


РІК ЗАСНУВАННЯ – 1961р. 
 

ФОРМА ВЛАСНОСТІ – комунальна. 
 

У 16  КЛАСАХ НВК НАВЧАЛОСЯ 307 УЧНІВ: 

 у 1 – 4 класах – 141 учні;     

 у 5 – 9 класах  – 135 учнів; 

 у 10 – 11 класах – 31 учнів. 
 

 У 5,6,7,8-А ГІМНАЗІЙНИХ КЛАСАХ НАВЧАННЯ 

ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ЗА : 

 українсько-філологічний напряпрямком 

 

1950 р. –  

Тетіївська семирічка 

1961 р. –  

Тетіївська восьмирічна 

школа № 4 

1973 р. –  

Тетіївська середня 

школа № 4 

2002-2003 рр. –  

Тетіївське НВО  

«Школа – дитячий садок» 

2003-2014 рр. –  

Тетіївська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 4 

1 вересня 2014 року –  

Тетіївський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І-ІІІ ст.» 

У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

ФУНКЦІОНУВАЛИ 

ТАКІ ПРОФІЛІ: 

 української філології; 

Організаційна 

структура НВК 

КРЕДО ГІМНАЗІЇ: 
Працюємо з дітьми і для дітей. 

09800, Україна, Київська область,  

Тетіївський район,  

м. Тетіїв, вул. Володимирська, 1/1,  

тел.  (04560) 5-16-22 , 5-13-97,  

E-mail: Tetiev_zosh4@ukr.net. 

mailto:Tetiev_zosh4@ukr.net


НВК В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ: Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною стратегією 

розвитку освіти в Україні на період 2021 року, Державними стандартами 

початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, іншими нормативно-правовими актами, 

власним Статутом. 
УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ: 

 Статут Тетіївського НВК «Гімназія – ЗОШ І – ІІІ ступенів»; 

 Програма розвитку навчального закладу на 2017-2022 роки; 

 План роботи Тетіївського НВК на 2017-2018рік; 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Тетіївського НВК «Гімназія – ЗОШ І – ІІІ ступенів»; 

 Правилами конкурсного приймання учнів до гімназійних класів 

Тетіївського НВК; 

 Колективний договір; 

 Штатний розпис Тетіївського НВК 



УНІВЕРСАЛЬНА 

ОСВІТА  

І  ступеня 

БАЗОВА СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА  

ІІ  ступеня 

ДОПРОФІЛЬНЕ 

НАВЧАННЯ -  

освіта ІІ  ступеня 

Загальноосвітній 

академічний блок предметів 

Власне гімназійний  

блок предметів 

Здійснюється м'яка 

профілізація. Вступають 

діти, яким до 1-го 

вересня виповнилося не 

менше 6-ти років, які за 

результатами медичного 

і психологічного 

обстеження не мають 

протипоказань для 

систематичного 

шкільного навчання, а 

також семирічного віку, 

які з об’єктивних причин 

не почали навчання в 

школі. 

Підсилення вивчення 

предметів згідно 

напрямку навчання, 

вивчення спецкурсів, 

факультативів, 

проведення 

індивідуальних занять, 

гурткової роботи та 

роботи в шкільних 

комісіях. 

    Приймаються на 

конкурсній основі, 

незалежно від місця 

проживання учня.  

Допрофільне навчання 

та поглиблене вивчення 

предметів у 

гімназійних класах 

згідно напрямку 

навчання.  Широкий 

вибір спецкурсів, 

факультативів. 

Консультування 

психолога з метою 

визначення здібностей 

та подальшої 

профілізації навчання 

Вивчення предметів на 

профільному рівні. 

Виховання 

інтелектуально 

розвинутої особистості, 

готової до активної 

індивідуальної 

діяльності, 

конкурентноспроможної 

на ринку праці завдяки 

емоційній стійкості, яка 

прагне досягти успіху, а 

також психологічно 

готова до сприйняття 

неуспіху 



Рада НВК 

Батьківський комітет 

Учнівське 

самоврядування 

Педагогічна рада 

Методична рада  

Соціально-

психологічна служба 

ДИРЕКТОР 

НВК 

Заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

Заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

Заступник директора 

з виховної роботи 
Завгосп 

Предметно-циклові 

комісії: 

Атестаційна комісія 

- початкового навчання 

- суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

- природничо-

математичних дисциплін 

Циклова комісія класних 

керівників 

Бібліотечна система 

ГПД 

Гурткова робота 

Учнівське 

самоврядування 

Комісія з профілактики 

правопорушень 

Медична служба 



Ведення учнів у світ цінностей та допомогу їм у виборі особистісно значущої 

системи ціннісних орієнтирів.  АКСІОЛОГІЧНИЙ 

Забезпечує учнів науковими знаннями про людину, культуру, історію, історію, 

природу, ноосферу як основу духовного розвитку.  
КОГНІТИВНИЙ 

Спияє формуванню і розвитку в учнів різних способів діяльності, творчих 

здібностей, необхідних для самореалізації особистості в різноманітних видах 

діяльності.  

ТВОРЧО-

ДІЯЛЬНІСНИЙ 

Забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивної здатності, оволодіння способами 

саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує життєву 

позицію.   
ОСОБИСТІСНИЙ 

Передбачає допомогу дитині у визначенні свого статусу як особистості шляхом 

включення її в ситему соціальних відносин, виконання різних соціальних ролей, 

залучення до участі у вирішенні нагальних проблем гімназії, суспільства.  
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ 

Забезпечує художньо-естетичну освіченість та виховання особистості, формування 

її художньо-естетичної культури засобами кращих світових, національних, 

регіональних надбань, сприяє виробленню вмінь примножувати культурні традиції 

суспільства.  

ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНИЙ 

Прищеплення поваги до прав і свобод людини, Конституції, законів України, сприяє 

становленню особистості з почуттям власної гідності, наділеної громадською 

самосвідомістю й суспільною активністю.  
ПРАВОВИЙ 

Передбачає включення дитини в пошукову, науково-дослідницьку діяльність, 

перетворення знань на інструмент творчого освоєння світу.  

ДОСЛІДНИЦЬКО-

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ 

Забезпечує формування в дитини навичок здорового способу життя, фізичних 

здібностей, гармонії тіла й духу.  

ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧИЙ 



Всього вчителів – 37 

Сумісників - 2 

Спеціалістів: 

 -  вищої категорії – 23 

 - І категорії – 3 

 - ІІ категорії – 5 

 - спеціаліст – 5 

- незакінчена вища, 4 курс -1 

«Вчитель – методист» -2 

«Старший вчитель» - 12 

2017- 2018 
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46% 

44% 

10% 

2017-2018 н.р. 

307 учнів 

40% 

44% 

16% 

2016 - 2017 н.р. 

304 учні 

Початкова 

школа 

Основна 

школа 

Старша 

школа 

39% 

44% 

17% 

2015-2016 н.р. 

290 учнів 



Діти, позбавлені батьківського піклування - 3 

Діти-інваліди - 10 

Кількість багатодітних сімей / у них дітей – 19 сімей / 
34 дитини 
Кількість малозабезпечених сімей / у них дітей – 19 
сімей / 33 дитини 

Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи 
– 22. 
Діти військовослужбовців, які загинули під час 
виконання службових обов’язків – 1. 

Діти з АР Крим, Донецької та Луганської області – 3. 

Учнів. батьки яких мають посвідчення АТО - 16  
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Робота класного 

керівника, психолога, 

соціального педагога 

Індивідуальні бесіди 

Робота з батьками 

Залучення до 

позакласної роботи та 

роботи в гуртках і 

секціях 
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Високий рівень 

навчальних досягнень 

Достатній рівень 
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Середній рівень 

навчальних досягнень 

Початковий рівень 

навчальних досягнень 

За результатами річного оцінювання 



Рік Клас 

Претенденти Нагороджені 

Свідоцтва з 

відзнакою  

Срібна 

медаль 

Золота 

медаль 

Свідоцтва з 

відзнакою  

Срібна 

медаль 

Золота 

медаль 

2014/2015 
9 2 2 / 6% 

11 1 3 2/8% 2/8 % 

2016/2017 
9 - - 

11 1 2 1/6% - 

2017/2018 
9 1 1/4 % 

11 - - 3 - 



Класи 2017/2018 н.р. 

3-А 3 

3-Б 3 

4-А 2 

4 -Б 4 

5  2 

6  - 

7 1 

8 -А 1 

8-Б 2 

10 4 



Індивідуальне навчання - 3 дітей 

Інклюзивне навчання – 3  дітей 

Діти з особливими потребами – це діти, чиї 
потреби залежать від різної фізичної чи розумової 
недостатності або труднощів, пов’язаних з 
навчанням, засвоєнням знань, умінь та навичок. 

 2017-2018 н.р.: 



     Мета діяльності шкільного наукового 

товариства полягає в залученні молоді та 

педагогів до пошукової, 

експерементальної, проектної, науково – 

дослідницької діяльності, поглибленого 

вивчення наук. 



 

Секції МАН 

 

Творчі конкурси 

Учнівські олімпіади з 

базових дисциплін, 

всеукраїнські , 

міжнародні олімпіади, 

конкурси 

Українська 

література, 

літературна 

творчість,  

педагогіка, 

історичне 

краєзнавство,  

мистецтвознавство 

«Зерна доброти» 

«Космічні 

фантазії», 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої» 

«Кенгуру» 

«Соняшник» 

«Олімпус» 

«Левеня», П.Яцика, 

Т.Шевченка 



№ 

з/п 

ПІП Клас Робота МАН 

1.   Шамрай 

Аліна 

10 Наукова робота « Моя робота – 

захищати Україну… », напрям 

роботи «Сучасні захисники України», 

керівник Драчук В.Ю. 

2.  Сакалюк 

Юлія 

8-А Наукова робота « Державна та 

сучасна символіка міста Тетієва», 

керівник Малярчук Т.А. 

  



Учні НВК взяли участь  у 68 олімпіадах. 

Призові місця (ІІ і ІІІ місце) здобуто в 24 олімпіадах. 

Перемога (І місце) – 9 олімпіад:  

Каткова Валентина, 11 клас (трудове навчання),  

Мостовий Мар’ян, 10 кл. (географія, англійська мова),  

Холод Богдана, 10 кл. (історія),  

Степанова Євгенія, 8-А клас (хімія),  

Кобрин Оксана, 8-Б клас (біологія, зарубіжна література),  

Загоруй Оксана, 8-Б кл. (образотворче мистецтво), 

Рачинська Інна, 7 кл. (зарубіжна література). 



• ІІ етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка: ІІІ 

місце –Шамрай Аліна, 10 клас (вчитель, Драчук В.Ю.) 

• ІІ етап XVІІI Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика : І місце – Степанова Євгенія, 8-А клас 

(вчитель Малярчук Т. А.); ІІІ місце – Шевченко Юлія, 10 

клас (вчитель Іскоростенська Т. М.) 

• ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін: ІІІ місце з біології Кобрин Оксана (8-Б), 

вчитель Козуля О.М.. 
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1. Всеукраїнська олімпіада «Олімпус». Взяли  участь 255 дітей. 

Дипломи лауреатів (7,8,9 місце) отримали 6 учнів (вчителі 

Малярчук Т.А., Кузнєцова О.В.). 

2. Всеукраїський фізичний  конкурс  «Левеня». Взяли  участь  44  

учні  школи, з них 7 учнів показали  добрий результа , вчитель 

Павлюченко В.І.. 

3. Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник» (координар - 

вчитель української мови та літератури Малярчук Т.А.). Всього 

взяли участь 83 учні. Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня 

отримала учениця 8-А класу Степанова Євгенія, дипломи ІІІ 

ступеня регіонального рівня отримали 9 учнів, дипломи 

переможців початкової школи отримали 10 учнів, дипломи 

переможців на шкільному рівні отримали 32 учасників конкурсу. 

 

 

 
 



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 



Розв’язання 

проблемних 

питань 

Система 

безперервного 

підвищення 

кваліфікації вчителя 

Методична рада 

Постійні колективні форми методичної роботи 

ПЦК вчителів 

початкових 

класів 

ПЦК вчителів 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

ПЦК вчителів 

природничо-

математичних дисциплін 

ЦК класних 

керівників 

Тимчасові колективні форми методичної роботи 

Школи 

передового 

педагогічного 

досвіду 

Педагогічна 

виставка 
Трибуна 

творчого 

вчителя 

Панорама 

відкритих 

уроків під час 

предметних 

тижнів 

Психолого-

педагогічний 

семінар 

 

 

Групові 

консультації 

 

Педагогічнй 

семінар 

Індивідуальні форми методичної роботи 

Індивідуальні 

консультації 
Самоосвіта Курсова 

пере-

підготовка 

Наставни-

цтво 

 

Анкетування, 

діагностування, 

рейтингове оцінювання 



Вивчення 

нормативно-

інформаційної 

документації 

Взаємовідвіду-

вання уроків 

Робота з 

обдарованими 

дітьми 

Організація 

відкритих уроків 

Проведення 

предметних 

тижнів, декад 

Участь в 

атестації 

педагогічних 

працівників 

Аналіз 

інноваційної 

діяльності в НВП 

Проведення 

моніторингових 

досліджень 



o Іскоростенська Т.М.  співавтор електронного 

навчального посібника з дистанційного навчання з 

української літератури для учнів 9 класу.  

o Стеблівська Н.А., Косупа М.М.– бінарний урок «Море у 

творчості митців»: журнал «Шкільний урок»: № 3 (707), 

лютий 2015. 



• Омельчук О.П., Ковтун О.А., Лавренюк Л.І., Величанська Л.В., 

Борсук Л.В., Псуй Ю.В., Косупа М.М., Іскоростенська Т.М. - 

персональні блоги вчителів. 

• Іскоростенська Т.М. – сайт «Мій кращий урок» КОР КВНЗ 

«Академія неперервної освіти»:  

- «Речення з однорідними членами»,  5 клас;  

- «Володимир Рудківський. «Джури козака Швайки». Твір про 

волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у 

складних ситуаціях. Історична основа твору»,  6 клас;  

- «Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа. Його 

християнські морально – етичні ідеали», 9 клас. 

 



• Малярчук Т.А.– сайт «Мій кращий урок» КОР КВНЗ 

«Академія неперервної освіти»: «Літературна спадщина та 

науково – просвітницька діяльність бориса Грінченка (До 

150-ти річчя від дня народження письменника)», 11 клас. 

• Драчук В.Ю. - сайт «Мій кращий урок» КОР КВНЗ «Академія 

неперервної освіти»:  

- Методичні розробки уроків із вивчення творчості 

Василя Симоненка. 7 клас. 

- Використання лінгво-краєзнавчих матеріалів на уроках 

англійської мови під час вивчення теми «Great Britain». 

• Косупа М.М. - сайт «Мій кращий урок» КОР КВНЗ «Академія 

неперервної освіти»:  Казкові фантазії в музичних жанрах.  

     6 клас. 

 

 

 

 



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2018" номінація 

"Фізична культура" вчитель 

фізичної культури Балдецький 

Володимир Володимирович, 

який здобув перемогу (І місце) у 

І районному турі, 8 місце в 

обласному турі.    



Категорія 

учасників 

Тема  

Психологи Засідання творчої групи вчителів 

початкового навчання району 

«Здоров’язберігаючі технології як засіб 

підвищення ефективності навчального 

процесу в початковій школі», урок - тренінг 

«Безпека руху пішоходів», (12.03. 2018). 

Вчителі 

початкового 

навчання 

Засідання творчої групи вчителів 

початкового навчання району «Безпека руху 

пішоходів», урок - тренінг ( 02.03.2018) 



Категорія 

учасників 

Тема  

Школа передового 

досвіду (ШПД), 

керівник 

О.П.Омельчук 

Проблема, за якою працювала ШПД в  

2017/2018 н.р.  - «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів» Протягом року  

проведено три засідання для учителів 

району. 









формування   морально-духовної 

життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал. 

                                               

гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна й національно свідома людина, що наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними 

й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та 

світової культури, здатна до саморозвитку й самовдосконалення. 

 

«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» 

МЕТА ВИХОВАННЯ:  

ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ:  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:  



Професійні 

компетенції 

Правові 

компетенції 

Життєздатні 

компетенції 

Життєтворчі 

компетенції 

Соціальні 

компетенції 

Комунікативні 

компетенції 

Інформаційні 

компетенції 

Навички розуміння 

своїх прав, обов’язків 

та їхнього захисту 

Навички безпечної поведінки, 

конструктивного вираження 

власних емоцій, подолання 

негативних емоційних станів 

Навички розуміння себе як 

суб’єкта своїх вчинків, навичок 

організації свого життєвого 

часу 

Знання найбільш 

поширених сфер 

діяльності, знання 

факторів, що 

впливають на 

вибір професії 

Навички самопрезентації, 

проведення дебатів, участі в 

дискусіях, умінь вирішувати 

конфлікти, навичок вербального і 

невербального спілкування 

Навички, пов’язані з 

опрацюванням інформації, її 

пошуком, систематизацією і 

зберіганням 



ПРИНЦИПИ 
ВИХОВАННЯ 

*національної 

спрямованості;  

*культуровідповідності; 

цілісності;  

*акмеологічний 

принцип; 

*суб'єкт-суб'єктної 

взаємодії; 

*адекватності 

виховання до 

психологічних умов 

розвитку особистості; 

*особистісної 

орієнтації; 

*превентивності; 

*технологізації.  

ВИХОВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

*технологія виховання 
успішної особистості; 
*технологія 
саморозвитку 
особистості; 
*персоніфіковане 
(індивідуальне) 
виховання; 
*технологія 
інтегрованого 
виховання; 
*ігрові технології; 
*інтерактивні; 
*комп’ютерні; 
*проектні; 
*здоров’язберігаючі; 
*розвивальне 
виховання. 

МЕТОДИ 
ВИХОВАННЯ 

*формування свідомості 

(розповідь, бесіда, інструктаж, 

дискусія, приклад вихователя); 

*формування досвіду 

поведінки (доручення, виховна 

ситуація, педагогічна вимога, 

привчання); 

*стимулювання й корекції 

поведінки (змагання, заохочення, 

покарання, створення ситуації 

успіху ); 

*самовиховання (самопізнання, 

самостановлення, 

саморегуляція); 

*контролю й аналізу рівня 

вихованості (спостереження, 

анкетування, інтерв’ю ) та інші. 





Обласна патріотична акція  

«Пташка миру»  
з виготовлення символічного  

японського журавлика у техніці орігамі  

до Всесвітнього дня миру 

Традиційний флешмоб  

«Школа вишивана»  
до Дня української писемності та мови 



Відкритий виховний захід  

Омельчук О.П. (3-Б клас) 

«Козацькому роду нема переводу»  
до Дня українського козацтва  

і Дня захисника Вітчизни 

«Козацькі забави» (5-9 класи)  
до Дня українського козацтва  

і Дня захисника Вітчизни 



Відкритий виховний захід  

Миколенко Л.М. (8-А клас) 

«Свято дівочої долі»  
до Дня Великомучениці Катерини 

Відкритий виховний захід  

Драчука В.Ю. (10 клас) 

«Андріївські вечорниці»  
до Дня Андрія Первозванного 



Лінійка пам’яті  

до дня загибелі В.Гуменюка  

«Життя, мов спалах»  

Лінійка пам’яті  

до дня загибелі Ю.Марценюка  

«Хай згасла свічка –  

пам’ять не згаса!»  



Відкрита виховна година 

Лавренюк Л.І. (4-А клас) 

«Безпека на дорозі –  

безпека життя»  

Проект "День позитиву"  
до Всесвітнього дня запобігання 

суїцидальної поведінки 



Акція «Для мене життя – це…» 

в рамках Тижня здоров’я  

Проект «Подаруй усмішку"  
до до Міжнародного дня психічного 

здоров'я  



Конкурс вболівальниць  

в рамках Олімпійського тижня 

 

Проект Olimpic Day  
в рамках Олімпійського тижня 



День туризму 

 

Змагання в День  

цивільної оборони 

 



Велозмагання 

 

Турнір з міні-футболу 

 



Відкрита виховна година 

Омельчук О.П. (3-А клас) 

урок духовності «Миколині свята»  

Відкрита виховна година  

Шкарупи О.І. (8-Б клас) 

урок духовності  «Стрітення Господнє"  



Проект «Святий Миколай дітям 

героїв АТО»  

Проект «Святий Миколай 

обдарованим дітям» 



Акція «Зробимо Україну чистою»  

Акція «Нагодуй птахів»  



Акція «Посади дерево»  

Відкрита виховна година 

Малярчук Т.А. (6 клас) 

«Здорова планета – здорова людина»  
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Формування в учнів 

почуття господаря 

школи, класу, вміння 

співпрацювати на 

принципах 

партнерства, гласності, 

демократизму, 

сприяння створенню 

умов прозорості, 

чесності та відкритості 

навчального процесу. 

• Усебічно розвиватися, 

самовдосконалюватися. 

Самореалізовуватися на благо собі, своїм 

ровесникам, школі, своїй родині, малій 

батьківщині, народів України. 

• Забезпечувати і захищати права та 

інтереси учнів на основі виконання правил 

і законів школи. 

• Формувати почуття відповідальності, 

свідоме ставлення до участі кожного у 

вирішенні важливих справ шкільного 

життя, оволодівати наукою управління. 

• Сприяти реалізації інтересів, 

можливостей, бажань дітей. 

• Прагнути узгодженості й балансу інтересів 

між учнями і дорослими. 



Проект «День 

позитиву» 

Проект «День дитинства» 

Акція «Червона стрічка» Проект «Алея слави для 

найдорожчих» 

Волонтерська 

діяльність: 

догляд за могилами 

воїнів 

Святкова програма  

до Міжнародного 

жіночого дня 



 

 «Я і навколишнє 

середовище» (прибирання та 

охорона культурних та 

історичних пам'ятників). 

  «Я і людина» (соціальна 

допомога інвалідам, сиротам, 

просвітницька діяльність, 

пропаганда здорового способу 

життя). 

  «Я і історія» (пошукова робота 

«Волонтерська діяльність», 

проект «Жива історія»). 

Загін «Милосердя»  

 

 Підтримка воїнів АТО та їх сімей. 

 Проведення патріотичних акцій, 

операцій, проектів, пам’ятних лінійок 

та інших заходів. 

 Вшанування пам’яті загиблих воїнів 

Другої світової війни, війни в 

Афганістані, АТО. 

 Шефство над ветеранами Другої 

світової війни, а також сім’ями 

загиблих воїнів АТО, випускників 

нашої школи. 

 Проведення благодійних ярмарок, 

акцій з метою надання адресної 

допомоги. 

 Догляд за пам’ятниками та могилами 

загиблих воїнів. 

 Створення куточків бойової слави та 

вшанування загиблих воїнів. 

 Пошукова робота. 

Загін «Патріот» 



«Волейбол» 

«Фізкультурно-
спортивний» 

«Художньо-
естетичний» 

«Військово-
патріотичний» 



31 жовтня 2017 року –  

засідання циклової комісії класних 

керівників "Метод тренінгів у роботі 

класного керівника" 

18 січня 2018 року –  

засідання циклової комісії класних 

керівників "Блог класного керівника 

як освітнє середовище для учнів, 

батьків, вчителів" 



28 березня 2018 року – 

 засідання циклової комісії класних 

керівників "Сприятливий 

психологічний клімат в колективі як 

запорука розвитку гармонійної 

особистості" 

 

план виховної роботи, щоденник класного 

керівника, індивідуальні картки учнів та 

класного керівника тощо.



 гран-прі в номінації «Хореографія» на районному фестивалі 

«Таланти твої, Тетіївщино!» (гурт «Гімназисти», керівник 

Т.М.Іскоростенська), 

 І місце на районному конкурсі шкільний сайтів 

(Т.М.Іскоростенська),  

 І місце на міських змаганнях «Козацькі забави» серед учнів 7 класів 

(керівники Н.М.Горбатюк, Т.М.Іскоростенська, О.А.Ковтун, 

В.В.Балдецький), 

 І місце в районному та участь в обласному етапі конкурсу 

«Київщина без корупції» (Малюта Мар’яна, 5 клас, керівник 

М.А.Шевчук), 

 І місце в районному та участь в обласному етапі акції «Герої серед 

нас: сучасні захисники України» (Шамрай Аліна, 10 клас, керівник 

В.Ю.Драчук),  

 І місце у змаганнях з футболу на Кубок міського голови (9-11 класи, 

керівник Балдецький В.В.). 



 ІІ загальнокомандне місце у районній військово-патріотичній грі 

«Джура» - 2 перших і 2 третіх місця (рій «Гетьманівці», керівники 

О.А.Ковтун, В.В.Балдецький, Т.М.Іскоростенська, Н.М.Горбатюк, 

В.С.Мироненко, Н.О.Загинайло, О.С.Задорожний),  

 ІІ місце в районному етапі конкурсу «Новорічний подарунок» 

(Матвіяшин М., 1-Б клас, керівник Іванова І.В.), 

 ІІ місце в районному етапі обласного конкурсу «Знай і люби свій рідний 

край» (Драчук С., 1-А клас, керівник Л.В.Величанська), 

 ІІ місце у конкурсі на «Кращу новорічну іграшку» у номінації 

«Виготовлення найбільшої кількості різноманітних іграшок», 

 ІІІ місце в районних спортивних змаганнях з футзалу серед юнаків 5 

класу (4-5 клас, керівник Балдецький В.В.), 

 ІІІ місце в районному етапі обласного конкурсу «Моя неосяжна Україно!» 

(Іскоростенський А., 3-Б клас, керівник Н.А.Стеблівська), 

 ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-

експерементальних робіт з природознавства «Юний дослідник (Іванов Е., 

4-А клас, керівник Лавренюк Л.І.). 



 Спонсори: благодійний фонд 

«Червона калина», 

«Фортеця»,приватні 

підприємці, батьки 

Районний будинок культури, 

Тетіївський історико-краєзнавчий 

музей,  

Центральна  районна бібліотека, 

молодіжний центр «Креатив» 

Служба у справах дітей, 

районний центр зайнятості, 

Центральна районна лікарня, 

правоохоронні органи, 

пожежна частина 

Навчальні заклади 

району, районний центр 

позашкільної освіти, 

ДНЗ «Тетіївське 

професійно-технічне 

училище», музична 

школа міста, спортивна 

школа міста, асоціація 

біатлону обласної 

спортивної школи, ВНЗ, 

ДНЗ міста 

Департамент освіти і науки 

Київської області, , Академія 

неперерв6ної освіти,Тетіївська  

РДА, міська та районна рада, 

відділ освіти, управління освіти, 

методичний кабінет 

Внутрішнє 

середовище 

гімназії 

Освітні 

установи 

Заклади 

культури 

Засоби 

масової 

інформації 

Органи 

управління  

Соціальні та 

медичні установи, 

правоохоронні 

органи 

Підприємства 

та організації 

Районна газета 

«Тетіївська земля», 

регіональний телеканал 

«Грант»,   

соціальні мережі 

Соціальні, 

культурні та 

науково-

технічні 

впливи 

Законодавчі, 

політичні, 

економічні 

впливи 



ВНУТРІШНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗОВНІШНІ  ЗВ’ЯЗКИ 

Документи щодо особового 

складу: автобіографії, резюме, 

заяви, пропозиції, 

характеристики, трудові книжки 

Адміністрація НВК 

Педагогічні 

працівники 

Обслуговуючий 

персонал 

Учнівський 

колектив 

Батьки 

Департамент 

освіти і науки 

Київської ОДА 

Академія 

неперервної 

освіти 

Тетіївська РДА 

Тетіївська міська 

рада 

Управління освіти 

ОТГ 

методичний 

кабінет 

управління освіти 

Довідково-інформаційні 

документи: відгуки, рецензії, 

висновки, статті, довідки, 

доповідні записки, пояснювальні 

записки, запрошення, звіти, 

листи, оголошення, плани, 

протоколи, телефонограми, 

електронні повідомлення. 

Обліково-фінансові документи: 

акти, доручення, розписки, 

списки 

Господарсько-договірні 

документи: договори,  трудові 

угоди 

Організаційні  документи: 

інструкції, положення, правила, 

статути 

Розпорядчі документи: 

вказівки, рекомендації, накази 

Довідково-інформаційні 

документи: відгуки, 

рецензії, висновки, статті, 

довідки, доповідні, 

запрошення, звіти, листи, 

витяги з протоколів, 

телефонограми, 

електронні повідомлення. 

Обліково-фінансові 

документи: акти, 

доручення, розписки, 

списки 

Господарсько-договірні 

документи: договори, 

контракти 

Газета 

«Тетіївська 

земля» Телеканал 

«Грант» 

Сайт 

гімназії 

http://tetiiv4school.com.ua 

http://tetiiv4school.com.ua/
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 СУБ’ЄКТ  УПРАВЛІННЯ 

ДИРЕКТОР ГІМНАЗІЇ 

Заступник директора 

з методичної роботи 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
Заступник директора  

з виховної роботи 
Завгосп 

ОБ’ЄКТ  УПРАВЛІННЯ 

Педагогічний колектив Обслуговуючий персонал Учнівський колектив 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ 

Комплекс цілеспрямованих і організованих команд, заходів, прийомів, методів, за допомогою яких 

здійснюється вплив на об’єкт і досягаються реальні зміни в ньому 

ЗВОРОТНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Інформація для суб’єкта про результативність управлінського впливу та зміни в об’єкті 



 Служба з охорони праці гімназії; 

 Положення про службу з охорони праці гімназії; 

 Система роботи з безпеки життєдіяльності учнів (Місячник 

безпеки та здорового способу життя, Тиждень здоров’я, Тиждень 

цивільної оборони, Тижні безпеки життєдіяльності тощо); 

 Програма вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності 

та охорони праці; 

 Правила поведінки для учнів; 

 Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 Система проведення інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, ведення журналів реєстрації проведеної 

роботи; 

 Практичні навчання та атестація з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності працівників та педагогічного колективу 

гімназії; 

 Систематичне вивчення стану роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в гімназії. 

Працівники 

гімназії 

Педагогічний 

колектив 
Учнівський 

колектив 

Батьківська 

громадськість 
+ + + 



Проведено заходи з енергозбереження: 

1. Встановлено 15 метелопластикових вікон у 4-х кабінетах та 

коридорах за рахунок виділених коштів з місцевого бюджету 44 тис. 

грн.(міський голова Майструк Р.В., благодійної допомоги фонду 

«Червона калина» 12 тис. грн.(голова фонду Балагура О.В.); 

2. За рахунок благодійного фонду «Червона калина» встановлено 2 

пластикових вікна у 1-А класі (учитель Величанська Л.В.); 

3. Встановлено за рахунок батьківської благодійної допомоги нові 

освітлювальні лампи 

- у 1-Б класі (учитель Іванова І.В.); 

- у 3-А класі (учитель Борсук Л.В.); 

- у 14 каб. (учитель Псуй Ю.В.); 

- встановлено енергозберігаючі лампи у актовому залі основної 

школи. 

 



4. Відремонтовано класну кімнату 1-Б класу, 2-го комп‘ютерного 

кабінету, придбано жалюзі, проведено комунікації для встановлення 

комп‘ютерів (7 тис.грн.)(допомогу надали приватні підприємці 

Колоси Оксана Костянтинівна та Олександр Миколайович у розмірі 4 

тис.гр.), здійснено поточні ремонти по всіх класах. 

5. Відновлено роботу каналізації в початковій школі за рахунок 

бюджетних коштів 6 тис. грн. та спонсорських 1,5 тис. грн.; 

6. Встановлено та запущено потужну витяжку в туалеті оновної 

школи (635 грн.); 

7. За рахунок бюджетних коштів в школі встановлено мобільну 

котельню, яка забезпечувала на належному рівні температурний 

режим; 

8. Випускниками 2002 року  було подаровано у каб. №5 (зав. 

каб.Малярчук Т.А.) нову дошку, випускниками 2017р. кухонного 

інвентаря, енергозберігаючих ламп на суму 5, 800 тис.грн.; 

За минулий рік всього для підготовки до нового навчального року 

використано 104тис.250грн. 


