
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

ГІМНАЗІЇ №172 "НИВКИ" 

2020-2021 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 2020-2021 н.р. у гімназії навчалося 787 учнів у 27 класах. Навчання 

проводилося в одну зміну. І ступінь – 6 класів (192 учні); ІІ ступінь – 16 класів (478 

учнів); ІІІ ступінь – 5 класів (117 учні). 

Гімназія № 172 «Нивки» – заклад, який 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 освітнього 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 3-4-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 

 
Профільне навчання в 10-11-х класах здійснюється за вибором учнів та батьків 

згідно з рішенням педагогічної ради та ради гімназії № 172 «Нивки» шляхом 

диференціації навчального процесу: 

клас профіль 

10-А іноземна філологія 

10-Б математичний 

11-А математичний 

11-Б іноземна філологія 

11-В іноземна філологія 

У 2020-2021 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 гімназії та узгоджується з профспілковим комітетом закладу. 

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 2020-2021 н. р., роботу педагогічного колективу було 

спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток інтелектуально-

творчої 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 науково-

методичної 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 корекційно-

розвивальної 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 освітнього 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 
 

 
Навчальний 

  Кількість    Повна   Базова   Неповна   Всього       Середня      
 

   
педагогічних 

   
вища 

  
вища 

  
вища 

     
% 

   
спеціальна 

   
% 

 
 

 
рік 

                     
 

   
працівників 

   
освіта 

  
освіта 

  
освіта 

         
освіта 

     
 

                         
 

                               

2018  64   60 2 2 64 100   0   0  
 

2019  64   61 0 3 64 100   0   0 
 

2020  62   60 0 2 62 100   0   0 
 

2021  60   59 0 1 60 100   0   0 
  

  
 

Кількісно-якісний склад (кваліфікаційні категорії) педагогічних 

працівників гімназії 
 

    К-сть пед.   
Вища 

     І      
ІІ 

          
 

 
Навч. рік 

  
працівник 

    
% 

  
кате 

  
% 

    
% 

  
«спеціаліст» 

  
% 

 
 

     
категорія 

        
категорія 

       
 

    

ів 
       

горія 
               

 

                            
 

 2018-2019  64  43  67  11  17  2  3 8  12  
 

 2019-2020  62  43  69  6  9,6  2  3 11  18  
 

 2020-2021  60  43  72  4  7  4  7 9  15  
 

 

Кількісно-якісний склад (педагогічні звання) педагогічних працівників 

гімназії 
 

 
Навч. рік 

  К-сть пед.   Пед. звання «учитель-   
% 

  Пед. звання «старший   
% 

 
 

   

працівників 
  

методист» 
    

учитель» 
   

 

               
 

2018-2019  64  24  38  8  13  
 

2019-2020  62  24  38  9  15  
 

2020-2021  60  24  40  6  10  
 

 

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 2020 р. (https://osvita.ua/school/rating/76202) 

 

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 навчально-

методичної 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» 

 

https://osvita.ua/school/rating/76202
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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. 

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 
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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 

Миртюківська спеціалізована школа Стрийського району Львівської 

області (з 2010) 

Проведення спільних заходів щодо вдосконалення навчально-виховного 

процесу, обмін навчально-методичними матеріалами, організація спільних науково-

практичних 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. 

 

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. 

 



10 

 

      З вересня 2020 року вчителі та учні початкової школи перейшли на електронний 

класний журнал, обравши систему «Єдина школа». Це дозволило зменшити 

навантаження на вчителів, а також долучити батьків школярів до освітнього процесу. 

Система має web та мобільний додаток, що дозволяє переглядати розклад, оцінки, 

брати участь в онлайн-уроках, отримувати домашні завдання та надсилати відповіді. 

 

 

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 дослідно-

експериментальній роботі. 
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За участь у проекті «Хмарні сервіси в 

освіті» з 2015 р. гімназії надано статус 

експериментального майданчика 

Всеукраїнського рівня. У 2020-2021 н. р. 

педагогічний колектив повністю перейшов 

до широкого впровадження досягнутих 

результатів, а саме було: 

 визначено основні характеристики хмаро 

орієнтованого освітнього середовища 

закладу загальної середньої освіти; 

 розроблено та апробовано моделі хмаро орієнтованого освітнього середовища 

закладу загальної середньої освіти; 

 зконструйовано діяльність учнів і вчителів, організації їх взаємодії у хмаро 

орієнтованому освітньому середовищі під час проведення факультативних занять, 

в адміністративній діяльності; 

 проаналізовано використання електронних освітніх ресурсів у хмаро 

орієнтованому освітньому середовищі; 

 розроблено організаційну та методичну підтримку освітнього 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 освітніх матеріалів; 

 членами науково-методичної ради гімназії було проведено низку науково-

методичних 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: 
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система планування, Outlook, OneNote, OneDrive, Teams різні офісні on-line 

застосунки. 

 

 

 

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 тощо). 

У гімназії тривають демократичні процеси, започаткові проектом 

«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. 

 

Аналіз діяльності методичних об’єднань учителів протягом 

2020-2021 н.р. 

Методична робота в гімназії №172 «Нивки» будується на досягненнях 

педагогічної науки, інноваційному досвіді і є системою аналітичної, організаційної, 
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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: 

 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 семінарів-

практикумів; організації індивідуальних та групових консультацій для вчителів та 

батьків; поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально-

виховної 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. 
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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 2020-2021 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. 

2020-2021 навчальний рік був зовсім несхожим на попередні роки. Карантинні 

обмеження та навчання в дистанційному форматі внесли специфічні зміни в звичайні 

освітній та виховний процеси.  
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Вчителі кафедри успішно працювали з 

електронними платформами Teams, My English Lab, 

Google Classroom.  Дистанційні уроки проводились 

в Zoom, Teams, Telegram каналі. Оперативне 

спілкування з учнями здійснювалось в групах 

WhatsApp, Viber та Telegram.  

 

 

                                                               

Науково-дослідна робота та участь у 

конкурсах теж проходили on-line. Учні гімназії 

Дем’яненко Олександра (8-Б), Железко 

Єлізавєта-Софія (9-Б) та Шевчук Анастасія 

(11-А) посіли перші місця в районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу захиситу науково-

дослідних робіт МАН. 

Учениця 8-А класу Лапшова Поліна стала 

призером Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«Крок до знань». 

               

 

 

 

 

Кіянова Катерина (11-В) нагороджена дипломом 

за участь у всеукраїнській Олімпіаді з ділової 

англійської мови. 

                                                         

Учні гімназії люблять відзначати  американське свято Halloween. 
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Закінчення першого семестру в 3-Б класі. Видача 

сертифікатів про закінчення підручників. 

 

 

 

 

 

 

 

Руханка “Baby Shark”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектна робота «Професія моєї 

мрії». 
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Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних 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 

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; 

Давиденко А.О. – учитель природознавства, спеціаліст; 

Краснобай О.Л. – учитель географії, вища категорія, учитель-методист 

Тема МО: 

«Урізноманітнення 

форм організації освітньої 

діяльності учнів як засіб 

організації особистісно- 

орієнтовного 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 

освітнього процесу, посилення практичної 

спрямованості навчання. 
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У 2020 – 2021 н.р. вчителі природничо-технічних 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 педагогічної науки. Вчителі успішно підготували учнів 11-х класів до ЗНО 

з математики, біології, хімії, що дало змогу учням вступити до вищих навчальних 

закладів Києва. 

ТИЖДЕНЬ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК 2020-2021 

 
«Година коду» - Шепель Олена Вікторівна, 21.05.2021 

 
«Математичний батл» - Гордєєва Ірина Миколаївна, 09.02.2021 
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«Задачі від мудрої сови» - Ходаківська Світлана Олексанрівна, 24.05.2021 

 

  
Брейн-ринг з інформатики та математики в 5-В класі – Мельник Богдан 

Олександрович, 23.11.2020. 
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Конкурс-гра «INFOQUEST» в 8-Г класі - Мельник Богдан Олександрович, 

29.09.2020. 

 
Виховний захід «Інфоманія» в 10-Б класі - Мельник Богдан Олександрович, 

26.02.2021 
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Зустріч учнів 6-Б та 6-В класу з В’ячеславом Марченком – учасником 25-ої 

Антарктичої експедиції на станції «Академік Вернадський» - «Загадки Антарктиди» 

- Козубенко Людмила Олексіївна, 27.05.2021. 

З жовтня 2020 року по травень 2021 р. команда 10-Б класу «Цифрові генії» брала 

участь в конкурсі від Київської МАН «Видатні математики в кубі». Команда 

перемогла у номінаціях «Популяризація досягнень українських математиків» та 

«Правильне та чітке розкодування» - вчителі Ходаківська Світлана Олексадрівна та 

Меліков Олексій Аркадійович. 

  

  
МАН та олімпіади 

 МАН (район): 1 місця: Стержинська Ліза (9-А), Дем‘яненко Олександра (8-Б); 

вони ж брали участь в міському етапі (відповідно 3 місце, грамота). Переможц І етапу 

Всеураїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН з біології - 

Карпенко Іван (9-А), ІІІ місце, Колісниченко Вероніка (9-А), ІІІ місце, Гуменюк 

Єлізавєта (10-Б), І місце, Гуменюк Анастасія (11-А), І місце. 

Карась Дмитро (9-А): Всеукраїнський конкурс «Вода є життя» - 1 місце, 

міжнародна хімічна он-лайн олімпіада (півфінал); змагання «Ерудит2021» - 1 місце. 

Он-лайн-вікторина «Драгоманівська Chemistri viktoriна»: Стержинська Є. - 3 місце, 

Карась Д. - 1 місце. Всеукраїнський конкурс екологічних проектів DreamEco 

(червень): Стержинська Є. – 1 місце. 

Учні гімназії брали участь у он-лайн олімпіадах з хімії на платформі «На урок»: 

осінь, зима, весна. Ходаківський Володимир (10-Б), Марущак Арсен, Руденко 

Євгеній, Хоміцький Максим (7-А), Максимчук Тарас, Любимова Влада (8-В), 
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Лапшова Поліна (8-А), Карась Дмитро, Стержинська Єлизавета (9-А); отримали 

дипломи 1-3 ступенів. Карась Дмитро - олімпіада на платформі «Всеосвіта» (осінь, 

зима, весна) - диплом 1 ступеня. З математики: Кукшин Максим І місце, Пшенична 

Ірина ІІІ місце, Охременко Вікторія ІІІ місце, вчитель Ходаківська С.О. З біології: 

Карась Дмитро І місце на VIII Всеукраїнській олімпіаді з біології 

Учні гімназії працювали над проектами «Симетрія в природі», «Один день без 

хімії». 

Брали активну участь у роботі гуртка робототехніки. 
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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 2020-2021 н. р.: 

- активна участь словесників у виробленні цілісної, якісної змістом мовно-

літературної 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. 

Участь вчителів методоб’єднання суспільно-гуманітарних наук у Всеукраїнських  

олімпіадах, конкурсах, МАН у 2020-2021 н.р. 
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Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук 

України 

№ ПІБ Клас Секція Назва роботи Призове 

місце на 

районному 

і міському 

етапах 

Учитель 

1. Железко 

Софія-

Єлизавета 

9-Б Українська 

мова 

«Логічні помилки 

в сучасних газетах 

(на матеріалі газет 

«Високий замок», 

«Життєві історії», 

«Зелена аптека», 

«Добрий 

господар»)» 

2 місце Крикун 

Л.І. 

2. Фіклістова 

Діана  

9-Б Українська 

мова 

«Використання 

фразеологічних 

одиниць у 

публікаціях ЗМІ : 

погляд редактора» 

1 місце Крикун 

Л.І. 

3. Карпенко 

Іван 

9-А Історія «Порівняльна 

характеристика 

реформи Катерини 

ІІ і селянської 

реформи 1861 

року» 

2 місце Буряк 

Ж.М. 

4. Ступницька 

Марія 

10-А Історія «Нацизм. Уроки 

історії» 

3 місце 

(2 місце) 

Шпи-

льова 

Н.М. 

Результати ІІІ (міського) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка   

№ ПІБ Клас Кількість 

балів 

Призове місце на 

міському етапі 

Учитель 

1. Стасько 

Вікторія 

9-А 47 2 місце Шевчук Н.І. 

2. Сафонова 

Анастасія 

9-Б 46 2 місце Крикун Л.І. 



25 

 

3. Стержин-

ська 

Єлизавета 

9-А 45 3 місце Шевчук Н.І. 

Учні 9-Б класу Шаповаленко Катерина, Сафонова Анастасія, Трохимець 

Крістіна під керівництвом Буряк Ж.М.  стали лауреатами  щорічного 14-го 

Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття», метою 

якого є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення 

національної пам'яті, подолання історичних міфів. 

Цьогоріч учні 6-Б класу брали участь у Всеукраїнських літературних  конкурсах 

«Моя мама – найкраща!» (організатором був журнал «Справи сімейні») та «Природи 

ніжний пагінець» (Центральний державний музей-архів літератури та мистецтва 

України). Переможицею стала Шарапа Єлизавета, учениця  6-Б класу, у номінації 

«Найкраще оповідання» (учитель Шевчук Н.І.). 

 
9 листопада 2020 року розпочався ХХІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика. Мовний марафон, який вже традиційно стартує в День 

української писемності та мови, об’єднає учнів 3-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

фахової передвищої освіти, а також студентську спільноту закладів вищої освіти.  

Міністерство освіти і науки України врахувало при організації Конкурсу 

епідеміологічну ситуацію, маркування регіонів за рівнем небезпеки поширення 

коронавірусу (COVID-19) та організовувало   захід із дотриманням законодавства 

України, проведення окремих (1-3) етапів Конкурсу в дистанційному форматі.  

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на 

виконання Указу Президента України від 09 листопада 2007 року № 1078 «Про 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» відповідно до 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року 

№ 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 

643/15334, з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки України, 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-xxi-mizhnarodnogo-kunkursu-z-ukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika
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Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів», ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

  Учні гімназії 172 «Нивки» традиційно брали участь у конкурсі знавців рідної 

мови ім.П.Яцика. Лауреатами стали учні 5-В класу Оверчук В., Венгер В. (учитель 

Буткова В.О.). 

Участь вчителів кафедри у відкритих заходах,  творчих проектах 

Буряк Ж.М. та Шпильова Н.М. після відбору стали учасниками проєкту 

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США 

та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академією Української преси. Діяльність проєкту направлена на розвиток навичок 

критичного сприйняття інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в 

навчальну програму закладів освіти. У рамках проєкту розробляються навчальні 

матеріали для вчителів (8-10 клас), проводяться тренінги для установ-учасників 

проєкту (школи, ІППО, педагогічні ЗВО), розроблено онлайн-курс з медіаграмотності 

Very Verified. 

Буряк Ж.М. та Шпильова Н.М. пройшли навчання з інфомедійної грамотності 

та отримали матеріали для інтеграції цих навичок у свої уроки. Ціль проєкту – 

навчити учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, 

усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти. 

Діяльність проєкту розпочалась у 2018 році, на сьогодні в проєкті беруть участь 

уже 654 школи і близько 3000 вчителів з усіх областей України. Інфомедійна 

грамотність – важлива навичка сучасної зрілої особистості. Саме тому цей проєкт має 

на меті навчити учнів мислити критично та розбиратись у лавині інформації, яка 

присутня в медіа, допоможе вчителям зробити уроки сучаснішими та зацікавити учнів 

у вивченні свого предмету. 

Шпильова Н.М. 20.04.2021 року провела відкритий онлайн-урок з історії 

України  з учнями 8-Б класу  на тему «Ліквідація Кримського ханства. Російсько-

турецькі війни ІІ половини 18 століття». Захід здобув високу оцінку головного 

спеціаліста Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації Попової Т.Л. 

Під час проведення районного  етапу конкурсу «Учитель року-2021» у номінації 

«Українська мова та література», що відбувся дистанційно з 02.11 до  13.11.2020 року, 

очолювала одну з творчих груп журі Шевчук Н.І., а Крикун Л.І. працювала як член 

журі. 

Майстер-класи учасниці записали на відео, переглянувши які, члени 

журі   оцінили відповідно до педагогічних ідей учителів. Співбесіда за змістом 

наданого матеріалу відбулася на платформі ZOOM. Так само були оцінені й уроки, 

які вчителі проводили за однією темою та з дотриманням вимог. На платформі ZOOM 

пройшло й засідання членів журі, які прокоментували  виставлені бали. За 
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результатами всіх випробувань переможницею стала учитель української мови та 

літератури ліцею № 23 «Кадетський корпус» Степна Вікторія Олегівна, яка стала 

переможцем і у міському етапі конкурсу. 

Також  щорічно Крикун Л.І. бере участь у перевірці власного висловлення ЗНО 

як член журі. 

Виховні заходи 

13 жовтня 2020 року учні гімназії №172 "Нивки" відзначили День захисника 

України та День козацтва. Брали участь у таких цікавих заходах: "Урок мужності", 

QR-квест до Дня козацтва, конкурс малюнків на асфальті "Історія козацтва очима 

дітей", враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української 

державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення. Під час 

проведення виховних годин учні 1-11-х класів підготували цікаві презентації про 

історію виникнення козацтва,подальший розвиток і утвердження його як громадської 

сили, здатної істотно впливати на процес консолідації суспільства; інтерактивні ігри, 

вікторини, конкурси малюнків. 

    
 Учні 6-Б класу гуртка «Молодіжний клуб» БДТ Шевченківського району 

брали участь у конкурсі запальних патріотичних речівок.  

До Всенародного Дня батька 15.09.2020 року учні 6-Б,8-В,9-А класів  гуртка 

«Молодіжний клуб» БДТ Шевченківського району за сприяння Шевчук 

Н.І.,Москаленко В.М. підготували святкове відео з побажаннями, піснями, 

авторською поезією (https://youtu.be/LzogNk0k7W4) та брали участь у флешмобі. 

9 листопада учні та вчителі гімназії 

№172 «Нивки» брали участь в ювілейному 

ХХ  радіодиктанті. У День української 

писемності та мови тисячі українців щороку 

влаштовують загальнонаціональний флешмоб 

і приєднуються до події у всьому світі. 

 

https://youtu.be/LzogNk0k7W4
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Буткова В.О. започаткувала серед учнів 5-х класів знімання відеоблогу котика 

Інжира про українську мову. 

Крикун Л.І. організувала конкурс плакатів «Мова єднає всіх» серед учнів 6-9-х 

класів та та провела мовознавчий квест «Покращуй свою грамотність» серед учнів 7-

А класу. 

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. У цей день 

українці на весь світ заявили про своє прагнення жити у вільній, незалежній, 

демократично розвиненій європейській державі.  Із нагоди свята учні гімназії брали 

участь у флешмобі «Шлях до свободи» та виховних годинах, які були проведені 

класними керівниками.  

Дуже хвилюючою подією стало написання листів військовослужбовцям у 

госпіталь, організоване Національною бібліотекою України серед учнів 5-х класів 

(учителі Буткова В.О., Буряк Ж.М.). 

  
Тиждень правознавства традиційно відбувся в гімназії з 09 по 11 грудня 2020 

року під керівництвом Буряк Ж.М. Традиційною була виставка плакатів «Чи знаєш 

ти свої права?». Окремо два турніри найкращих правознавців відбулися серед учнів 

9-А та 9-Б класів. А в 9-А класі Буряк Ж.М. провела  ігровий урок-суд за мотивами 

казки «Червоний чепчик». Важливим аспектом правового виховання стала зустріч із 

представниками ювенальної поліції Шевченківського району учнів 5-6-х класів. 
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Шпильова Н.М. повела цікавий урок всесвітньої історії  із використанням 

театралізованих постановок «Доколумбові цивілізації» з учнями 8-Б класу. 

Серед учнів 5-А та 5-В класів 

відбувся новорічний квест до Дня 

святого Миколая (організували Буряк 

Ж.М. та Буткова В.О.). 

 

Під час Новорічних свят учні 6-10-х 

класів готували відеоказки, змагалися 

за найкраще втілення новорічних 

фантазій . 

 
19 лютого у гімназії 172 "Нивки" урочисто було відзначено Міжнародний день 

рідної мови. Учні 4-А та 6-Б (у співпраці з Бородійчук Н.М. та Шевчук Н.І.) провели 

конкурс творчих робіт "Яка наша мова?" та флешмоб  "Мова - коштовний скарб 

народу". Крикун Л.І. провела віртуальну подорож «Люби, бережи та знай свій рідний 

край» з учнями 8-Г класу. Шевчук Н.І. провела конкурс листівок «Цікаві 

фразеологізми» серед учнів 6-Б класу.  
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20 травня учні та вчителі гімназії долучилися до флешмобу до Дня вишиванки.  

 
До 150-річчя від Дня народження Лесі Українки учні гімназії №172 «Нивки» 

підготували багато цікавого, а саме: 

-прес-інтерв’ю «Що ви знаєте про Лесю?»; 

- круглий стіл «Леся Українка – сильна жінка»; 

- zoom-конференції «Інтерпретації творчості Лесі Українки»; 

- літературні хвилинки «Поезія, мов музика лунає»; 

-  поетичний флешмоб «Поезія Лесі Українки мовами народів світу»; 

Крикун Л.І. (учні 8-Г,9-Б класів), Решетняк Т.О.(учні 6-В класу), Шевчук Н І 

(учні 6-Б, 9-А класів), Мусієнко С.В. (учні 10-Б класу), Буткова В.О. (5-А, 5-В класи) 

брали найактивнішу участь у районному онлайн-проєкті «І все таки до тебе думка 

лине», флешмобі «Поезія Лесі Українки», відкритих уроках, присвячених цій події. 
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Також відеозаписи віршів Лесі Українки учні 5-х класів надіслали на сайт  

Національного музею літератури України. 

 

 
Із  нагоди відзначення 207-річниці славетного Кобзаря у 

гімназії традиційно відбулися творчі заходи. Провели арт-

челендж до дня народження Тараса Шевченка. Петрунь А., 

учень 8-Г класу, записав  відеорозповідь про Кобзаря та 

розмістив  публікацію у соцмережах під 

хештегом #Читаємо_Шевченка. Єднаймо душі словом 

Кобзаря! 

До Дня народження Т.Шевченка Решетняк Т.О. 

провела STEM-квест «Пізнаємо Шевченка» з учнями 6-В 

класу. Буткова В.О. та Мусієнко С.В. організували конкурс 

малюнків і  кросвордів до творів поета серед учнів 5-х 

класів. 

Крикун Л.І. провела віртуальну подорож «Незабутні сторінки історії України»  

та мовознавчий конкурс «Найрозумніший» серед учнів 8-Г класу. 

Шевчук Н.І. з учнями 9-А класу виконала проєкт «Світова велич Шевченка». 

Висвітлили такі теми:  

1. Світова велич українського поета. 

2. Визначні діячі світової культури про Шевченка. 

3. Вплив Шевченка на літератури інших народів. 

4. Шевченко та історико-культурний поступ України. 

5. Вшанування пам'яті поета в Україні й за кордоном. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWutpItwlaicIB2_O2sgp4UR2RlDdNB-KTW8oDFKj9ASogeTXf2kEGqPuANdLOdqmuKuBrh3TtQFj0rRPD4gvwyjIfd1urn31URWbg4Vk9K0ve73e_xr1U69LjMARba-8uPCNn6mpia_gT3jUjPzsyQ2xUlBR6BJ99osgNgFlmzNTBLFz_hJesjWD72aNTrEUY&__tn__=*NK-R
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Форми творчої роботи були різними: презентація, відеоряд , літературні 

ребуси тощо. Переможицею стала Басараба С. 

Також Шевчук Н.І. провела конкурс «Найкраща ментальна карта. Т.Шевченко 

"Назар Стодоля" серед учнів 9-А класу. 

14 травня 2021 року виповнилося  150 років від дня народження видатного 

українського письменника, неперевершеного майстра соціально-психологічної 

прози, новатора модерністської техніки письма, експресіоніста, тонкого спостерігача 

людської душі, гуманіста і просвітителя Василя Семеновича Стефаника. 

На шанування пам'яті письменника у гімназії було проведено круглий стіл 

«Василь Стефаник - майстер новели», ініціаторкою якого стала Решетняк Т.О. 

Під час проведення круглого столу відбувся перегляд та обговорення добірки 

відеоматеріалів, присвячених творчій діяльності В.Стефаника. Учні 10-А класу  

підготували доповіді, у яких висвітлили різноманітні аспекти біографії, творчості та 

культурно-громадської діяльності видатного письменника. 

У гімназії тривав протягом квітня травня 2021 року літературний марафон 

«Прочитай твір В.Стефаника» серед учнів 10-11 класів. Мусієнко С.В. провела такі 

цікаві заходи: 

1) конкурс презентацій «Дослідження творчої спадщини Василя Стефаника»;  

2) дискусія та обговорення з учнями 10-х класів статті Остапа Українця «Музей для 

себе: як у рідному селі зберігають пам’ять про класика». 

Сисак Є.М. провела конкурс малюнків до літературних казок, вікторину 

«Мандруємо казковими стежками літературних казок» серед учнів 5-х класів. 

Протягом навчального року вона започаткувала й провела конкурси кросенсів серед 

учнів 5-8-х класів, вивчаючи твори зарубіжної літератури. Найбільш цікавими були 

кросенси 5-х класів «Аліса в країні див» та 8-х класів «Маленький принц». 

Ходенкова К.Е. у січні 2021 року 

серед учнів 7-х класів провела обговорення 

«Пушкін та його друзі» , «Пушкін у ліцеї», 

у лютому підготувала проєкт із учнями 6-х 

класів «Ми рекламники», «Ми художники» 

та «Ми сценаристи» за мотивами повісті 

В.Короленка «Сліпий музикант»; із учнями 

9-х класів написала власне висловлення 

«Нора» (за п'єсою «Ляльковий дім»). 

 

Шевчук Н.І. та Буткова В.О. протягом року проводили з учнями 5-8-х класів 

написання фанфіків за мотивами прочитаних творів з української літератури. 

Також  учні 6-Б, 8-В, 11-А класів  класів  гуртка «Молодіжний клуб» БДТ 

Шевченківського району під керівництвом Котелі Т.М. та завдяки плідній співпраці 

Шевчук Н.І.  спільно брали участь протягом 2020-2021 н.р. у таких заходах: 
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 Онлайн вітанні до Дня ветерана та людей похилого віку; 

 «Дивовижний світ музики» –  виховному заході, присвяченому Міжнародному 

дню музики;  

 У відеовітанні, присвяченому Дню працівників освіти «Ми вчителю 

вклоняємось доземно»; 

 Акції «Ми пам’ятаємо», присвяченій визволенню України та Києва від 

фашистських загарбників;  

 Участь у «Воркшопі від колег» з  КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти» в бібліотеці №135;  

  Літературно-музичному журналі «Мова українська, мова солов’їна»; 

 Підготовці та запису відео до Дня Гідності та Свободи; 

 Флешмобі, присвяченому Всесвітньому Дню дитини та Дню позашкілля м. 

Києва; 

 Флешмобі «Збройні сили України – наша міць і наша сила»; 

 Челенджі до Всесвітнього дня Української хустки; 

 Новорічних та Різдвяних вітаннях:  «Йде святий Миколай, ти добром його 

стрічай!»,  Новорічному квесті «Новорічно-Різдвяний передзвін»; 

 Відеомарафоні «Хто вони? Герої Небесної Сотні?»; 

  Взяли участь у літературній вітальні ; зустрічі з поетом-піснярем, волонтером 

В. Купрієнком (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав); 

 Весняному вернісажі, присвяченому захисту прав жінок та миру;  

 До Міжнародного Дня дарування книг;зустрічі із Заслуженою артисткою 

України, диктором Національного радіо України, поетесою Ларисою Недин; 

 Флешмобі, присвяченому 150-річчю від Дня народження Лесі Українки; 

 Підготували відеопроєкт до 130-річчя від Дня народження Павла Тичини; 

 Підготували відеопроєкт до 140-річчя від Дня народження Марійки Підгірянки; 

 Челенджі до 90-річчя видатного українського митця Олександра Білаша; 

 Відеопроєкті до Дня Землі; 

 Великодніх вітаннях захисникам України; 

 Взяли участь у флешмобі «Моя мама –  найкраща!» 

 Підготували відеовітання до Дня Матері; 

 Підготували відеовітання до Дня Примирення та Перемоги;Шевчук Н.І. 

провела «Урок звитяги» з учнями 6-Б класу; 

 Всеукраїнських літературних  конкурсах «Моя мама – найкраща!» (журнал 

«Справи сімейні» та «Природи ніжний пагінець» (Центральний державний 

музей-архів літератури та мистецтва України).  

 



34 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



35 

 

Методичне об’єднання вчителів естетичної та фізичної культури 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми, над якими працювали вчителі методичного об’єднання: 

№ ПІБ Тема (проблема) 

1 Музика Катерина Вікторівна Роль фізичного виховання у формуванні 

здорового способу життя. 

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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2 Бондаренко Олег Ігорович Фізичні вправи та їх вплив на гармонійний 

розвиток дитини. 

3 Галабурда  Дмитро  

Юрійович 

Вплив уроків фізичної культури на 

успішність школярів у навчанні. 

4 Тарасюк  Ірина Семенівна Індивідуалізація та розвиток творчих 

здібностей учнів – запорука самореалізації 

дитячої особистості.  

5 Шкуратова  Оксана 

Олексіївна  

Формування творчої компетенції на уроках  

трудового навчання та креслення. 

6 Кулик  Тетяна  Аксентіївна Використання сучасних освітніх технологій, 

інтерактивних методів навчання на різних 

етапах уроку. 

Результативність роботи вчителів: 

П.І.Б. 

вчителя 

Предмет   

олімпіади Інші конкурси, змагання 

Музика 

Катерина 

Вікторівна 

Фізкульту

ра  

- 
 

Kids’ Athletics – 2 місце 

Змагання «Мотузковий парк 

2021» 

  

Бондаренко 

Олег 

Ігорович 

Фізкульту

ра - 

Галабурда 

Дмитро 

Юрійович 

Фізкульту

ра - 

Тарасюк 

Ірина 

Семенівна 

мистецтво 

Охременко Вікторія 6-

Б, 1 місце 

Попова Катерина 6-Б,  2 

місце 

Стасько Вікторія 9-А, 2 

місце 

Ніколко Катерина 9-А, 

3 місце 

INSHEART – перший 

міжнародний онлайн пленер 

«Мистецтво об’єднує світ. 

Україна 2020» «Янголи добра» 

Персональна виставка 

живописних полотен у 

національному історико-

архітектурному музеї 

«Київська фортеця» 

Участь у колективній виставці 

«Створюючи красу» 

Участь у колективній виставці 

«Моє натхнення» 
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Встановлення рекорду України 

у категорії «Мистецтво, масові 

заходи, вперше». 

Участь у міжнароднії науково-

практичнії конференції до Дня 

захисту дітей. 

Шкуратова 

Оксана 

Олексіївна 

Трудове  

навчання, 

креслення 
-  

Кулик  

Тетяна  

Аксентіївна 

Основи 

здоров’я -  

Позакласні  заходи: 

Захід Відповідальний 

Спортивне свято до Дня сім’ї Бондаренко О.І., Галабурда Д.Ю., 

Музика К.В. 

ZOOM конференція з профорієнтації 8-

9 клас 

Кулик  Тетяна  Аксентіївна 

Конкурс «Безпечний інтернет. Як не 

нашкодити собі» 

Кулик  Тетяна  Аксентіївна 

Конкурс робіт до Дня сім’ї Тарасюк  Ірина Семенівна 

Творча виставка робіт до дня 

народження Т.Г.Шевченка 

Тарасюк  Ірина Семенівна 

Конкурс робіт ZOOM до Дня матері Тарасюк  Ірина Семенівна 

Виставка робіт «Безпека дорожнього 

руху»  

Тарасюк  Ірина Семенівна 

Виставка робіт « Пожежна безпека 

очима дітей» 

Тарасюк  Ірина Семенівна 

Конкурс робіт ZOOM до Великодня Тарасюк  Ірина Семенівна 

Команда гімназії №172 «Нивки» посіла ІІ місце у змаганнях осіннього Кубку 

голови Шевченківського району серед закладів загальної середньої освіти за 

програмою «Дитяча легка атлетика IAFF» 
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Мотузковий парк 2021 

 

 
Свято до Дня сім’ї 
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Kids’ Athletics 

 

 .   

Тарасюк Ірина Семенівна взяла участь у міжнароднії науково-практичнії 

конференції до Дня захисту дітей. 
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Учні гімназії №172 "Нивки" брали участь у встановленні рекорду України в 

категорії "Мистецтво, масові заходи, вперше". Наші діти долучилися до 

Міжнародного дитячого онлайн-пленеру "ЯНГОЛИ ДОБРА" з максимальною 

кількістю юних художників з усієї України та юних художників з інших країн світу, 

які проживають на території України. 

 
Майстер-клас у КМДА 2020р. 
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Методичне об’єднання вчителів початкової школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цьому навчальному році учні початкової школи приймали участь в онлайн 

олімпіадах на платформах «На урок»: математика, українська мова, я досліджую 

світ, загальний курс початкової школи; та на платформі «Всеосвіта» - українська 

мова. Багато учнів отримали високі результати досягнень. 

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 (10 вчителів) 

Нікітенко І.О. - вища категорія, учитель-методист; Слабоспицька Т.Л.- вища категорія, 

учитель-методист; Микульська Г.В. - перша категорія; Білоніжка О.В. - перша категорія;  

Шемет Т.В.- вища категорія, учитель-методист; Бородійчук Н.М. – спеціаліст, вихователі 

ГПД: Савчук Т.В. – вища категорія, вчитель-методист, Ходенкова К.Е. – спеціаліст, 

Осташко Н.Л. – вища категрія, 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. 
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В 2020-2021  навчальному році за підсумками  результатів успішності учнів по 

молодшій школі 23 учні  мають відмінні результати. 

4-А - 5 учнів 

     4-Б -  9 учнів 

    4 -В - 9 учнів 

Учні третіх класів, які працювали за програмою НУШ всі мають гарні успіхи та 

демонструють помітний прогрес  навчанні. 

В цьому навчальному році треті класи продовжили працювати  за програмою 

НУШ. Багато заходів, в рамках цієї програми, було проведено для дітей , хоча і 

доводилося працювати он-лайн. Всім було дуже цікаво. Дітям дуже сподобалося 

брати участь в онлай- олімпіадах, онлай- заходах, хоча і про офлайн заходи всі також 

пам’ятали. Відбулися і цікаві зустрічі, і майстер- класи, і екскурсії, і спортивні свята.  

Вийшов  цікавий і насичений різними подіями рік . 

Майстер клас «Екологічне дерево» 4- В клас. 

  

Конкурс читців " Збережемо природу рідного краю" 
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Нагородження Розумників за 1 семестр 

 

День Захисника України 

   

Хеллоуїн 
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Створювали лепбук до теми Вода 

 

 

Новорічні розваги 

 

Конкурс на кращого читача віршів до дня народження Лесі Українки 
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Веселі старти до Дня сім’ї 

   

Екскурсія в Сирецький парк 

   

День Вишиванки 

 

Закінчення навчального року 
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Методичне об’єднання класних керівників 
 

 

Не може виховувати той, 

хто не виховує себе самого. 

Януш Корчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 соціально-

педагогічних програм класних 

керівників і творчих груп 

педагогів, матеріалів 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду роботи, 

матеріалів атестації класних 

керівників; 

 оцінює роботу членів 

об’єднання. 

 

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.  
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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, науковцями, спортсменами, культурними 

діячами (письменники Майданович Т., Куприієнко В. та ін.)   

             
Спільні заходи з Будинком дитячої творчості, Національною бібліотекою України 

для дітей, Центром творчості «Шевченківець», громадськими організаціями та їх 

представниками (Благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам «В добрі 

руки»);  

           

 спільні заходи, до участі в яких активно залучаються учні, вчителі та батьки: 

флешмоби, конкурсно-розважальна програма до Міжнародного жіночого дня, 

районні та міські конкурси до Дня народження Т. Шевченка та ін. 

 Брейн-ринги, квести («Турнір правознавців», Квести за допомогою OR-кодів, 

брейн-ринг знавців української мови та історії, математичний конкурс, та ін.) 

 Проекти, фестивалі ( «Інтелект-турнір 2020-2021»)  

      

 Творчі вечори і театральні вистави (новорічні музичні номери «Казковий 

номер», привітання дітей на Свято Святого Миколая, та ін.);   
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 Фотоконкурси («Всеукраїнський урок доброти», «До Дня Гідності та Свободи») 

 Екскурсійні онлайн-програми (залучення до освітніх проектів «Історичний 

Київ» і «Культурний  пакет школяра»). 

 Районні та міські заходи «Авторській номер», «Янгол добра» 

              

 Профорієнтаційні заходи (профорієнтаційне тестування учнів 9-10 класів від 

Комп’ютерної Академії, лідерські челенджі в рамках проекту «Еко-хвиля» та ін.)  

             
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 віртуально відвідують Національний музей  історії Києва, Національний 

музей історії України, Національний науково-природничий музей НАН України, 

Київський планетарій, Київський музей-аптека, 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. 
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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 3-11 класів з шкільним офіцером 

поліції (ШОП) Оніщук Світланою Михайлівною, регулярне проведення 

профілактичних лекцій «Увага. Діти на дорозі!», «Кібербулінг» та ін. 

 Управління культури і заклади району. Гуртки Будинку дитячої творчості 

Шевченківського району та Центру творчості «Шевченківець» на базі гімназії, 

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 2020-2021 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 
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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».   

     
З метою формування правової свідомості учнів, підвищення правової 

традиційно в гімназії проходила декада правових знань.  

Позаурочна виховна діяльність. 

У гімназії №172 «Нивки» створено розгалужену систему гурткової роботи, яка 

охоплює художньо-естетичний, підприємницьку діяльність, 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 «Шкіряний м’яч » (5, 6 кл.) 

 Волейбол (9, 11 кл.) 

 Хореографічний гурток (3,4,5,6 кл.) 

 Гурток з гри у футбол «Дитяча легка атлетика» (6,7 кл.) 

 Гурток з вивчення англійської мови «Speaking Club» (9 кл.) 

 Гурток шахів (3, 4 кл.) 

 Гурток «Підприємницька діяльність»  (10, 11 кл.) 
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 Гурток Тхеквондо (3, 4, 5 кл.) 

 Гурток «Робототехніка» (8, 9  кл.) 

 Гурток «Розвиток емоційного інтелекту (11 кл.) 

 Гурток малювання «Палітра»  (5, 6 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 «Дитяча легка атлетика», участь у районних 

та міських змаганнях з шахів «Шаховий дебют», участь районному конкурсі дитячої 

та юнацької творчості «Здорове людство», участь у районному та міському конкурсі 

«Інтелект-турнір», участь у районному етапі змагань «Мотузковий парк», участь у 

районному конкурсі дитячого малюнку «Моя мрія».  

  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, 

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. 
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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 подання 

до громадського бюджету «Лідерського проекту», який допоможе втілити у життя 

популяризацію діяльності лідерів учнівського самоврядування та дозволить 

виховувати майбутніх лідерів нашої держави в більш комфортному освітньому 

середовищі. Також у 2020-2021 році лідери самоврядування відвідали притулок для 

тварин «В добрі руки». 

      
У 2020 -2021 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 2020-2021 навчального року  представники Ради учнівського 

самоврядування гімназії брали активну участь у таких районних та міських заходах: 

«Інтелект-турнір», районних челенджах та флешмобах  на підтримку екології 

«Ми за чисте майбутнє», участь в проекті «Здорове людство». 
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      Робототехніка в Гімназії №172 «Нивки»  

У 2020-2021 році наша гімназії № 172 «Нивки» відкрила гурток  "3D  

моделювання" та робототехніки 

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 освітнього процесу. 

Так, наприклад, до проведення різноманітних загальношкільних заходів, таких як: 

щорічний  «Урок мужності», «День батька», «Всеукраїнський урок доброти», 

спортивні свята «Олімпійські старти».  

http://www.gimn172.kiev.ua/
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Залучаються батьки до проведення тематичних онлайн-виховних годин, вечорів, 

дискусійних   клубів. Тематика виховних заходів різноманітна, але найбільша увага 

приділяється профілактичній і профорієнтаційній роботі. 

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), 

професійної спрямованості учнів, схильності до різних типів професій, 

визначення професійних переваг; 

 онлайн-відвідування учнями 9-х, 11-х класів днів відкритих дверей навчальних 

закладів міста Києва; 

 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.  
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В рамках проведення профорієнтаційної роботи у 2020-2021 навчальному році до 

гімназії завітали успішні люди і поділилися своїм досвідом з учнями старших класів. 

Відбулись профорієнтаційні екскурсії о Київського національного університету 

культури й мистецтв, НТУУ України «КПІ ім. Сікорського», КНУКіМ, участь у 

Міжнародному проекті «Фінансова грамотність», відбулась зустріч учнів 11-А, 11-Б 

та 11-В класів з представниками КНЄУ, НАУ, ДУТ, які провели презентацію 

навчального закладу та профорієнтаційне тестування. 

 

Протягом року психологічна служба здійснює психологічний супровід 

1-11класів 

       Головною метою діяльності психологічної служби гімназії  є підвищення якості і 

забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології та соціальної роботи, 

спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних 

можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх 

учасників навчально – виховного процесу, посилення розвивального і виховного 

компонентів в системі освіти. 

Проблема над якою працювала психологічна служба : «Організація психологічного 

супроводу для учасників НВП в питанні  психологічного супроводу в умовах 

карантину ».                                                                                                         

    Учні 5-х класів – це діти молодшого підліткового віку. В цей час відбувається 

інтенсивне формування особистості, розпочинається перехід від дитинства до юності 

у фізичному, психічному і соціальному відношенні. 

 - Зростає контроль кори головного мозку над інстинктами та емоціями (відбувається 

гальмування) можливість управління своїми емоціями; 

 - Зникають попередні дитячі інтереси, з’являються нові; 

 - Виникає в деяких учнів прагнення до самостійності й властивих дорослим форм 

поведінки; 

 - Діти цього віку потребують особливої уваги до себе. 

Труднощі в їх вихованні зникають, коли батьки (вчителі) враховують нові потреби і 

запити дитини. 

Молодший підліток – допитлива, активна, різка, діяльна, галаслива й емоційна 

дитина, яка прагне до всього нового й незвичного. 

Під впливом складнішого змісту навчання в 5-му класі відбуваються зміни в 

навчальній діяльності підлітків. Вони частіше висловлюють сумніви, ставлять 

запитання, висувають гіпотези, вступають в суперечки, вимагають додаткових 

доказів. Їх інтелектуальний (розумовий) розвиток значно випереджає їхній досвід. 

Абстрактне мислення (мислення термінами, поняттями) 5-класника перебуває у стадії 

свого становлення, тож учні відчувають труднощі в абстрагуванні понять. Найкраще 

засвоюється молодшими підлітками матеріал, що спирається на адекватно (вдало) 

підібрані наочні образи. 
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Як ідеал у молодших підлітків виступає образ якоїсь людини, (вчителя, батьків, 

товаришів, героїв книг і кінофільмів тощо). Завдання батьків і вчителів звертати увагу 

на те, щоб ідеали були дійсно ідеалами (позитивному, спонукати дітей не менш 

захоплюватися, а намагатись походити на ідеальну людину, зіставляти свою 

поведінку з її поведінкою). 

Кожен рік проводиться діагностика та анкетування  здобувачів освіти з метою 

оцінювання їхнього рівня адаптації  

   Для цього були проведені такі дослідження : 

1) Тест « Рівень творчих схильностей »- виявлення рівня загальної ,шкільної 

самооціночної та міжособистісної тривожності підлітків; 

 2) Тест « Конструювання по початковим буквам» - виявити рівень мовленнєвого 

розвитку учнів , багатство його словникового запасу, в дослідженні брало участь 110 

учні, у яких був визначений рівень продуктивності і стійкості уваги: 34 учнів в класі 

мають високий рівень продуктивності і стійкості уваги –31 % і  58  учнів середній 

рівень продуктивності та стійкості уваги –53%. І низький рівень  18 - 16% ; 

 3) Тест « Направлення на оцінку або отримання знань» - мета цього дослідження  

виявлення мотивації навчальної діяльності , а також навчально – виховної діяльності 

учнів, діагностовано : 

- високий бал направленості на оцінку або отримання знань  у 42 учнів; 

- середній бал в  68 учнів; 

- низький бал – 0 учнів , 

 4) Тест « Вивчення психологічної адаптації в 5-их кл. навчальної діяльності в школі» 

. Мета цього дослідження визначити  психологічну адаптацію 5-х класів  до 

навчальної діяльності в школі ,в класах  більшість дітей  має високий та середній 

рівень  адаптації до навчальної діяльності це: високий рівень -52%; середній рівень 

48%; 

5) Тест «Методика шифрування цифрових символів» - Визначення продуктивності і 

стійкості уваги, в дослідженні брало участь 110 учнів, у яких був визначений рівень 

продуктивності і стійкості уваги: 39 учнів в класі мають високий рівень 

продуктивності і стійкості уваги –35 % і  65 учнів середній рівень продуктивності та 

стійкості уваги –58%. І низький рівень  6 - 7% ; 

 6) Методика « Мотивація до предметів »,  дослідження спрямованості та рівня 

розвитку внутрішньої мотивації діяльності при вивченні конкретних навчальних 

предметів , більшість дітей мають високий,це 43 учні -39%, середній рівень 58- учнів 

і низький рівень тільки в 9 учнів – 8%  ; 

 7) Соціометричні дослідження – вивчення внутрішньо групових взаємодій між 

учнями класу. 

   Завдяки соціоматриці (визначення статусу й ролі кожного учня в класному 

колективі) ми можемо бачити  вибір всіх учасників.  
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    Взагалі, аналіз виборів учнів за допомогою соціограми дає нам змогу визначити 

певні категорії учнів відповідно до їх соціального статусу  в представленій групі та 

сфері діяльності, в  усіх 5 класах.  

А саме: 

“Універсальний лідер”  - 9 учнів; 

“Лідери  ” –  31 учнів; 

“Переважаючі”, тобто особи, що мають позитивний психологічний статус –62 учні; 

“Аутсайдери ” особи, що мають нульовий психологічний статус –22 учні; 

“Ізольовані” – таких дітей не виявлено . 

Поради класним керівникам - створювати атмосферу дружелюбності та щирого 

прагнення допомогти однокласнику. Акцентувати увагу класу на успіхах кожного, 

вчити радіти успіхам іншої людини, формуючи емпатію .  

    Психологічна адаптація: питання опитувальника виявляють рівні розуміння 

навчального матеріалу і працездатності в школі; вміння використовувати навчальну 

допомогу і засвоєний спосіб навчальної діяльності для виконання подібного завдання; 

зацікавленість навчальною діяльністю; психоемоційний та соматичний стан дитини. 

Останні чотири роки систематичних досліджень вказують на те, що переважна 

більшість учнів 5 класів (більше ніж 98 %) протягом вересня-жовтня демонструють 

високий і достатній рівні адаптації до навчальної діяльності в школі. Протягом двох 

останніх років відсутні учні на «низькому» рівні. 

Загальна 

кількість 

учнів 5-х 

класів 

% 

Легка 

форма 

адаптації 

до базової 

школи 

(високий 

рівень) 

% 

Достатній 

рівень 

адаптації 

% 

Низький 

рівень 

адаптації 

Дезадаптація 

до базової 

школи 

% 

124 

 
100% 64 52 60 48 0  

У рамках проведених діагностик психологічною службою  будуть вирішуватися 

наступні задачі: 

 Збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників навчально-виховного 

процесу; 

 Розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: 

емпатійності, толерантності, ініціативності, комунікативності, адаптивності, 

асертивності, навичок самостійного прийняття рішень. 

 Розвиток у учнів здібностей до професійного самовизначення та самореалізації; 

 Актуалізація позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу, 

як найактуальніша складова гармонійного життя; 

 Розвиток доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі школи; 

 Власне професійне самовдосконалення.    



59 

 

Профорієнтаційна робота психолога з учнями. 

Профорієнтаційна робота з учнями 9, 11 класів проводилась за методиками: ДДО 

Клімова, карти зацікавлень, Дж. Холланда. 

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 завжди беруть активну участь у районних та міських конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях, але у 2020-2021 н.р. більшість олімпіад були скасовані в 

зв’язку з протиепідеміологічними заходами боротьби з поширенням Covid-19. 

Частина учнів за підтримки педагогів гімназії спробували свої сили у різноманітних 

он-лайн олімпіадах та конкурсах. 

 

Динаміка кількості призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

75 60 74 68 76 скасовано 

 

 
 

 

Кількість призерів І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу МАН  

(у порівнянні за 2015-2016 --- 2020-2021 н.р.) 
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2015-2016 2 - - 5 3 - 6 3 5 2 26 

2016-2017 - 2 - 5 1 - - 4 4 2 18 

2017-2018 4 - - 4 1 - - 3 4 1 17 

2018-2019 - - - 2 2 - - 2 3 - 9 

2019-2020 - 1 - 5 2 - - 6 2 - 16 

2020-2021 2 - - 2 4 - - 4 2 - 14 

 

 

 

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. 

26

18

17

9

16

14

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Система заходів формування основ інформаційної культури учнів гімназії 

 

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 2020-2021 навчальному році була 

спрямована на: 

 виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, 

вміння користуватись бібліотекою; 

 інформаційне забезпечення всіх аспектів освітнього процесу 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.  

Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне 

забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою 

Індивідуальні й 

групові 

консультації 

Систематичне 

складання та внесення 

змін до картотеки 
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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 (3 кл -720, 7 кл - 198, 5 кл - 102, 10 кл - 31) 

Згідно з Типовими навчальними планами для  4, 8-х класів були замовлені 

підручники з базових та профільних предметів на 2021-2022  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 гімназії 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 дня народження Л.Українки; 

- виставка-привітання до Всесвітнього дня поезії  та інші 

2. Проведені масові заходи: 

- Акція «Підручнику  -  довге життя» 

- Екскурсії учнів до  бібліотеки  3-4 кл. 

- Бесіда  «Подорож книжковими полицями». 

- 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. 
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-  Тиждень профорієнтації. 

Станом  на 31.05.2021 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, 3, 11кл. 

На бібліотечних уроках, на класних і шкільних заходах за сприяння педагогів 

гімназії можна використовувати різні ідеї і можливості з виховання духовно-

моральних цінностей через книгу. Розумні та грамотні порадники особливо потрібні 

сучасним учням.Тому бібліотека та педагогі 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.  

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 2020-2021 н.р.» 

  

К-ть учнів Високий рівень (10-12 балів) Достатні

й рівень 

(7-12 

балів) 

Низький рівень (1 - 3 бали) 

Клас 

на 

поча

ток 

року 

на 

кіне

ць 

року 

К-

ть 

уч

нів 

% Прізвище, ім'я учня 

К-

ть 

уч

нів 

% 

К

-

т

ь 

у

ч

ні

в 

% 
Прізвище, 

ім'я 
Предмет 

3-А 34 33   0     0   0     

3-Б 34 34   0     0   0     

3-В 30 31   0     0   0     

4-А 30 30 5 17 Литвин Назар, Пивовар 

Аліна, Приходько Аліса, 

Ткаченко Ярослав, 

Шрамко Олександра 

17 57 0 0     

4-Б 32 32 9 28 Годун Анжеліка, 

Коцеруба Тімур, 

Максимов даніїл, 

Осадчий Дмитро, 

Повстяна Варвара, 

Потапчук Марія, 

Смірнова Софія, 

Строгонова Златослава, 

Яроцька Катерина 

16 50   0     

4-В 32 32 9 28 Андрущенко Марія, 

Гембарська Софія, 

Дяченко Анна, 

Журавльов Іван, 

Золотухін Михайло, 

Кузьміч Ірина, Мороз 

Єва, Півала Лев, Федак 

Лілія 

21 66 0 0     

5-А 29 30 6 20 Волахатюк Матвій , 

Драченко Володимир , 

Натальченко Святослав , 

Орлов Андрій, Топчій 

Богдан , Трибой Даніїл 

9 30 0 0     

5-Б 28 29 3 10 Антіков Андрій, Швець 

Володимир, Русаков 

Богдан 

18 62 1 3 Пеліпейко 

Віктор 

англійська 

мова 

5-В 35 35 7 20 Бардадим Єлизавета, 

Венгер Вероніка, 

Гриценко Поліна, 

Ібадулаєва Дар'я, 

Оверчук Валерія, 

Сімонов Святослав, 

Шулаіа Ана 

24 69 0 0     
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5-Г 28 30 7 23 Демченко Богдан, 

Любимова Варвара, 

Мелешко Тетяна, Пупач 

Мирослава, Сидоренко 

Єва, Сморгунов Матвій, 

Спорік Емілія 

14 47 0 0     

6-А 29 28 2 7 

Костромікіна Софія, 

Мороз Юлія 

11 39 1 4 Демченко 

Олексій 

Історія, 

Математик

а 

6-Б 34 34 2 6 Охременко Вікторія, 

Полуботко Микола 

26 77 0 0     

6-В 32 31 3 10 Баргамін Денис, 

Науменко Аріна, 

Ткаленко Олександра 

23 74 0 0     

7-А 30 30 0 0   10 33 0 0     

7-Б 32 32 2 6 Індюченко Вероніка, 

Семенюк Ярослава 

7 22 0 0     

7-В 30 30 2 7 Корольова Маргарита, 

Мороз Богдана 

19 63  0 0     

8-А 24 26 1 4 Соломаха Ольга  6 23 4 15 Адаменко 

В., 

Тимчишин 

А., 

Соломний 

О., 

Штурпачу

к Т. 

Укрліт, 

зар.літ, 

англ., 

вс.історія, 

алгебра, 

геометрія, 

географія, 

хімія 

8-Б 28 30 3 10 Демяненко Олександра, 

Старук Максим, Тумка 

Анастасія 

11 37 3 10 Борисенко 

М., 

Камнєв А., 

Камнєв Г. 

  

8-В 28 27 3 11 Лукіна Варвара, 

Любимова Владислава, 

Максимчук Тарас 

10 37 1 4 Лазаренко 

Валерія 
хімія, 

геометрія 

8-Г 28 27 0 0   13 48 0 0     

9-А 30 30 7 23 Аксьоненко Єгор, 

Басараба Софія, Мусієнко 

Євген, Недобор Софія, 

Ніколко Софія, 

Cтержинська Єлизавета, 

Cтасько Вікторія 

14 47 0 0     

9-Б 29 29 4 14 Буличева Катерина, 

Железко Єлізавета-Софія, 

Сафонова Анастасія, 

Фіклістова Діана 

9 31 2 7 Пилипчук 

Всеволод 

Яхновськи

й Єгор 

хімія,  

10-А 29 27 1 4 Мельник Діана 12 44 0 0     

10-Б 28 26 5 19 Кривенко Єлизавета, 

Нікіріна Єлизавета, 

Пєрвова Вероніка, 

Ходаківський 

Володимир, Ціпінська 

Вероніка 

20 77 1 4 Мадяр 

Давід 
зарубіжна 

літератур

а 

11-А 23 23 10 44 Аксаковська Валерія, 

Білий Олександр, 

Галицька Єлизавета, 

13 56 0 0     
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Гречко Аліна, Гуменюк 

Анастасія, Кракович 

Борислав, Мосейко Олег, 

Романюк Діана, 

Стефанська Валерія, 

Шевчук Анастасія 

11-Б 20 20 5 25 Мамаєва, Садлівська, 

Захаренкова, Каплун, 

Барановська 

12 60 0 0     

11-В 21 21 6 29 Каленська, Кіянова, 

Карпишин, Грабко, 

Піскора, Романова 

6 29 0 0     

всьо

го 787 787 102 13  341 43 13 2   

 

Безпека життєдіяльності, профілактика травматизму 

Заходи щодо профілактики травматизму в гімназії 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 Аналіз травматизму учнів та педагогічних 

працівників (педрада) 

серпень  

2020 р., 

червень 2021 

Горова Л.І. 

2 Аналіз причин травматизму учнів 

(батьківські збори) 

вересень - 

листопад 

2020, квітень 

- травень 2021 

керівники 

1-11 класів 

3 Вступні та повторні інструктажі з учнями вересень  

2020, 

січень 2021 

кл. керівники 

4 Цільові інструктажі перед проведенням 

екскурсій 

постійно кл. керівники 

5 Інструктажі з учнями в кабінетах 

підвищеної небезпеки 

вересень -  

травень 

зав. кабінетом 

6 У рамках місячника «Увага! Діти на 

дорозі!» - виховні години, зустріч з 

представниками ДАІ  

вересень - 

квітень  

кл. керівники 

7 Проведені бесіди, диктанти, інструктажі 

на передодні канікул з правил 

дорожнього руху, електричної, пожежної 

безпеки,правил поведінки в громадських 

місцях, на транспорті та біля водойм. 

жовтень, 

грудень 

2020; 

березень, 

травень 2021 

кл. керівники 

8 Практично відпрацьована евакуація учнів 

та педпрацівників з приміщення школи (в 

рамках проведення тижня безпеки 

життєдіяльності учнів) та дня ЦЗ 

вересень 

грудень 

2020 р., 

квітень 2021 

адміністрація 

школи та 

педагогічні 

працівники 

9 Проведення виставки малюнків та січень – Тарасюк І.С. 
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плакатів. Присвячені місячнику: «Увага! 

Діти на дорозі!»; «тижня безпеки 

життєдіяльності учнів» та дня ЦЗ. 

лютий 2020 

р., квітень 

2021 р 

10 Обстежено спортивне обладнання в 

спортзалі та на спортмайданчиках 

серпень 

2020, січень 

2021 

комісія  

11 Проведено брейн-ринги для учнів 9-х 

класів «Чи знаєш ти правила дорожнього 

руху?» 

грудень 

2020, 

березень 

2021 

кл. керівники 9-х 

класів 

12 Проведені виховні години з учнями 3-11 

класів про вибухонебезпечні предмети, 

отруйні речовини тощо 

вересень 

2020 р., 

квітень 2021 р 

кл. керівники 3-11 

класів 

13 Проведено конкурси на кращу 

презентацію з правил дорожнього руху. 

вересень 

2020 р., 

травень 2021 

9-11 класи 

14 Проведено конкурси на кращу 

презентацію «Мої дії в небезпечних 

ситуаціях» 

жовтень - 

листопад 

2020 р., 

квітень 2021 

8-11 класи 

Травматизм учнів під час освітнього процесу у 2020-2021 н. р. відсутній.  

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 3 – 4 

класів та дітей окремих пільгових категорій 

(діти - сироти та діти, які перебувають на 

диспансерному обліку та за висновками 

медичних комісій потребують дієтичного 

харчування). 

З 1 липня 2019 р. працівники їдальні та 

гімназії працюють за принципами ХАССП. У гімназії в наявності затверджені 

примірні двотижневі меню на зимово-весняний, літньо-осінній періоди.  

Щоденно складаються меню-вимоги з урахуванням двотижневого меню, 

наявності продуктів харчування в коморі та відповідно до картотеки страв.  

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. 
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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. 

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: 
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- посібники та методичні матеріали НУШ 

- дезинфікуючі засоби (рідке мило, антисептик, маски, дезинфектор, рідина для 

обробки поверхонь) 

- господарчі товари (туалетний та офісний папір, відра, урни для сміття, відра, 

граблі, паперові рушники тощо) 

- шкільна форма (2 комплекти) та спецодяг 

- оргтехніка (3 ноутбуки, 1 принтер, 2 музичні центри) 

- 3 комплекти меблів для навчальних кабінетів 

     
- посуд у їдальню 

- пароконвектомат, холодильник, посудомийна машина 

     

- придбання шкільної документації 

- медичні засоби 

- спортивний інвентар 

- спортивний майданчик для мініфутболу 
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- снігоприбиральна машина 

- інтерактивне обладання та обладнання для інтерактивного навчання (за 

рахунок Громадського бюджету) 

     

- квадрокоптер, Бфп,  3D-принтер 

   
- обслуговування кнопки тривожного оповіщення;  

- придбання підручників;  

- оплата енергоносіїв;  

- оплата праці педагогічного колективу та технічного персоналу; 

- вивіз побутового та будівельного сміття. 
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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 


