


РІК ЗАСНУВАННЯ – 1961р. 
 

ФОРМА ВЛАСНОСТІ – комунальна. 
 

У 17 КЛАСАХ НВК НАВЧАЛОСЯ 306 УЧНІВ: 

у 1 – 4 класах – 135 учнів;     

у 5 – 9 класах  – 143 учні; 

у 10 – 11 класах – 28 учнів. 
 

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

ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ЗА : 

українсько-філологічний напряпрямком 

У 5Б класі відкрито кадетський клас 

 

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: 

 Військово-спортивний; 

 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 2020 року, Державними стандартами 

початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, 

Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 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 



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 



Всього вчителів – 37, з них: 

Сумісників - 2 

Спеціалістів: 

 -  вищої категорії – 23 

 - І категорії – 4 

 - ІІ категорії – 5 

 - спеціаліст – 4 

- бакалавр  -1 

«Вчитель – методист» -2 

«Старший вчитель» - 13 

2018- 2019 





Діти, позбавлені батьківського піклування - 3 

Діти-інваліди - 11 

Кількість багатодітних сімей / у них дітей – 20 сімей / 
35 дітей 
Кількість малозабезпечених сімей / у них дітей – 9 
сімей / 17 дітей 

Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи 
– 18. 
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 - 12  



Робота класного 

керівника, психолога, 

соціального педагога 

Індивідуальні бесіди 

Робота з батьками 

Залучення до 

позакласної роботи та 

роботи в гуртках і 

секціях 







За результатами річного оцінювання 



Класи 2018/2019 н.р. 

3-А 4 

3-Б 2 

4-А 2 

4 -Б 1 

5 А 2 

5Б 1 

6 1 

7 - 

8 1 

10 1 



Індивідуальне навчання - 3 дітей 

Інклюзивне навчання – 4  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. 

 2018-2019 н.р.: 



 

Секції МАН 

 

Творчі конкурси 

Учнівські олімпіади з 

базових дисциплін, 

всеукраїнські , 

міжнародні олімпіади, 

конкурси 

Літературознавст

во,  

 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», «Логічне 

мислення», 

ім.П.Яцика, 

ім.Т.Шевченка 



Учні НВК взяли участь  у 60 олімпіадах. 

Призові місця (ІІ і ІІІ місце) здобуто в 33 олімпіадах. 

Перемога (І місце) – 7 олімпіад:  

Івашкевич Юлія, 11 клас (трудове навчання) 

Щаблевський Артем, 11 клас (трудове навчання) 

Мостовий Мар’ян, 11 кл. (англійська мова)  

Холод Богдана, 11 кл. (хімія)  

Омельчук Ольга, 10 клас (російська мова) 

Загоруй Оксана, 9-Б кл. (хімія) 

Рачинська Інна, 8 кл. (українська мова та література) 



ІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка:  

•     І місце –Шамрай Аліна, 11 клас ( вчитель Драчук В.Ю.) 

• ІІ місце – Шкарупа Катерина, 5 клас (Іскоростенська Т.М.) 

• ІІ місце – Степанова Євгенія 9-А клас (Малярчук Т.А.) 

• ІІ місце – Загинайло Михайло, 8 клас (Іскоростенська Т.М.) 

• ІІІ місце – Малюта Мар’яна (Кінзерська Л.П.) 

 

ІІ етап ІXМіжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика : І місце – Холод Богдана, 11 клас (вчитель 

Драчук В.Ю.), І місце – Рачинська Інна, 8 клас (вчитель 

Іскоростенська Т. М.), ІІ місце - Степанова Євгенія, 9-А клас 

(вчитель Малярчук Т. А.) 











      1. Всеукраїнська олімпіада «Олімпус». Взяли  участь 236 дітей. 

Диплом лауреата з біології, 8 місце, отримала учениця 9-Б класу 

Кобрин Оксана (вчитель Козуля О.М.). 

 

      2. Всеукраїнський конкурс «Логічне мислення». Взяли участь 31 

учень. Диплом Чемпіона Логічного мислення, 8 місце,  виборов 

учень 3-Б класу Косупа Павло (вчитель Нев’яровська І.І.). 

 

      3. Міжнародний математичний конкурс  «Кенгуру». Взяли  участь  

75  учнів  школи, з них 23 учні показали  добрий результат, 5 – 

відмінний: Загоруй Оксана, 9-Б клас, Канчура Ілля, 6 клас, Моргун 

Дмитро, 5-Б клас, Косупа Павло, 3-Б клас, Нескорожений Тарас, 3-А 

клас, вчителі Кузнєцова О.В., Рябоконь К.В., Москальчук К.І., 

Нев’яровська І.І., Величанська Л.В.. 

 

 

 
 



          3. Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник». Всього 

взяли участь 66 учнів. Диплом ІІ ступеня регіонального рівня 

отримав учень 9-Б класу Орлов Іван, (вчитель Кінзерська Л.П.), 

дипломи переможців початкової школи отримали 2 учнів 4 –Б 

класу Іскростенський А., Подзігун А. (вчитель Стеблівська Н.А.). 

 

         4. Всеукраїнський конкурс із українознавства «Патріот», 

координатор вчитель української мови, літератури та 

українознавства Іскоростенська Т.М.. Всього взяли участь 22 учнів. 

Золотий сертифікат виборов учень 4-Б класу Іскоростенський А., 

призерів на шкільному рівні - 8.  

 

 

 
 



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 



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2019" номінація 

«Інклюзивна освіта" вчитель 

інклюзивного 4-Б класу 

Стеблівська Наталія Анатоліївна, 

яка здобула І місце у І міському 

турі, 7 місце в обласному турі.    



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року-2019" номінація 

«Основи здоров’я», вчитель Псуй 

Юлія Валеріївна, І місце у І 

міському турі та 24 місце в 

обласному турі.    



Всеукраїнський конкурс 

"Учитель року – 2019», 

номінація «Захист Вітчизни», 

вчитель Задорожний О.С., 

перемога у І міському турі та 

14 місце в обласному турі.    



 Спонсори: благодійний фонд 

«Фортеця»,приватні 

підприємці, батьки 

 Будинок культури, Тетіївський 

історико-краєзнавчий музей,  

Центральна  районна бібліотека 

Служба у справах дітей,  

центр зайнятості, медична 

установа, правоохоронні 

органи, пожежна частина 

Навчальні заклади 

ОТГ,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   

міська  рада,  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 

 газета «Тетіївська 

земля»,  YouTube канал 

«Тетіїв. info»,   

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 двоє пластикових вікон у початковій школі в 

кабінеті №16 (учитель Борсук Л.В.) на суму 9500 грн. 

2. Встановлено 8 світильників в кабінеті №11 (учитель Калько І.Т.) 

за рахунок батьків на суму 2000 грн., кабінет №12 осн. школи 

(учитель Москальчук К.І.) встановлено 7 світильників на суму 2450 

грн.; 

3. Вчителями придбано стенди в кабінет №5 початкова школа на 

суму 2510грн.(учитель Іванова І.В.); 

4.Кабінети основної школи поповнені стендами: 

-кабінет №15 (учитель Горбатюк Н.М.) придбано 4 стенди на суму 

2140 грн.; 

- кабінет №18 (учитель Іскоростенська Т.М.) придбано 3 стенди на 

суму 2010 грн.; 

-кабінет №4 (учитель Драчук В.Ю.) придбано 5 стендів на суму 720 

грн.; 

-кабінет №5 (учитель Малярчук Т.А.) придбано 2 стенди на суму 

558 грн.; 

 



5. В кабінет №8 (учитель Лавренюк Л.І.) за рахунок батьків було 

придбано акваріум, подушки та килим на суму 687 грн. для навчання 

за проектом НУШ. 

6. За рахунок державних коштів для вчителів перших класів було 

придбано придбано ноутбук + принтер - два комплекти на суму 45550 

грн., дидактичний матеріал на суму 41353 грн., учнівські меблі, столи 

- 31 штука на суму 11293грн., стільці до них 31 штука 6510 грн. 

7. Для інклюзивної освіти: 

-спортивний та дидактичний інвентар на суму 17268 грн.; 

-планшет 2550 грн. 

8. Придбано морозильну камеру на суму 5490 грн. 

9. Закуплено матеріали для ремонту водопроводу в котельні на суму 

4650грн. 

 



10. Придбано вогнегасники 12 штук на суму 4687 грн. 

11. Закуплено столи учнівські антисколіозні 43 штуки, 86 

стільців на суму 78991 грн. 

12. За рахунок міської ради закуплено контейнери з кришками 

для сміття 2 штуки на суму 16665 грн. 

13. АТ “Райффайзен Банк Аваль” надало благодійну допомогу 

– 2 комп'ютери на суму 13068 грн. 

14. Батьками учнів 8 класу в кабінет №15 (класний керівник 

Горбатюк Н.М.) придбано дошку на суму 2240 грн. 

15. За рахунок громадського бюджету облаштовано спортивну 

площадку “Олімпійська надія” вартість проекту 97000грн. 

 






















































































