
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

ГІМНАЗІЇ №172 "НИВКИ" 

2021-2022 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 2021-2022 н.р. у гімназії навчалося 768 учнів у 27 класах. Навчання 

проводилося в одну зміну. І ступінь – 3 класи (98 учнів); ІІ ступінь – 19 класів (558 

учнів); ІІІ ступінь – 5 класів (112 учнів). 

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 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, іноземна філологія 

(англійська мова) та інформаційні технології. 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 

10-В інформаційні технології 

11-А математичний 

11-Б іноземна філологія 

У 2021-2022 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 2021-2022 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 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 

     
 

                         
 

                               

2019  64   61 0 3 64 100   0   0  
 

2020  62   60 0 2 62 100   0   0 
 

2021  60   58 2 0 60 100   0   0 
 

2022  52   50 2 0 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 

               
 

                            
 

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

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

 2021-2022  52  39  75  3  6  6  12 4  8  
 

 

Кількісно-якісний склад (педагогічні звання) педагогічних працівників 

гімназії 
 

 
Навч. рік 

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

  Пед. звання «старший   
% 

 
 

   
працівників 

  
методист» 

    
учитель» 

   
 

               
 

2019-2020  62  24  38  9  15  
 

2020-2021  60  24  40  6  10  
 

2021-2022  52  20  38  9  17  
 

 

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 

2021 р. (https://osvita.ua/school/rating/83734) 

 

 

Робота гімназії в умовах воєнного стану 

24 лютого 2022 року Указом Президента в Україні було запроваджено воєнний стан.  

 

Ще до відновлення у березні освітнього процесу педагоги гімназії зустрічалися 

з учнями онлайн. Учителі перенесли фокус уваги з надання академічних послуг на 

підтримку і нормалізацію психічного стану учнів. Демонструючи власний спокій та 

врівноваженість, допомагали заспокоїтись дітям. Учням давали можливість 

висловитись: розповісти про свій настрій, розказати про свої щоденні справи. Коли 

наші гімназисти називали (проговорювали) свої емоції, у них знижувалась 

тривожність. 

Учителі дозволяли дітям говорити про свій сум чи злість, але обов’язково 

спрямовували їх увагу на маленькі перемоги, сильні сторони, гарні новини. 

Переконували, що кожного дня можна знайти щось позитивне. Допомагали учням 

бачити, вчили їх помічати такі події. 

Окрім цього, педагоги та технічні працівники гімназії займалися 

волонтерською діяльністю на території закладу, щоденно готуючи їжу захисникам 

міста. 

 

           
 

28 березня в гімназії було відновлено освітній процес у дистанційному форматі. 

Багато педагогів перебували за межами міста чи країни, але всі щоденно згідно з 

розкладом проводили онлайн-уроки та виховні заходи з учнями. У цьому колективу 

гімназії допоміг досвід дистанційного навчання, що здійснювалося на платформі 

Microsoft Teams. 

 

https://osvita.ua/school/rating/83734
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Для ефективного інформування батьків було продовжено роботу з електронним 

журналом системи «Єдина школа». 

 

Наприкінці квітня директор гімназії та група вчителів за пропозицією 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації взяли участь в роботі 

дитячого оздоровчого табору в Закарпатті, де протягом травня 2022 р. займалися не 

лише дозвіллям дітей, а й налагодили для них дистанційне навчання. 

 

 
 

Ми прикладаємо всі зусилля, щоб захистити, навчити, дати найкраще нашим учням. 
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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» 

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 
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Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої 

школи, профорієнтаційна робота серед учнів, організація ділових ігор серед учнів 

старших класів, участь науково-педагогічного складу Університету до керівництва 

науково-дослідницькими роботами членів МАН «Дослідник». 

З 2019 року додаткова угода про співпрацю з аерокосмічним факультетом 

Національного авіаційного університету. 

Приватний вищий навчальний заклад Інститут землевпорядкування та 

інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті 

Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої 

школи. Запровадження безперервної ступеневої освіти та початкової професійної 

підготовки, ефективного використання педагогічних кадрів та сприяння розвитку 

здібностей і обдарувань учнів. 

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну 

Профорієнтаційна робота з учнями та спільні соціально-виховні заходи.  

 

Співробітництво з громадськими організаціями 

Гімназія №172 "Нивки" співпрацює з громадською ініціативою підтримки 

дітей, позбавлених батьківської опіки «Стій за дітей!», яка допомагає дитячим 

будинкам і будинкам-інтернатам по всій Україні. 

Співробітництво з науковими установами 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної 

академії педагогічних наук України 

Експериментальна апробація методики застосування мультимедійних систем як 

засобів інтерактивного навчання. 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Експериментальна апробація організаційних форм запровадження тестових 

технологій у загальноосвітньому навчальному закладі для визначення рівня 

навчальних досягнень та особистісних якостей учнів. 

Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій 

Кібернетичного Центру НАН України 

Діяльність спрямована на розв’язання актуальних завдань подальшого 

впровадження інноваційних технологій навчання, участь у проекті сприяння вільному 

і оперативному доступу до інформаційних ресурсів навчальних закладів «Моя 

Освіта».  

Співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами України 
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Миртюківська спеціалізована школа Стрийського району Львівської 

області (з 2010) 

Проведення спільних заходів щодо вдосконалення навчально-виховного 

процесу, обмін навчально-методичними матеріалами, організація спільних 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 та ноутбуків у навчальному закладі – 82, 

з них: 74 - використовується у освітньому процесі, 7 – в управлінсько-господарській 

діяльності, 1 – для роботи з бібліотечним фондом.  

Навчальний заклад підключено до мережі Internet. У приміщенні гімназії 

працює Wi-Fi, працює локальна мережа. Комп’ютери підключено до мережі Інтернет.  
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Використання програмного забезпечення АС «Школа». Протягом декілька 

років наша гімназія успішно використовує можливості цієї системи, яку розробляв 

Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій, для організації 

освітнього процесу та процесу адміністрування. Із введенням в дію електронного 

журналу та підключенням до сайту «Моя освіта» – ці можливості значно 

розширилися. Програмне забезпечення систематично оновлюється, так модуль 

«Звіти» сьогодні містить великий перелік документів, які значно спрощують 

створення документації різного типу. Можливість експорту в електронні таблиці та 

представлення документів у текстових редакторах сприяє швидкому та зручному 

створенню нових документів на замовлення управлінь освіти. Використовуючи 

АС «Школа» навчальний заклад оперативно формує статистичні звіти, отримує 

інформацію про учнів, батьків та вчителів. За рахунок впровадження системи 

електронних щоденників для своєчасного інформування батьків є можливість 

сприяти підвищенню показників успішності навчання. 
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      З вересня 2021 року всі вчителі та учні гімназії 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 2021-2022 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 

2021-2022 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 2021-2022 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. 

2021-2022 навчальний рік був зовсім несхожим на попередні роки. Карантинні 

обмеження вже котрий рік поспіль внесли специфіку в звичайний освітній процес. А 

війна перевернула все у житті країни в цілому та кожного окремо. В непростих умовах 

вчителі методоб’єднання перелаштувались на роботу під час воєнного стану.   

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 «проблема -> вирішення» 

здійснювалось в групах WhatsApp, Viber та Telegram. 
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Науково-дослідницька робота та участь у конкурсах теж проходили on-line. Учні 

гімназії Лапшова Поліна (9-А клас) та Любимова 

Влада (9-В клас) посіли призові місця на районному 

та міському  етапах Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови. 

Учениця 10-А класу Стасько Вікторія перемогла у 

відборі міжнародної програми обміну Flex. 

 

Стародуб Н.В. разом з учнями 10-А класу відвідали 

місто Коростень та Музей в темряві «Третя після 

опівночі». 

Плідно працював «Speaking clab» - у вересні 2021 р. відбулась зустріч з волонтером 

Майклом Вілсоном, що спеціалізується на проведенні Speaking clabів з дорослими по 

Києву. 

Вчителі методоб’єднання активно співпрацюють з відділенням іноземних мов 

Національної бібліотеки України для дітей. Так, у жовтні 2021 р. відбулась тематична 

лекція для десятикласників «Лейлі Салаєва (Ажербайжан),  письменниця пише 

англійською» 
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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; 

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 2021 – 2022 н.р. вчителі природничо-математичних наук (математики, 

інформатики, географії, біології, фізики та хімії) працювали над вдосконаленням 

форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу з дітьми методики 

особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з інтересами і здібностями 

учнів. У різних формах роботи широко використовувалися національні традиції. Всі 

організаційні форми методичної роботи були спрямовані на розбудову національної 

школи, на підготовку учнів до свідомої активної участі в суспільному житті держави. 

Вчителі методоб’єднання активно працювали по освоєнню нових технічних 

досягнень педагогічної науки.  

ЦІКАВІ ЗАХОДИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У  

2021-2022 Н.Р. 

«Workshopстворення та програмування роботів», Меліков О. А. 

   

 
Семінар-практикум, Меліков О. А., «Вивчення властивостей звукових хвиль 

та джерел звуку. Темперація та тембр різних джерел звуку». 
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Інтелектуальна гра «Ерудит» проведена на підсумковому уроці, Наркевич І.  

  
Математичний захід на повторення «Морський бій», Наркевич І. І., 7 клас 

    
 

    
 

Розв’язування кросворду з математики, Наркевич І. І., 7 клас 
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Математична гра-подорож, Наркевич І. І., 5 клас 

   
 

Цікава Математика. "Урок від Мудрої Сови", Гордєєва І. М., 6-А, 6-Б, 10-А, 17.02. 

   
У конкурсі «Chemistry victory на 2» учень 10 класу, Карась Дмитро, посів 1 місце 

(Москаленко В. М.) 
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Патріотичне виховання на уроках інформатики. При вивченні в 5 класі теми 

«Величини та команда розгалуження» створювали малюнок прапора України, 

генерували випадкові координати. Вивчаючи тему «Написи» у 8 класі створювали 

написи «Слава Україні», «Героям слава», «Слава нації», «Смерть ворогам» певним 

кольором на певному тлі. Шепель О.В. 

  
Для учнів 7а, 7б і 8б класу вчитель Ходаківська С.О. провела вебквест "Моя 

Україна" 

   
 

 
На уроках хімії в 9-10 класах проводився батл «Здоровий спосіб життя: плюси та 

мінуси». У 7- х класах створювалися командні проекти «Проблема чистої води. 

Джерела забруднення». 

Екологічні проблеми піднімалися в кожному класі при вивченні різних тем. Також 

обговорювалися наслідки використання різних хімічних речовин в умовах війни, 

методи захисту, перша медична допомога. 

Хочеться виділити проект про винаходи саме українських вчених, що сприяли 

розвитку світового суспільства. 
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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 2021-2022 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. 

Діяльність  методичного об'єднання суспільно-гуманітарних дисциплін у 2021-

2022   навчальному році здійснювалася на основі педагогічного аналізу, планування 

роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку 

гімназії , включаючи багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу, із 

метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації 

науково-методичної теми та проблеми гімназії, відповідно до методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови 

та літератури, зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії, 
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правознавства  у  2021-2022   навчальному році, виконання державних програм, 

створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення 

професійної майстерності педагогічних працівників, ефективного використання 

інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу. 

  В основу роботи кафедри покладено особистісну педагогіку. Це дає можливість 

створювати умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, добирати такі методи 

навчання, які передбачають широке використання індивідуальних можливостей 

учнів, спрямовані на формування самостійності, варіативного мислення.  Педагоги 

працювали над формуванням життєвих та предметних компетенцій, розвитком 

творчих здібностей.  

Також варто зазначити, що кожен із вчителів здобував нову та цікаву 

інформацію під час проходження онлайн курсів, конференцій, вебінарів. 

Патріотичне виховання учнівської молоді є важливою складовою навчально-

виховного процесу гімназії. Воно спрямоване на виховання громадянина – патріота, 

самодостатньої особистості, здатної займати активну громадську позицію, 

самостійно вирішувати соціальні, економічні та правові задачі. Орієнтиром у цій 

роботі є «Концепція національно-патріотичного виховання молоді». Тому в гімназії 

вчителі  традиційно проводять заходи, присвячені визначним подіям в історії України 

– річницям подвигу Героям Крут, Дню Соборності України, Міжнародному дню 

пам’яті жертв голокосту, а також з нагоди Дня Збройних Сил України,  Дня пам’яті 

та примирення, Дня партизанської Слави, Дня вшанування учасників бойових дій, 

Революції Гідності. Із метою поглиблення історичних знань щодо вивчення даних 

подій в школі проводилися  уроки пам’яті, виховні години на військово-патріотичну 

тематику. 

У  період  дистанційного навчання у 5-11 класах уроки  відбувались   у  онлайн-

форматі, також проводились онлайн-тести, онлайн-опитування, онлайн-конференції, 

творчі  проєкти.  Учні  створювали  презентації, відеопроекти, брали участь у 

флешмобах тощо.  

 

Виховні заходи кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 н.р. 

До Дня знань 01.09 2021 р. Шевчук Н.І. спільно з Котелею Т.М. та учнями 7-Б 

класу підготувала святкове відеопривітання.  

08.09.2021 р. учні 6-А та 6-В відвідали Національну бібліотеку України для 

дітей та взяли участь у відкритому мікрофоні «Академія в одній особі» з нагоди 165-

річчя від дня народження І. Франка (Буткова В.О., Буряк Ж.М.) 
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09.09.2021 р. проведено давні українські дитячі ігри 

у виконанні сучасних дітей 6-Б класу: «Подоляночка», 

«Кривий танець», «А ми просо сіяли, сіяли» (учитель 

Мусієнко С.В.). 

15.09.2021 р. – учні 6-х класів здійснили похід до 

Театру юного глядача, де переглянули виставу 

«Кентервільський привид» (Буткова В.О., Буряк Ж.М., 

Шпильова Н.М.) 

16.09.2021 р. Шевчук Н.І. організувала цікаву зустріч учнів 7-Б класу з Лесею 

Лужецькою, авторкою книги  «Чимчикун. Історія країни На Добраніч». Це був і 

тренінг, і казкотерапія, і обмін емоціями, і живе спілкування з мисткинею у бібліотеці 

№135. 

17.09.2021 р. Бородійчук Н.М. організувала 

цікаву зустріч учнів 5-А класу з Лесею 

Лужецькою, українською поетесою, автором 

Всеукраїнського проєкту «Мандрівка Миру». Під 

час зустрічі вона презентувала дітям свою книгу  

«Чимчикун. Історія країни На Добраніч». 

24.09.2021 р. проведено виставу для учнів 

5-Б класу  «Зустріч на галявині» (за мотивами 

казки І.Франка) (учитель Крикун Л.І.). 

29.09.2021 р. - учні 6-А та 6-В відвідали Національну бібліотеку для дітей, де 

познайомились з творчістю Вадима Бойка (Буткова В.О., Буряк Ж.М.). 

Протягом вересня 2021 р. з метою розвитку пізнавального інтересу до читання, 

фантазії, уяви серед учнів 8-9-х класів було проведено літературний каламбур 

«Книгоманія» (учитель Крикун Л.І.). 

04.10.2021 р. проведено урок-інсценізацію серед учнів 6-х класів, що стосувався 

міфів народів світу (учитель Сисак Є.М.). 

05.10.2021 р. відбувся конкурс на кращу інсценізацію казки у 5-А, 5-В класах 

(учитель Бородійчук Н.М.). 

06.10.2021 р. на прикладі кращих зразків української духовної лірики та 

заохочення до моральної поведінки у щоденному житті у 9-Г класі було проведено 

конкурс на кращого декламатора духовної лірики «Небесний дар – на Божий вівтар» 

(учитель Крикун Л.І.). 

07.10.2021 р. відбувся узагальнюючий урок-подорож з теми «Лексикологія» у 

5-А класі (учитель Бородійчук Н.М.). 

12.10.2021 р. до Дня захисника Вітчизни підготували проєкти учні 6-Б класу 

«Історії виконавців, авторів і пісень Січових стрільців» (учитель Мусієнко С.В.). 
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20.10.2021 р. проведено урок-вікторину до Дня козацтва за книгою Марії 

Морозенко «Іван Сірко – великий характерник»  у 5-А класі (учитель Бородійчук 

Н.М.). 

20.10.2022 р. у 7-В класі відбувся захист проєктів «Створення Instagram-

сторінки Т.Шевченка» (учитель Решетняк Т.О.) 

         
05.11.2021 р. відбувся урок-диспут «Чи потрібні лицарі в наш час?» у 7-х класах 

(учитель Ходенкова К.Е.). 

06.11.2021 р. до Дня визволення Києва учні 7-Б класу провели дослідницьку 

роботу й підготували відеоролик про одного з героїв  війни, звичайного хлопця з села 

Дивин, що на Житомирщині – Петра Утвенка (учитель Шевчук Н.І.). 

09.11.2021 р. до Дня української писемності та мови учні 7-Б класу приєдналися 

до Всесвітнього флешмобу «Допоки я живу, як святиню, по світу несу рідне слово», 

оголошеного Національною радою жінок України, Світовою Федерацією українських 

жіночих організацій (учитель Шевчук Н.І.). 

Учні 9-Б класу (учитель Шевчук Н.І.) та 9-Г класу (учитель Крикун Л.І.) 09 

листопада долучилися  до написання радіодиктанту національної єдності «Слідом 

за пам’яттю». Автор тексту — письменник Юрій Андрухович. Серед учнів 6-х 

класів проведено  флешінтерв’ю «Що ви знаєте про мову?» (Буткова В.О.).  

Брали  участь учні гімназії  у Всеукраїнському відкритому марафоні з 

української мови імені Петра Яцика, який   проводився з метою розвитку в учнівської 

та студентської молоді стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення 

української мови, формування компетентностей комунікативно, доцільно й 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах 

спілкування. Марафон організували Міжнародний благодійний фонд «Ліга 

українських меценатів» та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

освіти». Найкращий результат серед учнів нашої гімназії  здобув учень 6-Г  класу 

(учитель Буткова В.П.). Серед учнів 5-Б класу було проведено конкурс-гру 



27 

 

«Віршований віночок», щоб виховувати в учнів повагу до українського слова 

(учитель Крикун Л.І.).  

У 6-Б класі відбулося обговорення та інсценування уривків із книги О.Іваненко 

«Друкар книжок небачених» (учитель Мусієнко С.В.). Перегляд та обговорення 

фільму серед учнів 8-х класів «Соловей співає, доки голос має» (учитель Мусієнко 

С.В.). 

26.11.2021 р. проведено виховний захід 

«Запали свічку пам`яті» до Дня пам`яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років (усі члени 

методоб’єднання). 

 

До Дня Гідності та свободи учениця 7-Б 

класу Шарапа Єлизавета брала участь у флешмобі, 

читаючи власну поезію (учитель Шевчук Н.І.). 

Протягом листопада 2021 р. із метою 

покращення читацьких компетентностей серед учнів 5-9-х класів було проведено 

конкурс буккросингів (учитель Крикун Л.І.). 

Переможицею ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Т.Шевченка у ІІ(міському ) етапі  стала учениця 10-

А класу Стасько Вікторія (учитель Решетняк Т.О.) 

06.12.2021 до Дня Збройних Сил України учні 7-Б 

класу підготували відеопривітання (учитель Шевчук 

Н.І.). 

13.12.2021 р. відбувся конкурс візуальної поезії  та 

створення каліграм про природу серед учнів 7-В та 7-Б 

класів (учителі Решетняк Т.О., Шевчук Н.І.).  

 

15.12.2021 р. у 5-А класі 

відбулася зустріч із поетом-бардом, ветераном війни в 

Афганістані, волонтером та письменником 

В.Купрієнком. Було презентовано дитячу книгу автора 

«Мишасько та розгардіяш» (учитель Бородійчук 

Н.М.). 

 

21.12.2021 р.  - Майстер-клас «Виготовлення новорічних свічок» (Буткова В.О., 

Буряк Ж.М.) 
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22.12.2021 р. – новорічний квест для учнів 6-А та 6-В класів (Буткова В.О., 

Буряк Ж.М.). 

22.12.2021 р. проведено літературні змагання «Я диктор телебачення» (загадки, 

приказки) (учитель Бородійчук Н.М.). 

23.12.2021 р. відбувся захист проєктів «Пісня про себе» серед учнів 10-х класів 

(учитель Ходенкова К.Е.). 

24.12.2021 р. - учні 6-В відвідали Національну бібліотеку України для дітей, 

де взяли участь в інтерактивній грі «Про космос» (Буряк Ж.М.). 

У грудні 2021 р. було проведено конкурс на краще виконання поезій Лесі 

Українки серед учнів 8-Б та 8-В класів (учитель Мусієнко С.В.). 

15.01.2022 р. - учні 6-В взяли участь у краєзнавчому квесті на Печерську «Село 

Берестово - резиденція київських князів» (Буряк Ж.М.) 

 
16.01.2022 учні 7-Б класу брали участь у Всеукраїнському артчеленджі 

«Пісенна моя Україна» до Дня Соборності та Дня Державності України (учитель 

Шевчук Н.І.). 

 

25.01.2022 р. було проведено виховні 

заходи до Дня соборності України (всі члени 

кафедри). 
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25.01.2022 р. Національна бібліотека 

України  для дітей гостинно запросила на 

ювілейну зустріч із письменником Анатолієм 

Качаном. Учні 5-А класу брали участь у 

відкритті літературно-мистецької виставки  

«Моє серце – на березі моря» (учитель 

Бородійчук Н.М.). 

02.02.2022 р. проведено інсценізацію 

уривків із комедії «Сто тисяч» серед учнів 8-Б 

класу (учитель Мусієнко С.В.). 

03.02.2021 р. серед учнів 6-х класів проведено виставку ілюстрацій до віршів 

українських поетів ХХ сторіччя : І.Жиленко, С.Чернілевського, І.Калинця (учителі 

Буткова В.О., Мусієнко С.В.). 

08.02-10.02.2022 р. серед учнів 5-х класів було проведено уроки розвитку 

мовлення з метою навчити складати  фанфіки «Пригоди Тома Соєра та Поліанни» 

(учитель Ходенкова К.Е.). 

08.02.2022 р. захист учнівських проєктів  10-Б та 10-В класів «Феміністичні ідеї 

в літературі й суспільному житті» (за мотивами новел О.Кобилянської) (учитель 

Шевчук Н.І.). 

16.02.2022 р. проведено акцію до Дня єдності з учнями 8-В класу (учитель 

Мусієнко С.В.). 

17.02.2022 р. у 6-Б класі проведено урок-диспут «Розмова бляшанки й Шакала» 

- обговорення моральних принципів, за якими живуть герої притч Е.Андієвської 

(учитель Мусієнко С.В.). 

18.02.2022 р. відбувся конкур буктрейлерів до повісті Зірки Мензатюк 

«Таємниця козацької шаблі» серед учнів 5-Г, 5-Д класів (учитель Решетняк Т.О.). 

22.02.2022 р. відбувся  захист проєктів учнів 10-Б та 10-В класів «Українська 

еміграція. Передумови та наслідки» (за мотивами  новели В.Стефаника «Камінний 

хрест») (учитель Шевчук Н.І.). 

29.03.2022 р. реалізовано творчий проєкт у 6-Б класі «Лист другу» (учитель 

Мусієнко С.В.). 

28.03.2022 р. з учнями 9-Г класу було проведено ток-шоу «Стосується 

кожного». 

Вміла мати брови дати, 

Карі оченята,  

Та не вміла на сім світі  

Щастя-долі дати! (за творчістю Т.Шевченка) (учитель Крикун Л.І.). 

Відеоролики читців  патріотичної української поезії підготували учні 7-Б класу  

у березні 2022 року. Усі ми чекаємо Перемоги! Діти України прагнуть Миру! (учитель 

Шевчук Н.І.). 
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01.04 2022 р. проведено урок-дискусію про сирітство ( за мотивам поем 

Т.Шевченка «Наймичка» та «Катерина») серед учнів 9-Б та 9-В класів (учитель 

Шевчук Н.І.). 

18.04 серед учнів 8-х класів відбувся диспут «Хто вони – сучасні Журдени?» 

(учитель Ходенкова К.Е.). 

Учні 7-Б, 10-Б  класів протягом квітня 2022 р. брали участь у міському 

конкурсі дитячої та юнацької творчості «Відновимо наше місто». Це були творчі 

есе, вірші, оповідання, малюнки. Фото робіт відправлено бійцям ЗСУ (учитель 

Шевчук Н.І.). 

    
12.04.2022 р. проведено урок-дискусію «Як я розумію поняття «максимальне 

навантаження»? (за повістю Н.Бічуї «Шпага Славка Беркути») з учнями 8-В класу 

(учитель Мусієнко С.В.). 

26.04 2022 р. створення асоціативних етюдів, викликаних певними художніми 

образами  «Весна 2022 року» учнів 10-Б та 10- В класів (учитель Шевчук Н.І.). 

У травні 2022 р. в Україні відбувся  Всеукраїнський літературно-мистецький 

конкурс «Роду криниця віща» (номінація «Літературна творчість»). 

Переможцями стали Пшенична Ірина – 3 місце (7-Б клас, учитель Шевчук Н.І.), 

Кузьменко Дарина – 2 місце (7-Б клас, учитель Шевчук Н.І.). 

До Дня пам`яті та примирення 08.05.2022 р. Шевчук Н.І., Бородійчук Н.М. 

спільно з Котелею Т.М. підготували спільний проєкт (сценарій та відеороботу). 

02.05.2022 р. відбувся захист творчих проєктів учнів 9-Б та 9-В класів «Велич 

Т. Шевченка. Світове значення спадщини митця» в різних номінаціях (учитель 

Шевчук Н.І.). 

09.05.2022 року серед учнів 11-х класів було проведено урок-роздум «Яке ж 

воно, життя підлітків: щасливе й безтурботне чи складне й проблемне?» (учитель 

Сисак Є.М.). 
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До Дня вишиванки учні 5-х та 7-х  класів за сприяння Шевчук Н.І., Бородійчук 

Н.М. спільно з Котелею Т.М. створили декілька чудових відео, які розкривають 

зашифровані сакральні символи, історію українського  народу. 

Із метою глибокого осмислення учнями значення вишиванки, вироблення 

душевної потреби берегти її як сімейний скарб; виховання в учнів гордості за свій 

народ, національну культуру, любові до рідного краю, пошани до народних майстрів 

було організовано проєкт «Вишиванка – генетичний код українців» серед учнів 9-х 

класів (учителі Крикун Л.І., Шевчук Н.І.). 

До дня матері учні 7-Б класу створили відеоролик (учитель Шевчук Н.І.). 

До Дня Києва учні 5-х та 7-х  класів за сприяння Шевчук Н.І., Бородійчук Н.М. 

спільно з Котелею Т.М. створили відеоролики. 

У ХІІІ Міжнародному поетичному 

конкурсі «В століттях чатує Чернеча гора» 

брали участь такі учні 7-Б класу (учитель 

Шевчук Н.І.): Козленко Софія, Кузьменко Дар`я, 

Середа Олександр, Марковська  Дар`я, 

Пшенична Ірина, Малик Катерина. 

Переможцями стали Пшенична Ірина – 3 

місце (7-Б клас, учитель Шевчук Н.І.), 

Кузьменко Дарина – 2 місце (7-Б клас, учитель 

Шевчук Н.І.). Твори переможців опубліковано у Віснику «В століттях чатує Чернеча 

гора». 

Протягом травня 2022 р. серед учнів 11-А класу відбувся конкурс презентацій 

«Жінки кінця 19 - початку 20 ст.» та захист проєктів «Видатні лемки:  

Б.-І.Антонич, Христина Соловій» (творчий конкурс виконання пісень) (учитель 

Мусієнко С.В.). 

23.05 2022 р. серед учнів 9-Б та 9-В класів проведено цікавий урок «Написання 

листа авторові улюбленої книжки» (учитель Шевчук Н.І.). 

24.05.2022 р. проведено онлайн-вікторину у 5-Г класі до Дня слов`янської 

писемності та культури (учитель Решетняк Т.О.) 

31.05 2022 р. серед учнів 5-А, 5-В класів відбувся урок-вікторина на кращого 

знавця української літератури за підсумками навчального року (учитель Бородійчук 

Н.М.). 

Шевчук Н.І., Бородійчук Н.М. спільно з Котелею Т.М. підготували спільний 

проєкт (сценарій та відеороботу), присвячений Григорію Сковороді – українському  

філософу, просвітителю-гуманісту, поету, музиканту, педагогу.  

Досить творчо  проводила проєктну роботу Шпильова Н.М.з учнями 8-Б та 8-А 

класів. Вони досліджували Доколумбові цивілізації. Із учнями 6-Б класу учитель 

організувала урок-екскурсію в Трипілля. 
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Урок-узагальнення «Життя первісних людей на території України в період 

палеоліту» з учнями 6-Б класу теж було проведено під час екскурсії до 

Палеонтологічного музею. Шпильова Н.М. досить активно використовувала роботу в 

малих групах на уроках історії протягом року. 

    
Під час карантинних обмежень навчання здійснювали у дистанційній формі. 

Були підібрані інтернет-ресурси  для проведення уроків для учнів 5 -11 класів, 

опрацьована інструкція та методичні рекомендації щодо проведення дистанційного 

навчання. Згідно з розкладом уроки проводилися на платформі Microsoft Teams. 

Щоденна робота  відбувалася за  такими етапами: 

1. Проведення онлайн-уроків відповідно до розкладу за допомогою Teams.  

2. Перевірка виконаних завдань. 

3. Підготовка до онлайн - консультацій в умовах дистанційного навчання . 

4. Підготовка учнів 11-х класів до ЗНО. 

5. Розробка опорних конспектів для учнів 5- 9 класів з української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, історії України, правознавства, всесвітньої історії. 

6. Участь у вебінарах на освітніх платформах «Всеосвіта»,  «На урок» тощо. 

Часто застосовували онлайн-тестування на уроках. Постійно працювали над 

створенням  власних онлайн-тестів на освітніх ресурсах «Всеосвіта», «На Урок». Така 

форма дозволяє: 

- перевірити знання учнів, 

- оперативно оцінити (результати з’являються на відповідній сторінці «На Урок» у 

розділі «Результати тестування»), 

- урізноманітнити форми роботи на уроці 

- розвивати навички виконання тестів зі смартфонів та комп’ютерів, 

- після виконання тесту учні мають можливість побачити власні помилки. 
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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 

Фізкультура 
 

 

 

Kids’ Athletics – 3 місце 

  

Бондаренко 

Олег 

Ігорович 

Фізкультура 

- 

Галабурда 

Дмитро 

Юрійович 

Фізкультура 

 

Тарасюк 

Ірина 

Семенівна 

Образотворче  

мистецтво   

Шкуратова 

Оксана 

Олександрів

на 

Трудове  

навчання 
-  

Креслення 
-  

Кулик 

Тетяна 

Аксентіївна 

Основи 

здоров’я -  

Позакласні  заходи: 

Захід Відповідальний 

Спортивне свято «Ми – Олімпійці» Бондаренко О.І., Галабурда Д.Ю., 

Музика К.В. 
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ZOOM конференція з профорієнтації 8-9клас Кулик  Тетяна  Аксентєвна 

Конкурс «Безпечний інтернет. Як не 

нашкодити собі.» 

Кулик  Тетяна  Аксентєвна 

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 

Kids’ Athletics 
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Свято «Ми – Олімпійці» 
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Методичне об’єднання вчителів початкової школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 навчальний рік дуже відрізнявся від всіх попередніх років. Життя 

кинуло нові виклики, спочатку карантин, а потім війна. Доводилося знову 

прилаштовуватися до нових реалій. Вчителі початкової школи намагилися всіляко 

підтримувати своїх учнів та їх батьків. Було проведено багато зустрічей та уроків у 

Zoom, підтримка у вайбер та через телеграм. 

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 (6 вчителів) 

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

учитель-методист; Шемет Т.В.- вища категорія, учитель-методист; Савчук Т.В. – вища 

категорія, вчитель-методист, Ходенкова К.Е. – спеціаліст, Осташко Н.Л. – вища категрія 

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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Учні початкової школи брали 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. 

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

та демонструють помітний прогрес  навчанні. 

Багато заходів було проведено для дітей, хоча і доводилося працювати онлайн. 

Всім було дуже цікаво. Дітям дуже сподобалося брати участь в онлайн-олімпіадах, 

онлайн-заходах, хоча і про офлайн заходи всі також пам’ятали. Відбулися цікаві 

зустрічі, майстер-класи, екскурсії, спортивні свята. Вийшов цікавий і насичений 

різними подіями рік. 

Спочатку ми раділи новій зустрічі у школі. 

     
Розповідали про своїх домашніх улюбленців. 

     ї  

Встигли побувати на екскурсіях.  
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На кіностудії: 

   

 
На Фабриці ялинкових прикрас. 
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Відвідували майстер-класи. 

   
Нагородження Розумників за 1 семестр 

 
День Захисника України 
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Вшановували Героїв Крут 

 
День Соборності України 

   
Готували леп-буки до Дня Рідної мови. 
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Екскурсії в природу. 

 
А ще було навчання онлайн.  

Також малювали малюнки для наших захисників і показували їх один 

одному. 

І, звичайно, мріяли про Перемогу. 

Закінчення навчального року також онлайн. 
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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 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. 
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20 вересня у рамках Олімпійського тижня проведено змагання 5-6 класи "Ми 

олімпійці". 

   
Учні гімназії приймали участь у благодійних заходах. Одним з таких була акція 

«Монетки дітям 2021» і 1 жовтня зібрані кошти були доставлені за призначенням. 

       
6 жовтня, з нагоди 80-річчя трагедії Бабиного Яру, серед здобувачів освіти 

гімназії було проведено ряд виховних заходів. Були показані тематичні фільми учням 

9-11 класів і презентації учням 4-8 класів.  

      
Творчість та креативність є невід’ємною частиною процесу навчання. Учні 

старшої школу застосували ці підходи в оригінальному стилі привітання вчителів у 

їх професійне свято. 
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Також, в гімназії активно працює самоврядування. Старші учні допомагають 

молодшим краще розуміти певні процеси, явища і навколишній світ. Важливим є 

безпечне середовище і спілкування. Тому учні 11-х класів проводили серію 

інтерактивних лекцій на тему булінгу та протидії йому.  

    
Патріотичне виховання є важливим фундаментом для національної 

самоідентифікації учня і громадянина у майбутньому. 7 жовтня учні гімназії 

прийняли участь у патріотичному вишколі-грі «Київ Козак Фест». Такі заходи 

допомагають виховати силу духу та впевненість у своїх силах.  

    
Учні гімназії є активними учасниками громадського життя. Так, 8-го жовтня до 

«Всесвітнього дня захисту тварин» молодша школа нашої гімназії провела уроки 

доброти та зібрала подарунки для безпритульних тварин. А представники 

самоврядування доправили все до адресатів. 
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Систематичні тренування і заняття спортом підверджуються результатами 

змагань учнів. 13 жовтня Збірна команда з легкої атлетики гімназії №172 "Нивки" 

зайняла 3-є місце у змаганнях осіннього Кубку голови Шевченківського району серед 

закладів загальної середньої освіти за програмою "Дитяча легка атлетика IAAF". 

   
9 листопада традиційно відзначають День української писемності та мови. 

Зазвичай у цей день проводять радіо диктант національної єдності. Учні охоче 

долучились до цього заходу. А також, класні керівники проводили окремі активності 

в кожному класі. 

   
В грудні збірна команда учнів гімназії взяла участь у «Інтелект-турнірі» та 

пройшла у фінал. Високі показники учнів в інтелектуальних і фізичних змаганнях є 

показником гармонійного розвитку особистості.  
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6 грудня в гімназії відзначали День Збройних сил України. Це свято покликано 

вірити і поважати людей, стоять на захисті країни. Був проведений конкурс малюнків, 

як серед учнів гімназії так і на рівні міста Києва. 

    
З 10 грудня Самоврядування гімназії №172 «Нивки» протягом тижня 

проводили лекції на підтримку Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та 

«Толерантність».  

       
Сила Української держави це єдність. 21 січня буди проведені заходи щодо 

відзначення Дня Соборності України. Учні 5-6 класів пройшли пізнавальний квест в 

Національній бібліотеці України для дітей. 9-11 класи переглядали тематичні відео а 

4, 7, 8 класи проводили інтерактивні заняття.  
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Важливою датою історії боротьби України за незалежність є 29 січня. В цей 

день вшановується пам’ять Героїв битви під Крутами. Класні керівники провели у 

класах виховні години присвячені патріотичному вихованню.  

                  
16 лютого у День єднання UAразом учні гімназії провели тематичні флешмоби, 

в яких були задіяні 4-11 класи. 

   
З 28 березня Гімназія №172 «Нивки» відновила свою роботу у дистанційному 

форматі. До кінця навчального року було проведено ряд заходів 4-11 класами. Учні 

були залучені до патріотичних, літературних, мистецьких та виховних заходів. 

 
 

Спостерігається тенденція до щорічного зростання кількості змістовних і 

різнопланових  виховних заходів, які проводять класні керівники в класах, і заходів, 
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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. 

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 
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постійним контролем знаходиться стан відвідування учнями гімназії. Ведеться книга 

щоденного обліку відвідування.  

В 2021-2022 н. р. під особливим контролем були такі питання: працевлаштування 

випускників 9 і 11 кл.; позакласна зайнятість учнів гімназії; робота гімназії щодо 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед учнів і проведення роботи по 

правовому вихованню. 

На спільних засіданнях Ради профілактики та МО класних керівників слухались 

звіти класних керівників про роботу з підлітками, які потребують посиленої 

педагогічної уваги та зайнятість учнів гімназії в позаурочний час.  

Багато уваги приділялось протягом року правовому вихованню, профілактиці 

правопорушень серед учнів, питанням боротьби з негативними звичками, 

попередженню наркоманії, СНІДу, індивідуальній роботі з учнями та батьками. Серед 

важливих заходів з цих питань слід відмітити виховні години «Бути здоровим це 

модно» (профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя), 

«Здоровий спосіб життя» (до Міжнародного дня відмови від паління), «Червона 

стрічка толерантності» (до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІДом), 

«Антибулінг», «Захисти себе від насильства. Види насильства над дітьми», 

«Конфліктні ситуації з однокласниками. Знайти правильне рішення», «Безпека 

життєдіяльності».   

   
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.) 
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• Хореографічний гурток (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 (4 кл.) 

• Гурток «Підприємницька діяльність»  (10, 11 кл.) 

• Гурток Тхеквондо (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. 

   
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 
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популяризацію діяльності лідерів учнівського самоврядування та дозволить 

виховувати майбутніх лідерів нашої держави в більш комфортному освітньому 

середовищі. Також у 2021-2022 році лідери самоврядування відвідали притулок для 

тварин «В добрі руки». 

   
У 2021 -2022 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 2021-2022 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». 

    
      Робототехніка в Гімназії №172 «Нивки»  

У 2021-2022 році в нашій гімназії № 172 «Нивки» продовжує успішно працювати 

гурток робототехніки "3D  моделювання". 
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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 «Єдина школа». 

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.  

• через безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного процесу. 

Плідна співпраця батьківської громадськості з методичним об’єднанням 

класних керівників. Проведення спільних засідань.  

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; 

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

міста Києва; 

• цільові зустрічі зі спеціалістами, відвідування центрів довузівської підготовки; 

• проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, які націлені на 

профорієнтацію; 

• оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що 

презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.  

http://www.gimn172.kiev.ua/
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В рамках проведення профорієнтаційної роботи у 2021-2022 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 

класів з представниками КНЄУ, НАУ, ДУТ, які провели презентацію учбового 

закладу та профорієнтаційне тестування. 

Протягом року психологічна служба здійснює психологічний супровід 

4-11класів 

Головною метою діяльності соціально-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 освітнього процесу. 

Проблема над якою продовжувала працювала соціально- психологічна служба: 

«Організація психологічного супроводу учасників НВП в питанні профілактики 

булінгу та  шляхи  подолання  булінгу в підлітковому віці». В цьому році нашій службі 

приходилось знаходити різні шляхи спілкування в умовах карантину та військового 

стану у форматі зум-конференцій та онлайн-тестувань.  

Соціально-психологічна служба гімназії скеровувала діяльність за нормативно-

правовими документами: 

1. Лист “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти 

на 2020-2021 н.р.” 

2. Лист “Про деякі питання щодо створення у 2020-2021 н.р. безпечного 

освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок” 

3. Положення “Про психологічний кабінет загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів системи освіти” 

4. Конвенція про права дитини 

5. Загальна декларація прав дитини 

6. Закон Украйни “Про охорону дитинства” 

7. Закон Украйни “Про попередження насильства в сім’ї” 

8. Наказ Міністерства освіти та науки України “Про вжиття додаткових заходів 

щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми” 

9. Наказ Міністерства освіти та науки України ”Про вжиття заходів, спрямованих 

на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх” 

10. Посадова інструкція практичного психолога гімназії 11.Етичний кодекс 

психолога. 



56 

 

      Робота соціально-психологічної служби була організована згідно Плану роботи на 

2021-2022 н.р.  

У рамках визначеної діяльності соціально- психологічної служби працювала 

над вирішенням наступних завдань: 

• Збереженням та зміцненням психічного здоров’я учасників навчально-виховного 

процесу; 

• Розвитком соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: 

комунікативністю, успішною адаптивністю, емпатійністю, толерантністю тощо; 

• Розвитком здібностей до професійного самовизначення та самореалізації; 

• Розвитком обдарованих дітей; 

• Актуалізацією позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу; 

• Розвитком доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі школи; 

      Чисельність  учасників освітнього процесу, охоплених працівниками соціально – 

психологічної служби у 2021-2022 н.р. становить 768 учнів. 

      Протягом року була виконана робота відповідно до плану за такими напрямками: 

психологічний супровід адаптаційного періоду здобувачів освіти в 5 та 10 класах та 

вивчення рівня адаптації до освітнього процесу. Проведено діагностування на всіх 

паралелях, мета якого є: 

- встановлення адаптивних механізмів учнів при переході з початкової до середньої 

школи, а також  з середньої до старшої школи; 

- складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. 

     Під час спостережень було виявлено незначне зниження адаптації учнів до нових 

умов навчальної діяльності та шкільного життя. Причинами цього в першу чергу 

зміни в навчальному процесі – дистанційна форма навчання.  

Нерозвинута  волова сфера в деяких учнів – небажання, «неможливість», за 

словами учнів, примусити себе планомірно займатися навчанням. Таких дітей не 

приваблює мета, тому що для п’ятикласників характерне переважно емоційне 

ставлення до своєї діяльності. 

      3 метою відстеження адаптаційного періоду в 5-х класах була використана 

діагностична методика для вивчення проходження процесу адаптації учнів 5-х класів 

(Н.Степура). Результати свідчать, що 48% учнів мають високий рівень адаптації, 

достатній рівень – 39%, середній рівень – 33% , низького рівня не спостерігається. 

Визначення рівня навчальної мотивації – 25% учнів мають високий рівень, 75% учнів 

мають  середній рівень мотивації.  

     Також була проведена діагностика для виявлення типу темпераменту і емоційного 

стану за Г.Айзенком, з метою надання рекомендацій вчителям як працювати з учнями 

різних типів темпераменту і визначення психологічного клімату в колективі. 

      Результати роботи були доведені до відома адміністрації школи та класних 

керівників. 
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      Також ще проводились за річним планом такі  діагностики та тести : 

- Тест «Рівень творчих схильностей » 

- Тест «Конструювання по початковим буквам» 

- Тест «Спрямованість учня на оцінку», «Спрямованість учня на отримання знань» 

- Тест «Вивчення психологічної адаптації до навчальної діяльності в школі» 

- Тест «Методика шифрування цифрових символів» 

- Методика «Мотивація до навчальних предметів» 

- Комплексні соціометричні дослідження. 

       З метою визначення готовності учнів 4-х класів до переходу в середню школу  

була проведена психодіагностична робота по визначенню: 

• мотивації до навчання; 

• соціометричного статусу учнів; 

• рівнів  розвитку   пізнавальних   процесів,   пам'яті   (зорової,   короткочасної),  

механічного та зорового запам'ятовування, вербального та невербального 

мислення й уваги, швидкості проходження розумових здібностей.  

      Аналіз результатів показав: 65 % учнів 4-х класів на високому рівні готові до 

навчання в середній школі, 32% на середньому рівні та 3%  недостатньо готові до 

навчання;  

• високий соціометричний статус мають 68 %, низький -32 %;  

• увага: достатній рівень розвитку у 74 % учнів, низький - у 26 %;   

• високий рівень сформованості пізнавального мотиву до навчання мають 62%, 

достатній рівень - 34%, низький  - 4%; 

• достатній рівень вербально - логічного мислення мають 87%,  низький  - 13%;  

• пам'ять: високий рівень 81%, низький -19%. 

     У результаті проведеної роботи, вивчивши і проаналізувавши готовність учнів 

четвертого класу до навчання в середній школі, соціометричний статус у класі, рівні 

розвитку пізнавальних процесів, можна зробити такі висновки: 

• лише два учні четвертого класу  недостатньо готові до навчання у 5 класі; 

• високий соціометричний статус мають 79% четверокласників, низький  - 21%; 

• найкраще в учнів розвинуті такі пізнавальні процеси, як мислення, пам'ять, 

увага. Результати роботи будуть доведені до відома педколектива на 

педконсиліумі та розроблені рекомендації для подальшої роботи з цією 

категорією учнів. 

Психологічною службою гімназії проводиться систематична та планомірна робота 

з профорієнтації учнів випускних класів, а саме:  

• діагностичне тестування учнів за методиками ДДО (Клімова), ОДАНІ-2 

(Федоришина, Карпіловської), професійної спрямованості учнів, схильності до 

різних типів професій, визначення професійних переваг; 

• відвідування профорієнтаційних заходів у бібліотеках міста; 
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• відвідування загальноміської виставки «Освіта України»; 

• робота з профорієнтаційним терміналом; 

• проведення класних годин з учнями 9-х, 11-х класів за темами: «Знайомство з 

професіями», «Я і мій вибір професії», «Шляхи, які ми обираємо», «Світ 

професій», «Що я знаю про працю підлітків?», «Правові поради молоді»; 

• індивідуальні та групові консультації шкільного психолога з профорієнтації, 

аналіз своїх можливостей, схильностей, знань, здатності до прийняття рішення і 

діяльності на основі свідомого наміру; 

• проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, спрямованих на 

профорієнтацію; 

• оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що 

презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.  

Аналіз результатів діагностики учнів 9-х класів вказує на розподіл професійних 

галузей за їх вибором. А саме: 46% – це професії групи «Людина та художній образ», 

24% - професії групи «Людина – людина», 19% - професії групи «Людина – знакова 

система», 7% - професії групи «Людина – техніка», 5% – професії групи «Людина – 

природа». 

 
Діаграма. Вибір професійної галузі учнями 9 класів 

Дещо іншим є розподіл вибору між групами професій учнів 11-го класу. Так, 

51% випускник обирає професії групи «Людина та художній образ», 20 % - професії 

групи «Людина – людина», 10% - професії групи «Людина – знакова система», 18% - 

професії групи «Людина – техніка», 1% – професії групи «Людина – природа». 

 
Діаграма. Вибір професійної галузі учнями 11 класів 

Аналіз результатів за опитувальником професійної готовності виявив певні 

закономірності: 
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1. Незалежно від статі найвищі показники отримала сфера професій типу 

«Людина – художній образ» (до цього типу належать усі творчі спеціальності). 

2. На другому місці сфера професій типу «Людина – людина» (усі професії 

пов’язані з обслуговуванням людей та активним спілкуванням). 

3. На третьому місці в учнів 9-х класів група професій «Людина – знакова 

система» (ці професії пов’язанні з цифровими та буквеними знаками, наприклад: 

бухгалтер, економіст, коректор, програміст, фізик, бухгалтер, фармацевт, коректор, 

юрист, лінгвіст, диспетчер, перекладач, податковий інспектор, кресляр, топограф, 

секретар-друкарка). Отже, учні тяжіють до професій, пов'язаних з обробкою 

інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів. 

Навпаки, в 11-му класі надається перевага групі професій «Людина – техніка» (усі 

професії інженерного, технічного, технологічного напряму, наприклад: технік, 

інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, 

складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо). 

4. У гімназії лише незначна кількість учнів, які хотіли б працювати в сфері 

«Людина - природа» (це такі професії, як агроном, зоотехнік, ветеринар, садівник, 

лісник, ландшафтний дизайнер) 

Позитивним, на нашу думку, є поступове формування у наших учнів інтересу 

до професій, провідним предметом уваги яких є область технічних об'єктів та їх 

властивостей. Найбільш популярними у наших учнів є такі професії: юрист, 

менеджер, секретар, економіст, дизайнер, журналіст, футболіст, програміст, політик, 

психолог, адвокат, підприємець. 

В рамках продовження системної роботи над проблемою «Організація 

психологічного супроводу учасників НВП в питанні профілактики булінгу та  шляхи  

подолання  булінгу в підлітковому віці» в гімназії проводились заходи згідно плану 

роботи гімназії, із залученням самоврядування.  

Проведення заходів  «Виховуємо толерантність», «Причини виникнення і стадії 

розвитку конфліктів. Способи розв’язання», «Види толерантності», « Не мовчи», 

«Обережно, кібербулінг!».  
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Завдяки проведеній роботі очікуються наступні результати: 

• отримання дітьми навичок виходу із кризових ситуацій та зменшення кількості 

конфліктів серед учасників навчально-виховного процесу; 

• збільшення кількості здобувачів освіти, які зможуть навчатися, як правильно 

себе поводити в ситуаціях булінгу; 

• створення позитивного мікроклімату серед учнів в гімназії; 

• актуалізація знань та уявлень здобувачів освіти про негативні наслідки булінгу 

для його учасників. 

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, 
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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 

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 2021-2022 н.р. районний та міський етапи олімпіад були 

проведені онлайн на платформі «ЕDDY» за покликанням: https://ippo.eddy.org.ua. 

Призові місця на районному етапі не були конкретизовані, лише визначено учасників 

міського етапу, в звязки з чим не маємо конкретних результатів для учнів 6-7 класів, 

які брали участь лише в районному етапі. 

Результати районних та міських олімпіад 2021-2022 н.р. 

№ Прізвище, ім'я учня Клас Предмет Вчитель 

Місце 

на ІІІ 

етапі 

1 Гавриш Сергій 9-В англійська мова Кранкус О.В.   

2 Любимова Владислава 9-В англійська мова Шагіахметова Е.С. ІІІ 

3 Андруліс Айна 9-В англійська мова Шагіахметова Е.С.   

4 Лапшова Поліна 9-А англійська мова Мартинюк О.М. ІІ 

5 Тумка Анастасія 9-Б англійська мова Кранкус О.В.   

6 Шутка Владислав 10-А англійська мова Кранкус О.В.   

7 Моїсеєнко Олексій 11-А англійська мова Шагіахметова Е.С.   

8 Руденко Євген 8-А географія Краснобай О.Л. ІІ 

9 Семенюк Ярослава 8-Б географія Краснобай О.Л. ІІІ 

10 Максимчук Тарас 9-В географія Козубенко Л.О. І 

11 Бекмурадов Акмаль 9-В географія Козубенко Л.О. І 

12 Макаренко Катерина 11-А географія Козубенко Л.О.   

13 Ходаківський Володимир 11-Б географія Козубенко Л.О. ІІ 

14 Нікіріна Єлизавета 11-Б географія Козубенко Л.О. ІІ 

15 Артамонов Ілля 10-В інформатика Мельник Б.О.   

16 Ходаківський Володимир 11-Б математика Новоселецький Г.Ю.   

17 Карась Дмитро 10-Б математика 
Новоселецький Г.Ю., 

Гуменюк Н.І. 
ІІІ 

18 Венгер Віктор 10-Б математика 
Новоселецький Г.Ю., 

Гуменюк Н.І. 
ІІІ 

19 Максимчук Тарас 9-В математика Гуменюк Н.І. ІІІ 

20 Мельник Світлана 9-В правознавство Шпиталь Ю.О. ІІІ 

https://ippo.eddy.org.ua/
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21 Тумка Анастасія 9-Б правознавство Шпильова Н.М.   

22 Дем'яненко Олександра 9-Б правознавство Шпильова Н.М.   

23 Молодід Олексій 7-В фізика Меліков О.А.   

24 Лапшова Поліна 9-А біологія Грищенко Н.О. ІІІ 

25 Карась Дмитро 10-Б біологія Грищенко Н.О.   

26 Венгер Віктор 10-Б біологія Грищенко Н.О.   

27 Лапшова Поліна 9-А історія Шпильова Н.М.   

28 Дем'яненко Олександра 9-Б історія Шпильова Н.М.   

29 Тумка Анастасія 9-Б історія Шпильова Н.М.   

30 Рубаха Вероніка 8-Б укр. мова Мусієнко С.В. ІІІ 

31 Індюченко Вероніка 8-Б укр. мова Мусієнко С.В. ІІІ 

32 Максимчук Тарас 9-В укр. мова Шевчук Н.І. ІІ 

33 Стасько Вікторія 10-А укр. мова Решетняк Т.О.   

34 Стержинська Єлизавета 10-Б укр. мова Шевчук Н.І. ІІІ 

35 Ходаківський Володимир 11-Б укр. мова Буткова В.О. ІІІ 

36 Ціпінська Вероніка 11-Б укр. мова Буткова В.О. ІІІ 

37 Карась Дмитро 10-Б хімія Москаленко В.М. ІІІ 

38 Андруліс Айна 9-В німецька мова Старук Л.А. ІІІ 

39 Стасько Вікторія 10-А 

Конкурс імені 

Шевченка 

Решетяк Т.О. (І місце в 

районі) 
ІІ 

 

Динаміка кількості призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

75 60 74 68 76 скасовано 39+ 
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17%
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Кількість призерів І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу МАН  

(у порівнянні за 2016-2017 --- 2021-2022 н.р.) 
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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 

2021-2022 1 - - 3 3 - - 2 4 2 15 

 

Призери І (районного) етапу МАН у 2021-2022 н.р. 
№ Прізвище, ім'я 

учня 

Клас Відділення Секція Місце 

на І 

етапі 

(район) 

ПІБ 

керівника 

Місце 

на ІІ 

етапі 

(місто) 

1 Шутка 

Владислав 

Вікторович 

10-А історія історія 

України 

І Буряк Ж.М. ІІІ 

2 Сафонова 

Анастасія 

Юріївна 

10-А історія всесвітня 

історія 

ІІІ Буряк Ж.М.  

3 Любимова 

Владислава 

Євгенівна 

9-В наук про землю географія І Козубенко 

Л.О. 

ІІІ 

4 Абрамова Кіра 

Станіславівна 

9-Б філософії та 

суспільствознавства 

соціологія І Шпильова 

Н.М. 

грамота 

5 Шаповаленко 

Катерина 

Максимівна 

10-А української філології українська 

мова 

ІІ Решетняк 

Т.О. 

ІІІ 

6 Абрамова Кіра 

Станіславівна 

9-Б іноземної філології та 

зарубіжної літератури 

англійська 

мова 

ІІІ Стародуб 

Н.В. 

 

7 Сафонова 

Анастасія 

Юріївна 

10-А іноземної філології та 

зарубіжної літератури 

англійська 

мова 

ІІ Стародуб 

Н.В. 

 

8 Фіклістова 

Діана Віталіївна 

10-А іноземної філології та 

зарубіжної літератури 

англійська 

мова 

І Стародуб 

Н.В. 

ІІІ 

9 Абрамова Кіра 

Станіславівна 

9-Б хімії та біології хімія І Москаленко 

В.М. 

 

10 Колесніченко 

Вероніка 

Євгенівна 

10-Б хімії та біології біологія 

людини 

ІІ Грищенко 

Н.О. 
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11 Карась Дмитро 

Сергійович 

10-Б хімії та біології медицина І Грищенко 

Н.О. 

 

12 Рум‘янцева 

Вероніка 

Олексіївна 

9-Г хімії та біології хімічні 

технології 

І Москаленко 

В.М. 

грамота 

13 Велікдан Ірина 

Вікторівна 

9-В хімії та біології хімічні 

технології 

ІІ Москаленко 

В.М. 

ІІІ 

14 Вихрист Нікіта 

Сергійович 

9-В екології та аграрних 

наук 

екологія І Москаленко 

В.М. 

 

15 Карпенко Іван 

Олександрович 10-Б наук про землю ГІС - 

Козубенко 

Л.О. 
І 

 

 

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; 

20%

19%

10%
18%

16%

17%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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• разом із класними керівниками, згідно розробленої форми, здійснювалася 

видача та збирання підручників. 

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 2021-2022 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.  

Індивідуальні й 

групові 

консультації 

Систематичне 

складання та внесення 

змін до картотеки 

Самостійна робота 

з бібліотечним 

фондом 

Бібліотека 

Використання 

колекції пам’яток для 

роботи з текстами Перше знайомство 

з книгою 

Складання 

інформаційних 

бюлетенів  

Каталогізація 
Співпраця з 

учителями 

 

Формування та 

оновлення списків 

рекомендованої 

літератури 

Ознайомлення з 

розділами книжкової 

виставки 
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Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне 

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

для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання 

фонду, робота з каталогом. 

Протягом году проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які 

допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги. 

Проводиться відповідна робота з боржниками. Бібліотечним активом зі збереження 

шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи. 

Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю бібліотечний фонд, який 

відповідає змісту навчання у навчальному закладі. Відповідно до встановленого 

порядку, бібліотечний фонд підручників комплектується за рахунок коштів 

Державного бюджету, зберігається у шкільній бібліотеці. Підручники видаються 

(безкоштовно) учням і вчителям, підлягають щорічній інвентаризації і заносяться на 

баланс бібліотеки. 

За минулий навчальний рік у фонд шкільної бібліотеки надійшло  2309  

підручників (4 кл -720, 8 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  4 кл. 

- Бесіда  «Подорож книжковими полицями». 

- Місячник  шкільної бібліотеки під  гаслом «Бібліотека нової Української школі  -  

простір для освіти учнів». 
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-    фотокрос  «Я – читач…», «Моє хобі – читання» 

-  до Дня дитячої та юнацької книги. 

-  Тиждень профорієнтації. 

Станом  на 31.05.2022 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 2021-2022 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 

4-А 33 33   0     0   0     

4-Б 34 34   0     0   0     

4-В 31 31   0     0   0     

5-А 29 28 8 28 Божко Софія, Журавська 

Анна, Литвин Назар, 

Пивовар Аліна, Телятник 

Платон, Ткаченко 

Ярослав, Чугуєва 

Валерія, Шрамко 

Олександра 

14 50 0 0     

5-Б 27 27 4 15 Годун Анжеліка, Осадчий 

Дмитро, Повстяна 

Варвара, Смірнова Софія 

8 30 0 0     

5-В 30 29 6 21 Гембарська Софія, 

Дяченко Анна, 

Кононенко Данило, 

Кузьміч Ірина, Мороз 

Єва, Тесленко Варвара 

14 48 0 0     

5-Г 28 28 10 36 Бевза Богдан, 

Гушанський В'ячеслав, 

Єрьоміна Поліна, 

Ігнатенко Герман, 

Ігнатенко Гліб, Савін 

Тимофій, Степанчук 

Марк, Федун Софія, 

Хом'як Поліна, Чуб 

Святослав 

16 57 0 0     

5-Д 24 24 8 33 Барабанова Марія, 

Бердар Аміна, 

Вишневський В'ячеслав, 

Залуцький Андрій, 

Корольова Регіна, 

Самчук Олена, Ропіцька 

Вероніка, Мазур 

Олександра 

13 54 0 0   

6-А 31 31 6 19 Вихрист Богдан, 

Волохатюк Матвій, 

Драченко Володимир, 

Натальченко Святослав, 

10 32 0 0     
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Топчій Богдан, Трибой 

Даніїл 

6-Б 30 29 1 3 Русаков Богдан 20 69 0 0     

6-В 35 35 10 29 Бардадим Єлизавета, 

Венгер Вероніка, 

Гриценко Поліна, 

Грищенко Марія, 

Єрмолаєва Катерина, 

Ібадулаєва Дар'я,  

Нікітюк Нікіта, Сімонов 

Святослав, Оверчук 

Валерія, Шулаіа Ана 

17 49 0 0   

6-Г 30 30 9 30 Демченко Богдан, 

Любимова Варвара, 

Мелешко Тетяна, Пупач 

Мирослава, Сидоренко 

Єва, Сморгунов Матвій, 

Спорік Емілія, Ковальов 

Єгор, Шевчук Анна 

14 47 0 0     

7-А 31 31 6 19 Добродомова 

Олександра, 

Костромікіна Софія, 

Пелешенко Анастасія, 

Яаджи Алміла, Вареник 

Людмила, Мороз Юлія 

10 32 0 0     

7-Б 34 34 1 3 Охременко Вікторія 24 71 0 0     

7-В 33 31 4 13 Науменко Аріна, 

Потьомкін Ілля, 

Солодкий Андрій, 

Ткаленко Олександра 

16 52 0 0     

8-А 28 28 1 4 Гергалов Максим 6 21 0 0     

8-Б 32 32 4 13 Індюченко Вероніка, 

Петрович Назар, Рубаха 

Вероніка, Семенюк 

Ярослава 

7 22 0 0   

8-В 30 30 3 10 Мороз Богдана, 

Корольова  Маргарита, 

Соломаха Олексій 

20 67 0 0   

9-А 28 28 3 11 Бородійчук Ірина, 

Лапшова Поліна, 

Соломаха Ольга 

10 36 0 0   

9-Б 28 28 4 14 Демяненко Олександра, 

Абрамова Кіра, Тумка 

Анастасія, Старук 

Максим 

18 64 0 0   

9-В 28 29 8 27 Андруліс Айна, 

Бекмурадов Акмал, 

Гавриш Сергій, Жатікова 

Валерія, Кротюк 

Анастасія, Лукіна 

Варвара, Любимова 

Владислава, Максимчук 

Тарас 

14 48 0 0     

9-Г 28 26 2 8 Романчук Олександра, 

Штоюнда Даніїл 

20 77 0 0   

10-А 23 22 8 36 Бондар Дарія, Бондар 

Катерина, Буличева 

11 50 0 0   



70 

 

Катерина, Пеккенен 

Каріна, Сафонова 

Анастасія, Стасько 

Вікторія, Трохимець 

Крістіна, Труш Анастасія 

10-Б 22 22 9 41 Аксьоненко Єгор, 

Басараба Софія, Венгер 

Віктор, Карась Дмитро, 

Карпишин Володимир, 

Недобор Софія, Ніколко 

Катерина, Павленко 

Наталія, Стержинська 

Єлизавета 

11 50 0 0   

10-В 17 17 3 18 Мусієнко Євген, Тищенко 

Дарина, Некрут Михайло 

12 70 0 0   

11-А 24 26 8 31 Верич Вікторія, Ганько 

Вікторія, Макаренко 

Катерина, Мельник 

Діана, Мельник Вікторія, 

Овсепян Софія, Фень 

Олександра, Ярчак 

Катерина 

18 69 0 0     

11-Б 28 25 19 76 Бельчук Вероніка, 

Борисова Марина,  

Головченко Карина, 

Гуменюк Єлізавєта, 

Долінський Владислав, 

Кодубовський Гордій,  

Лавер Софія, Нікіріна 

Єлизавета, Новобранець 

Віталій, Омельченко 

Вероніка, Пєрвова 

Вероніка, Руденський 

Степан, Савчук Вероніка, 

Стародубцева Ольга, 

Тимошенко Андрій, 

Тимошенко Марія,  

Ходаківський 

Володимир, Ціпінська 

Вероніка, Шпур Данило 

6 24 0 0     

всьо

го 776 768 145 19  329 43 0 0   

 

Безпека життєдіяльності, профілактика травматизму 

Заходи щодо профілактики травматизму в гімназії 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 Аналіз травматизму учнів та педагогічних 

працівників (педрада) 

серпень  

2021 р., 

червень 2022 

Горова Л.І. 

2 Аналіз причин травматизму учнів 

(батьківські збори) 

вересень - 

листопад 

керівники 

4-11 класів 
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2021, квітень 

- травень 2022 

3 Вступні та повторні інструктажі з учнями вересень  

2021, 

січень 2022 

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 

2021; 

березень, 

травень 2022 

кл. керівники 

8 Практично відпрацьована евакуація учнів 

та педпрацівників з приміщення школи (в 

рамках проведення тижня безпеки 

життєдіяльності учнів) та дня ЦЗ 

вересень 

грудень 

2021 р., 

квітень 2022 

адміністрація 

школи та 

педагогічні 

працівники 

9 Проведення виставки малюнків та 

плакатів. Присвячені місячнику: «Увага! 

Діти на дорозі!»; «тижня безпеки 

життєдіяльності учнів» та дня ЦЗ. 

січень – 

лютий 2022 

р., квітень 

2022 р. 

Тарасюк І.С. 

10 Обстежено спортивне обладнання в 

спортзалі та на спортмайданчиках 

серпень 

2021, січень 

2022 

комісія  

11 Проведено брейн-ринги для учнів 9-х 

класів «Чи знаєш ти правила дорожнього 

руху?» 

грудень 

2021, 

березень 

2022 

кл. керівники 9-х 

класів 

12 Проведені виховні години з учнями 3-11 

класів про вибухонебезпечні предмети, 

отруйні речовини тощо 

вересень 

2021 р., 

квітень 2022 р 

кл. керівники 4-11 

класів 

13 Проведено конкурси на кращу 

презентацію з правил дорожнього руху. 

вересень 

2021 р., 

травень 2022 

9-11 класи 

14 Проведено конкурси на кращу 

презентацію «Мої дії в небезпечних 

ситуаціях» 

жовтень - 

листопад 

2021 р., 

квітень 2022 

8-11 класи 

Травматизм учнів під час освітнього процесу у 2021-2022 н. р. відсутній.  



72 

 

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. 

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.  
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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 

Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії №172 «Нивки» за рахунок 

бюджетних коштів 2021 року 

Електроустаткування для підігріву води теплоносіїв – 950000 грн 

    
Комп’ютерна техніка – ноутбуки, 38 штук – 709248 грн 

інтерактивна панель – 91000 грн 
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Господарчі роботи 

 Заміна радіаторів – 49000 грн 

 Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища - 210254,56 грн 

 Санітарна обрізка дерев - 29713,59 грн 

 Заміна на горищі люків та дверей на протипожежні-73292,02 грн 

      
Мийні  та дезінфікувальні засоби 
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Громадський бюджет м. Києва 

Обладнання для актової зали -205000 грн 

     
Скеля для спортивної зали – 199875 грн 

    
Робототехніка (лего-набори) -121495грн 
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Інтернет забезпечення для приміщень гімназії – 300000 грн 

 
Тренажери для спортивного майданчика -273000 грн 

 

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 
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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 


