


РІК ЗАСНУВАННЯ – 1961р. 
 

ФОРМА ВЛАСНОСТІ – комунальна. 
 

У 17 КЛАСАХ НВК НАВЧАЛОСЯ 306 УЧНІВ: 

у 1 – 4 класах – 115 учнів;     

у 5 – 9 класах  – 153 учні; 

у 10 – 11 класах – 51 учнів. 
 

 У 5А,6А,7,8, 9 ГІМНАЗІЙНИХ КЛАСАХ НАВЧАННЯ   

ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ЗА : 

українсько-філологічним напрямком 

  5Б, 6Б – кадетські класи 

 

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: 

 Спортивний; 

 української філології; 

 Військово-спортивний; 

 

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 2020 року, Державними стандартами 

початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти,  

Стратегію національно-патріотичного виховання, іншими нормативно-

правовими актами, власним Статутом. 

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ: 

 Статут КЗ «Тетіївський НВК «Гімназія – ЗОШ І – ІІІ ступенів»; 

 Освітня програма НВК; 

 Річний план роботи НВК 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  

 Правилами конкурсного приймання учнів до гімназійних класів  

НВК; 

 Колективний договір; 

 Штатний розпис навчального закладу 



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 



Всього вчителів – 37, з них: 

Сумісників -1 

Спеціалістів: 

 -  вищої категорії – 21 

 - І категорії – 4 

 - ІІ категорії – 6 

 - спеціаліст – 5 

- бакалавр  -1 

«Вчитель – методист» -2 

«Старший вчитель» - 13 

2019- 2020 



 36% 

48% 

 16% 

2019 - 2020 н.р. 

319 учні 

Початкова 
школа 

Основна 

школа 

Старша 

школа 



Діти, позбавлені батьківського піклування - 3 

Діти-інваліди - 9 

Кількість багатодітних сімей / у них дітей –19 сімей / 
39 дітей 
Кількість малозабезпечених сімей / у них дітей – 7 
сімей / 12 дітей 

Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи 
– 20. 
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 - 17  



Робота класного 

керівника, психолога, 

соціального педагога 

Індивідуальні бесіди 

Робота з батьками 

Залучення до 

позакласної роботи та 

роботи в гуртках і 

секціях 



247 250 

34 
33 

Загальна кількість 

охоплених 

харчуванням 
Діти пільгових 

категорій 

2019-2020 2018-2019 
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11,6% 

8% 

6,4% 
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54% 53% 53% 
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За результатами річного оцінювання 

Високий рівень,% Достатній рівень,% 

Середній рівень,% Початковий рівень,% 



Класи 2019/2020 н.р. 

3-А 3 

3-Б 3 

4-А 1 

4 -Б 2 

5 А 2 

5Б 0 

6А 3 

6Б 1 

7 0 

8 0 

10А 0 

10Б 1 



 Дітей на індивідуальному навчанні - 3  

 Дітей на інклюзивному навчанні – 4 

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. 

  



 Вчителів, які навчають учнів за 
індивідуальною формою – 6 

 Вчителів, які навчають учнів за інклюзивною 
формою (корекційні години) – 4 

 Інклюзивних класів - 4 

 Асистентів вчителя – 1 



      Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь 
освітній процес для учня самостійно організовують його 
батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття 
знань на рівні Держстандарту.  

 

 Всього дітей – 1 

 Вчителів, які навчають 

за сімейною (домашньою) 

 формою – 3 

 







 

Секції МАН 

 

Творчі конкурси 

Учнівські олімпіади з 

базових дисциплін, 

всеукраїнські , 

міжнародні олімпіади, 

конкурси 

Літературознавство, 

 історія,  

математика, екологія 

та аграрні науки, 

хімія 

«Зерна доброти» 

«Космічні 

фантазії», 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої!», 

«Герої серед нас. 

Сучасні захисники 

України», «Юний 

дослідник» 

«Кенгуру» 

«Соняшник» 

«Олімпус» 

«Патріот», 

ім.П.Яцика, 

ім.Т.Шевченка 



Учні НВК взяли участь  у 62 олімпіадах. 

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

Перемога (І місце) – 5 олімпіад:  

 Щаблевський Артем, 11 клас (трудове навчання) 

Ліщинський Максим, 9 кл. (англійська мова)  

Степанова Євгенія, 10А кл.(українська мова та література)  

Омельчук Ольга, 11 клас (зарубіжна література) 

Загоруй Оксана, 10Б кл. (зарубіжна література) 



 

 

ІІ етап XX Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика : 

 

ІІ місце – Рачинська Інна, 9 клас 

                 (вчитель Іскоростенська Т.М.) 

ІІІ місце  - Звіздовська Анна, 3-А клас  

                 (вчитель Величанська Л.В.) 
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Загальна 

кількість 

учасників 
Призери 

Переможці 



Загальна 

кількість 

учасників 
Призери 

Переможці 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 



      1. У Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус» взяли  участь 198 

дітей. Диплом лауреата з математики, 2 місце, отримала 

учениця 10-А класу Касяненко Софія (вчитель Кузнєцова О.В.). 

Дипломи лауреата з української літератури, 5 і 6 місце 

відповідно, отримали учні 10-А класу Хлівненко Анна, 

Нескорожена Катерина (вчитель Малярчук Т.А.) . 

 

    2. У міжнародному математичному конкурсі  «Кенгуру» 

(всеукраїнський етап) взяли  участь  39 учнів  3-5 класів.  

 
 



3. Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник». Всього взяли 

участь 61 учень. Дипломи переможців в початковій школі отримали 

Дем’янюк Аріна (2 клас), Колодій Олександра, Косупа Павло (4 

клас). Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня отримала учениця 7 

класу Конограй Діана, (вчитель Кінзерська Л.П.), учні 10-А класу 

Сакалюк Юлія, Степанова Євгенія, Казько Юрій (вчитель Малярчук 

Т.А.). Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримав учень 9 класу 

Загинайло Михайло (вчитель Іскоростенська Т.М.).   

3.Всеукраїнський конкурс із українознавства «Патріот», координатор 

вчитель української мови, літератури та українознавства 

Іскоростенська Т.М.. Всього взяли участь 22 учнів. Результати ще не 

надійшли. 
 



Формування ключових 

компетентностей в освітньому 

просторі навчального закладу, 

необхідних для успішної 

самореалізації дитини у житті, 

навчанні, праці 



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 



 ПЦК вчителів початкових класів: 

«Компетентністний підхід до навчання учнів у 

початковій школі».  

 

 ПЦК вчителів суспільно –  гуманітарних 

дисциплін:  

«Формування ключових компетентностей учасників 

освітнього процесу у вивченні предметів суспільно-

гуманітарного циклу шляхом впровадження нових 

освітніх технологій» 



 ЦК класних керівників:  

«Розвиток особистості дитини шляхом 

реалізації компетентністно – зорієнтованого 

виховання».  

 

 ПЦК природничо – математичних дисциплін: 

«Формування ключових компетентностей при 

вивченні природничо-математичних 

дисциплін як складова становлення успішної 

особистості» 



1.Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході 

реалізації Концепції «Нова Українська школа». 

2.Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання. 

3.Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти. 

4.Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг. 

5.Стимулювання неперервної освіти педагогів. 

6. Підвищення соціально-психологічної культури педкадрів. 

7. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів. 

8. Підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями, підготовки їх 

до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах  з навчальних предметів, 

науково-дослідницької діяльності МАН та Всеукраїнських конкурсах. 

9. Підвищення якості освітніх компетентностей учнів через запровадження 

особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів до організації навчання. 



Вивчення 

нормативно-

інформаційної 

документації 

Взаємовідвіду-

вання уроків 

Робота з 

обдарованими 

дітьми 

Обмін  досвідом 

Проведення 

предметних 

тижнів, декад 

Участь в 

атестації 

педагогічних 

працівників 

Аналіз 

інноваційної 

діяльності в 

освітньому 

процесі 

Проведення 

моніторингових 

досліджень 



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2020" номінація 

«Образотворче мистецтво" 

вчитель образотворого мистецтва 

Нечас Марія Анатодіївна, яка 

здобула І місце у І міському турі 

та брала участь в обласному турі.    



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2020" 

номінація «Початкове 

навчання», класний керівник 

2 класу Лавренюк Лариса 

Іванівна, учасник І міського 

туру 



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2020" 

номінація «Початкове 

навчання», класний керівник 

3-Б класу Іванова Інна 

Василівна, учасник І 

міського туру 



 

 

 

За рахунок державних коштів придбано: 

1.Комплект шкільних меблів (дошки шкільні аудиторні)- 5шт. -

13810 грн. 

2. Комплект шкільних меблів ( стіл комп’ютерний кутовий- 1 шт., 

шафи книжкові- 2шт.- 7190 грн.). 

3.Облаштовано інклюзивно - ресурсну кімнату , оснащено меблями, 

дидактичним матеріалом – 65000грн.. 

4.Комплект інтерактивний для 1 –го класу НУШ ( проектор, дошка 

аудиторна) – 27487грн.. 

5. Комплект меблів (столи одномісні -22 шт., стільці – 22шт.) -

37723грн. 80 коп. для 1-го класу НУШ. 

6. Для 1 – го класу НУШ ноутбук НР- 1930 грн., БФП -8672грн. 

7. Приладдя для інклюзивного навчання на суму 25000 грн.. 

  За рахунок спонсорських коштів: 

1. Придбано дошку аудиторну – 1шт., каб.№15 -2240 грн.. 

2. Жалюзі в каб.№1- 3шт.-3200грн.. 

3. Встановлено двері в каб. № 12 – 1шт. – 1500 грн.. 

4. Встановлено двері каб.№ 15(початкова школа) -1шт. – 2200грн.. 

 

 

 



 

 

5. Встановлено вікно в каб.№14 (початкова школа) – 20000 грн..  

6. Придбано посуд  в їдальню ( тарілки, стакани)- 1000грн.. 

7.Укомплектовано аптечку на цілий навчальний рік, закуплено 

ліки, тонометер, миючі та деззасоби   на суму 5000грн.. 

8. Закуплено матеріали для оформлення кабінету № 1 – 1000 

грн..       

  За рахунок коштів місцевого бюджету придбано бойлер для 

їдальні – 2850 грн.. 

 





НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗАПИТ 

«Формування   життєвотворчих 

компетентностей як основа виховання 

зрілої, творчої особистості, з 

усвідомленою громадянською позицією» 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Військово-патріотичне 
 Громадянське 
 Духовно-морально-етичне 
 Родинно-сімейне 
 Превентивно-правове 
 Трудове 
 Художньо-естетичне 
 Екологічне 
 Формування навичок здорового 

способу життя 
 Сприяння творчому розвитку 

особистості 



ГУРТКИ 

 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ  
(керівник Нечас М.А.) – 1,5 год. 
 ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ  
(керівник Паламарчук О.П.) –  1 год. 
 «БАСКЕТБОЛ»  
(керівник Балдецький В.В.) –  2 год. 
 ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ  
(керівник Задорожний О.С.) –  4,5 год. 

 
 
 
 



ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ 

ВИХОВАТЕЛІ: 
 Поліщук Ірина Ігорівна 
 Калько Іван Трохимович 
 
КІЛЬКІСТЬ  УЧНІВ – 38. 
 
РЕЖИМ РОБОТИ: 
11.45 - 12.00 – Прийом учнів до групи продовженого дня. 
12.20 – 13.00 – Спортивна година. 
13.00 – 13.30 - Підготовка до обіду. Обід 
13.30 – 14.30 – Підготовка до сну. Денний сон 
14.30 – 16.00 – Прогулянка на свіжому повітрі, ігри, 
розваги. 
16.00 – 16.30 – Виховна робота. 
16.30 – 17.45 -  Заняття за інтересами. 
17.45 – 18.00 - Відправлення дітей додому. 

 
 
 
 



ВІДКРИТІ ВИХОВНІ ГОДИНИ ТА ЗАХОДИ КЛАСНИХ 
КЕРІВНИКІВ 

ПРОВЕДЕНО: 
11 відкритих виховних годин; 
  8 виховних заходів. 

 
 
 
 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ВЕРЕСЕНЬ - Місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності   
 «Молодь обирає здоров’я» 

Олімпійський тиждень 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

Спортивні ігри "Olimpic 
Stars" 

 ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 

Конкурс малюнка  
на асфальті «Спорт і я» 

Турнір з міні-футболу 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ДЕНЬ ТУРИЗМУ 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ЖОВТЕНЬ - Місячник духовно-морально-етичного виховання  
 «Людина починається з добра» 

День працівника освіти 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ДЕНЬ КОЗАЦТВА 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ЛИСТОПАД - Місячник правових знань  
«Там, де права, там і відповідальність» 

Проект  
"Школа вишивана"   



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ГРУДЕНЬ - Місячник національного виховання  
«Ми, українці, - велика родина» 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

Новорічні свята 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 СІЧЕНЬ - Місячник естетичного виховання   
«Краса в серці – краса в житті» 

День Соборності України 



ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ 

 ЛЮТИЙ - Місячник шкільних традицій   
«Школа – наш дім, ми господарі в нім» 

День безпечного 
Інтернету 
























