь Катерина 

Володимирівна 

15.  
Омельчук Ольга 

Миколаївна 

Українська 

мова та 

література 8 

ІІІ 
Малярчук Тетяна 

Андріївна 

Зарубіжна 

література 
ІІ 

Миколенко Лариса 

Миколаївна 

16.  
Кобрин Оксана 

Валентинівна 

Зарубіжна 

література 
7-Б ІІ 

Миколенко Лариса 

Миколаївна 

 

Результативність участі учнів  у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін за 2016 – 2017 навчальний рік: ІІІ місце з 

екології Козуля Павло (11-А), вчитель Семерун О.П., ІІІ місце з біології 

Сінькевич Вадим (11-А), вчитель Козуля О.М.. 

Інші конкурси: 

1.Бородійчук Дем’ян -  учень  7-А класу Тетіївського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» за І місце в районному  

етапі та ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії» (керівник   Малярчук Т.А.). 

2. Колос Анастасія-  учениця 10 класу – переможець міського конкурсу 

учнівської творчості «Тетіїв мій – земля моїх батьків» (вчитель 

Іскоростенська Т.М.). 

3. Холод Богдана – учениця 9 класу – ІІ місце в міському конкурсі 

учнівської творчості «Тетіїв мій – земля моїх батьків» (вчитель Драчук 

В.Ю.). 

4. Іскоростенький Артем, учень 2-Б класу Всеукраїнський фотоконкурс 

«Моя Україна» І місце районний етап, ІІ місце  обласний етап (вчитель 

Іскоростенська Т.М.). 

 Наші  учні  щороку  беруть  участь  у  Всеукраїнських учнівських  

конкурсах.   Так,  в  цьому  навчальному  році  в  Міжнародному  

математичному  конкурсі  «Кенгуру - 2017»   взяло  участь  60  учнів  школи, 



11 
 

з них 2 учнів показали відмінний результат: Сакалюк Юлія, Степанова 

Євгенія (7-А клас, вчитель Кузнєцова О.В.), 22 учнів показали  добрий 

результат. 

  П’ятий рік  учні школи є учасниками осінньої сесії Всеукраїнських 

олімпіад «Олімпус». В осінній сесії взяли  участь 162 дітей. Дипломи 

лауреатів (7,8,9 місце) отримали учні гімназійного 7-А класу Сакалюк Юлія, 

Степанова Євгенія, Клименко Яна, Міцінська Ірина, Казько Юрій, українська 

література (вчитель Малярчук Т.А..). 

Перший рік учні гімназії взяли  участь у Міжнародній природознавчій грі 

«Геліантус». Всього у випробуваннях взяли участь  63 учні НВК. Дипломи 

переможців 1-4 класів отримали 2 учнів- Малюта Мар’яна та Псуй Дарина, 4 

клас, вчитель Величанська Л.В.. Грамоту з фізики отримали Сінельник Олег 

(6 клас), Загинайло Михайло (6 клас), Рачинська Інна (6 клас), Довгалюк 

Богдан (6 клас), Дибкалюк Володимир (8 клас), вчитель фізики Павлюченко 

В.І., грамоту з хімії отримав Манзюк Володимир, 10 клас, вчитель Псуй 

Ю.В., грамоту з географії отримали Рачинська Інна, Гринюк Мар’яна, 6 клас, 

вчитель Паламарчук Л.В., грамоту з біології отримав Сінькевич Вадим, 11-А 

клас, вчитель Козуля О.М.. 

Також учні школи  взяли участь (73 учасників) у Всеукраїнській 

українознавчій  грі «Соняшник». Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня 

отримали 5 учнів гімназії: Рачинська Інна, Гринюк Мар’яна (6 клас, вчитель 

Іскоростенська Т.М.). Сакалюк Юлія, Касяненко Софія (7-А клас, вчитель 

Малярчук Т.А.), Іскоростенський Артем (1-А клас, вчитель Стеблівська 

Н.М.). Дипломи І ступеня регіонального рівня отримали 2 дітей, дипломи ІІ 

ступеня регіонального рівня отримали 6 учнів, дипломи ІІ ступеня 

регіонального рівня отримали 13 учнів, дипломи переможця початкової 

школи отримали 12 учнів, дипломи переможця на шкільному рівні отримали 

18 учасників конкурсу. 

  Учні нашого НВК мають високі результати в спортивній роботі (вчителі 

Балдецький В.В. та Паламарчук О.П.).  

   Враховуючи потреби учнів, побажання батьків (згідно проведеного 

анкетування), фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу 

кабінетів, у гімназійних класах обрано українсько – філологічний напрямок 

навчання, у старшій школі обрано філологічний напрям за профілем 

української філології, спортивний напрям навчання за військово – 

спортивним профілем та універсальний профіль навчання. 

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка 

варіативної частини навчального плану. Певна частина годин 

використовується для проведення курсів за вибором, факультативних та 

індивідуальних занять і консультацій. Години варіативної складової у 

гімназійних класах використано на індивідуальні заняття та консультації з:  

англійської мови (5, 7-Акласи), української літератури (5,6, 7-А класи), на 

підсилення предмета «Образотворче мистецтво». Викладались такі 

факультативи: «Російська мова» (5 клас), з англійської мови «Навчання 
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ситуативного спілкування» (6 клас), «Лексика сучасної української 

літературної мови» (7-А клас). Години варіативної складової у 1-4, 7-Б та 8-

11 класах використано на підсилення предметів з української мови (1, 11-Б 

класи), з англійської мови (8,10, 9 класи), історії України (10 клас) 

Викладалися факультативи «Фізична культура» (модуль – волейбол) (11-

Б,11-А класи), «Фізична культура» (модуль –баскетбол) (9 клас) , «Фізика у 

русі» (8 клас) та курси за вибором: «Етика» (5,6,7-А класи), 

«Українознавство» (5, 6 класи).  А також проводилися індивідуальні 

консультації та групові заняття в 2А, 2Б, 3А, 3Б ,4 класах. 

    Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки,  що 

вчителі школи систематично працюють над підвищенням рівня фахової 

майстерності. Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності реалізував 

мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку 

навчального року. У  школі продовжує функціонувати  сайт школи ( 

відповідальна Т.М.Іскоростенська) , на якому постійно висвітлюється робота 

школи та надаються рекомендації учням, батькам, вчителям; створена 

сторінка «Методична робота школи». Рівень комп’ютерної грамотності 

педагогічних працівників нашої гімназії  зростає з кожним роком. Упродовж 

2016-2017 н.р. продовжено роботу щодо навчання педагогів з питань 

створення свого персонального блогу (керівник Т.М.Іскоростенська), де 

вчителі розміщують розробки своїх кращих уроків та виховних заходів.  

 

Виховна робота в Тетіївському НВК «Гімназія – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 

Виховна діяльність Тетіївського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» у 2016-2017 навчальному році здійснювалася відповідно до 

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», а також чинного законодавства, спрямованого 

на реалізацію державних, регіональних, районних і міських програм у галузі 

освіти та виховання. 

Педагогічний колектив створював сприятливі умови поліпшення рівня 

виховного процесу, працював над реалізацією науково-методичної проблеми 

з питань виховання "Формування національно свідомого громадянина, 

патріота, захисника Батьківщини, професіонала, людини зі шляхетними 

особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом і способом 

мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток, 

самовдосконалення, самореалізацію, а також діяльність на благо рідної 

держави". 

Кадрове забезпечення виховної роботи складалося з 1-го заступника 

директора з виховної роботи, 1-го педагога-організатора, 1-го психолога і 

соціального педагога, 2-ох вихователів групи продовженого дня, 3-ох 

керівників гуртків, а також 16-ти класних керівників. 
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З метою реалізації запланованих завдань виховна робота проводилася за 

такими напрямками: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, 

трудове, художньо-естетичне, духовно-морально-етичне, екологічне, 

правове, формування навичок здорового способу життя, сприяння творчому 

розвитку особистості. 

Згідно змісту виховної діяльності, основних напрямів, принципів та 

головних завдань виховання план виховної роботи  складено й реалізувався 

за традиційними традиційними тематичними місячниками. 

Головна увага була спрямована на виховання патріотів. Протягом року 

проведено чимало патріотичних акцій, флешмобів, заходів, операцій, 

виховний годин, лінійок, годин пам’яті тощо. Зокрема, проведено лінійки 

пам’яті до дня загибелі героїв АТО, випускників школи Юрія Марценюка, 

Віктора Гуменюка, відбулося відкриття меморіальної дошки герою АТО, 

учню школи Руслану Міщенку. Цікавими й неординарними були патріотичні 

відкриті виховні години та заходи класних керівників: 4 клас «Сім чудес 

України» (Л.В.Величанська), 3-А клас - «Права дитини» до Всесвітнього дня 

прав людини (Л.І.Лавренюк), 5 клас – «Посвята в гімназисти» 

(Т.А.Малярчук), 8 клас - «А їх уже зустріли небеса» до Дня Небесної Сотні 

(Ю.В.Псуй), 11-А клас - зустріч із представниками військкомату «Честь! 

Мужність! Закон!» до Дня Національної гвардії України (В.І.Павлюченко), а 

також тематичні лінійки. 

Традиційно значну частину патріотичного і морально-духовного 

виховання становила волонтерська діяльність. Протягом року учнями та 

працівниками НВК надавалася адресна допомога воїнам АТО, наприклад 

учителю школи Задорожному О.С. Також співпрацювали  з кожною 

організацією міста, району чи області, які організовували добрі справи, 

патріотичні заходи, благодійні акції. Це такі організації, як ГО «Ніхто, крім 

нас», волонтерська група «Тетіїв» тощо. 

Ціннісне ставлення до людей реалізувалося в такому напрямку виховної  

роботи НВК, як духовно-морально-етичне, в рамках якого запам’яталися такі 

яскраві заходи: День позитиву до Всесвітнього дня боротьби з суїцидом 

(вересень 2016), відкрита виховна година у 8 класі «Небезпечні захоплення 

сучасних підлітків» (листопад 2016), вітальний концерт 11-их класів для 

учителів до Дня працівників освіти (вересень 2016 року), Тиждень здоров’я 

(квітень 2017), День дитинства (квітень 2017), відкрита виховна година в 9 

класі «Якщо десь є в світі пекло» до Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських таборів тощо. 

Не можна не згадати такі заходи із формування навичок здорового 

способу життя, як: Олімпійський тиждень до Дня фізкультури і спорту 

(В.В.Балдецький, О.П.Паламарчук), День туризму (В.В.Балдецький), 

відкрита виховна година у 7-А класі «Туберкульоз: запитання і відповіді» 

(Л.М.Миколенко), Тиждень здоров’я до Всесвітнього дня здоров’я (квітень 

2017 року), проект «Перерви здоров’я» (вересень 2016, квітень 2017), День 
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позитиву (вересень 2016), шкільні турніри з міні-футболу, велосипедного 

спорту тощо. 

Проведено чимало заходів і з екологічного виховання. Ось окремі з них: 

акція «Зробимо Україну чистою» (квітень 2017 року), акція «Посади дерево» 

(квітень 2017 року), відкритий виховний захід у 2-Б класі «Цілющі скарби 

рідного краю» (Н.А.Стеблівська), акції «Годівничка» (О.І.Шкарупа), 

«Нагодуй птахів» (грудень 2016), а також багато традиційних шкільних 

екологічних справ, зокрема трудові десанти щодо впорядкування й 

озеленення пришкільної території. 

Одне з найактуальніших питань сьогодні є виховання ціннісного 

ставлення до сім’ї і родини. Наприклад, продовжено традицію проведення 

відкритих батьківських зборів, які відбулися у 2-А класі «Як допомогти 

дитині стати уважною» (О.П.Омельчук). Крім того, на високому рівні 

проведено виховний захід шкільного бібліотекаря «Моя родина і я – читачів 

сім’я» (листопад 2017), родинне свято в 5 класі  «Ой роде наш красний, роде 

наш прекрасний!» (Т.А.Малярчук) та інші. 

Протягом року проведено свята, виставки малюнків, фото- та творчих 

робіт, фотофлешмоби. Зокрема, виставка малюнків Андрія Іванченка 

(березень-травень 2017), Свято відмінників (лютий 2017), Свято честі школи 

"Vivat, гімназія!" (травень 2017), відкриті виховні заходи у перших класах «Я 

– школярик! Я – школярка!», Свято Букварика (Л.В.Борсук, О.В.Туренко) та 

інші. 

Надзвичайно активним у 2016-2017 навчальному році було учнівське 

самоврядування, яке самостійно організовувало і проводило багато 

загальношкільних заходів. Слід відзначити міністерство культури і дозвілля 

(міністр Діана Жепінська, 11-А клас), внутрішніх справ (міністр Юлія 

Сакалюк, 7-А клас), преси і зв’язків (міністр Оксана Загоруй, 7-Б клас), 

волонтерський загін (голова Євгенія Степанова, 7-А клас). 

Методична робота з питань виховання здійснювалася шляхом 

проведення нарад при заступнику директора з виховної роботи, діяльності 

циклової комісії класних керівників, проведення шкільних та районних 

семінарів-практикумів, участі у професійних конкурсах. 

У 2016-2017 навчальному році проведено 5 засідань циклової комісії, 

яка координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 

На засіданнях розглядалися питання методичного та практичного характеру, 

тобто теоретична частина конкретної тематики доповнювалася проведенням 

та відвідуванням відкритих виховних годин і відкритих виховних заходів.  

В грудні 2016 року заступником директора з виховної роботи 

Іскоростенською Т.М. за участі класних керівників, педагога-організатора 

проведено районний семінар-практикум на тему «Національно-патріотичне 

виховання в школі. Сучасний етап». 

Методична робота з класними керівниками побудована таким чином, що 

кожен з них працював над своєю науково-методичною проблемою з питань 

виховання, а також вів індивідуальну картку методичної роботи.  8 із 16 
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класних керівників працювали з учнями за авторськими програмами виховної 

роботи. Кожен з них має свій авторський проект співпраці з батьками. 

Відповідно до графіків, затверджених директором школи, класними 

керівниками проведено відкриті виховні години та заходи.  

Щотижнево класні керівники згідно графіку, затвердженого директором 

школи, проводили виховні години та бесіди з безпеки життєдіяльності, 

тематика яких відповідала планам виховної роботи в класі. Величезна робота 

класних керівників і у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я 

школярів. Усе фіксувалося в класних журналах та щоденниках класного 

керівника. 

Протягом 2016-2017 навчального року в школі працювали такі гуртки: 

художньо-естетичний (керівник Шевчук М.А.); «Сходинки розвитку» 

(керівник Туренко О.В.); «Зелена архітектура» (керівник Бородійчук І.В.); 

військово-патріотичний (керівник Балдецький В.В.). Керівники та члени 

гуртків брали активну участь в загальношкільних, районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсах, іграх, змаганнях. 

Згідно графіку участі у конкурсах, затвердженого директором НВК, між 

учителями і класними керівниками були розподілені  30 районних, обласних, 

всеукраїнських і міжнародних конкурсів, фестивалів, акцій, проте взяли 

участь у 16 з них. Маємо такі результати: 

 І місце на районному конкурсі шкільний сайтів (Т.М.Іскоростенська),  

 перемога у районній військово-патріотичній грі «Джура» - 4 перших і 

одне 3 місце (рій «Гетьманівці», керівники В.В.Балдецький, 

Т.М.Іскоростенська, О.А.Ковтун, В.І.Павлюченко, Н.О.Загинайло),  

 гран-прі в номінації «Авторська читка» на районному фестивалі 

«Таланти твої, Тетіївщино!» (учениця 10 класу Анастасія Колос, керівник 

Т.М.Іскоростенська), 

 два перших місця в номінаціях «Хореографічна композиція», 

«Обрядове дійство» на районному фестивалі «Таланти твої, Тетіївщино!» 

(керівник Т.М.Іскоростенська, О.А.Ковтун), 

 І місце на районному і ІІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Космічні фантазії» (учень 7-А класу Дем’ян Бородійчук, керівник 

Т.А.Малярчук),  

 І і ІІ місця на районному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україна» (учень 2-Б класу Артем Іскоростенський, 

керівник Т.М.Іскоростенська), 

 І місце в номінації «Творчість» міського конкурсу «Тетіїв мій, земля 

моїх батьків» (учениця 10 класу Анастасія Колос, керівник 

Т.М.Іскоростенська), 

 ІІ місце в номінації «Фотохудожник» міського конкурсу «Тетіїв мій, 

земля моїх батьків» (учениця 9 класу Богдана Холод, керівник В.Ю.Драчук), 

 І місце в районному етапі виставки дитячих плакатів «Частинка 

Криму в моєму серці» (учениця 7-А класу Юлія Сакалюк). 
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Виховна робота школи та її результати представлені на сайті школи, а 

також висвітлювалися на шкільних сторінках у соціальних мережах 

«Фейсбук», «Google+», «Інстаграм» тощо.  

З огляду на проведену роботу можна зробити висновки про те, що 

протягом 2016-2017 навчального року виховання учнів здійснювалося на 

достатньому рівні, адже вдалося реалізувати поставлені завдання, досягти 

виховної мети та досить значних результатів.   

Інформація про матеріально – технічне забезпечення Тетіївського 

НВК за 2016-2017н.р. 

За бюджетні кошти( 60 тис. гривень) придбано 3 плазмові телевізори  

та ноутбуки до них, генератор світла у котельню (20 тис. грн.), 20 одномісних 

парт та стільців до них для учнів початкової школи (17.040грн.). 

За рахунок  благодійної допомоги  фонду Гудзенка В.І. навчальний 

заклад поповнився принтером «Епсон», радіомікрофонами, змонтовано 

потужну витяжку в туалет основної школи, двома ноутбуками. 

З міського бюджету виділено кошти у розмірі 44 тис. на придбання та 

встановлення 12 пластикових вікон. 

Благодійним фондом «Червона калина» придбано шкільну дошку та 

встановлено 3 пластикові вікна в 1-Б класі . 

Благодійним фондом «Фортеця» подаровано школі холодильник та 

принтер на суму 7756грн. 

Проте головним  помічниками, спонсорами  нашого навчального 

закладу є батьки, які нас дуже підтримують, багато з них є випускниками 

нашої школи  різних років.  

 Постійну допомогу надають Колоси Оксана Костянтинівна та 

Олександр Миколайович, Бабенки Світлана Антонівна та  Ігор 

Володимирович, Казьки  Анатолій Миколайович та Людмила 

Володимирівна, Мусітович  Віктор Петрович, Панчуки Тетяна 

Володимирівна та Олександр Григорович,  Мостова Леся Анатоліївна, 

Житник Петро Теофанович. 

 


