ЗВІТ ПРО РОБОТУ
ГІМНАЗІЇ №172 "НИВКИ"
2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Коротка характеристика закладу
Гімназія № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва.
Адреса: м. Київ, 04190, вул. Ружинська 30-32.
Збудовано в 1961 році. Триповерхове приміщення, 29 класних кімнат загальною
площею 1450 кв. м., спортивний зал 200 кв. м; спортивний майданчик 6500 кв. м;
актова зала 200 кв. м.
Навчальний заклад заснований у 1961 році як спеціалізована школа з
поглибленим вивченням англійської мови. У 2010 році школа отримала статус
гімназії.
Протягом 2019-2020 н.р. у гімназії навчалося 822 учнів у 29 класах. Навчання
проводилося в одну зміну. І ступінь – 9 класів (285 учнів); ІІ ступінь – 15 класів (433
учнів); ІІІ ступінь – 5 класів (104 учні).
Гімназія № 172 «Нивки» – заклад, що забезпечує якісну освіту, створює для учнів
можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, змінах на ринку праці,
подальшому здобутті освіти, виховує свідомих патріотів своєї країни,
висококультурних громадян.
Місія гімназії: створити ефективний навчальний заклад через інноваційну
діяльність в організації та у змісті навчально-виховного процесу.
У своїй діяльності гімназія керується Конституцією України, Законом України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами
України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів
виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Статутом гімназії.
Мова навчання – українська. Учні гімназії мають можливість вивчати англійську
та німецьку мови.
У 2-4-х класах здійснюється поглиблене вивчення англійської мови; у 5-9-х
класах – поглиблене вивчення англійської мови й допрофільна підготовка з
математики; у 10-11-х класах – профільне навчання: профіль математичний та
іноземна філологія (англійська мова). Німецька мова вивчається з п’ятого класу.
Поділ класів на групи на уроках іноземних мов здійснюється згідно з нормативами,
установленими Міністерством освіти і науки України. Прийом учнів до гімназії
здійснюється на конкурсній основі.
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Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової
та повної загальної середньої освіти
Згідно з Конституцією України (ст.51), Закону України «Про освіту» (ст. 35),
Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (Затверджено постановою Кабміну
України № 646 від 12 квітня 2000 р.), Плану заходів Головного управління освіти і
науки міста Києва та заходів районного управління освіти адміністрація гімназії
вживає заходи щодо реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно
проживають на закріпленій території обслуговування, на здобуття повної загальної
середньої освіти. Зокрема:
- здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує причини
відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, службою і кримінальною
міліцією у справах неповнолітніх;
- організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального матеріалу
учням, які тривалий час не відвідували школу;
- у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед населення
щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної середньої освіти;
- чотири рази на рік адміністрація гімназії разом із Радою старшокласників
проводить рейди «Урок».

Характеристика мікрорайону






вул. Черняховського – від вул. Ставропольської до пров. Ружинського
вул. Краснодарська - вся
пров. Ружинський – весь
вул. Ружинська – від вул. Тешебаєва до вул. Корчака Януша
вул. Саратовська - 6/42- 26/41, 33 ,35, 35-а, 37, 39, 45 (від вул.Корчака Януша до
вул.Салютної)
 вул. Муромська – вся
 вул. Параджанова Сергія – вся
Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо здобуття обов’язкової повної
загальної середньої освіти в гімназії немає.
Приймання дітей до гімназії здійснюється відповідно до Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освти для
здобуття повної загальної сеоедньої освіти, затвердженого наказом МОН України від
16.04.2018 № 367.
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Діаграма. Динаміка змін контингенту учнів гімназії
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Профільне навчання в 10-11-х класах здійснюється за вибором учнів і батьків
згідно з рішенням педагогічної ради та ради гімназії № 172 «Нивки» шляхом
диференціації навчального процесу:
клас
10-А
10-Б
10-В
11-А
11-Б

профіль
математичний
іноземна філологія
іноземна філологія
іноземна філологія
математичний

У 2019-2020 н. р. освітній процес у 5-11-х класах організовано відповідно до
умов переходу до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти.
Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з
дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується
директором школи та узгоджується з профспілковим комітетом школи.
Учасниками освітнього процесу в гімназії є учні, педагогічні працівники,
психолог, соціальний педагог, завідувач бібліотеки, медична сестра та інші
спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.
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Науково-методичне забезпечення роботи закладу
Завдання і проблема, над якими працювала гімназія

Згідно з річним планом на 2019-2020 н. р., роботу педагогічного колективу було
спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток інтелектуальнотворчої та національно-свідомої особистості на засадах компетентнісного підходу
та профільної диференціації у навчанні та вихованні».
У гімназії продовжила роботу науково-методична рада, очолювана директором.
Члени науково-методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних
рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях науковометодичної ради розглядалися матеріали передового педагогічного досвіду, роботи
вчителів гімназії, пройшли процедуру схвалення їх методичні розробки.
За участю науково-методичної ради проводилась дослідно-експериментальна
робота і розглядались такі питання: адаптація учнів 5-х, 10-х класів; розвиток
пізнавальних процесів вивчення академічних нахилів учнів 5-х, 10-х класів,
результати психологічного обстеження учнів 7-х, 9-х класів щодо профільного
навчання; діагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом; моніторинг
інформаційної культури та рівня оволодіння ІКТ вчителями закладу; використання
міжпредметних зв’язків у практичній діяльності вчителів, їх вплив на пізнавальний
інтерес учнів; дослідження стану ефективності та якості професійної діяльності
педагогів, які мають педагогічні звання; моніторинг навчальних досягнень учнів 4, 5,
9, 11-х класів; вивчення рівня знань, умінь; стан викладання інформатики й
технологій, англійської мови, вивчення стану викладання у 10-х класах згідно з новим
державним стандартом, вивчення питання охоплення учнів 8-9 класів поглибленим
вивченням окремих предметів, вивчення питання охоплення учнів 10-11 класів
профільним навчанням, а також стан виконання освітніх програм. За результатами
вивчення матеріали узагальнено, розроблено рекомендації щодо усунення виявлених
недоліків. Науково-методичною радою координувалися питання корекційнорозвивальної роботи у гімназії. Протягом року колектив успішно здійснював пошук
шляхів оптимізації освітнього процесу.
Головною метою своєї діяльності педагоги гімназії вважають виховання
відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, що вміє
використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, критично
мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити життя своєї країни
на краще. У свою чергу адміністрація навчального закладу створює здорову моральну
й ділову атмосферу, використовуючи для досягнення цієї мети різні методи та
прийоми:
- створення оптимального психологічного клімату;
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- постійне підвищення кваліфікації учасників навчально-виховного процесу;
- матеріальну й моральну зацікавленість педагогів;
- надання широкої ініціативи без зайвої опіки та формалізму;
- рівні стосунки з усіма без винятку підлеглими на засадах доброзичливої
об’єктивності.
Результатом цієї роботи є підвищення професійної майстерності вчителя та
підвищення рівня та якості знань учнів.
Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників гімназії
Кількість
Навчальний
педагогічних
рік
працівників
2017
64
2018
64
2019
64
2020
62

Повна
вища
освіта
58
60
61
60

Базова Неповна Всього
Середня
вища
вища
% спеціальна
освіта
освіта
освіта
0
6
64
100
0
2
2
64
100
0
0
3
64
100
0
0
2
62
100
0

%
0
0
0
0

Кількісно-якісний склад (кваліфікаційні категорії) педагогічних
працівників гімназії
Навч. рік
2017-2018
2018-2019
2019-2020

К-сть пед.
працівник
ів
64
64
62

Вища
категорія

%

42
43
43

66
67
69

І
кате %
горія
10
16
11
17
6
9,6

ІІ
категорія
2
2
2

% «спеціаліст»

%

3
3
3

14
12
18

9
8
11

Кількісно-якісний склад (педагогічні звання) педагогічних працівників
гімназії
Навч. рік
2017-2018
2018-2019
2019-2020

К-сть пед.
працівників
64
64
62

Пед. звання «учительметодист»
24
24
24

%
38
38
38

Пед. звання «старший
учитель»
8
8
9

%
13
13
15

Відповідно до рішення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на підставі висновку Київської міської регіональної експертної ради з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів (наказ від 11 квітня 2014 р. №
230, протокол від 10 квітня 2014 р. № 3) гімназію № 172 «Нивки» визнано навчальним
закладом АТЕСТОВАНИМ З ВІДЗНАКОЮ.
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Гімназія входить у ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО
2019 р. (https://osvita.ua/school/rating/65353/)
Співробітництво з вищими навчальними закладами
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Університет здійснює співпрацю через факультет інформаційних технологій,
кафедру інформаційних і дистанційних технологій. Організація й проведення
профорієнтаційної роботи серед учнів Гімназії, ділові ігри та тестування учнів
старших класів. Залучення учнів старших класів до участі в Міжнародних
конференціях, наукових семінарах, тощо, що проводяться в НУБіП України.
Київський міжнародний університет
Забезпечення безперервної освітньої підготовки громадян відповідно до
державних стандартів освіти. Організація безперервного навчально-виховного
процесу згідно з розробленими й узгодженими сторонами наскрізними планами й
програмами з базових напрямів: іноземні мови, міжнародні відносини, журналістика,
право, економіка, психологія, фармація, стоматологія, сценічне мистецтво. Розробка
навчально-методичного забезпечення, спільне проведення науково-дослідних робіт.
Організація творчих колективів професорсько-викладацького складу університету й
учителів гімназії для підготовки освітніх програм, навчальних планів, програм
профільних предметів і спецкурсів, навчальних посібників та іншої навчальнометодичної літератури.
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб,
забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями та навичками наукової,
дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності, певного рівня професійної
підготовки. Професійна орієнтація, пошук талановитої молоді, довузівська
підготовка.
Київський будівельний технікум
Випускники гімназії як професійно орієнтовані абітурієнти, що враховується
згідно правил прийому при зарахуванні до технікуму.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Співробітництво у навчанні, науковій та практичній діяльності щодо
профорієнтаційної роботи, залучення випускників Гімназії до вступу у НТУУ «КПІ»,
підготовки фахівців у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
напряму підготовки «Здоров’я людини» спеціальності «Фізична реабілітація» та
працевлаштування кращих випускників НТУУ «КПІ» у Гімназії.
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Національний авіаційний університет
Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої
школи, профорієнтаційна робота серед учнів, організація ділових ігор серед учнів
старших класів, участь науково-педагогічного складу Університету до керівництва
науково-дослідницькими роботами членів МАН «Дослідник».
З 2019 року додаткова угода про співпрацю з аерокосмічним факультетом
Національного авіаційного університету.
Приватний вищий навчальний заклад Інститут землевпорядкування та
інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті
Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої
школи. Запровадження безперервної ступеневої освіти та початкової професійної
підготовки, ефективного використання педагогічних кадрів та сприяння розвитку
здібностей і обдарувань учнів.
Коледж Київського національного університету технологій та дизайну
Профорієнтаційна робота з учнями та спільні соціально-виховні заходи.
Співробітництво з громадськими організаціями
Гімназія №172 "Нивки" співпрацює з громадською ініціативою підтримки
дітей, позбавлених батьківської опіки «Стій за дітей!», яка допомагає дитячим
будинкам і будинкам-інтернатам по всій Україні.
Співробітництво з науковими установами
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної
академії педагогічних наук України
Експериментальна апробація методики застосування мультимедійних систем як
засобів інтерактивного навчання.
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Експериментальна апробація організаційних форм запровадження тестових
технологій у загальноосвітньому навчальному закладі для визначення рівня
навчальних досягнень та особистісних якостей учнів.
Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій
Кібернетичного Центру НАН України
Діяльність спрямована на розв’язання актуальних завдань подальшого
впровадження інноваційних технологій навчання, участь у проекті сприяння вільному
і оперативному доступу до інформаційних ресурсів навчальних закладів «Моя
Освіта».
Співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами України
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Миртюківська спеціалізована школа Стрийського району Львівської
області (з 2010)
Проведення спільних заходів щодо вдосконалення навчально-виховного
процесу, обмін навчально-методичними матеріалами, організація спільних науковопрактичних конференцій, ярмарків, методичних фестивалів, обмін делегаціями,
спільні оздоровчі табори.
Міжнародні зв’язки гімназії
Англійська спецшкола м. Стамбул BESIKTAS (Туреччина)
Напрямок співпраці: обмін делегаціями учителів і учнів, листування
через Інтернет.
М. Заверце ІІ ліцей ім. Гелени Гульненокої (Польща)
Напрямок співпраці: обмін делегаціями учителів і учнів, листування,
спілкування засобами Інтернет.

Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес
У гімназії постійно здійснюється інформатизація та комп’ютеризація
освітнього процесу, розширюється парк комп’ютерної техніки. Нині в гімназії
функціонують: два повнокомплектні комп’ютерні класи, п’ять навчальних кабінети,
які оснащені стаціонарними інтерактивними мультимедійними комплексами. У
гімназії створені умови для використання сучасної комп’ютерної техніки всіма
педагогами. Загальна кількість комп’ютерів у навчальному закладі – 44, з них: 36 використовується у освітньому процесі, 7 – в управлінсько-господарській діяльності,
1 – для роботи з бібліотечним фондом.
Навчальний заклад підключено до мережі Internet. У приміщенні гімназії
працює Wi-Fi, працює локальна мережа. Комп’ютери підключено до мережі Інтернет.
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Використання програмного забезпечення АС «Школа». Протягом декілька
років наша гімназія успішно використовує можливості цієї системи, яку розробляв
Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій, для організації
освітнього процесу та процесу адміністрування. Із введенням в дію електронного
журналу та підключенням до сайту «Моя освіта» – ці можливості значно
розширилися. Програмне забезпечення систематично оновлюється, так модуль
«Звіти» сьогодні містить великий перелік документів, які значно спрощують
створення документації різного типу. Можливість експорту в електронні таблиці та
представлення документів у текстових редакторах сприяє швидкому та зручному
створенню нових документів на замовлення управлінь освіти. Використовуючи
АС «Школа» навчальний заклад оперативно формує статистичні звіти, отримує
інформацію про учнів, батьків та вчителів. За рахунок впровадження системи
електронних щоденників для своєчасного інформування батьків є можливість
сприяти підвищенню показників успішності навчання.
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Науково-методична, наукова, дослідницька експериментальна робота
педагогічних працівників
У гімназії здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки
результативності та можливості застосування педагогічних та управлінських
інновацій. Науково-методичне керівництво здійснюється Науково-методичною
радою дослідно-експериментальної роботи. До складу Ради входять:
Новоселецький Г.Ю. – директор гімназії автор ініціативи, Пінчук О.П., к.пед.н., с.н.с.,
заступник директора з науково-експериментальної роботи ІІТЗН НАПН України –
науковий консультант, Гуменюк Н.І., Меліков О.А., Буряк Ж.М., Горова Л.І. –
педагогічні працівники, Карпишин В., Слободянюк А. – батьки. Раду очолює
Новоселецький Г.Ю.
Науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи
здійснюють співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України відповідно до укладених угод про співробітництво.
Гімназія залучена до проведення експериментального педагогічного
дослідження за «Розумники (Smart Kids)», 2017-2022 рр. (Наказ МОН України від
30.08.2017 № 1234 зі статусом «Всеукраїнського рівня).
Мета проекту полягає в обгрунтуванні та розробці технології навчання учнів
початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів. Проект
реалізується на базі 94 освітніх закладів України, що беруть участь у дослідноекспериментальній роботі.
За участь у проекті «Хмарні сервіси в
освіті» з 2015 р. гімназії надано статус
експериментального
майданчика
Всеукраїнського рівня. У 2019-2020 н. р.
педагогічний колектив повністю перейшов
до широкого впровадження досягнутих
результатів, а саме було:
 визначено основні характеристики хмаро
орієнтованого навчального середовища
загальноосвітнього навчального закладу;
 розроблено та апробовано моделі хмаро орієнтованого навчального середовища
загальноосвітнього навчального закладу;
 зконструйовано діяльність учнів і вчителів, організації їх взаємодії у хмаро
орієнтованому навчальному середовищі під час проведення факультативних
занять, в адміністративній діяльності;
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 проаналізовано використання електронних освітніх ресурсів у хмаро
орієнтованому навчальному середовищі;
 розроблено організаційну та методичну підтримку навчально-виховного процесу
та управлінської діяльності в ЗНЗ, що включає розробку необхідної документації,
планування, моніторинг і контроль з використанням технологій хмарних
обчислень;
 відповідальною за впровадження проекту Пінчук О.П. виконувалося
адміністрування хмарних сервісів та сховища зберігання документів, доступ до
адміністративних документів та навчальних матеріалів;
 членами науково-методичної ради гімназії було проведено низку науковометодичних заходів (тренінгів і семінарів) для учасників проекту;
 заступником директора з навчально-виховної роботи Буряк Ж.М. здійснювалася
методична підтримка інноваційної та експериментальної діяльності педагогів
гімназії, залучених до роботи у проекті «Хмарні сервіси в освіті».
 відповідно до угоди з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України організовано співпрацю вчителів гімназії з науковцями Академії.
Директором гімназії забезпечується активна та своєчасна участь педагогів у
науково-методичних заходах районного й міського рівнів, серед яких низка
семінарів-тренінгів з використання технологій хмарних обчислень: впровадження
«віртуальних учительських», «віртуальних методичних кабінетів», «віртуальних
класів», «віртуального документообігу», організація самостійної роботи та
факультативного навчання учнів, робота з такими сервісами Microsoft Office 365 як:
система планування, Outlook, OneNote, OneDrive, різні офісні on-line застосунки.
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У гімназії 172 «Нивки» систематично вивчається стан формування
інформаційно-освітнього середовища гімназії та її представництво в електронних
мережах та Інтернет (osvita.com.ua, сторінки офіційного сайту гімназії, контент сайту
шкільної бібліотеки).
У 2019-2020 н.р. гімназія завершувала працювати над реалізацією проекту
«Демократична школа: програма підтримки освітніх реформ в Україні»,
організованого Міністерством освіти і науки України спільно з Європейським
центром ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) за підтримки Ради Європи.
Основна мета проекту – підтримка демократичного розвитку та системних змін
середньої освіти в Україні, сприяння втіленню принципів Хартії Ради Європи з освіти
для демократичного громадянства та прав людини й зміцнення суспільнорї єдності і
взаєморозуміння між різними регіонами нашої держави. Колектив гімназії працював
над поглибленням культури демократії шляхом підтримки подальшої демократизації
та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського
партнерства і розвитку демократичного середовища, а також сприяння організації
освітньої роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного
громадянства.
Протягом 2019 – 2020 н. р. представники команди гімназії взяли участь у
виїзному тренінгу до Львова, постійно відбувались спілкування педагогів та учнів з
тренерами програми Іриною Боднар та Тетяною Мелещенко, а також дві онлайнзустрічі під час дистанційного навчання. У підсумку роботи було написано історію
успіху гімназії в даному проекті. На останній зустрічі ініціативна група знову
опрацювала Інструмент демократичного розвитку закладу, і з’ясувала, що за час
роботи в проекті значно зросли демократичні процеси у гімназії.

Аналіз діяльності методичних об’єднань учителів протягом
2019-2020 н.р.
Методична робота в гімназії №172 «Нивки» будується на досягненнях
педагогічної науки, інноваційному досвіді і є системою аналітичної, організаційної,
діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної
діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників,
удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності
навчально-виховного процесу.
Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної
колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в гімназії
працюють методичні структури:
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 Науково-методична рада (кер. Новоселецький Г.Ю.);
 Науково-методична рада дослідно-експериментальної роботи (кер.
Новоселецький Г.Ю., наук. конс. Пінчук О.П.);
 Методичне об’єднання вчителів іноземних мов (кер. Мартинюк О.М.);
 Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук (кер. Шевчук Н.І.);
 Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних наук (кер.
Ходаківська С.О);
 Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу (кер. Музика К.В.);
 Методичне об’єднання вчителів початкової школи (кер. Нікітенко І.О.);
 Методичне об’єднання класних керівників (кер. Нікітюк Т.П.);
Усі засідання методичних об’єднань у гімназії проводяться згідно планування,
мають відповідну структуру. На засіданнях вивчаються та критично аналізуються
актуальні завдання та проблеми, планується робота по усуненню виявлених
недоліків. Постійно проводиться методична робота з питань: самоосвіти педагогічних
працівників; атестації педагогів; курсової перепідготовки; проведення семінарівпрактикумів; організації індивідуальних та групових консультацій для вчителів та
батьків; поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчальновиховної роботи; та кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками
уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів. Періодично
організовуються виставки методичних розробок, проводяться відкриті уроки з
детальним аналізом і обговоренням.

14

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов
Тема, над якою працює ШМО вчителів іноземних мов:
«Упровадження
інноваційних
технологій навчання та створення
психолого-педагогічних умов розвитку
творчої особистості»

Методичне об’єднання визначило такі основні завдання, над якими
працювали вчителі іноземних мов гімназії у 2019-2020 н.р.:
- Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до
кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної
науки;
- Вдосконалити фахову та педагогічну майстерність викладачів для
успішної реалізації поставлених завдань;
- Виховувати толерантне ставлення до мови, звичаїв, традиції народів
країн, мова яких вивчається;
- Організовувати науково-пошукову роботу з учнями, індивідуалізувати
роботу з обдарованими дітьми;
- Підвищити культуру мовлення учнів, збагатити їх лексичний запас;
розвивати соціокультурну, лінгвокраїнознавчу та стратегічну
компетенції учнів;
- Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, розвивати
вміння учнів працювати самостійно на уроках та поза школою.
Кафедра іноземних мов гімназії є найчисельнішою. У нас працюють як і
досвідчені фахівці, так і молоді, але завзяті і творчі педагоги (всього 18 учителів).
Вчителі методичного об’єднання іноземних мови брали участь у фахових
семінарах, які проводили видавництва Macmillan, Pearson, «Лінгвіст» тощо; міських
та районних семінарах та майстер-класах; серпневих конференціях, семінарах та
вебінарах. Шагіахметова Є.С. є членом творчих груп міста та района.
Уміння спілкуватися англійською та німецькою мовами є основною метою
навчальної діяльності. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно
і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди
(через слухання, говоріння, читання і письмо) має здійснюватися у широкому
діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та
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міжкультурного спілкування допомагає учню оволодіти базовими вміннями і
навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях. Саме такі вміння учні
гімназії мають нагоду використовувати і вдосконалювати, беручи участь у роботі
нашого Speaking Club, у зустрічах з представниками дипломатичних місій різних
країн.
Щотижневі зустрічі, читання, обговорення в клубі дають учням можливість не
тільки використовувати знання і уміння, здобуті на уроках англійської мови, а й
отримувати позитивні емоцій від спілкування.
Захоплююче читання з Ентоні супроводжується малюванням, аплікацією та
розгадуванням загадок.

Малюки дуже полюбляють, коли до них на заняття Speaking Club приходять
старшокласники зі своїм унікальним баченням спілкування, отже ми запровадили таку
практику. Велика подяка старшокласницям Садлівській Вікторії та Турчиній Даші за
співпрацю.

18 жовтня до гімназії завітала делегація із США. Представники клубу "Friendship
Force Club" були раді поспілкуватися з нашими учнями, порівняти освітні
програми та обмінятися досвідом із педагогами.
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У межах програми Window on America, що проводиться в Національній
бібліотеці України, учні гімназії активно беруть участь у ряді заходів.

24.11 відбулася зустріч з координатором освітніх програм посольства США
Еіmee Chen. Учні обговорювали проблеми самоідентифікації і критичного ставлення
до себе. Читаючи «The Story of Ferdinand», шукали шляхи для саморозвитку.
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2 березня 2020 року відбулася зустріч Габріеля Пімслера, стипендіата програми
академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні, викладача англійської мови, з учнями
сьомих і восьмих класів гімназії № 172 «Нивки». Цей захід став завершальним у
програмі «Тиждень США» в НБУ для дітей.

18

Методичне об’єднання вчителів природничоматематичних наук
Ходаківська С.О. – учитель математики, вища категорія, учитель-методист, голова ШМО;
Новоселецький Г.Ю. – учитель математики, вища категорія, учитель-методист, директор
гімназії;
Гуменюк Н.І. – учитель математики, вища категорія, учитель-методист;
Гордєєва І.М. – учитель математики, вища категорія;
Мельник Б.О. – учитель математики, та інформатики, спеціаліст;
Шепель О.В. – учитель інформатики, вища категорія.
Меліков О.А. – учитель фізики, вища категорія, учитель-методист
Горова Л.С. – учитель фізики, вища категорія, старший учитель;
Козубенко Л.О. – учитель географії, вища категорія, учитель-методист
Москаленко В.М. – учитель хімії, вища категорія, учитель-методист
Грищенко Н.О. – учитель біології, вища категорія, учитель-методист;
Краснобай О.Л. – учитель географії, вища категорія, учитель-методист

Тема МО:
«Урізноманітнення
форм організації навчальновиховної діяльності учнів як
засіб організації особистісноорієнтовного навчання в
умовах профільної школи».

Завдання МО:
 Забезпечення духовного здоров'я дітей та
підлітків школи шляхом гармонійного
пізнання світу і свого місця в ньому через
пізнання географії рідного краю.
 Створення психолого-педагогічних умов
розвитку творчої особистості шляхом
активної реалізації новітніх форм організації
навчально-виховного процесу, посилення
практичної спрямованості навчання.
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У 2019 – 2020 н.р. вчителі природничо-математичних наук (математики,
інформатики, географії, біології, фізики та хімії) працювали над вдосконаленням
форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу з дітьми методики
особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з інтересами і здібностями
учнів. У різних формах роботи широко використовувалися національні традиції. Всі
організаційні форми методичної роботи були спрямовані на розбудову національної
школи, на підготовку учнів до свідомої активної участі в суспільному житті держави.
Вчителі методоб’єднання активно працювали по освоєнню нових технічних
досягнень пед. науки. Вчителі успішно підготували учнів 11-х класів до ЗНО з
математики, біології, хімії, що дало змогу учням вступити до вищих навчальних
закладів Києва
З 17 по 21 лютого 2020 р. у гімназії традиційно пройшов тиждень природничоматематичних наук. Метою заходів стало розширення знань учнів з природничоматематичних наук, зацікавленість учнів вивченням таких предметів як фізика, хімія,
математика, формування міжпредметних зв’язків, виховання культури мовлення та
міжособистісних взаємодій.
Учні 5-х класів із задоволенням взяли участь у спортивно-математичній
вікторині (вч. Ходаківська С.О. та Наркевич І.І. та вч. фізкультури).

Проявили неабиякі знання та занурились у проблеми людства учні 6-х класів на
конференції «Людина і атмосфера» (Краснобай О.Л.)
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Екологічний проект «Альтернативні джерела енергії (біопаливо)». Мельник Д.
зі своїм проектом також вийшов у ІІ етап Всеукраїнського екологічного конкурсу
“Dream Eco”, який (на жаль) був перенесений у зв'язку з карантином.
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«Чудова фізика» - це ще раз довели учні 7-х класів, провівши захоплюючі
досліди для дітей молодшої школи, під керівництвом Горової Л.С.

Стем-урок «Молодь за здоровий спосіб життя» провели учні 9-Б класу (вч.
Москаленко В.М.)

Для учнів 5-Б, 5-В учень 10-А Пальчековський О. провів лекцію «Правильне
харчування підлітків».
Вивчення механічних пристроїв через конструювання Lego під час
лабораторних робіт продемонстрували учні 9-А (Меліков О.А.)
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Як працювати у команді, проявляти свої знання та заглиблюватись у чарівний
світ науки показують наші гімназисти. Вони беруть участь у різноманітних
конкурсах, проектах, екскурсіях.
Участь у Всеукраїнському етапі «Кенгуру» взяли 25 п'ятикласників, з них 9
мають добрий результат. Педагоги активно співпрацюють з освітнім сайтом «На
урок». Брали участь в зимовій інтернет олімпіаді з математики (9 переможців – учні
5-Б класу) та весняній (18 переможців 5-А і 5-Б класів). Вч Ходаківська С.О.

Учениця 10-А класу Аксаковська Валерія брала участь у Всеукраїнському
конкурсі «Еко Техно - Україна 2020» і представила роботу «ICT for training and
evaluation of the solar impact on aviation safety», що подана для презентації на
англомовній міжнародній конференції 16th International Conference on ICT in
Research, Education and Industrial Application (ICTERI 2020) (науковий керівник
Гуменюк Н.І).
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Наша
гімназія
тісно
співпрацює
з
різними
підприємствами,
громадськими
організаціями
з
метою
ознайомлення учнів з різними
технологіями та інфраструктурою.
Урок-екскурсія в 10-х класах
«Ознайомлення з аеродинамікою
польоту літаків» на завод імені
Антонова.

Екскурсія на станцію сортування сміття
від громадської організації «Україна - без
сміття», де діти ознайомилися з різними
способами сортування та переробки сміття.

Екскурсія учнів 10-А класу до Національного авіаційного університету, де
гімназисти ознайомились з комп’ютерним моделюванням астрономічних систем та
спостережень, самі долучились до створення анімацій.
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Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук

МО учителів суспільно-гуманітарних наук визначило ряд проблем,
над якими працюють учителі гімназії протягом 2019-2020 н. р.:
- активна участь словесників у виробленні цілісної, якісної змістом мовнолітературної освіти нового покоління на засадах педагогічної інноватики;
- виховання в учнів національної ідентичності, патріотизму, свідомого прагнення
до вивчення української мови і літератури, правознавства, історії України;
- впровадження теорії і практики компетентнісно-зорієнтованої освіти;
- розробка найефективнішої технології підготовки випускників до зовнішнього
незалежного оцінювання;
- створення атмосфери відповідальності педагогів за кінцевий результат своєї
діяльності;
- залучення вчителів до використання сучасних мультимедійних та комп’ютерних
технологій при вивченні української мови та літератури, зарубіжної літератури,
історії, правознавства;
- посилення практичної спрямованості навчання;
- удосконалення усного та писемного мовлення учнів, стимулювання їх до
творчих пошуків;
- забезпечення духовного здоров'я дітей та підлітків школи шляхом гармонійного
пізнання світу і свого місця в ньому через пізнання історії рідного краю;
- розвиток історичного мислення учнів;
- організація роботи з правового виховання учнів;
- виховання в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій;
- підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті держави;
- організація науково-пошукової роботи з учнями, підготовка до предметних
олімпіад, творчих конкурсів, участь у секціях МАН.
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Предметні тижні, виховні заходи
17 вересня 2019 року керівник організаційно-масового відділу Будинку дитячої
творчості, керівник організаційно-масового
відділу Будинку дитячої творчості, учительметодист Котеля Тамара Мефодіївна та
Шевчук Ніна Іванівна підготували і провели
творчу зустріч до Дня батька для учнів 5-6
класів та батьків. Цікава літературномузична композиція, виконання авторських
пісень В.Купрієнка, запальні танці нікого не
залишили байдужими, це щорічне свято
сприятиме забезпеченню сприятливих умов
для всебічного розвитку сім'ї як основи
суспільства та підвищенню статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.
Учитель Куриліна Олена Віталіївна започаткувала у жовтні щомісячні теститренінги якісної підготовки до ЗНО для учнів 11-Б класу «ЗНО - це легко й цікаво».
03 жовтня 2019 року Крикун Любов
Іванівна провела конкурс малюнків серед учнів
5-х класів «Дорогами казок».
Уже стало традицією у 7-В класі кожного
року вітати з творчим концертом бібліотекарів
Шевченківського району м.Києва з їхнім
професійним святом у бібліотеці №135.

12 жовтня 2019 року учитель Крикун
Любов Іванівна започаткувала віртуальну
подорож Україною «Люби, бережи та знай свій
рідний край» для учнів 7-8 класів.
02 жовтня 2019 року учитель історії Буряк
Жанна Миколаївна провела захід «Повсякденне
життя ацтеків, інків, майя» для учнів 8-А та 8-Б
класів.
18 жовтня 2019 року учителі Шевчук Ніна
Іванівна та Решетняк Тетяна Олександрівна провели конкурс серед учнів 5-Б, 5-В
класів на найкращу інсценізацію уривків казок.
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Наприкінці жовтня 2019 року у
Державній бібліотеці учні 5-Б класу (учитель
Шевчук Ніна Іванівна) у рамках акції «Творчі
канікули» стали учасниками зустрічі із
письменником В’ячеславом Купрієнком. Це
була інтерактивна презентація книги для дітей
«Михасько і розгардіяш». Захопливі історії про
маленького мрійника на ім'я Михасько, який
найбільше
у
світі
полюбляє
мріяти,
інсценізував автор спільно з учнями. Це було дивовижне перевтілення.
У листопаді 2019 року у Національній
бібліотеці України для дітей у рамках акції «Книги
окриляють» відбулася творча зустріч учнів 5-Б
класу (учитель Шевчук Ніна Іванівна) із
письменницею Юлією Чернієнко, яка представила
свою нову книгу «Помста». Тема твору гостра й
актуальна: булінг у шкільному середовищі та його
наслідки. Це був щирий діалог письменниці та
учнів 5-Б класу.
Всеукраїнський
радіодиктант
національної єдності 08 листопада
писали учні 9 – 11-х класів.
Всеукраїнський
радіодиктант
національної
єдності
був
започаткований у 2000 році з метою
єднання навколо мови. Відтоді щороку
учні гімназії беруть участь у написанні
диктанту й перевіряють, наскільки добре вони знають мову. Радіодиктант
національної єдності цього року вперше можна було перевірити вже через 15 хвилин
після його написання. 8 листопада об 11:20 у прямому ефірі з радіостудії на
Хрещатику, 26 читатав диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників
з української мови та літератури Олександр Авраменко.
09 листопада 2019 року вшановують День української писемності та мови. Це
свято було встановлено Указом президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97
і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора - послідовника
творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме
з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. У гімназії
11 листопада 2019 року започаткували конкурс творчих робіт серед учнів 8-11 класів
«Україна починається з тебе» (учителі Крикун Любов Іванівна та Шевчук Ніна
Іванівна). Із учнями 6-х класів було проведено вікторину «Чи знаєш ти історію
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української мови?» (учитель Мусієнко Світлана Вікторівна). Гра «Нумо, хлопці і
дівчата» була проведена для учнів 7-Г класу (учитель Крикун Любов Іванівна).
16 листопада 2019 р. на Контрактовій площі відбувся історичний квест «Київ в
фотооб’єктиві» по Подолу. Учителі історії Буряк Жанна Миколаївна та Козубенко
Людмила Олексіївна залучили до участі 10-А клас та випускників минулого року.
Учні 7-В класу (учитель Москаленко
Вікторія Миколаївна та Тамара Мефодіївна
Котеля, завідуюча організаційно-масовим
відділом
Будинку
дитячої
творчості
Шевченківського району міста Києва) у
листопаді
відвідали
кіностудію
ім.
О.Довженка. Ознайомилися з маловідомими
фактами українського кінематографа, побували
в найбільшому зйомочному павільйоні,
побачили декорації та костюми до відомих
фільмів українських кінорежисерів. Навіть
побували в робочому кабінеті митця,
пройшлися
відомим
яблуневим
садом,
посадженим його руками.
22 листопада до Дня пам'яті жертв
голодоморів учні 7-В та 10-А класів гімназії та керівник організаційно-масового
відділу Будинку дитячої творчості, учитель методист Котеля Тамара Мефодіївна
підготували і провели вечір-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки!» за участю
відомої акторки Національного академічного драматичного театру імені І. Франка,
Народної артистки України, Яблонської Галини Гілярівни, у виконанні якої
прозвучали вірші про Голодомор та поета-пісняра, голови секретаріату
«Всеукраїнського об'єднання ветеранів», Віктора Ткаченко. Класні керівники в цей
день провели уроки пам’яті та акції «Незабудка пам’яті».
Також відбувся перегляд і обговорення фільму «Гіркі жнива» з учнями 10-х
класів на території Національного музею історії України в Другій світовій війні
(учитель Шпильова Наталія Миколаївна). Історія розповість нам про тих людей, які
боролися за життя мільйонів українців, за їх свободу і задля знищення кривавого
терору Сталіна. Стрічка заснована на реальних подіях 1932-1933 років. Режисером
картини став Джорж Менделюк.
Учитель зарубіжної літератури Ходенкова К.Е. з учнями 8-А та 8-Б класів у
грудні 2019 року провела творчий конкурс «Рубаї у світовій та українській
літературі».
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У грудні 2019 року учні 5-Б та 7-В класів
(учителі Шевчук Ніна Іванівна та Москаленко
Вікторія
Миколаївна)
у
столичному
мистецькому просторі ARTAREA відвідали
виставку всесвітньо відомого український
художника
Івана
Марчука
«Секрети
геніальності». Окрім живопису і графіки,
відвідувачі побачили пластичні твори, а також
першу digital-інсталяцію за мотивами його
робіт.
Із 09.12. по 13.12. 2019 в гімназії
було проведено тиждень правознавства
(учитель
Шпильова
Наталія
Миколаївна). У його рамках відбувся
правовий брейн-ринг серед учнів 9-х
класів. А також вперше учні 10-Б класу
брали участь у Марафоні написання
листів 2019 від Amnesty International.
Це кампанія, присвячена Дню прав
людини (відзначається 10 грудня). Щороку вона проходить одночасно у понад 200
країнах. Люди з усього світу пишуть листи підтримки та підписують петиції на захист
тих, чиї права були порушені. Це допомагає змінити життя конкретних людей, героїв
Марафону.
У грудні 2019 року відбувся «Суд над князем Володимиром» (цікава історична
гра), проведений учителями історії Буряк Жанною Миколаївною та Шпильовою
Наталією Миколаївною. Брали участь більшість учнів 7-В та 7-Б класів.
У січні 2020 року відбулася творча
зустріч учнів 10-х класів із відомою
акторкою Національного академічного
драматичного театру імені І. Франка,
Народною артисткою України, Яблонською
Галиною Гілярівною. Вона розповіла про
свій творчий шлях, читала вірші,
відповідала на запитання аудиторії (за сприяння Шевчук
Ніни Іванівни, завідуючої організаційно-масовим
відділом Будинку дитячої творчості Шевченківського
району міста Києва Тамари Мефодіївни Котелі).
29 січня вихованці Будинку дитячої творчості
Шевченківського району м. Києва, члени гуртка
«Молодіжний клуб» (учні 7-В класу), учні гімназії №172
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"Нивки", підготували та провели реквієм пам'яті «Вони пішли у безсмертя»,
присвячений Героям Крут, за підтримки бібліотеки №135 та за участю видатної
жінки, громадської діячки, акторки Національного академічного драматичного театру
імені Івана Франка, Народної артистки України Галини Яблонської.
У лютому 2020 року Абрамова Кіра (учениця 7-Б класу) та Павленко Наталія
(учениця 8-А класу) за підтримки Шевчук Ніни Іванівни брали участь у Київському
міському учнівському літературному конкурсі «Рідне українське слово» (до 206-ї
річниці від дня народження Т.Шевченка).
19 лютого в гімназії 172
"Нивки" відбувся захід до Дня пам'яті
Героїв Небесної Сотні та зустріч із
героїнями книги Валентини Розуменко
«Майдан... хто, якщо не я?» Лідією
Буцькою, Надією Бігус, а також автором
книги Валентиною Розуменко для учнів 810 класів (за сприяння Шевчук Ніни
Іванівни,
завідуючої
організаційномасовим відділом Будинку дитячої творчості Шевченківського району міста Києва
Тамари Мефодіївни Котелі).
20 лютого 2020 року учні 9-х класів переглянули й обговорили документальний
фільм «Соловей співає, доки голос має», брали інтерв’ю в авторки сценарію Олесі
Воронюк. Учнів 9-х класів гімназії, учителів Мусієнко Світлану Вікторівну,
Шпильову Наталю Миколаївну вразила новаторська особливість фільму,
присвяченому мовному питанню, його добра, неагресивна тональність. Адже
завдання, яке ставила перед собою творча група, - не загострювати конфліктну
ситуацію, а привернути увагу до потреби поширення правдивої історії та перевіреної
інформації.
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21 лютого у гімназії урочисто було
відзначено Міжнародний День рідної
мови. Гімназисти спільно з учнівським
самоврядуванням організували загально
гімназійний флешмоб «Живи й процвітай,
рідне слово» та мовознавчий квест
«Мовний вояж» (для учнів 10-х класів), а
учні 7-Г класу провели конкурс творчих
робіт «За що я люблю рідну мову?» та
мовознавчий
квест
«Як
парость
виноградної лози, плекайте мову».
У березні 2020 року учитель української мови та літератури Мусієнко Світлана
Вікторівна провела конкурс ілюстрацій до віршів Ігоря Калинця серед учнів 6-х класів
«Подарунок для Дзвінки», а вчитель української мови та літератури Шевчук Ніна
Іванівна - конкурс читців поезії Т.Шевченка серед учнів 5-Б класу. Літературномузичне свято «Тарасові зорі сяють над нами» для учнів 8-х класів підготувала
вчитель української мови та літератури Крикун Любов Іванівна. Учитель української
мови та літератури Куриліна Олена Віталіївна провела конкурс учнівських
презентацій «Живий Шевченко» (учні 9-Б класу).
У квітні учитель зарубіжної літератури Сисак Євгенія Миколаївна провела
конкурс малюнків серед учнів 5-х класів (за повістю «Чарлі і шоколадна фабрика»
Роальда Дала). Мета акції: найголовніше для людини в її житті - це мати чудову
родину, членів якої об'єднують любов, повага та розуміння. Діти мають бути дітьми і
вірити в чудо. Люди мають боротися зі своїми вадами та прагнути позбавитися від
них, а не ставати їх рабами. Головне - це теплі людські взаємини, любов і розуміння
рідних і близьких. Навіть із геніальними здібностями та величезними багатствами
люди не мають бути самотніми.
Учитель зарубіжної літератури Сисак Євгенія Миколаївна у травні з учнями 10х класів провела урок – рекламу «Джон Грін «Провина зірок», а з учнями 5-х класів
конкурс творчих робіт «Моя заповітна мрія» (за твором П. Маара «Машина для
здійснення бажань»).
Творчі конкурси
У ІІ (районному) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені
Тараса Шевченка перемогла Сафонова Анастасія Юріївна, учениця 8-Б класу
(учитель Крикун Любов Іванівна).
У ІІ (районному) етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика перемогла Сороката Анастасія Вадимівна, учениця 7-Г класу(учитель
Крикун Любов Іванівна).
У районному конкурсі творів із нагоди Дня рідної мови, який вшановують 21
лютого, що передбачає розвиток творчого потенціалу учнів, підвищення соціальної
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активності школярів, створення умов для самореалізації, цьогоріч перемогла
Галицька Єлизавета, учениця 10-А класу, посівши ІІ місце (учитель Шевчук Ніна
Іванівна).
Конкурс історичних проектів для молоді «Радянське минуле. Переосмислення
історії» тривав із жовтня 2019 року по 1.03 2020 р. Учасниками були учні 10-А
класу: Гуменюк Єлизавета, Пальчековський Олександр, Галицька Єлизавета,
Романюк Діана, Руденська Катерина (учитель Шпильова Наталія Миколаївна,
відзначили почесною грамотою).
Коло небайдужих та творчих особистостей зібрав районний етап ХVІІ Міського
конкурсу юних поетів «Поетична весна#Я-Патріот». Учасником стала Бородійчук
Ірина, учениця 7-А класу (учитель Куриліна Олена Віталіївна).
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Методичне об’єднання вчителів естетичної та фізичної культури

Тема МО – забезпечення особистісного розвитку дитини на уроках
фізкультури, образотворчого мистецтва, трудового навчання, креслення та
основ здоров’я – шлях до формування здорової фізично та естетично
розвиненої особистості.

Методичне об’єднання ставить такі завдання:
 гармонійний розвиток учнів засобами навчальних предметів:
мистецтво, трудове навчання, креслення, основи здоров’я,
фізкультура;
 виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва,
розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів;
 формування і розвиток здорової, соціально зрілої, творчої
особистості;
 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування
засад здорового способу життя;
 набуття учнями знань і вмінь необхідних як для
перетворювальної, так і пізнавальної діяльності;
 підготовка школярів до політехнічної освіти.
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Теми, над якими працювали вчителі методичного об’єднання
№
1

ПІБ
Музика Катерина Вікторівна

2

Бондаренко Олег Ігорович

3

Галабурда Дмитро Юрійович

4

Тарасюк Ірина Семенівна

5

Шкуратова Оксана
Олександрівна
Кулик Тетяна Аксентіївна

6

Тема (проблема)
Роль фізичного виховання у формуванні
здорового способу життя.
Фізичні вправи та їх вплив на гармонійний
розвиток дитини.
Вплив уроків фізичної культури на
успішність школярів у навчанні.
Індивідуалізація
та розвиток творчих
здібностей учнів – запорука самореалізації
дитячої особистості.
Формування творчої компетенції на уроках
трудового навчання та креслення.
Використання сучасних освітніх технологій,
інтерактивних методів навчання на різних
етапах уроку.
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Позакласні заходи
Захід
Спортивне свято «Ми – Олімпійці»
Командна першість гімназії по футболу
(5, 6, 7, 8, 9 класи)
Спортивно-математичний захід для учнів 5-х
класів
Виховний захід для учнів 5-х класів «Чай
приємний,смачний духмяний напій»
Виховний захід для учнів 6-х класів
«Попелюшка»
Тренінг «Як подолати шкідливі звички» 89клас
Квест «Молодь обирає здоровий спосіб
життя»
Брей-ринг «Здоров’я в наших руках»
Конкурс робіт: «Нова поліція очима дітей»
Творча виставка робіт до дня народження
Т.Г.Шевченка
Конкурс робіт: «Пожежна безпека»
Виставка
робіт:
«До
дня
пам’яті
Чорнобильської трагедії»
Виставка робіт: « Імпресіонізм»

Відповідальний
Бондаренко О.І., Галабурда Д.Ю.,
Музика К.В.
Бондаренко О.І., Галабурда Д.Ю.,
Музика К.В.
Бондаренко О.І., Галабурда Д.Ю.,
Музика К.В.
Шкуратова Оксана Олександрівна
Шкуратова Оксана Олександрівна
Кулик Тетяна Аксентєвна
Кулик Тетяна Аксентєвна
Кулик Тетяна Аксентєвна
Тарасюк Ірина Семенівна
Тарасюк Ірина Семенівна
Тарасюк Ірина Семенівна
Тарасюк Ірина Семенівна
Тарасюк Ірина Семенівна
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Методичне об’єднання вчителів початкової школи
Тема, над якою працює МО вчителів
початкової школи:
Творче
спрямування
діяльності
педагогічного колективу на всебічний
розвиток юної особистості, формування її
базових компетентностей
на основі
вдосконалення
методичної
культури
кожного педагога, використання його
потенційно
творчих
можливостей,
інноваційної діяльності.

Склад кафедри початкової школи (14 вчителів)
Нікітенко І.О. - вища категорія, учитель-методист; Лукіна Л.М. - вища категорія, учительметодист; Слабоспицька Т.Л.- вища категорія, учитель-методист; Потеряйко К.С. спеціаліст; Микульська Г.В. - перша категорія; Білоніжка О.В. - перша категорія;
Шемет Т.В.- вища категорія, учитель-методист; Фролова Т.О. – вища категорія, вчительметодист, Бородійчук Н.М. – спеціаліст, вихователі ГПД: Савчук Т.В. – вища категорія,
вчитель-методист, Ходенкова К.Е. – спеціаліст, Осташко Н.Л. – вища категрія, Пусь О.А.
– спеціаліст, Кац О.В. – вища категорія

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання:
Вдосконалення нових форм і методів роботи з учнями на уроках в початковій
школі, а саме:
а) забезпечення духовного здоров'я дітей шляхом гармонійного пізнання світу і
свого місця в ньому через пізнання природи рідного краю,
б) створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості шляхом
активної реалізації новітніх форм організації навчально-виховного процесу,
посилення практичної спрямованості навчання.
Вдосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя для успішної
реалізації поставлених завдань;
Вдосконалення форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу
з дітьми методики особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з
інтересами та здібностями учнів;
Розвиток логічного мислення учнів;
Організація роботи з правового та екологічного виховання учнів.
Виховання в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій.
Підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті Держави.
Організація науково-пошукової роботи з учнями.
Організація роботи з національно-патріотичного виховання.

У цьому навчальному році учні початкової школи брали участь у
«Математичному квесті», ІІ (районному) етапі ХХ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика; в конкурсах «Колосок» та «Кенгуру».
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ПРИЗЕРИ
ІІ (районного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика 4 класи
ПІ учня
місце вчитель
Бондаренко Анастасія ІІІ
Фролова Т. О.
Драченко Володимир ІІІ
Фролова Т. О.
Нежурбіда Катерина ІІ
Лукіна Л. М.
Оверчук Валерія
ІІІ
Шемет Т. В.
Венгер Вероніка
ІІ
Шемет Т. В.
ПРИЗЕРИ
ІІ (районного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика 3 класи
ПІ учня
місце вчитель
Шрамко Олександра І
Бородійчук Н. М.
Пивовар Аліна
ІІ
Бородійчук Н. М.
Смірнова Софія
ІІІ
Микульська Г. В.
ПРИЗЕРИ
ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» (початкова школа)
І тур «Математичний іподром»
ПІ учня
+ - . : ПІП вчителя
Волохатюк Матвій
І І І ІІ Фролова Т.О.
Драченко Володимир І І І І Фролова Т.О.
Трибой Даніїл
ІІ ІІ І ІІ Фролова Т. О.
Топчій Богдан
ІІ І І І Фролова Т. О.
Русаков Богдан
І І ІІІ ІІ Лукіна Л. М.
Гобов Леонід
І ІІ І ІІІ Шемет Т. В.
Сімонов Святослав
ІІ І І ІІІ Шемет Т. В.
Гриценко Поліна
І ІІ І І Шемет Т. В.
ПРИЗЕРИ
ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» (початкова школа)
ІІ тур «Математичний калейдоскоп»
Волохатюк Матвій
І
Фролова Т. О.
Трибой Даніїл
ІІ
Фролова Т. О.
Топчій Богдан
І
Фролова Т. О.
Русаков Богдан
І
Лукіна Л. М.
Гриценко Поліна
І
Шемет Т. В.
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ПРИЗЕРИ
ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» (початкова школа)
ІІІ тур «Ерудит»
Волохатюк Матвій ІІІ Фролова Т. О.
Трибой Даніїл
ІІІ Фролова Т. О.
Топчій Богдан
І Фролова Т. О.
Русаков Богдан
ІІІ Лукіна Л. М.
Гобов Леонід
ІІІ Шемет Т. В.
Сімонов Святослав ІІІ Шемет Т. В.
Гриценко Поліна
ІІІ Шемет Т. В.
Крім районних олімпіад учні початкової школи беруть участь у
Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок», Міжнародному математичному
конкурсі «Кенгуру».
Всеукраїнський природничий конкурс « Колосок»:
Кількість учасників «Золотий колосок» «Срібний колосок»
264
66
141
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», всеукраїнський етап
Кількість учасників Відмінний сертифікат Добрий сертифікат
220
20
Також під час карантину учні активно брали участь у Всеукраїнській інтернет –
олімпіаді від освітньої платформи «На урок». Це були олімпіади з математики,
української мови та літератури, предмету «Я досліджую світ». У 2019-2020
навчальному році за підсумками результатів успішності 56 учні молодшої школи
мають відмінні результати.
У ІІ семестрі було проведено, в рамках «Педагогіки партнерства», уроки разом з
батьками. У цей день уроки проводили батьки, які розказали дітям свої професії.
Особлива атмосфера радості та згуртованого захоплення панувала в класах в цей
день. Всім було дуже цікаво. Дітям сподобалося запрошувати гостей, тому протягом
року батьки та інші вчителі були частими гостями в других класах. Крім цікавих
уроків, зустрічей та конкурсів рік запам’ятається звичайно ж родинними святами, що
проходили в усіх класах. Вийшов дуже цікавий і насичений різними подіями рік.
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«Знайомимося з професіями батьків»

Позакласні та позашкільні заходи (семінари, літературно-музичні композиції,
вистави, екскурсії, зустрічі з видатними діячами тощо):
- Зустрічі з письменниками, видавцями дитячої літератури та видатними
людьми в дитячій бібліотеці;
- Екскурсії (планетарій, пожежна частина, дендропарк, зоопарк, музеї,
виставки…)
- Майстер-класи
- Свята та виступи для батьків.
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А далі було дистанційне навчання

День Вишиванки також дистанційно
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Методичне об’єднання класних керівників
Не може виховувати той,
хто не виховує себе самого.
Януш Корчак

МО класних керівників гімназії №172 «Нивки» - це структурний підрозділ

внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує
науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
Тема, над якою працює МО: розвиток соціально активної особистості, яка
здатна до виявлення максимального розкриття та реалізації власної
індивідуальності, закладених природою здібностей, нахилів і талантів,
особистість, яка готова до свідомого вибору місця у житті, до самотворчостіі
самовдосконалення.

Основні завдання методичного
об’єднання класних керівників:
 підвищення теоретичного,
науково-методичного рівня
підготовки класних
керівників із питань
психології та педагогіки;
 забезпечення реалізації
єдиних принципових
підходів до виховання учнів;
 озброєння класних
керівників виховними
технологіями та знаннями
щодо сучасних форм і
методів роботи;
 координація планування,
організації та педагогічного
аналізу виховних заходів
класних колективів;
 вивчення, узагальнення та
використання прогресивного
педагогічного досвіду
роботи класних керівників;
 сприяння створенню й
розвитку системи виховної
роботи класних колективів.












Методичне об’єднання
класних керівників:
організовує колективне
планування та аналіз діяльності
класних колективів;
координує виховну діяльність
класних колективів та
організовує їхню взаємодію в
педагогічному процесі;
визначає та узгоджує принципи
виховання учнів;
організовує вивчення та
застосування класними
керівниками сучасних технологій
виховання, форм і методів
виховної роботи;
здійснює обговорення соціальнопедагогічних програм класних
керівників і творчих груп
педагогів, матеріалів
узагальнення передового
педагогічного досвіду роботи,
матеріалів атестації класних
керівників;
оцінює роботу членів
об’єднання.
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Організація виховної роботи
Схема. Система виховної роботи гімназії №172 «Нивки»

Фундаментом для формування саме такої системи виховної роботи гімназії
стала її головна мета: соціально активна особистість, яка здатна до виявлення,
максимального розкриття та реалізації власної індивідуальності, закладених
природою здібностей, нахилів і талантів, особистість, яка готова до свідомого
вибору місця в житті, до само творчості, до самовдосконалення.
Виконання поставлених завдань здійснюється за пріоритетними напрямками:
 Патріотичне виховання
 Морально-правове виховання
 Художньо-естетичне виховання
 Патріотичне виховання
 Екологічне виховання
 Превентивне виховання
Реалізація поставленої виховної мети, залучення учнів до різноманітних
виховних заходів, їх зацікавлення, розкриття їх здібностей, нахилів і талантів - ось
неповний перелік цілей, які ставить перед собою педагогічний колектив гімназії,
використовуючи якомога більше різноманітних засобів і форм проведення виховної
роботи. Найцікавіші з них такі:
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 Тематичні зустрічі з письменниками, спортсменами, культурними діячами та
делегацією із США (письменники Майданович Т., Яровицька Т., Посол Миру
Грабовська Л. та ін.)

 Спільні заходи з Будинком дитячої творчості, Національною бібліотекою
України для дітей, проектом «Демократична школа», Центром творчості
«Шевченківець», громадськими організаціями та їх представниками (Благодійний
фонд допомоги безпритульним тваринам «Happy Paw»);

 спільні заходи, до участі в яких активно залучаються учні, вчителі та батьки:
благодійні ярмарки, Київська шкільна «Ліга Сміху», конкурсно-розважальна
програма «Хто зверху», районні та міські конкурси «Козак Квест», «Cover Song»
 Брейн-ринги, квести («Турнір правознавців», Квести за допомогою OR-кодів,
брейн-ринг знавців української мови та історії, математичний конкурс, та ін.)
 Проекти, фестивалі ( «Evorank», «Інтелект-турнір-2020»)
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 Творчі вечори і театральні вистави (новорічні казки «Мадагаскар»,
«Шрек», «Пригоди Лунтика». Щедрування від Національної бібліотеки
України для дітей на Свято Святого Миколая, та ін.);

 Фотоконкурси («Всеукраїнський урок доброти», «до Дня Соборності»)
 Екскурсійні програми (залучення до освітніх проектів «Історичний Київ» і
«Культурний пакет школяра»).
 Районні та міські заходи «Fitness осінь», «Ватра- 2020»

 Профорієнтаційні заходи (профорієнтаційне тестування учнів 9-10 класів від
Комп’ютерної Академії, зустрічі з кураторами проекту «Демократична школа»,
тренінг від Психологічної служби Шевченківського району, лідерські дебати
«Еко-хвиля» та ін.)
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Спостерігається тенденція до щорічного зростання кількості змістовних і
різнопланових виховних заходів, які проводять класні керівники в класах, і заходів,
спрямованих на ознайомлення учнів з культурною спадщиною Києва і України. У
Києві учні із задоволенням найчастіше відвідують Національний академічний
драматичний театр ім. І.Франка, Національний музей історії Києва, Національний
музей історії України, Національний науково-природничий музей НАН України,
Київський планетарій, Київський музей-аптека, Музей темряви, Музей популярної
науки і техніки «Експериментаніум», Національний історико-культурний заповідник
«Софія Київська», Музей книги і друкарства, Національний музей архітектури та
побуту Пирогово, Музей темряви, Музей Авіації, музей «Київська фортеця», Музей
пожежної справи, Музей іграшки та ін., а також подорожують по Україні, відвідуючи
міста: Ужгород, Львів, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ.

Співпраця з освітніми організаціями
Вся виховна робота гімназії спрямована головним чином на формування
соціальної активності її учнів, зокрема в таких напрямках як патріотичне виховання,
профілактика правопорушень і жорстокого ставлення один до одного, профілактики
шкідливих звичок і та формування здорового способу життя. Саме з цією метою
гімназія веде активну і плідну співпрацю з різноманітними освітніми організаціями,
установами і службами столиці.
У звітній період серед заходів, які були проведені в співпраці з поданими вище
закладами можна відмітити наступні:
 Служба у справах дітей і cім’ї. Зустріч учнів 2-11 класів з шкільним офіцером
поліції (ШОП) Кулєшовою Анною Василівною, регулярне проведення
профілактичних лекцій «Увага. Діти на дорозі!», «Антибулінг» та ін.
 Пожежно-рятувальна служба Шевченківського району за сприянням Перебійчука
В.А. провела майстер-класи з «Безпеки життєдіяльності».
 Центр соціальних служб для дітей та молоді. Участь у тематичних тренінгах,
інформаційні методичні матеріали, розробки, відеоматеріали, консультації;
 Управління культури і заклади району. Гуртки Будинку дитячої творчості
Шевченківського району та Центру творчості «Шевченківець» на базі гімназії,
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спільні заходи: зустріч з письменницею Т.Майданович, участь у презентації
книги, участь у благодійних акціях на підтримку воїнів АТО, дітей-сиріт та ін.
Результатом проведеної виховної роботи є повна відсутність у гімназії учнів, які
стоять на внутрішньо-шкільному обліку, учнів, які потребують посиленої
педагогічної уваги або учнів схильних до правопорушень, бродяжництва,
тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. Відсутні у гімназії діти,
які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ, діти з неблагополучних сімей.
Рада профілактики правопорушень
З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів під
постійним контролем знаходиться стан відвідування учнями гімназії. Ведеться книга
щоденного обліку відвідування.
В 2019-2020 н. р. під особливим контролем були такі питання: працевлаштування
випускників 9 і 11 кл.; позакласна зайнятість учнів гімназії; робота гімназії щодо
профілактики бездоглядності та правопорушень серед учнів і проведення роботи по
правовому вихованню.
На спільних засіданнях Ради профілактики та МО класних керівників слухались
звіти класних керівників про роботу з підлітками, які потребують посиленої
педагогічної уваги та зайнятість учнів гімназії в позаурочний час.
Багато уваги приділялось протягом року правовому вихованню, профілактиці
правопорушень серед учнів, питанням боротьби з негативними звичками,
попередженню наркоманії, СНІДу, індивідуальній роботі з учнями та батьками. Серед
важливих заходів з цих питань слід відмітити виховні години «Бути здоровим це
модно» (профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя),
«Здоровий спосіб життя» (до Міжнародного дня відмови від паління), «Червона
стрічка толерантності»(до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІДом),
«Антибулінг», «Захисти себе від насильства. Види насильства над дітьми»,
«Конфліктні ситуації з однокласниками. Знайти правильне рішення», «Безпека
життєдіяльності».
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З метою формування правової свідомості учнів, підвищення правової
традиційно в гімназії проходила декада правових знань.
Осередком правового виховання в гімназії є “БЗПО” (бюро захисту прав
особистості). Члени БЗПО знайомили учнів з Конвенцією ООН про права дитини.
Позаурочна виховна діяльність
У гімназії №172 «Нивки» створено розгалужену систему гурткової роботи, яка
охоплює художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, науково-технічний,
спортивний та інші предметні напрямки. Метою створення даної системи було
задоволення інтересів і запитів учнів, розвиток їх творчого потенціалу, нахилів і
здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. Вона спланована так, щоб
сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації і
гуманізації стосунків між учнями і педагогами, гімназією і родиною, керуючись
ідеями залучення учнів гімназії до гурткової роботи за конкретними напрямками.
Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, передбачено групові та
факультативні заняття. У гімназії працюють гуртки:
 Гурток «Чемпіон» (2 кл.)
 Волейбол (9 , 11 кл.)
 Хореографічний гурток (4,5,6 кл.)
 Гурток з гри у футбол «Шкіряний м’яч» (6 кл.)
 Гурток з вивчення англійської мови «Speaking Club» (8 кл.)
 Гурток шахів (2,3 кл.)
 Туристичний гурток (6 кл.)
 Гурток Тхеквондо ( 2, 3, 4, 5 кл.)
 Гурток «Робототехніка» (9 кл.)
 Гурток з вивчення німецької мови (10 кл.)
 Гурток малювання «Палітра» (5 кл.)
Учасники гуртків часто є ініціаторами, організаторами, учасниками і
переможцями конкурсів, концертів і фестивалів, які проводяться як у гімназії, так і в
районі. Серед найбільших досягнень гуртківців хотілося б особливо відмітити: участь
у районному спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя» та патріотичній грі
«Козак-Квест», «Сімейні перегони», участь у міській шкільній етапі гри «Ліга сміху»,
участь у міських змаганнях з шахів «Шаховий дебют», участь районному конкурсі
дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє», участь у міському конкурсі
«Інтелект-турнір», участь у районному етапі змагань з футболу, участь у районному
конкурсі дитячого малюнку «Мої права», участь у районному конкурсі дитячоюнацької творчості «Авторська пісня».
Передумовами для створення в гімназії дитячих творчих об’єднань була
постійна робота із вдосконалення системи виховної роботи, залучення більше учнів
до позакласної виховної роботи, створення більшої кількості різнопланових заходів,
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що будуть охоплювати більше учнівської молоді з метою розвитку їх творчих
здібностей, виявлення обдарованих учнів, сприяння їх подальшому самовизначенню.
Рада учнівського самоврядування
Завдяки активній участі членів самоврядування в підготовці та проведенні
традиційних свят гімназії, виховних і урочистих заходів, Рада старшокласників має
міцну підтримку адміністрації, педагогічного колективу та набула неабиякої
популярності серед учнів.

Так щороку в гімназії проходить Тиждень самоврядування, в рамках якого учні
гімназії організовують і проводять творчі акції, проекти, конкурси, виховні заходи,
здобувають теоретичні і практичні навички та уміння управлінської діяльності. Крім
того, вони беруть участь і здобувають перемоги не тільки у шкільних, а й у районних
та міських заходах.
Але найбільшим досягненням Ради старшокласників можна вважати
благодійний проект «Діти-дітям», який вони започаткували у 2012 році. Метою
проекту стала співпраця з благодійними організаціями Києва і України та допомога
дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. У рамках проекту за
допомогою волонтерів, батьків, учнів і вчителів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що знаходяться в зоні АТО, на Сході України біло зібрано
і передано дитяче харчування, одяг, іграшки, книжки, предмети дитячої гігієни.
Також у 2019-2020 році лідери самоврядування передали зібрані кошти з
благодійного ярмарку до Київського Військового шпиталю на лікування бійців, які
були поранені під час Антитерористичної операції на Сході України.
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У 2019 -2020 навчальному році проводиться проект «Урок мужності», в рамках
проекту учні гімназії зустрічаються з воїнами АТО та беруть участь у лекціях та
майстер-класах з патріотичного виховання.

Протягом 2019-2020 навчального року представники Ради учнівського
самоврядування гімназії брали активну участь у таких районних та міських заходах:
проект «Evorank», районний фестиваль «Cover Song», «Інтелект-турнір», Київська
шкільна «Ліга Сміху», Акція на підтримку екології «Ми за чисте майбутнє»,
участь в проекті «Розділи сміття – врятуй майбутнє».
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Робототехніка в Гімназії №172 «Нивки»
У 2019-2020 році наша гімназії № 172 «Нивки» відкрила гурток "Робототехніка"
та брала участь у міському фестивалі «Robotica».
Робота з батьками
Необхідна умова успішного виховання сучасної молоді – моральний авторитет
батьків, їхня чуйність, взаємоповага і взаєморозуміння. Тому велике значення мають
особистий приклад батьків, етика взаємостосунків у сім'ї, сімейний мікроклімат,
традиції. Ось чому, працюючи з батьками, педагогічний колектив гімназії вважає
першочерговим завданням налагодженням міцного зв’язку «батьки-гімназія», який
базується на плідній співпраці. Такий зв’язок можливо встановити тільки через
безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного процесу в навчальному
закладі. У гімназії №172 «Нивки» поставлене завдання реалізується за допомогою
таких засобів:
 через офіційний сайт гімназії www.gimn172.kiev.ua.
Крім того, що батьки можуть в будь-який час переглянути останні новини з життя
гімназії, ознайомитись з програмою розвитку навчального закладу, останніми
новітніми розробками педагогічного колективу, досягненнями її учнів, в
окремому розділі «Батькам» вони можуть отримати всю необхідну інформацію
для підготовки дітей до школи.
 через електронну систему «Щоденник».
За допомогою даної програми батьки можуть в on-line режимі через персональний
код доступу отримати інформацію про поточні оцінки своєї дитини, пропуски
уроків без поважної причини, домашні завдання, поради і побажання вчителів.
Також кожен учень 11 класу зміг скористатися даною системою і пройти пробні
on-line тести ЗНО.
 через безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного процесу.
 за допомогою проекту «Демократична школа».
Так, наприклад, до проведення різноманітних загальношкільних заходів, таких як:
щорічний «Урок мужності», «День батька», «Всеукраїнський урок доброти», посвята
в гімназисти, спортивні свята «Fitness осінь».
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Залучаються батьки до проведення тематичних виховних годин, вечорів,
дискусійних клубів. Тематика виховних заходів різноманітна, але найбільша увага
приділяється профілактичній і профорієнтаційній роботі.
Плідна співпраця батьківської громадськості з методичним об’єднанням
класних керівників. Проведення спільних засідань. .
Відзначимо, що у межах благодійного проекту «Діти - дітям» за допомогою
батьків та учнів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що
знаходяться в зоні АТО, на Сході України було зібрано і передано книжки та
канцелярські товари, малюнки.
Профорієнтаційна робота з учнями 9-х, 11-х класів
У профорієнтаційній роботі ми виходимо з того, що вибір професії є таким же
природнім етапом розвитку кожної людини, як і перший крок або перші слова. Саме
на вирішення цих проблемних питань спрямована профорієнтаційна робота у гімназії
«Нивки».
Психологічною службою гімназії проводиться систематична та планомірна
робота з профорієнтації учнів випускних класів, а саме:
 діагностичне тестування учнів за методиками ДДО (Клімова), ОПС (Голанда),
ШТРР (Комінко, Уніят), професійної спрямованості учнів, схильності до різних
типів професій, визначення професійних переваг;
 відвідування учнями 9-х, 11-х класів днів відкритих дверей навчальних закладів
міста Києва;
 цільові зустрічі зі спеціалістами, відвідування центрів довузівської підготовки;
 проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, які націлені на
профорієнтацію;
 оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що
презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.

У рамках проведення профорієнтаційної роботи у 2019-2020 навчальному році
до гімназії завітали успішні люди і поділилися своїм досвідом з учнями старших
класів. Відбулись профорієнтаційні екскурсії до Київського національного
університету культури й мистецтв, НТУУ України «КПІ ім. Сікорського», КНУКіМ,
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участь у Міжнародному проекті «Фінансова грамотність», відбулась зустріч учнів 11А та 11-Б класу з представниками КНЄУ, НАУ, ДУТ, які провели презентацію
учбового закладу та профорієнтаційне тестування.

Протягом року психологічна служба здійснює психологічний супровід
2-11 класів
Головною метою діяльності психологічної служби гімназії є підвищення якості
і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології та соціальної роботи,
спрямованих на збереження та укріплення здоров’я, підвищення адаптивних
можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх
учасників навчально-виховного процесу, посилення профілактичного, розвивального
і виховного компонентів в системі освіти.
Психологічна служба протягом навчального року працювала над проблемою:
«Організація психологічного супроводу учасників НВП в питанні профілактики
булінгу та шляхи подолання булінгу в підлітковому віці»
У рамках визначеної діяльності психолог працювала над вирішенням наступних
завдань:
o
Збереження та зміцненням психічного здоров’я учасників навчально-виховного
процесу;
o
Розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме:
комунікативність, успішна адаптивність, емпатійність, толерантність тощо;
o
Розвиток здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;
o
Розвиткок обдарованих дітей;
o
Актуалізація позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу;
o
Розвиток доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі школи.
Протягом року була виконана робота відповідно до плану за наступними
напрямками:
Організація адаптаційного періоду в 5 та 10 класах. Проведено діагностування
на всіх паралелях, метою якого є:
- встановлення адаптивних механізмів учнів при переході з початкової до
середньої школи, а також з середньої до старшої школи;
- складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу.
Під час спостережень було виявлено деяке зниження адаптації учнів до нових
умов навчальної діяльності та шкільного життя. Нерозвинута воля – небажання,
«неможливість», за словами учнів, примусити себе постійно займатися навчанням.
Таких дітей не приваблює мета, тому що для п’ятикласників характерне переважно
емоційне ставлення до своєї діяльності.
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5 клас
За програмою комплексного діагностування проводиться експертне оцінювання
проходження процесу адаптації учнів 5-х класів, виявлення потенційної «групи
ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язані із суттєвими
труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниження рівня
навчальних досягнень). Всі ці спостереження та тестування мають завдання:
- визначити рівень емоційної стійкості та психологічного комфорту;
- діагностування рівня і характеру тривоги, що пов’язана зі шкільним
навчанням;
- досягнення рівня адекватності образу «Я»;
- діагностування структури взаємин в учнівському колективі, виявлення
«зірок» і «знехтуваних»;
- вивчення потреб, мотивацій та самоефективності учнів 5-х класів.
Для цього були проведені такі дослідження:
- Тест «Рівень творчих схильностей»
- Тест «Конструювання по початковим буквам»
- Тест «Спрямованість учня на оцінку», «Спрямованість учня на отримання знань»
- Моніторинг «Вивчення психологічної адаптації до навчальної діяльності в
школі»
- Тест «Методика шифрування цифрових символів»
- Методика «Мотивація до навчальних предметів»
- Комплексні соціометричні дослідження.
- Анкета шкільної мотивації Н.Г. Лусканової (в модифікації Є.І. Данилової
навчальна мотивація).
Було проведено анкетування: «Як ти себе почуваєш себе в 5 класі».
6 класи:
1) групова психодіагностика в 6 класах:
- методика оцінки психологічної атмосфери у класному колективі,
- тест на визначення індексу групової згуртованості К. Сішора.
- тест «Методика шифрування цифрових символів»
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- соціометрична структура групи
2) індивідуальні консультації учням.
7 класи:
1) Вивчення розумового розвитку учнів з метою формування профільних класів
за допомогою ШТРР (шкільного тесту розумового розвитку);
2) Аналіз адаптаційного періоду учнів 7-х класів до нових навчальних предметів;
3) соціометричні дослідження з метою профілактики конфліктів (Д.Ж. Морено);
4) Визначення темпераменту (Айзенк).
3) Індивідуальні консультації учням.
8 класи:
1) групова психодіагностика у класах з метою дослідження самооцінки
особистості;
2) діагностика тривожності (Філіпс);
3) соціометричні дослідження з метою профілактики конфліктів (Д.Ж. Морено);
4) індивідуальна психодіагностика та консультації учнів.
9 класи:
1) комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 9 класах; групове
анкетування «Особиста професійна перспектива» у 9 класах;
2) проведення тренінгів «Моя майбутня професія» у 9 класах;
3) індивідуальна психодіагностика та консультації учням.
10 клас:
1) Проводилось опитування здобувачів освіти 10-х класiв з метою визначення
структури взаємовідносин у класному колективi;
2) Проводилось опитування здобувачів освіти 10-х класiв з метою визначення
структури взаємовідносин у класному колективi;
3) групова психодіагностика у 10-х класах (тест інтелектуального потенціалу
(ТІП);
4) дослідження соціального статусу (проективна методика «Дерево»);
5) індивідуальні консультації, індивідуальна психодіагностика учнів;
11 класи:
1) комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 11-х класах;
2) вивчення невербального інтелекту учнів 11-А, Б класу за методикою ТІП;
Профорієнтаційна робота з учнями
Профорієнтаційна робота з учнями 9, 11 класів проводилась за методиками: ДДО
Клімова, карти зацікавлень, Дж. Холланда.
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Визначення професійної направленості особистості (ДДО). За результатами у 60%
учнів 9, 11класів переважає тип професійної направленості людина – художній образ.
По 20% притаманні типам людина – людина та людина – природа. Дехто обрав тип
людина – знакова система.
Визначення пізнавальних інтересів у зв’язку з задачами профорієнтації (карта
зацікавлень). Результати показали, що серед найцікавішиих областей виділилися:
сценічне мистецтво, музика, біологія, медицина, легка та харчова промисловість,
література, фізична культура, а більшість хлопців віддають перевагу роботі з
комп’ютерною технікою та професіям з конкретними задачами: механік, водій,
інженер і т.п.
- Вивчення взаємозв’язку типу особистості у сфері професійної діяльності
(методика Дж. Холланда). При обробці було виявлено 25% - соціального типу, 15% артистичного, 5% - конвенціального, 18%- реалістичного, 24% - заповзятливого і
інтелектуального типу - 13%
Виходячи з актуальності потреб гімназії та враховуючи пріоритетні завдання
психологічної служби, основними завданнями практичного психолога на 2020– 2021
роки будуть наступні:
o створення у навчальному закладі умов для комфортного середовища;
o участь у здійсненні освітньої, профілактичної, виховної роботи, спрямованої на
забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, збереження їх повноцінного
психічного здоров’я;
o проведення психолого-педагогічної діагностики;
o виявлення, розвиток та супровід обдарованих дітей;
o допомога здобувачам освіти у виборі навчального закладу професійної освіти
згідно з нахилами та здібностями;
o здійснення превентивного виховання, профілактика булінгу, злочинності,
алкоголізму, наркоманії та шкідливих звичок серед підлітків;
o впровадження розвивальних, корекційних програм (тренінгових занять) з
урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей підлітків;
o сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій,
здібностей, життєвих планів
o проведення психологічної діагностики і психолого-педагогічної корекції
девіантної поведінки неповнолітніх;
o формування психологічної культури учасників освітнього процесу;
o забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
o розробка рекомендацій для роботи з конкретною дитиною;
o консультація батьків та педагогів.
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Навчання і виховання обдарованих дітей. Профільні класи.
Участь гімназії в предметних олімпіадах, МАН.
Профільне, допрофільне навчання
Гімназія №172 «Нивки» є закладом із поглибленим вивченням англійської
мови. Діти мають можливість вивчати англійську мову з першого класу 3 години на
тиждень, з четвертого класу – 4 години, а з 5 класу – 5 годин на тиждень.

У десятому та одинадцятому класі здійснюється поділ груп та класів за
профілями. Учні, які навчаються в профільних групах «іноземна філологія», не тільки
вивчають англійську мову 5 годин на тиждень, а ще й мають навчальні предмети:
ділова англійська мова, країнознавство та література Великої Британії та США. Саме
ці спецкурси надають учням змогу оволодіти мовою на більш високому рівні,
поширити свій кругозір та поповнити лексичний запас. На заняттях із ділової
англійської мови учні мають можливість оволодіти діловою лексикою, навчаються
складати ділові папери, писати резюме та проводити і проходити співбесіди.
Спецкурси з літератури Англії та США допомагають дітям більш повно оцінити красу
літератури. Учні читають твори мовою оригіналу, переглядають екранізації відомих
романів та п’єс. На уроках країнознавства учні вивчають усі аспекти життя та устрою
країн Британської Співдружності: Великої Британії, США, Канади, Австралії, Нової
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Зеландії та Зімбабве. Таким чином, учні отримують повноцінні знання про мову та
країни, які вони вивчають.
Олімпіади та МАН
Учні гімназії беруть активну участь у районних та міських конкурсах,
олімпіадах, змаганнях.
Динаміка кількості призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін.
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Забезпеченість підручниками, навчально-методичною
літературою, художньою та довідковою літературою
Мета роботи бібліотеки: показати учням привабливість читання, навчити їх
любити книгу, зробивши читання найпершою необхідністю. Завданнями бібліотеки є
виховання в учнів високої духовної, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури, формування національної самосвідомості, розвиток
індивідуальних здібностей і талантів кожної дитини через книгу. Основним завданням
шкільної бібліотеки є підвищення рівня читацької компетентності. У звітному
періоді виконано такий обсяг робіт:
 систематичне проведення обліку основних і
додаткових бібліотечних фондів, їх реєстрація і
зберігання;
 обслуговування читачів в режимі абонементу;
 здійснення книгообміну між школами району
задля забезпечення всіх учнів підручниками;
 разом із класними керівниками, згідно
розробленої форми, здійснювалася видача та збирання підручників.
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Система заходів формування основ інформаційної культури учнів гімназії

Перше знайомство
з книгою

Складання
інформаційних
бюлетенів

Використання
колекції пам’яток для
роботи з текстами

Бібліотека

Формування та
оновлення списків
рекомендованої
літератури
Самостійна робота
з бібліотечним
фондом

Систематичне
складання та внесення
змін до картотеки
Каталогізація

Ознайомлення з
розділами книжкової
виставки

Індивідуальні й
групові
консультації

Співпраця з
учителями

Сучасні особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання ставлять у
центр уваги учня як особистість, у формуванні якої чимала роль належить книзі. Із
книг діти черпають інформацію про навколишній світ, уявлення про добро та зло, про
правила поведінки в соціумі. Саме шкільній бібліотеці в тісній співпраці з педагогами
належить велика просвітницька робота у прилученні учнів до духовної спадщини
через виховання інтересу до книги.
Діяльність гімназійної бібліотеки у 2019-2020 навчальному році була
спрямована на:
 виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання,
вміння користуватись бібліотекою;
 інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу
освітнього закладу, засвоєння програмного та факультативного навчального
матеріалу, самоосвіти школярів;
 формування навичок систематизації та оцінкювання інформації;
 навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;
 створення сучасного комфортного бібліотечного середовища;
Головна мета роботи бібліотеки - надання всебічної допомоги вчителям і учням
у забезпеченні їх інформаційних потреб. У новому навчальному році бібліотека буде
сприяти максимальному розкриттю індивідуальності учня, його здібностей, нахилів і
талантів; формуванню здорового способу життя, національної свідомості і гідності.
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Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне
забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою
для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання
фонду, робота з каталогом.
Протягом году проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які
допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги.
Проводиться відповідна робота з боржниками. Бібліотечним активом зі збереження
шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи.
Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю бібліотечний фонд, який
відповідає змісту навчання у навчальному закладі. Відповідно до встановленого
порядку, бібліотечний фонд підручників комплектується за рахунок коштів
Державного бюджету, зберігається у шкільній бібліотеці. Підручники видаються
(безкоштовно) учням і вчителям, підлягають щорічній інвентаризації і заносяться на
баланс бібліотеки.
За минулий навчальний рік у фонд шкільної бібліотеки надійшло 2309
підручників. (2 кл -720, 11 кл - 1258, 6 кл - 198, 5 кл - 102, 10 кл - 31)
Згідно з Типовими навчальними планами для 3, 7-х класів були замовлені підручники
з базових та профільних предметів на 2020-2021 навч.рік. Педагогічні працівники
визначили потребу в підручниках та заповнили спеціальну форму з використання
модуля прозорого замовлення підручників на базі ІТС «ДІСО».
Плани про роботу бібліотеки, обговорюються на педагогічних радах
загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються директором. Плани на
місяць складаються на основі річного плану, уточнюють тематику заходів,
включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя. Плани на
місяць складаються за числами місяця, за тими ж розділами, що і план роботи на рік.
Протягом року у бібліотеці:
1. Були оформлені Виставки:
- до 80-річчя від початку Другої світової війни;
- « Той тридцять третій рік…»;
- виставка до Дня Українського козацтва;
- виставка «Інфекція, яка загрожує життю»;
- до Дня Української писемності та мови;
- виставка-вшанування до 206р. від дня народження Шевченка;
- виставка-привітання до Всесвітнього дня поезії та інші
2. Проведені масові заходи:
- Акція «Підручнику - довге життя»
- Екскурсії учнів до бібліотеки 2-3 кл.
- Бесіда «Подорож книжковими полицями».
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- Місячник шкільної бібліотеки під гаслом «Бібліотека нової Української школі
- простір для освіти учнів».
- фотокрос «Я – читач…», «Моє хобі – читання»
- до Дня дитячої та юнацької книги.
- Тиждень профорієнтації.
Станом на 31.05.2020 р. фонд навчальної літератури нараховує 11636
підручники, 4353 художньої літератури. Основний фонд складає 15989
примірників. Фонди бібліотеки не лише поповнювались новими надходженнями, а
й звільнялись від застарілих видань. З фонду вилучено 1807 підручника 2, 11 кл.
На бібліотечних уроках, на класних і шкільних заходах за сприяння педагогів
гімназії можна використовувати різні ідеї і можливості з виховання духовноморальних цінностей через книгу. Розумні та грамотні порадники особливо потрібні
сучасним учням.Тому бібліотека та педагоги підготували на літо:
- списки адрес сайтів для безкоштовного завантаження книг;
- списки літератури на літо;
- списки молодіжних журналів і видавництв.
Бібліотекар здійснює методичну допомогу класним керівникам у проведенні
виховних годи. Протягом навчального року читачі бібліотеки мають можливість
користуватись довідково-бібліографічним апаратом, який добре укомплектований:
словниками, енциклопедіями, художньою літературою, періодичними виданнями.
Комплектування фонду ведеться з різних джерел: централізоване комплектування,
передплати. У бібліотеці створена електронна база даних підручників та художньої
літератури. На веб-сторінці бібліотеки розміщено багато корисної інформації для
учнів та вчителів. У розділ «Медіатека» додано добірку корисних сайтів, освітніх
порталів, надходження нових книжок, представлені матеріали до дня народження
О.Довженка, В.Нестайка, У.Самчука.
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Веб-сторінка забезпечує доступ до електронних ресурсів: каталогів,
повнотекстових баз даних, приваблює читача до бібліотеки, популяризує її послуги,
інформує про життя гімназії.
Фонд шкільних підручників використовується учнями школи та педагогічним
колективом на 100%. Надходження підручників триває.
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Ефективність навчально-виховного процесу
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

Таблиця «Звіт про успішність за 2019-2020 н.р.»
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0
0
0
14
47

Низький рівень (1 - 3 бали)

Кть
уч
нів

%

0

0
0
0
0

21

66

0

0

18

56

0

0

18

62

0

0

16

53

0

0

20

57

0

0

20

64

1

3,
2
3

Прізвище,
ім'я

Демченко
О.

Предмет

Зар. літ.,
англ.
мова,
математи
ка
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5-Б

34

34

8

23

26

76

0

0

5-В

30

32

6

19

Баргамін Д, Молодід О.,
Науменко А., Потьомкін
І., Ткаленко О., Толстіков
І.

22

68

0

0

6-А

30

28

2

7

Гергалов М., Котюк Г.
Семенюк Я., Індюченко
В., Петрович Н.
Аносов А., Корольова М.,
Байрамов К., Мороз Б.

14

50

0

0

6-Б

32

32

3

9

20

62

0

0

6-В

28

29

4

14

26

90

0

0

7-А
7-Б

28
28

27
27

0
3

0
11

10
13

37
48

0
1

0
3,
7

7-В

28

27

4

15

9

33

1

3

7-Г

25

25

2

8

11

44

0

0

8-А

33

33

7

21

26

78

0

0

8-Б
9-А

30
29

30
28

0
3

0
11

14
8

46
28

0
1

0
3

9-Б

27

27

3

11

20

74

0

0

9-В
10-А

22
23

23
23

2
6

8,7
26

11
15

47
65

0
0

0
0

10-Б
10-В

20
22

20
21

1
0

5
0

Мамаєва Д.

10
7

50
33

0
1

0
5

11-А

22

23

2

8,7

11-Б

18

17

5

24

Кучерина В., Кононенко
М.
Волохатюк К., Король В.,
Пономаренко О.,
Любашенко В., Суханова
К.

0

0

0

12

76

0

0

всьо
го

830

822

118

14,4

401

48,9
1

5

0,
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Белоусов К., Дунайська
О., Марковська Д.,
Мартинов М., Охременко
В., Полуботко М.,
Пшенична І.,
Слободянюк Д.

Дем'яненко О., Тумка А.,
Старук М.
Гавриш С., Лукіна В.,
Любимова В., Максимчук
Т.
Романчук О., Штоюнда
Д.
Басараба С., Федак Ю.,
Аксьоненко Є., Ніколко
К., Мусієнко Є.,
Стержинська Є., Стасько
В.
Кравченко Т., Пєрвова
В., Сидоренко А.
Нікіріна Є, Ходаківський
В., Ціпінська В.
Кривенко Є., Лавер С.
Аксаковська В., Білий О.,
Галицька Є., Мосейко О.,
Кракович Б., Шевчук А.

Борисенк
о М.
Лазаренко
В.

Всев.
історія,
історія
Укр.
алгебра,
геометрія

Юркевич
М.

Алгебра

Морока
О.

укр.
мова
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Безпека життєдіяльності, профілактика травматизму
Заходи щодо профілактики травматизму в гімназії
№
Назва заходу
1 Аналіз травматизму учнів та педагогічних
працівників (педрада)

Термін
Відповідальний
серпень
Горова Л.І.
2019 р.,
червень 2020
2
Аналіз причин травматизму учнів
вересень керівники
(батьківські збори)
листопад
1-11 класів
2019, квітень
- травень 2020
3 Вступні та повторні інструктажі з учнями
вересень
кл. керівники
2019,
січень 2020
4
Цільові інструктажі перед проведенням
постійно
кл. керівники
екскурсій
5
Інструктажі з учнями в кабінетах
вересень зав. кабінетом
підвищеної небезпеки
травень
6
У рамках місячника «Увага! Діти на
вересень кл. керівники
дорозі!» - виховні години, зустріч з
квітень
представниками ДАІ
7
Театральна вистава для учнів 1-6 класів
квітенькл. керівники
театру «Теремок»: «Наш друг – світлофор
травень
1-6 класів
Моргайло»
8 Проведені бесіди, диктанти, інструктажі
жовтень,
кл. керівники
на передодні канікул з правил
грудень
дорожнього руху, електричної, пожежної
2019;
безпеки,правил поведінки в громадських
березень,
місцях, на транспорті та біля водойм.
травень 2020
9 Практично відпрацьована евакуація учнів
вересень
адміністрація
та педпрацівників з приміщення школи (в
грудень
школи та
рамках проведення тижня безпеки
2019 р.,
педагогічні
життєдіяльності учнів) та дня ЦЗ
квітень 2020
працівники
10
Проведення виставки малюнків та
січень –
Тарасюк І.С.
плакатів. Присвячені місячнику: «Увага!
лютий 2019
Діти на дорозі!»; «тижня безпеки
р., квітень
життєдіяльності учнів» та дня ЦЗ.
2020 р
11
Обстежено спортивне обладнання в
серпень
комісія
спортзалі та на спортмайданчиках
2019, січень
2020
12
Проведено брейн-ринги для учнів 9-х
грудень
кл. керівники 9-х
класів «Чи знаєш ти правила дорожнього
2019,
класів
руху?»
березень
2020
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вересень
кл. керівники 1-11
2019 р.,
класів
квітень 2020 р
14
вересень
9-11 класи
2019 р.,
травень 2020
15
Проведено конкурси на кращу
жовтень 8-11 класи
презентацію «Мої дії в небезпечних
листопад
ситуаціях»
2019 р.,
квітень 2020
Травматизм учнів під час навчально-виховного процесу у 2019-2020 н. р.
відсутній.
13

Проведені виховні години з учнями 1-11
класів про вибухонебезпечні предмети,
отруйні речовини тощо
Проведено конкурси на кращу
презентацію з правил дорожнього руху.

Організація харчування та медичного забезпечення учнів
На підставі чинного законодавства, з метою
повноцінного харчування, збереження здоров’я та
поліпшення здоров’я дітей пільгових категорій у
гімназії за рахунок бюджетних коштів організоване
безкоштовне гаряче харчування учнів 1 – 4 класів та
дітей окремих пільгових категорій (діти - сироти та
діти, які перебувають на диспансерному обліку та за
висновками медичних комісій потребують дієтичного харчування).
Штат харчоблоку укомплектовано: завідуюча виробництвом, кухар,
посудомийниця. Харчоблок їдальні включає в себе: обідній зал – (100 місць), гарячий
цех, м’ясорибний цех, овочевий цех, холодний цех, мийна столового посуду.
Харчоблок їдальні оснащений: електроводонагрівач проточний, зонт витяжний
основний, картоплечистка, мікрохвильова піч, марміт універсальний, машина
тістомісильна, машина універсальна кухонна, морозильний ларь, м’ясорубка,
овочерізка, плита електрична – 2, посудомийна машина, сковорода електрична,
електродуховка модульна, шафа холодильна – 2, ваги товарні електронні – 3,
вентилятор витяжний.
Систематично контроль за якістю харчування учнів у шкільній їдальні здійснює
комісія громадського контролю, до складу якої входять:
 директор гімназії,
 голова батьківського комітету,
 заступник директора з НВР відповідальний за організацію харчування,
 інспектор з організації харчування,
 медична сестра,
 завідуюча виробництвом,
 представники батьківського комітету.
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Робота їдальні знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії,
районного управління освіти, СЕС Шевченківського району.
Медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників
Медичне обслуговування дітей школи
забезпечує
дитяча
поліклініка
№5
Шевченківського району. У школі працює
медична сестра Коваль Н.М. за графіком,
затвердженим адміністрацією школи.
Медичний кабінет знаходиться на
третьому поверсі та обладнаний згідно з
вимогами: робочий стіл, холодильник, кушетка,
медична шафа для ліків, шафа для медичних
документів, медичний металевий стіл для проведення щеплень. У ньому є необхідне
медичне устаткування для надання першої долікарської допомоги, лікувальні засоби
та медикаменти (прилад вимірювання росту, ваги, прилад для визначення зору, апарат
для вимірювання тиску).

Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення
додаткових коштів
Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для
покращення матеріально-технічної бази

-

Фінансування ШРДА:
баскетбольно-волейбольний майданчик
комплект для роботи з електронним підручником: 15 планшетів, 1 ноутбук,
шафа для заряджання планшетів – 1;
контейнери для НУШ – 128 шт.;
заміна фільтрів в фонтанчиках питної води – 5 од.;
заміна фільтруючої системи в їдальні – 1 од.;
електрощитова – 2 щити.
дренажний насос у теплопункт – 1 шт.;
допомога для дітей пільгових категорій – форма (2 комп.), новорічні подарунки
(10 шт.);
придбання вогнегасників – 38 шт.;
придбання миючих та дезінфікуючих засобів;
придбання офісного паперу – 14 упаковок
придбання шкільної документації;
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-

обслуговування кнопки тривожного оповіщення;
придбання підручників;
оплата енергоносіїв;
оплата праці педагогічного колективу та технічного персоналу;
вивіз побутового та будівельного сміття.
Кошти благодійного фонду «Розвиток гімназії № 172 «Нивки» та
спонсорів

Платні послуги не надаються. Гімназія № 172 «Нивки» співпрацює з
благодійним фондом. За допомогою благодійного фонду та за підтримки
батьківського комітету було зроблено косметичний ремонт шкільних приміщень,
класних кімнат, ремонт та натирання підлоги; проведено технічне обслуговування
технологічного обладнання (плити, посудомийна машина, жарочна шафа,
холодильники); проведено весняний та осінній благоустрій (закупівля інвентарю
включно); проводиться систематичне обслуговування офісної техніки (заправка
принтерів, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, закупка канцтоварів);
вивіз листя ; забезпечення медичного кабінету; придбання миючих та дезінфікуючих
засобів та інвентарю для прибирання; чистка каналізації, ремонт труб, заміна кранів
та раковин; замінені розбиті склопакети у вікнах; також кошти витрачено на
господарчі товари (замки, провід, стартери, лампи).
Охорона гімназії здійснюється приватним підприємством ТОВ «Аргус Альянс».

Форми контролю за Гімназією № 172 «Нивки» з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою
Оперативно школа перевірялась з таких питань:
1) підготовка гімназії до нового навчального року;
2) стан харчування;
3) перевірка використаних бюджетних коштів;
4) стан викладання навчальних предметів учителями, які атестуються;
5) дотримання правил проведення інвентаризації;
6) контроль відвідування учнями гімназії;
7) оперативний контроль з обліку матеріальних цінностей;
8) перевірка Шевченківським РУГУ МНС України в м. Києві;
9) Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу – моніторингові дослідження.
Директор гімназії

Г. Новоселецький

