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ВСТУП 

Основною місією розвитку Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І 

ступеня» є забезпечення духовно-морального, соціального, особистісного та інтелектуального розвитку 

учнів, саморозвитку, самовдосконалення, збереження і зміцнення здоров'я учнів, підготовка на цій основі 

випускників, готових до життя у відкритому і мінливому світі. 

Виконання місії можливе в рамках національного освітнього ідеалу, що представляє собою вищу мету 

освіти, ідеальне уявлення про людину, на виховання, навчання і розвиток якої спрямовані зусилля основних 

соціальних суб'єктів: держави, сім'ї, школи, суспільних і громадських інституцій. На основі національного 

виховного ідеалу основна стратегічна мета розвитку НВКможе бути сформульована таким чином – 

педагогічна підтримка становлення та розвитку високоморального, відповідального, ініціативного та 

компетентного громадянина України, досягнення високого рівня соціальної зрілості випускника, його 

готовність до самостійної життєдіяльності в суспільстві, яке постійно змінюється, до професійного 

визначення в інтересах особистості і держави, до духовно - морального самовдосконалення, 

підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, 

сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. 

Основними завданнями, які педагогічний колектив визначав на 2014-2015навчальнийрік були такі: 

1. Завдання управлінської діяльності 

1.1. Створення умов для різнобічного розвитку особистості шляхом задоволення потреб учнів у 

самоосвіті, отриманні додаткової (у тому числі платної) освіти). 

1.2. Створення в гімназії ефективної моделі профільної та допрофільної освіти на основі 

профільного самовизначення учнів, потреб регіону, навчально-методичного та кадрового 

забезпечення. 

1.3. Створення оптимальних умов для підвищення кваліфікації, методичної майстерності, творчої 

самореалізації та самовдосконалення кожного вчителя. 

1.4. Створення психологічної атмосфери для особистісно усвідомленої свободи організації 

педагогічної діяльності. Формування в колективі успішності, співучасті, співпраці. 



1.5. Продовження роботи над створенням здоров’язберігаючого простору для всіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу. 

1.6. Продовження роботи над упровадженням в управлінський процес ІКТ. 

1.7. Інноваційна діяльність закладу відповідно до Концепції НВК «Школа інтелекту, здоров’я, 

духовності». 

1.8. Залучення батьків та представників громадськості до участі в розбудові освітньо-

виховного простору гімназії. 

1.9. Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. 

2. Завдання для педагогічного колективу 

2.1. Покращення якості освітніх послуг, максимальне наближення їх до національних та 

міжнародних стандартів шляхом: 

- моніторингу навчальних досягнень учнів з метою вироблення відповідних рекомендацій щодо 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня; 

- переорієнтації на системно-діяльнісний підхід у вивченні навчальних дисциплін; 

- використання в освітньому процесі ІКТ та інтерактивних технологій; 

- впровадження здоров’язберігаючих технологій; 

- впровадження в життя моделі профільної та допрофільної освіти на основі профільного 

самовизначення учнів, потреб регіону, навчально-методичного та кадрового забезпечення. 

- впровадження в життя програми партнерства з ВНЗ. 

2.2. Розробка та впровадження в життя комплексної програми роботи з обдарованими учнями від 

1-го до 11-го класів шляхом: 

- діагностики обдарованості; 

- психолого-педагогічного супроводу обдарованості; 

- дотримання принципу наступності та неперервності в роботі з обдарованими учнями; 

- наукове керівництво роботою з обдарованими, через співпрацю з ВНЗ. 

2.3. Впровадження в життя експериментальних проектів та інноваційних методик: 

- «Психолого-педагогічне проектування особистісного та соціального розвитку особистості 

учнів»; 



- «Інтел Навчання для майбутнього»; 

- «Інтелект України»; 

- «Розвивальне навчання»; 

- «Гуманна педагогіка Ш.Амонашвілі»; 

- «Навчання в русі». 

2.4. Неперервне вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності, творче 

самовираження та самореалізація кожного педагога. 

2.5. Реалізація виховних завдань через поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, 

національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, громадськості. 

І. Реалізація права громадян на освіту 

1. Загальні положення  

Основними документами, якими у своїй діяльності керується НВК, є: 

- Конституція України; 

- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; 

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року №778; 

- Інструкція про організацію та діяльність гімназій, затверджена наказом МОН від 20.07.95 №217; 

- рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови; 

- накази, листи  управління освіти і науки Бориспільської міської ради; 

-  власний Статут, затверджений рішенням Бориспільської міської ради від 26.07.2011року № 950-13-

V; 

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу 21.09.2008 

року; 

- типові  документи, що регламентують перебування учнів у закладі освіти; 

- Конвенція ООН «Про права дитини»; 



- Державні стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової та повної загальної 

середньої освіти; 

- інші нормативно-правові акти в галузі освіти. 

Робочий навчальний план складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими Міністерством освіти і науки України: 

1. Умови прийому учнів до НВК «Гімназія «Перспектива» 

Набір до 1-го класу здійснюється відповідно до Закону України про освіту, Закону України про 

загальну середню освіту, Положення про загальноосвітній навчальний заклад на загальних засадах та на 

підставі рішення міської ради про закріплення за школами вулиць мікрорайону. 

Набір до класу за проектом ―Інтелект України‖ здійснюється на конкурсній основі.  

У 2014-2015 н. р. в НВК навчалося 189 першокласників.  

Набір до 5-го класу гімназії здійснюється на конкурсній основі без вимог до місця проживання учнів 

на закріпленій за закладом території. Додатковий набір здійснюється за наявності вільних місць.  

 Учні, які не пройшли конкурсний відбір до гімназії, навчаються відповідно до рішення міської ради в 

ЗОШ №1,3 або в закладах, обраних батьками. 

2. Рівний доступ до якісної освіти 

У 2014-2015 навчальному році Бориспільським НВК дотримано вимог законодавства щодо реалізації 

учнями права на освіту. Відповідно до рішення Бориспільської міської ради в закріпленому за закладом 

мікрорайоні проживає 1328дітей і підлітків віком від 6-ти до 18-ти років. 

Навчаються у Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» – 1354 учні. У т.ч.: 

- школа І ступеня (1-4 класи) - 648 учнів; 

- гімназія (5-9 класи) – 563 учні; 

- гімназія (10-11 класи) – 143 учні. 

- У т.ч.: 

- індивідуальне навчання на дому – 3 учні; 

- інклюзивне навчання – 4 учні. 



- Не навчаються – 2 учні (не підлягають навчанню за станом здоров’я) 

3. Структура НВК 

У структурі навчально-виховного комплексу знаходяться загальноосвітня школа І ступеня та гімназія 

«Перспектива» (школа ІІ-ІІІ ступеня). 

Учні навчаються в 44 класах. У початковій школі – 21 клас(з них 5 – у другу зміну), у гімназії – 

23 класи. Середня наповнюваність класів – 30,7 учня. 

На задоволення звернень батьків створено 6 груп продовженого дня, в яких перебуває 208 дітей. 

Час перебування дітей у групі – з 12.00 до 18.00. Організовано триразове гаряче харчування. 

4. Право на вибір власної траєкторії навчання 

4.1. Початкова освіта: 

-традиційна методика; 

- методика розвивального навчання (3-В, 7-А класи); 

- проект «Інтелект України (1-А,Б; 2-А, 3-А, 4-А класи); 

- індивідуальне навчання на дому (4 учні); 

- інклюзивне навчання – 4 учні. 

4.2. Основна школа допрофільна освіта: 

- вивчення двох іноземних мов з 5-го класу (5,6,7,8,9-В кл.); 

- допрофільні класи з поглибленим вивченням математики (8-А,Б; 9-А,Б класи); 

- допрофільні класи з поглибленим вивчення української мови (8-Г, 9-Г). 



4.3. Основна школа профільна освіта: 

- профільний математичний – 11-А, 10-Б класи, 

- профільний економічний – 10-А клас; 

- профільний філологічний (іноземна філологія) – 10-В, 11-Б класи; 

4.4. Варіативність навчання: 

Курси за вибором: 

- логіка, хореографія, елементи геометрії, розвиток продуктивного мислення (початкова школа); 

- російська мова (8-А,Б), «Міфологія» (6-А,Б,Г), «Видатні постаті України» (8 – А,Б,В),  

«Англійська мова навколо світу» (9-В), «Подільність цілих чисел» (8-А), «Формування здорового 

способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (8-Б), «Фізична географія Київської області» (8-А,Б,В), 

«Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів» (9-А,Б), «Геометричний 

практикум» (9-А,Б), «Ірраціональність у рівняннях,нерівностях і алгебраїчних виразах» (10-А,Б), 

«Обираючи професію» (10-А,Б), «Досліджуючи гуманітарне право» (10-Б,В), «Застосування похідної 

до розв’язування задач» (11-А). 

Факультативи: 

- «Логічні стежинки математики» (6-Б); 

- «Вчись думати» (5-Б,В); 

- «Вибрані питання з алгебри» (7-А,Б); 

- «Геометрія як практика, логіка, фантазія» (7-Г); 

- «Крилаті вислови та їх літературні першоджерела» (9-В); 

- «Обчилювальний практикум» (10-А0; 

- «Безпека харчування» (10-А0; 

- «Гіди-перекладачі» (німецька мова, 10-В); 

- «Факультативний курс з геометрії» (11-А). 



- світ винаходів; 

Спецкурси: 

- «Країнознавство. Велика Британія» (8-В,10-В); 

- «Країнознавство.США» (11-Б) . 

Індивідуальні та додаткові заняття: 

 –  початкова школа – 8 годин; 

 – 5-11 класи - 13,5 годин 

Науково-дослідницька діяльність учнів 

Всі учні 10-х класів займаються науково-дослідницькою діяльністю, захищаючи наукові роботи, реферати. 

Гурткова робота 

- Фольклорний колектив «Дивограй»; 

- шкільний театр «Феєрія»; 

- вокальний ансамбль «Дзвіночок»; 

- «юні поети»; 

- хореографічний колектив «Райдуга»; 

- музична студія з фортепіано; 

- ансамбль бального та спортивного танцю «Супаданс»; 

- гурток флористики та дизайну; 

- гурток образотворчого мистецтва «Фарби життя»; 

- гурток «Умілі руки»; 

- гурток «Народна іграшка». 

Спортивні секції 



- баскетбол  (для дівчат та хлопців); 

- вільна боротьба; 

- спортивне  орієнтування; 

- кульова  стрільба; 

- художня  гімнастика; 

- таеквон-до 

5. Матеріально-технічна база 

Для реалізації всіх навчально-виховних завдань у навчальному закладі створена належна 

матеріальна база: 

- площа земельної ділянки – 4,2 га; 

- навчальні корпуси (з’єднані внутрішніми переходами) – 3 (площа – 8803 м²); 

- класні кімнати – 37; 

- кабінети – 11; 

- майстерні – 2; 

- бібліотека – 1; 

- учительська кімната – 1; 

- методичні кімнати вчителів – 12; 

- лаборантська кімната – 1; 

- їдальня – 1; 

- буфет – 2; 

- медичний кабінет – 1; 

- кабінет логопеда – 1; 

- кабінет соціального педагога та психолога – 1; 

- кабінет педагога-організатора – 1;  

- актова зала – 1;  

- спортивні зали – 3; 

- зал для занять хореографією – 1;  

- ігрова кімната – 1;  



- спортивні  майданчики – 5; 

- овочесховище – 1; 

- мультимедійні комплекси – 33 ( У т.ч.: 3 – інтерактивні дошки, 1 переносний екран, 4 проектори; 29 

плазмових екранів і телевізорів); 

- всього комп’ютерів – 57. У т.ч.:  

- ПК та ноутбуки, що використовуються для навчального процесу та адміністрування–36 (25 ПК, 21 

ноутбук); 

- навчальні комп’ютерні комплекси  – 2 (21 ПК); 

- серверна – 1 

- підключено до мережі Інтернет – 22 кабінети. 

Багато приміщень відповідають сучасним вимогам, проте потребують капітального ремонту та 

переоснащення. Це ігровий спортивний зал та допоміжні приміщення, кабінети трудового навчання та 

обслуговуючої праці (швейна справа), кабінет іноземної мови №77, гардероби, коридори, вестибюль, 

спортивні майданчики тощо. 

 

6. Кадрове забезпечення 

 

Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива» повністю укомплектований 

педагогічними кадрами.  

6.1. Адміністративно-господарський склад колективу 

Директор гімназії– Черницька А.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель світової 

літератури, практичний психолог. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-

методист», «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», педагогічний стаж 35 років. 

 

Заступники директора з навчально-виховної роботи: 



- Большакова С.Н. має вищу педагогічну освіту. За фахом – викладач географії, має вищу 

кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», «Відмінник освіти України», 

педагогічний стаж 32 роки, куратор 9-11 класів; 

- Бубряк С.А. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель англійської та іспанської мов, має 

вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 25 років, 

куратор 5-8 класів; 

- Денисенко С.В. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель початкових класів, має вищу 

кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», «Відмінник освіти України», 

педагогічний стаж 25 років, куратор 1-4 класів;; 

- Клименко Н.І . має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель фізичної культури та біології, має 

вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 26 років, 

відповідає за виховну роботу. 

Заступник директора з господарської роботи – Ткаля С.М. 

 

 

 

6.2. Склад педагогічних кадрів 

Таблиця 1 

Чисельний склад педагогічних кадрів 

Всього педагогічних працівників 97 

У т.ч. :   

учителів  86 



вхователів ГПД  6 

жінок 91 

чоловіків 6 

пенсіонерів 14 

сумісників 3 

молодих учителів (до3-х років) 5 

Таблиця 2 

Якісний склад педагогічних кадрів 

Всього педагогічних працівників: 97 

У т.ч. :   

- мають вищу освіту 96 

- середню спеціальну освіту 1 

- учителів вищої категорії 60 

- учителів І категорії 14 

- учителів ІІ категорії 6 

- спеціалістів 11 

- ―Учителів-методистів‖ 26 

- ―Старших учителів‖ 26 

- Нагороджених знаком ―Відмінник освіти України‖ 18 



- нагороджених Почесною грамотою МОН, молоді і спорту України 16 

 

Укомплектованість педагогічними кадрами за предметами 

Середнє тижневе навчальне навантаження вчителя складає 18,2 години.Всі вчителі початкової 

школи мають тижневе навантаження 18 годин, вихователі ГПД – 30 годин.  

При розстановці кадрів  адміністрація НВК враховує  кваліфікацію вчителя,  результативність його 

роботи  в попередні роки,  рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту  учасників 

навчально- виховного процесу, вік педагогів та досвід їхньої роботи, громадську думку. 

У 10-11 класах (профільних та з поглибленим вивченням предметів) із 42 учителів, які викладають, 29 

мають вищу кваліфікаційну категорію, що становить 68%, з них: 25 мають педагогічні звання «вчитель-

методист» та «старший учитель», що становить 59%. 

Підбір і розстановка кадрів проводиться за безпосередньою участю директора закладу. Прийом і 

звільнення з роботи вчителів проводиться відповідно до КЗпП України. Трудові книжки ведуться і 

зберігаються  відповідно  до  чинного законодавства. 

6.3. Укомплектованість допоміжним та технічним персоналом 

Для належного функціонування Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» 

укомплектований допоміжним та технічним персоналом 

Таблиця 3 

Допоміжний та технічний персонал 

Всього працівників: 30 

У т.ч.:   

- психолог 1 



- соціальний педагог 1 

- логопед (штат управління освіти) 1 

- медсестра дієтичного харчування 1 

- кухар 3 

- підсобний працівник їдальні 1 

- комірник 1 

- прибиральник приміщень 19 (ставок) 

- двірник 6,5 

- робітник з комплексного обслуговування будівель і споруд 2 

- завідувач бібліотеки 1 

- бібліотекар 1 

- секретар-друкарка 1 

- лаборант 1,5 

- інженер-електронік 1 

7. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

Науково-методична робота в НВК – це цілісна система взаємопов’язаних дій, заходів, що базується на 

досягненнях педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, конкретному аналізі стану навчально-

виховного процесу та спрямована на зростання рівня професійної компетентності кожного педагога, підвищення 

творчого потенціалу педагогічного колективу НВК, а зрештою – на удосконалення освітнього процесу, 

підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їхньої вихованості, розвитку, готовності застосувати свої знання 

в подальшому житті та майбутній професійній діяльності тобто формування життєвих компетентностей 

вчителів та учнів.  



У 2014-2015 н.р. були визначені такі пріоритетні завдання : 

- впровадження нових Державних стандартів початкової та основної школи; 

- впровадження нового змісту загальної середньої освіти, новітніх технологій, інноваційної діяльності 

як засобу інтеграції в Європейські освітні системи; 

- підвищення якості освітніх послуг; 

- критичний аналіз результатів ЗНО та системний підхід до його підготовки та проведення; 

- постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги; 

- корекція діяльності НВК на основі моніторингу навчально-виховного процесу; 
- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; 

- гуманізація навчально-виховного процесу як засобу становлення гармонійних особистісних 

стосунків учнів та вчителів; 

- посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності. 

        Тема, над якою працює НВК (4-й рік) – «Формування інформаційно-комунікативного простору як 

засобу реалізації  компетентнісного підходу до забезпечення європейської якості освіти» 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в 

закладі  продовжила роботу  науково-методична рада, до складу якої ввійшли директор закладу, заступники 

директора з навчально-виховної  роботи, завідувачі методичних об’єднань НВК.  Протягом року на засіданнях 

науково-методичної ради обговорювалися нагальні питання розвитку закладу та вдосконалення навчально-

виховного процесу.  

Базовими організаційними формами науково-методичної роботи в закладі  є: 

- педради, засідання науково-методичної ради, засідання предметних методичних об’єднань; 

- предметні декади; 

- педконсиліуми, семінари; 



- методичні оперативні наради; 

- робота майстер-класів; 

- творчі звіти вчителів; 

- робота творчих ініціативних груп учителів. 

        Провідною формою організації науково-методичної роботи у гімназії є  предметні методичні 

об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та 

прогнозування, спрямовують роботу на забезпечення потреб учителя, надають їм реальнудопомогу. 

В НВК працюють 9 методичних об’єднань: 

- українськоїфілології (керівник Приходько Л.М., вчительукраїнськоїмови і літератури, учитель-

методист); 

- суспільних наук (керівник – Хахуда С.В., вчительісторії, учитель-методист); 

- математики та інформатики (керівник – Нестеренко Л.І., вчитель математики, учитель-

методист); 

- іноземноїфілології (керівник – Дем’янчик К.Ф., вчительанглійськоїмови, учитель-методист); 

- світової літератури та мистецтва(керівник – Шалбанова Л.К., вчитель світової літератури,  

учитель-методист); 

- природничих наук (керівник – Нагаєва Л.М., вчительбіології, вчитель-методист); 

- трудового та естетичногоциклівпредметів (керівник – Сайко Т.В., вчитель трудового 

навчання,старший учитель); 

- початковоїшколи (керівник – Кальченко Г.Я., вчительпочатковихкласів, старший учитель); 

- фізичноїкультури(керівник – Сосімович Н.Г., учительфізичноговиховання) 



- виховноїроботи (керівник – Руденко Т.М., вчительнімецькоїмови, старший учитель) 

Вивчення результативності роботиметодичних об’єднань виявило, що науково-методична робота в них 

проводилась на достатньому рівні. Всі методичні об’єднання основною метою своєї роботи ставили реалізацію 

загальногімназійної науково-методичної проблеми з урахуванням завдань, які висували методичні об’єднання у 

поточному навчальному році. Річні робочі плани в цілому виконані. 

7.1. Методичне об’єднання вчителів початкових класів 

Учителі методичного об’єднання початкових класів у поточному навчальному році працювали над 

реалізацією таких завдань: 

- упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; 

- перехід на нові навчальні програми, зокрема, 3класи; 

- упровадження інноваційних педагогічних технологій у практичну діяльність вчителя; 

- створення оптимальних умов для реалізації індивідуальних, творчих потреб суб’єктів навчально-

виховного процесу; 

- відпрацювання особистісно-орієнтовних методик навчання; 

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей учнів, педагогів; 

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду; 

- особливості проходження адаптації першокласників до шкільного життя за програмою Всеукраїнської 

акції  «Дай руку, першокласнику!» 

- продовження роботи з удосконалення методів роботи за програмою професора О.Д.Дубогай «Школа 

здоров’я – школа розвитку»; 

- продовження роботи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»; 



- продовження роботи з упровадження основ гуманної педагогіки в практику за системою педагогіки 

співробітництва Ш .О. Амонашвілі; 

- продовження роботи за системою розвивального навчання (Д.Б.Ельконіна – В.В. Давидова); 

- діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів. 

Члени методичного об’єднання особливо яскраво 

показали себе, беручи участь у міських, обласних, 

Всеукраїнських семінарах, конференціях. Учителі 

Самородова Н.В. (І місце); Євтушенко Л.В. (ІІ 

місце), Жирак В.В. (ІІІ місце) взяли активну участь у 

міському конкурсі конспектів уроків з 

мультимедійною презентацією «Мій кращий урок для 

першокласника» і стали переможцями цього 

конкурсу, їхні уроки подано до друку в  науково-

методичний збірник Педагогічна скарбничка: «Від 

дошкільника – до першокласника». 

 

У поточному навчальному році методичним об’єднанням 

учителів початкових класів було видано методичний збірник, 

який містить розробки уроків із використанням інформаційних 

технологій у 1-х класах, зміст яких відповідає новим 

навчальним програмам МОН України та Державному стандарту 



початкової загальної освіти. 

 

 

 

З 2014-2015 н.р. м/о вчителів початкових класів було започатковано учнівські конкурси: 

- «Кращий зошит місяця», в якому діти змагалися з краснопису; 

 

 

- «Напишу казку за бубликів в’язку» – літературний 

конкурс, завданням було написати казку «Про що 



шепочуть парти уночі». Кращі роботи увійдуть до збірки творчих робіт учнів 1-4 класів. 

 

Традиційними для 

початкової школи стали 

Шевченківські читання. Цього 

року учениця 4-Б класу Лисенко 

Марічка (вчитель Сіренко Н.М.) 

стала переможцем Міського 

конкурсу читців поезії Т. 

Шевченка. 

 

 

7.2. Методичне об’єднання вчителів української філології 

У 2014-2015 н.р. вчителі методичного об’єднання української філології працювали над реалізацією 

науково-методичної проблеми: «Формування пізнавальних інтересів на уроках української мови та 

літератури». 

Цій проблемі була підпорядкована навчально-виховна робота 

методичного обєднання. Основними напрямками роботи вчителів-

філологів були: 

- створення умов для свідомого опанування учнями міцних знань про 

українську мову; 



- виховування в старшокласників шанобливого ставлення до української мови як до державної; 

- виховання в учнів почуття національної свідомості; 

- формування в учнів уміння й навички доцільного використання мовних засобів у різних життєвих 

ситуаціях із дотриманням мовленнєвого етикету; 

- розвиток в учнів уміння самостійно підвищувати рівень знань із предмета і вдосконалювати культуру 

мовлення; 

- зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова; 

- формування в учнів  стійкийкого інтересу до української літератури як духовного спадку народу; 

- навчання дітей працювати в колективі. 

У ході реалізації цих завдань було проведено ряд засідань та «круглий стіл» за темами: 

- «Шляхи підвищення грамотності учнів на уроках української мови» (Богуш Н. М., Троцька Р. О.); 

- «Формування пізнавальних інтересів на уроках української мови та літератури» (Шаповал І. М.,ШукалоС. 

І.); 

- «Класифікаційний аналіз уроків української мови та літератури» (Георгієва Н. В., Павленко Л. Я.); 

- «Формування цілісного світогляду учнів на уроках української мови та літератури засобами 

інтеграції»(Шаповал І. М., Бистра Н. М.); 

- Методи навчання української мови крізь призму компетентнісного підходу в літературній основі» 

(Приходько Л. М., Бистра Н. М.). 

Учителі НВК щорічно беруть участь у фахових конкурсах. 

Шаповал Ірина Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури, стала переможцем міського конкурсу «Учитель року-

2015». Апробовані Іриною Миколаївною на практиці інтегровані 

уроки української мови та літератури з іншими суміжними 

дисциплінами й різними видами мистецтв захоплюють учнів, 

викликають інтерес до навчання. Тому досвід учителя мав назву 

«Формування цілісного світогляду учнів на уроках української 

мови та літератури» 

 



 

 

Учителі-філологи брали активну участь у семінарах, науково-практичних конференціях, виступах, 

конкурсах. 

Педагоги МО були активними учасниками міського семінару для 

вчителів української мови та літератури, який відбувся у нашому 

навчальному закладі. До семінару був випущений навчально-методичний 

посібник, авторами якого є Шаповал І. М. та Бистра Н. М. 

Бистра Н. М. була учасником міського семінару, проведеного в 

Переяславі-Хмельницькому в музеї «Заповіт Т. Г. Шевченка» та музеї Г. С. 

Сковороди. 

Богуш Н. М. брала участь у Х міжрегіональному науково-практичному 

семінарі «Актуальні проблеми в системі освіти», який відбувся в 

Національному авіаційному університеті. 

Богуш Н. М. та учениця 9-В Масло Марина брали участь у Науково-

практичній конференції учнівської молоді, присвяченій 1000-літтю 

Борисполя. 

Педагоги-словесники підтримували учнів під час підготовки до олімпіад, до написання та захисту робіт 

конкурсу-захисту МАН та до різноманітних конкурсів знавців рідної мови.  

Учителі неодноразово разом з учнями ставали переможцями різноманітних мовно-літературних конкурсів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецьке свято «Наша мова 

калинова», приурочене до Дня 

української писемності та мови 

Мистецьке свято  

«Вінок Кобзареві»  

Літературно-музична композиція «Краса і 

велич світового ронделя». Поетеса С.Дідух Тиждень рідної мови 



7.3. Методичне об’єднання вчителів природничих наук 

Методична проблема, над якою працювали вчителі методичного об’єднання природничих наук – це 

виховання громадянина-патріота, озброєного глибокими, міцними знаннями основ наук. Реалізовувалися 

наступні завдання: 

- активізаціяпізнавальноїдіяльностіучнів на уроках; 

- застосовування на уроках інтерактивних форм навчання; 

- формування в учнівсвідомогоставлення до свогоздоров’я, оволодіння основами здорового способу 

життя; 

- виховання морально-цілісногоставлення до свогоздоров’я, почуття особистої відповідальності за 

стан навколишнього середовища; 

- використання проектних технологій в навчально-виховному процесі; 

- творче спрямування діяльності педагогів методичного об’єднання  на всебічний розвиток юної 

особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного 

педагога, використання його потенційних творчих можливостей та інноваційної діяльності. 

Члени цього методичного об’єднання найбільш ефективно працювали з обдарованими дітьми закдаду, що 

дало свої вагомі результати: учень 11-А ЛеханАндій посів почесне ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з 

біології(ІУ етап), а також став переможцем Міжнародного конкурсу «Нейро»; учень 8-А класу Шматков 

Максим посів І місце на Всеукраїнській олімпіаді з біології(ІУ етапі). Переможців підготувала завідувач метод. 

об’єднанням Нагаєва Л.М. 

Проведено міський науково-практичний семінар «Організація і проведення експерименту під час написання 

науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України»для вчителів біології та учнів 10-х класів 

Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива». 

 

 

http://www.kyivobl-man.npu.edu.ua/index.php/8-holovna/187-naukovo-praktychnyi-seminar-orhanizatsiia-i-provedennia-eksperymentu-pid-chas-napysannia-naukovo-doslidnykh-robit-uchniv-chleniv-maloi-akademii-nauk-ukrainy
http://www.kyivobl-man.npu.edu.ua/index.php/8-holovna/187-naukovo-praktychnyi-seminar-orhanizatsiia-i-provedennia-eksperymentu-pid-chas-napysannia-naukovo-doslidnykh-robit-uchniv-chleniv-maloi-akademii-nauk-ukrainy


 

 

 

 

Креативно підійшли члени методичного об’єднання 

до проведення декади природничих наук. 

КВК з географії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг з біології 



 

 

 

 

 

Конкурс стінгазет з фізики 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики 

Учителі методичного об’єднання математики та інформатики працювали над вирішенням науково-

методичної проблеми: «Виховання самодостатньої особистості, забезпечення математичної грамотності, 



високого рівня компетентності». Цій проблемі була підпорядкована навчально-виховна робота методичного 

об'єдання. 

Основнимизавданнями,поставленими в 2014-2015н.р.,були: 

-  узагальнення і систематизаціянавчальногоматеріалу, закріплення й удосконаленнянайважливішихнавичок 

і вмінь, щовідіграютьсуттєву роль у розвиткулогічногомисленняшколярів і 

забезпечуютьумовиуспішногоскладання ЗНО; 

- поповненняматеріальноїбазикафедрикомп'ютернимоснащенням; 

- вдосконалення методики використанняінформаційно-комунікативнихтехнологій на уроках та в 

позакласнійроботі; 

- досягненнярезультативностіроботи з обдарованимиучнями; 

- активізаціяпозакласноїроботи з математики; 

- вдосконаленнянаціонально-патріотичноговихованняучнів на уроках та в позакласнійроботі. 

В ході реалізації цих завдань було створено комп'ютернезабезпечення навчально-виховного процесу в 

кабінетах №70 (Нестеренко Л.І.) та №44 (Шолудько О.В.). З метою вдосконалення навчально-виховного 

процесу, методична база математичних дисциплін булла поповнена дидактичними матеріалами, а саме: 

контрольними роботами для учнів 5-х класів у форматі ЗНО. 

Учителі математичних дисциплін НВК були активними учасниками міських семінарів: Бориспільський 

НВК «Гімназія «Перспектива» (14 листопада 2014р.) і ЗОШ- 

№5 (14 квітня 2015р., Лісовська В.Б.). 

14 листопада 2014 року на базі Бориспільського НВК 

«Гімназія «Перспектива» було проведено міський семінар 

учителів математики на тему: «Забезпечення необхідної 

підготовленості учнів до застосування математичного апарату 

під час проходження ЗНО».  

До семінару вчителями математики був надрукований 

збірник статей та розробок уроків «Підготовка до 



зовнішнього незалежного оцінювання на уроках математики в Бориспільському НВК «Гімназія 

«Перспектива» (НестеренкоЛ.І., Шолудько О.В., Полуницька Л.М., Терещенко О.М., Солодуха М.В.). 

 

 

 

Нестеренко Л.І. та  Шолудько О.В. взяли участь у Міжрегіональному науково-практичному семінарі 

«Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ – доуніверситетська підготовка – ВНЗ».(НАУ м. Київ,14.11.2014). 

Їхні статті були надруковані у збірнику до семінару. Нестеренко Л.І. виступила з доповіддю: «Шляхи 

розв’язання проблеми підготовки слухачів підготовчих курсів з математики в контексті неперервної освіти « 

ЗНЗ – 

доуніверси

тетська 

підготовка 

– ВНЗ». 

 

 

 

 

 

 

 



7.5. Методичне об’єднання вчителів трудового та естетичного циклів предметів 

Робота методичного об’єднання вчителів трудового та естетичного циклів проводилась згідно з планом. 

Свою увагу вчителі методоб’єднання Сайко Т.В., Шаповал І.М. зосередили не тільки на навчальному процесі, а 

й на гуртковій та позакласній роботі, яка сприяє відродженню і вивченню народних ремесел та духовних 

надбань українського народу, формуванню в учнів національної свідомості, гуманності, людської гідності.  

У межах 

предметної декади 

вчителями Сайко 

Т.В., Шаповал І.М., 

Бистрою Н.М. були 

проведені виставки: 

«Захоплюємося 

створеним своїми 

руками», «Світ очима 

юних художників». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.6. Методичне об’єднання вчителів світової літератури 

Методичне об’єднання вчителів світової літератури працювало над проблемою «Проективна діяльність як 

засіб розвитку креативних здібностей гімназиста». Були поставлені такі завдання: 

1. Створення оптимальних умов для творчої діяльності та професійного росту вчителів шляхом системного 

заохочення всіх педагогів до участі в наукових і соціальних проектах: 

- формування системи духовності учнів в умовах сучасної гімназії; 

- апробація й використання електронних засобів навчання; 

- індивідуальна науково-дослідницька діяльність. 

2. Формування особистісних цінностей (духовність, морально-етичні норми) та ключових компетенцій 

учнів гімназії, а саме: 

- інтелектуальних навичок (вміння і бажання учитись, творчо мислити); 

- соціальних навичок (розуміння того, як облаштоване суспільство, що означає бути 

громадянином країни; віра в себе, незалежність, почуття відповідальності, уміння працювати в 

групах, ризикувати тощо); 

3. Оволодіння сучасними педагогічними технологіями, методами навчання; впровадження в систему роботи 

учителів-предметниківосновних ідей Гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі. 

4. Вивчення, узагальнення, пропаганда передового педагогічного досвіду. 



5. Забезпечення кабінетів світової літератури фаховою періодикою. 

6.Активізація позакласної роботи зі світової літератури (тематичні літературні вечори, конкурси, робота 

драматичного гуртка). 

7. Підвищення якості навчання та рівня духовно-моральної культури учнів як практичного результату 

співпраці учителів та учнів. 

8.Продовження роботи майстер-класів щодо розробки інноваційних технологій особистісноорієнтованого 

навчання: 

- Шалбанова Л.К. –«Гуманно-особистісний підхід до дітей на уроках світової літератури» 

- Заволока Л.М. –«Інтерактивні методи навчання на уроках світової літератури ». 

9.Удосконалення роботи з обдарованими дітьми, методики організації учнівських наукових робіт в системі 

МАН. 

На жаль, не всі завдання були вирішені на належному рівні. Не всі вчителі володіють комп’ютерними 

технологіями навчання, мало використовують на уроках інтерактивні технології, що суттєво знижує інтерес 

учнів до вивчення предмета тощо. Методоб’єднанню є над чим працювати. 

 Слід відзначити, що вчителями НВК у цьому навчальному році на високому рівні було проведено два семінари: 

міський семінар з російської мови «Нестандартні форми проведення 

уроків російської мови в 

контексті компетентнісно-

зорієнтованої освіти» ( 

Заволока Л. М. та 

Шалбанова Л. К.) та 

семінар обласної школи 

учителя-майстра 



«Інтерактивні технології навчання як шляхи реалізації комунікативної діяльності учнів на уроках світової літератури». 

(Шалбанова Л. К.).Семінари пройшли на високому рівні. Учитель Шалбанова Л. К. показала урок російської мови в 6-А 

класі з використанням інноваційних технологій; учителі Заволока Л. М. та Шалбанова Л. К. запросили колег до 

літературного салону на віртуальну зустріч з Анною Ахматовою «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебниках 

дети…». Семінар обласної школи вчителя- майстра відвідали вчителі міста та Київської області. Учитель Шалбанова, 

слухач обласної школи вчителя-майстра презентувала свій майстер-клас. Колеги мали змогу побачити фрагмент уроку-

дискусії за повістю Вольтера «Простак» – «Чи можливе «маленьке зло» заради «великого добра?» в 9-Б класі, урок-суд за 

казкою братів Грімм «Гензель та Гретель», презентацію книги «Афганістан болить в моїй душі», виступ драматичного 

колективу театру «Феєрія» з драмою «Мати».    

Учителі м/о беруть участь у видавничій діяльності. Урок № 70 Шалбанової Л. К. «Узагальнення та 

систематизація вивченого за рік. Планування літературного читання («Ми – семикласники»: знайомство із 

творами, що вивчатимуться в 7 класі)»надруковано в навчально-методичному посібнику «Методичні матеріали 

до уроків світової літератури в 6 класі (з мультимедійними додатками)». Також Шалбановою Л. К. створена 

програма факультативного курсу зі світової літератури для 6 класу «Золоті міфи та легенди народів світу», яка 

схвалена МОНУкраїни для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

 

 

 

 

 

Обласний семінар школи вчителя -

майстра 
Фрагмент уроку-дискусії за повістю Вольтера «Простак»: 

Чи можливе «маленьке зло» заради «великого добра»? (9-Б 

клас) 



 

 

 

 

 

 

 

Виступ драматичного колективу театру «Феєрія» 

Урок-суд у 6-А 

класіза казкою братів 

Грімм«Гензель та 

Гретель» 

Презентація книги «Афганістан болить в 

моїй душі» 

Керівник пошукового проекту Шалбанова 

Л.К. 

2015р., м.Бориспіль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Методичне об’єднання учителів фізичної культури 

 

Учителі методичного об’єднання фізичної культури працювали над реалізацією таких завдань: 

спрямувати зусилля на планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей 

учнів; 

- виходячи із матеріально-технічної оснащеності навчального процесу та кадрового забезпечення, 

розробити такі варіативні модулі: легка атлетика, гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол; 

- розподілити серед учителів м/о обов’язки щодо комплектації та підготовки команд для участі в 

міських, районних, обласних змаганнях серед школярів; 



- підготувати  команди НВК для участі в змаганнях з шахів, пішохідного туризму «Екстрем», до участі 

в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Українського козацтва. 

Високі результати виступу учнів у спортивних змаганнях є свідченням успішної роботи вчителів м/о 

фізичної культури, їх роботи з обдарованими учнями, що навчаються в НВК «Гімназія» Перспектива». 

Учні Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» взяли участь у змаганнях з таких видів спорту: легка 

атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, змагання зі спортивного туризму в закритих приміщеннях «Осінній 

лист», першість міста з шахів «Біла тура», змагання спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва 

Київської області «Олімпійське лелеченя», туристичне орієнтування «Осінній лист»,міський етап 

Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл»(«Джура») Українського козацтва, міський 

фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль «Козацький Гарт». 

Проводилися шкільні змагання, заходи, присвячені «Дню здоров`я», олімпійський тиждень, першість НВК з 

настільного тенісу, баскетболу, товариські зустрічі з командами шкіл міста, району, області. Було проведено 

товариську зустріч зі збірною командою вчителів НВК «Гімназія «Перспектива» з волейболу та настільному 

тенісу, «Веселі старти» серед учнів 1-4 класів; змагання з рухливої гри «Піонербол» серед учнів 6-класів. 

 



 

 

Першість міста з футзалу (збірна 5-6 класи) - І місце 

Збірна команда з футзалу(1-2 класи) –ІІІ місце Збірна команда з баскетболу (хлопці) – І місце 

першість м.Борисполя 

Збірна команда з волейболу (хлопці)- І місце 

першість м. Борисполя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірна команда НВК – переможець змагань 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів «Козацький гарт» м. Бориспіль 

Збірна команда НВК – срібний призер змагань фізкультурно-

патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт»(обласний етап) 

м. Бровари 

Олімпійський тиждень (змагання серед учнів 3класів) 



«Козацькі перегони» - змагання серед учнів 10 

класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зональні змагання з баскетболу (І місце) 

м.Бориспіль 

 

 

Обласні змагання з баскетболу 3x3(І місце) м. Б.Церква 



7.8. Методичне об’єднання вчителів іноземної мови 

 

Учителі іноземної філології в поточному навчальному році працювали над методичною проблемою 

«Упровадження в життя комунікативного принципу викладання іноземних мов». Перед учителями було 

поставлено ряд завдань, а саме: 

1.Доцільно та раціонально використовувати фронтальні групові, парні та індивідуальні форми роботи. 

2.Здійснювати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, враховуючи індивідуальні особливості учнів. 

3.Залучати учнів 10-х класів до написання науково-дослідницьких робіт. 

4.Постійно практикувати тестовий контроль з метою підготовки учнів 11-х класів до ЗНО. 

5.Систематично працювати над формуванням мовленнєвої культури учнів, над відпрацюванням основних 

елементів фонетики та граматики. 

6.Суворо дотримуватись єдиних вимог щодо ведення зошитів, словників та норм оцінювання знань учнів 

гімназії. 

7.Працювати з обдарованими учнями. 

8.Пожвавити позакласну роботу. 

9.Систематично займатись самоосвітою. 

Більшість поставлених завдань були успішно реалізовані. Протягом року учителі іноземної філології брали 

активну участь у семінарах-практикумах, а саме: 

18-19.10. 2014р.у НВК була проведена сесія Міжнародної молодіжної громадської організації 

«Європейський молодіжний парламент – Україна». Більшість учасників – це учні гімназії «Перспектива». 



15.01.2015р. були проведені тренінги для вчителів іноземних мов «FocusonInteraction«Students’ 

СentreLearning», присвячені новітнім методам вивчення англійської мови.R. Hartigan- GreatBritain. Світлана 

Сорочинська, Україна, м. Київ, Парламентська бібліотека. 

10.03.2015р. учителі взяли участь у семінар-практикум із ефективної підготовки до ЗНО з англійської мови 

для учнів 10-11класів який проводився у Бориспільському ліцеї ім. П.Чубинського. 

07.04.2015р. в НВК  відбувся семінар на тему: «Методологічне навчання граматики англійської мови у 1-

11класах» за участю методиста видавництва Macmillan Оксани Цегей. 

15.05.2015р. відбувся семінар на тему: «Usingsongstomotivateourstudents» м. Київ, Будинок вчителя. Семінар 

організований MMPublicationsandLinguistLTD. 

Участь учителів англійської мови в семінарах-практикумах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар для вчителів англійської мови 

 за участю методистів видавництва «Оксворд» 

 

Семінар для вчителів англійської мови за 

участю методистів видавництва «Кембридж» 



Учні НВК під керівництвом учителів брали активну участь в мовних конкурсах, Всеукраїнських олімпіадах 

з іноземних мови. Вперше  був проведений  міський конкурс «EnglishSchools’ Battle», в якому учні НВК зайняли 

І місце серед шкіл міста і отримали грошову винагороду.  

Вже стало традицією, що учні закладуактивно беруть участь у міському фестивалі іноземних мов та в 

поточному навчальному році перемогли в таких номінаціях: 

- популяризація творів В. Шекспіра; 

- популяризація іноземних пісень; 

- популяризація сонетів В. Шекспіра; 

- драматизація творів В. Шекспіра. 

 

 

Цікаво пройшла декада іноземних мов. 

Особливо яскравою подією стало проведення 

традиційного Євробачення, в якому взяли участь 84 

учні, серед яких – 9 переможців та 12 призерів. 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Методичне обэєднання вчителів суспільних дисциплін 

 



Учителі методичного об'єднання суспільних дисциплін працювали над вирішенням науково-методичної  

проблеми: «Використаннясуспільних дисциплін для вдосконалення національно-патріотичного виховання 

учнів». Цій проблемі була підпорядкована навчально-виховна робота методичного об'єднання. Основними 

завданнями, поставленими на 2014-2015н.р були: 

- удосконалення національно-патріотичного виховання на уроках та у позакласній роботі; 

- досягнення результативності роботи з обдарованими учнями; 

- забезпечення належного рівня знань з метою вдосконалення підготовки учнів до ЗНО з історії; 

- поповнення матеріальної бази суспільних дисциплін мультимедійними посібниками; 

- удосконалення роботи по проведенню виховних заходів із суспільних дисциплін. 

У ході реалізації цих завдань, методична база суспільних дисциплін була поповнена тестовими 

завданнями з історії України для 10-11 класів. Придбані комплекти електронних уроків для 7-8 класів. Кабінет 

історії поповнено мультимедійним обладнанням. 

Учителі суспільних дисциплін НВК були активними учасниками міських семінарів, проведених в 

Новопетрівцях та Переяславі-Хмельницькому (Рисенко С.В.). Учителі Хахуда С.В, та Засенко Т.В опублікували 

свої статті у збірнику «Тарас Шевченко та українська національна ідея», а також Засенко Т.В підготувала статтю 

до 200-річного ювілею М.Вербицького «Духовні цінності української нації в контексті Гімну»  

З метою вдосконалення національно патріотичного 

виховання було проведено: 

-  брейн-ринг «Державні символи України» (9-Б, 9-В) 

Засенко Т.В.; 

- круглий стіл «Уроки української національно-

демократичної революції на тлі сучасних подій в 

країні»(Засенко Т.В, Хахуда С.В); 



- конкурси на кращу стінгазету та пошуковий проект на націольно- патріотичну тематику (Засенко Т.В, 

Хахуда С.В) 

 

 

Позакласна робота методичного об’єднання була також спрямована на підготовку до відзначення 70-

річчя визволення України від нацистських загарбників та 70-річчя перемоги у Другій світовій війні. З цією 

метою були проведені: 

- історичні дебати «Баланс втрат та здобутків України в 

Другій світовій війні» ( 7-11 класи) ХахудаС.В. 

 

 

 

- науково-практична конференція «Основні 

концепції національної памяті українського 

народу про Другу світову війну» ( 10-11 класи) 

Хахуда С.В  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учениця 10-А класу Зайцева Юлія взяла участь у роботі обласної науково-практичної конференції, 

присвяченої 70-річчю перемоги у ІІ світовій війні. Виступ «Історія однієї нагороди» (музей «Великої 

Вітчизняної війни»). 

 

 

 

Вже восьмий рік працює в закладі кімната-музей Бойової слави, яку очолює вчитель історії, учитель-

методист Хахуда С.В. Основним завданням музейної діяльності є вдосконалення патріотичного виховання 

учнів. 

У 2014-2015 н.р робота музею була спрямована на відзначення 70- річчя визволення України від 

нацистських загарбників та 70-річчя перемоги у Другій світовій війні. 

Протягом навчального року на базі музею під керівництвом учителів учнями були підготовлені та 

захищені проекти на теми: 

– «Маловідомі сторінки битви за Дніпро»(листопад  2014 

року); 

– «Війна в долі моєї родини» (березень 2015 року); 

– «Історія однієї нагороди» (квітень 2015 року). 

Екскурсоводами музею Бойової слави був 

підготовлений усний журнал «Бориспільщина в 



роки Другої світової війни» ( 7-А клас) Хахуда С.В. 

Вже традиційними стали тематичні екскурсії по музею, які відвідують як учні закладу, так і учні шкіл 

м.Борисполя 

Учнями закладу створено експозицію « Наші земляки – учасники АТО», поповнено новими матеріалами 

експозицію музею «Літературна творчість наших земляків про Другу світову війну».Радою музею 

розпочато збір фото і відеоматеріалів учнівських екскурсій для створення нової експозиції «Визначні місця 

пам’ятних подій Другої світової» та пошукову роботу про долю наших земляків– остарбайтерів  Другої 

світової війни. 

Кімната-музей Бойової слави стала одним з основних осередків патріотичного виховання учнів НВК. 

З метою підготовки до відзначення 1000-літнього ювілею м.Борисполя учні гімназії підготували творчі 

проекти: 

- «Річка Альта та її місце у визначних подіях 

української історії»(Чайка Вікторія, 10-Б; керівник – 

Хахуда С.В.)  

- «Козацька доба на Бориспільщині» (Журавель 

Катерина, 10 –Б кл.; керівник – Хахуда С.В.); 

- «Визначні місця м.Борисполя» (Баранова Наталія, 

10-Бкл. Керівник – Хахуда С.В.); 



- конкурс на кращу презентацію на тему: «Бориспільщина в козацьку добу»  8-А, 8-В кл. керівник – Заєць Л.С). 

 

Протягом навчального року в межах предметної декади з 

історії та правознавства було проведено такі заходи: 

– конкурс малюнків «Подорож до стародавнього 

Єгипту» (6-В,6-Г кл.; керівник –Заєць Л.С.); 

– круглий стіл на тему «Глобальні 

проблеми людства» ( 11-Бкл.; керівник – Заєць 

Л.С.); 

– історичний КВК (7-Б кл. керівник – Засенко Т.В.) 

- «Подорож Київська Русь» ( 7-Б кл.; керівник – 

Засенко Т.В.); 

- КВК «стародавня Греція» (6-А,Б кл.; керівник – 

Рисенко С.В.; 

- правовий квест (10-А,Б,В кл.; керівник – Рисенко С.В.); 

- конкурс на кращий історичний календар (Засенко Т.В); 

- конкурс на краще родинне дерево ( Засенко Т.В). 

 

 

 

 

 

Участь учнів НВК у міській науковій  конференції, 

присвяченій 1000-літньому ювілею м. Борисполя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Робота методичної служби 

 

Протягомнавчального року в НВК були проведені 2 методичні тижні: 

- з метою обміну досвідом роботи вчителів, які атестуються: «Мої творчі задуми» (жовтень – лютий 2014-

2015 н.р.; куратори – всі заступники); 

- з метою здійснення колегіальної взаємодопомоги, визначення динаміки росту фахової майстерності 

молодих учителів: «Твій урок, молодий учителю» (квітень 2015 року; куратор – Бубряк С.А.). 

 

8.1. Уроки педагогів у рамках методичного тижня 



 

Учитель фізики Гончаренко М.Г. 

(присвоєно вищу категорію та 

звання – «Старший учитель») 

Учитель початкових класів Бабенко Г.Я. 

(підтверджено вищу категорію та 

звання«Учитель-методист» 

Учитель початкових класів Жирак В.В. 

(присвоєно вищу категорію та звання 

«Старший учитель») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель початкових класів Самородова Н.В. 

(підтверджено вищу категорію та звання 

«старший учитель») 

Учитель початкових класів Самофалова О.В. 

(присвоєно другу кваліфікаційну категорію) 



 

 

8.2. Участь у роботі семінарів, конференцій, педагогічних читань 

 

У 2014-2015н.р. методичною службою НВК було підготовлено і проведено 5міських та 1 обласний 

семінари: 

- міський семінар-практикум для вчителів математики "Забезпеченнянеобхідної підготовленості учнів до 

застосування математичного апарату під час проходження ЗНО на уроках математики" ( куратор – 

Большакова С.Н.); 

- міський семінар для учителів початкових класів за інноваційнимВсеукраїнським проектом «Інтелект 

України» на тему: «Педагог нової формації: лідер, креативна особистість» (куратор – Денисенко С.В.); 

- міський семінар для вчителів російської мови та літератури «Нестандартні форми проведення уроків 

російської мови та літератури в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти»( куратор – Бубряк С.А.); 

- міський семінар для вчителів української мови та літератури«Розвиток творчого потенціалу учнів на 

уроках української мови та літератури» (куратор – Бубряк С.А.); 

- міський семінар для вчителів біології «Екологізація освіти,усвідомлення учнями своєї 

природовідповідності і взаємозалежностей обєктів у єдиній системі «Природа – людина суспільства» 

(куратор – Клименко Н.І.); 

- засідання обласної школи вчителя-майстра на тему «Інтегрованітехнології навчання як шляхи реалізації 

комунікативної діяльності учнів на уроках світової літератури» (куратор – Бубряк С.А.). 

Також на базі навчального закладу було проведено нараду начальників управлінь освіти міст і 

районів Київської області. 

У поточномунавчальному році вчителі НВК брали активну участь у міських, обласних конференціях, 

педагогічних читаннях, круглих столах: 



- Міжнародні педчитання «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі( за 

методикою Ш.Амонашвілі)» – Большакова С.Н., Денисенко С.В., Бубряк С.А.; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко й українська національна 

ідея» – Хахуда С.В., Шаповал  І.М., Засенко Т.В.; 

- VІІІ Міжнародний семінар «Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення 

вступу до ВНЗ» – Нестеренко Л.І. 

8.3. Оволодіння ІКТ 

Інформаційне суспільство, в якому ми живемо і працюємо, вимагає від учителя оволодіння 

інформаційними технологіями. З цією метою учителі НВК продовжили навчання за програмою «Інтел. 

Навчання для майбутнього». Гідно захистили в цьому навчальному році свої проекти такі вчителі: Горбецька 

Л.В., Сорока Н.О., Самофалова О.В., Авраменко В.О., Георгієва Н.В., Лісовська В.Б., Малакова О.В., 

Нестеренко Л.І., Сєрова Р.С., Сорока Н.О., Тюменцева Т.М., Шаповал І.М., Засенко Т.В.Усі вчителі 

основної та старшої школи успішно склали іспит з оволодіння комп’ютером. 

8.4. Педагогічні ради, методичні наради, педконсиліуми 

 

Головним завданням методичної служби НВК залишається створення належних умов для становлення, 

розвитку і саморозвитку педагогічних працівників. Тому важливим напрямком науково-методичної роботи є 

постійне вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. З цією метою протягом року було проведено такі 

тематичні педради: 

Таблиця 3 

Тематичні педагогічні ради 

Час проведення Тема 

Серпень «Аналізроботипедагогічного колективу НВКу 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 



навчальний рік»(відпов. Черницька А.С.) 

Жовтень «Формування пізнавальних умінь та інтересів учнів під впливом міжпредметних зв’язків»( 

відпов. Большакова С.Н.) 

Січень «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі» ( відпов. Бубряк С.А.) 

Лютий «Адаптація учнів 10-х класів до навчання в старшій профільній школі» (відпов. 

Большакова О.Н.) 

Грудень «Особливості адаптації до навчального процесу учнів 1-х класів(відпов. Денисенко С.В.) 

Квітень «Педагогічна підтримка дитини в сучасній освіті. «Тактиказахисту»» 

 

Навчання вчителів НВК відбувалося також на методичних оперативних нарадах, які проходили в закладі 

кожного понеділка. Це дало можливість адміністрації доносити до вчителів методичні новинки, а також 

обговорювати важливі питання навчально-виховного процесу, оперативно реагувати на вказівки Міністерства 

освіти і науки України, управління освіти і науки м. Борисполя. 

Педагогічний консиліум «Особливості адаптації до навчального процесу учнів 1-х класів» був 

направлений на підведення підсумків вивчення питання щодо адаптації першокласників до навчання. В ході 

роботи було виявлено категорію дітей, яким необхідна допомога в розвитку навчальних навичок, формуванні 

мотиваційної та емоційно-вольової сфер. Батькам були надані методичні рекомендації щодо більш швидкого та 

успішного пристосування їх дітей до умов шкільного життя. Вчителі змогли поділитися досвідом, почути думку 

психологів, адміністрації НВК щодо впровадження новітніх адаптаційних технологій. 

На початку навчального року було проведено педконсиліум за участю вчителів, які викладають у 5-х 

класах та вчителів початкової школи. Цей захід був спрямований на вирішення проблеми переходу учнів з 

молодшої ланки до середньої, а також на оволодіння методикою навчання дитини в умовах основної школи. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи  Бубряк С.А. були надані методичні рекомендації вчителям 



щодо роботи з учнями в умовах переходу з початкової ланки до основної школи. Моніторинг адаптаційного 

процессу п'ятикласників проводився протягом першого семестру.Узагальнення спостережень відбулося під час 

педконсиліуму в лютому 2014 року. Розроблено стратегію подолання недоліків і впровадження в практику 

кращих надбань учителів-предметників та класних керівників. Соціальним педагогом та психологом були 

розроблені також рекомендації для батьків як класу в цілому, так і для кожного учня зокрема. У травні було 

підведено підсумки роботи вчителів і психологічної служби НВК по адаптації учнів 5-х класів в умовах 

основної школи. 

Психолого-педагогічний консиліум для вчителів, які викладають у 10 класах, допоміг узгодити позиції 

вчителів-предметників щодо врахування індивідуальних особливостей учнів, виявити фактори, які заважають 

окремим гімназистам реалізувати себе у навчанні. 

 

8.5. Атестація педагогічних кадрів 

Важливе значення для професійного зростання вчителя має й атестація педагогічних працівників, мета 

якої – 

стимулювання творчого зростання вчителів, поширення перспективного педагогічного досвіду, 

підвищення персональної відповідальності педагога за стан навчання, виховання, рівень розвитку учнів. 

У 2014-2015н.р. проходили атестацію 15 учителів.Пройшли курсову перепідготовку та підтвердили 

кваліфікаційну категорію – 8 осіб: 

- вищу категорію – 6; 

- першу категорію – 2. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію 7 педагогам: 

- вища категорія – 4; 

- друга категорія – 3. 



Присвоєно педагогічне звання 5 особам: 

- «Учитель-методист» –2 (Ярмак С.М., Діхтіренко Т.П.); 

- «Старший учитель» – 3(Шаповал І.М.,Гончаренко М.Г., Жирак В.В.) 

 

8.6. Робота «Школи становлення молодого вчителя» 

 

Важливим завданням методичної служби НВК є підготовка молодого, малодосвідченого педагога до 

роботи в умовах сучасного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, здатного 

працювати зі здібними, обдарованими дітьми, готового до постійного 

самовдосконалення.Цяпідготовкапротягом року здійснюваласяпідкерівництвом заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бубряк С.А. в «Школістановлення молодого вчителя». З 01 по 4 квітня в НВК 

проводивсятрадиційний «Тиждень 

стажиста». Молоді педагоги 1-3 року роботизвітували про набутізнання та навички по 

організаціїнавчальноїдіяльностіучнів. Цікавий, креативнийпідхід на своїх уроках продемонстрували 

вчитель хімії Сєрова Р.С. та вчитель інформатики Гуменюк І.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.7. Участь педагогічних працівників у фаховому конкурсі «Учитель року» 

Таблиця 6 

 

Назва 

навчальног

о закладу 

 

―Учитель 

року – 2013‖ 

―Учитель року – 

2014‖ 

―Учитель року – 

2015‖ 
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кий 
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Гімназія 1   1  1    1    1 

Ліцей     1   1       

Учитель хімії Сірова Р.С. Учитель інформатики Гуменюк І.В. 



Щорічно працівники (педагоги, бібліотекарі, 

психологи) НВК беруть участь у фахових 

конкурсах і стають переможцями та лауреатами 

міського чи обласного етапів. Як видно з наведеної 

таблиці, не всі навчальні заклади беруть участь у 

таких конкурсах, адже підготовка до них – це 

тривалий процес, який складається з багаторічної 

праці вчителя, готовності учнів до співпраці з 

педагогом, результативності його діяльності протягом не менш як п’яти років, видавничої діяльності, 

адміністративного супроводу таматеріальних і моральних затрат.  

У 2014/2015 н.р. вчитель української мови та літератури Шаповал І.М. стала лауреатом міського 

професійного конкурсу «Учитель року -2015»( куратор Бубряк С.А.). Учитель 

вдало поєднала у своєму тволрчому доробку знання з української мови та 

літератури, народних традицій у декоративно-ужитковому, музичному та 

образотворчому мистецтві, власний творчий потенціал та нетрадиційні підходи у 

вивченні учнями навчальних предметів. Бінарний урок Ірини Миколаївни 

отримав схвальні відгуки колег та методичної служби.  

Батьки також брали участь у підготовці вчителя до конкурсу, надаючи 

допомогу у друкуванні матеріалів, підготовці виробів тощо. Стало традицією 

відзначати вчителя подарунками. Так у 2014-2015 н.р. переможця конкурсу 

відзначив голова Ради НВК Мартишко В.І. 

 

СШ 1  1    1        

ЗОШ № 1 1   1   1    1    

ЗОШ № 3 1   1  1         

ЗОШ № 6     1  1 1  1 1   1 

ЗОШ № 7      1         

ЗОШ № 8 1   1 2    2  1    

Шаповал І.М. 



8.8. Видавнича та виставкова діяльність  

У поточному навчальному році  вчителі закладу активно займалися видавничою діяльністю. Педагоги 

НВК мають такі публікації: 

Черницька А. «Історія закладу» «Щирий край без кордонів та меж…» Альманах творчих доробок учнів та 

вчителів закладу – Бориспіль,с.9-14 

Большакова С. «Пам’ять серця‖ » «Щирий край без кордонів та меж…» Альманах творчих доробок учнів 

та вчителів закладу – Бориспіль, с. 65-66 

Бубряк С.«Стежка до душі кожного вчителя» «Щирий край без кордонів та меж…» Альманах творчих 

доробок учнів та вчителів закладу – Бориспіль, с.53-55 

Яременко В.  Застосування сучасних інформаційних технологій у школі І ступеня, Методичний збірник 

«Формування пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: 

ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 5-8 

Денисенко С. Особливості використання ІКТ у школі І ступеня, Методичний збірник «Формування 

пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП 

Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 9-12 

Куракса О. Звук [ дж], позначення його буквосполученням дж. Читання слів із буквосполученням дж. 

Опрацювання вірша Г. Чубач «Я люблю у лузі квітки…» Методичний збірник «Формування пізнавального 

інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – 

с. 13-20 

Хобта Л. Звук[ з], [ з], позначення їх буквами З з.  Читання складів і слів із ними. Опрацювання тексту А 

Мілна «Пісенька Вінні Пуха у перекладі І Малковича, Методичний збірник «Формування пізнавального 

інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – 

с. 21-25 



Мелащенко О. Звук[ м],  позначення його буквами М м.  Читання складів і слів із ним.А.Камінчук 

«Морозиво» Словесно-логічні вправи, Методичний збірник «Формування пізнавального інтересу 

першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 26-33 

Жирак В. Звук[ й],  позначення його буквами Й й.  Читання складів і слів із ним. Читання оповідання 

«Дрізд і дятел» за Е.Шимом, Методичний збірник «Формування пізнавального інтересу першокласників  

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 34-45 

Куракса О. Додавання і віднімання числа 0. Геометрична фігура круг, Методичний збірник «Формування 

пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП 

Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 46-50 

Ярмак С. Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7, Методичний збірник 

«Формування пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: 

ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 51-56 

Самородова Н.  Грунт.Значення грунту для живої природи та господарської діяльності людини, 

Методичний збірник «Формування пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-

комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 57-61 

Чуловська Т. Які бувають рослини. Дерева, кущі, трав’янисті рослини, Методичний збірник «Формування 

пізнавального інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП 

Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 62-65 

Чуловська Т. Яку будову має рослина, Методичний збірник «Формування пізнавального інтересу 

першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 66-69 

Діхтіренко Т. Школа м’яча, Методичний збірник «Формування пізнавального інтересу першокласників  

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – с. 70-74 

Дученко І. Давні друзі наші – пісні, танці, марші, Методичний збірник «Формування пізнавального 

інтересу першокласників  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» – Б.: ПП Кузьмічова Р.Ю., 2014 – 



с. 75-78 

Александрова Е., Жукова С., Кондратюк О. 

Математика. Підручник для 2-го класу в трьох частинах. Частина 2(Програма навчання за системою 

Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова) – Харків : ФОП Бурдов, 2014.–141 с. 

Гуменюк І. Плани-конспекти уроків для 5 класу за новим Державним стандартом на тему: «Графічний 

редактор Paint» 

У 2015 році Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» брав участь у VІ Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2015» і отримав диплом учасника. Участь у виставці стала можливою також і завдяки тому, що 

батьківським комітетом була надана допомога у сплаті реєстраційного внеску (500 грн.). 

 

8.9. Експериментально-дослідницька робота 

Упродовж 2014/2015 навчального року проводилась активна робота з продовження впровадження сучасних 

педагогічних технологій та реалізації змісту Всеукраїнських, обласних і міських освітніх програм, а також 

дослідно-експериментальна робота в межах регіонального рівня. 

Наш заклад  вже сьогодні інтегрується  в Європейські освітні системи, через реалізацією інноваційних 

освітніх проектів, а саме: 

Таблиця 7 

Інноваційні освітні проекти 

Назва 

експериментально-

дослідної роботи та її 

рівень 

Кількість залучених 

працівників, дітей 

Результативність  

(за навчальний рік) 



Міжнародна 

освітня програма  

«Інтел. Навчання для 

майбутнього». 

49  педагогічних 

працівників 

 У поточному навчальному році отримали сертифікати 

наступні вчителі: 

Сорока Н.О., Горбецька Л.В., Самофалова О.В., 

Авраменко В.О, Георгієва Н.В., Лісовська В.Б., Майборода 

О.О., Малакова О.В., Нестеренко Л.І.,  Сєрова Р.С., Сорока 

Н.О., Тюмєнцева Т.М., Шаповал І.М., Засенко Т.В. 

Українсько-

польський проект 

«Шкільна академія 

підприємництва»(Міжн

ародний рівень) 

Денисенко С.М., 

Бастило Н.О. та  учні 10-

11 класів 

Створено клуб майбутніх підприємців на заняттях якого 

учні набувають необхідні компетентності для досягнення 

успіху в бізнесі, в побудові професійної кар’єри. Наші 

майбутні підприємці віртуально обмінюються досвідом з 

польськими колегами. 

Європейський 

освітньо-інформаційний 

проект впровадження 

для української 

учнівської молоді 

паралельного навчання 

(Міжнародний рівень) 

Учні 9,10 класів  та 

польські вчителі-

волонтери 

Учні 9,10 класів почали вивчати польську мову, яка в 

майбутньому допоможе їм вступати до ВНЗ Польщі. 

Група з 15 осіб в липні проходила мовну практику у 

Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова (Польща). 

4 учнів 11-А та 11-Б класів, а саме: Жук Г.,  Міщан В., 

Клочан В., Зубкова Д.  Бориспільського НВК «Гімназія 

«Перспектива» отримали атестати Польської гімназії 

«Совард» 

Соціально-культурний 

освітній проект для 

школярів «Світ без 

кордонів» 

(Міжнародний рівень) 

Учителі англійської 

мови НВК та учні 8-11 

класів 

Cтуденти-волонтерипровели тренінги на теми культурної 

толерантності, персональних цінностей, розвитку лідерських 

навичок та здібностей, профорієнтації та здорового способу 

життя  для учнів 8-11 класів НВК. 



Міжнародні педчитання 

гуманної педагогіки 

Ш.Амонашвілі(Міжнар

одний рівень) 

Учителі: Шалбанова 

Л.К., Самородова Н.О., 

Дученко І.М., Куракса 

О.М., Ярмак В.В., 

Большакова С.Н., Бубряк 

С.А., Денисенко С.В. 

Вчителі та адміністрація відвідували педагогічні читання та 

семінари, які проводилися Асоціацією гуманної педагогіки  та 

ділилися досвідом впровадження гуманної педагогіки 

Ш.Амонашвілі в нашому закладі 

Проект «Майбутнє 

починається сьогодні»  

(Програма «Батьківська 

твердиня) 

(Міжнародний рівень) 

Клименко Н.І., заступник 

директора, класні 

керівники та класоводи: 

Руденко Т.М., Шалбанова 

Л.К., Бастило Н.О., 

Журавель Г,В., Куракса 

О.М., Жирак В.В., 

Самородова Н.О., 

Чуловська Т.П. та батьки 

9-В, 4-Б, 3—Д, 4-В, 9-А, 

4-Г, 8-А, 6-Г,2-Б класів 

Учителі провели тренінги для батьків, навчили 

працювати з дітьми щодо застереження їх від соціальних 

катастроф,  таких як алкоголізм, наркоманія, проституція. 

Всеукраїнський 

експеримент 

«Психолого-

педагогічне 

проектування 

соціального розвитку 

особистості учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Керівник експерименту 

кандидат педагогічних 

Класні керівники та 

класоводи, учні 1-11 

класів 

За допомогою діагностично-проектуючого 

комп'ютерного комплексу «Універсал» було проведено аналіз 

проблем усіхучасниківнавчально-виховного процесу НВК 

«Гімназія «Перспектива» та сконструйованопсихолого-

педагогічнізавдання для нашого навчального закладу, 

класнихколективів, окремихучнів. 

У результатіпроектування в 

алгоритмахкомп'ютерноїпрограми «Універсал» 

створеновавтоматичному режимісімтипівпланів, асаме: 

- графічний планнавчального закладу такласних 

колективів (на семестри); 

- проектно-модульний план навчального закладу (на 



наук Киричок В.О. семестр та навчальний рік);  

- системно-комплексний план навчального закладу 

(на семестр та навчальний рік); 

- плани діяльності класних колективів (на семестр);  

- календарні плани навчального закладу та класних 

колективів (на визначений термін); 

- індивідуальні календарні плани для всіх учасників 

навчально-виховного процесу (адміністрації,педагогів, членів 

батьківського комітету,учнівського самоврядування тощо). 

Апробація 

навчальної 

літератури(Всеукраїнсь

кий рівень) 

Гречко В.О.«Французька 

мова» (1-й рік 

навчання),Клименко 

Ю.М. вид-во: ТОВ 

«Методика Паблішинг», 

2013 

Бистра Н.М., Павленко 

Л.Я., Богуш Н.М. та 

Шукало С.І. «Українська 

мова», Автори: 

Заболотний О. В., 

Заболотний В.В., 6 клас, 

ТОВ «Видавництво 

«Генеза», 2012      

Учителі провели апробацію підручників з французької та 

української мов, відповіли на запитання анкет, розроблених 

Міністерством освіти і науки України з метою оновлення 

змісту освіти й упровадження в практику роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів сучасних і якісних 

підручників 

 

Проект «Щоденник ua» 

(Всеукраїнський 

рівень) 

Педагогічні працівники та 

учні закладу 

Учні та вчителі за   допомогою цього проекту змогли 

протягом року спілкуватися з колегами та однолітками з 

питань модернізації навчального процесу, впровадження 

сучасних ІКТ. 



Всеукраїнський 

науково-педагогічний 

проект «Інтелект 

України» 

Учителі початкових 

класів Мелащенко О.М., 

Діхтяренко Т.П., Дученко 

І.П., Самородова Н.В., 

Євтушенко Л.В. та учні 1-

А, 1-Б, 2-А,3-А та 4-а 

класів 

Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 1-А , 

1-Б,2-А, 3-А, 4-А класів, зроблено порівняльний аналіз 

навчальних  досягнень  з учнями, які працюють за 

традиційною методикою. Зроблено висновки про ефективне 

навчання за методиками педагогічного проекту «Інтелект  

України» 

Проведено семінар для вчителів    міста 

Електронний 

бібліотечний каталог  

(Обласний рівень) 

Бібліотекар закладу Створено електронний бібліотечний каталог 

Проект «Електронна 

школа» 

(Обласний рівень) 

Педагогічні працівники та 

учні закладу 

Створено безпечний інформаційний простір навчального 

середовища закладу 

Пілотний проект «Мій 

життєвий вибір» 

(Регіональний рівень) 

Психологи та учні закладу Надано рекомендації учням 9-х та 11-х класів, на основі 

допрофесійної діагностики, рекомендації щодо вибору 

майбутньої професії 

Освітня програма 

розвивального 

навчання(Локальний 

рівень) 

Учитель початкових 

класів Жукова С.О., учні 

3-В та 7- А класів 

Експериментальне навчання, проведене під керівництвом 

Жукової С.О., показало, що вже молодші школярі мають 

більше можливостей засвоєння теоретичного матеріалу, ніж 

раніше вважалось. Вони вже в станідіяти не тільки по 

принципу індукції (відчасткового до загального), але і 

дедуктивним шляхом (відзагальноїзакономірності - до 

часткових, конкретнихфактів). 

Учні 7-А класу, які за технологією розвивального 

навчання навчалися 6 років, продовжують навчання за цією 



технологією з математики. У поточному навчальному році 

Жукова С.О. була запрошена до м.Харкова, як досвідчений 

педагог розвивального навчання, прочитати курс лекцій для 

вчителів, які працюють за методикою розвивального 

навчання. 

Здоров’язберігаюча 

технологія«Навчання в 

русі» 

Працюють 6 учителів 

початкових 

класів:Діхтіренко Т.П., 

Чуловська Т.П., 

Ярмак С.М., 

Кальченко С.І., 

Бабенко Г.Я., 

Жирак В.В.) та 186 учнів 

За 2014-2015н.р. значно зменшилася захворюваність дітей  

  

Чотири учні НВК (Жук Г., Міщан В., Клочан В., Зубкова Д.) 

успішно закінчили навчання за програмою паралельного навчання 

загальноосвітнього ліцею «Совард» та Бориспільського НВК 

«Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня», 

допущені до складання державних випускних кваліфікаційних 

іспитів на отримання документа «Свідоцтво про  закінчення 

загальноосвітнього ліцею» (другий атестат) згідно вимог 

Міністерства національної освіти Республіки Польща та 

рекомендовані до вступу до Вищої Лінгвістичної Школи, складання 

документів на стипендіальні програми ЄС, а також можуть бути 

рекомендовані на вступ в інші партнерські університети Польщі та 

інших країн ЄС. 



 Виховання творчої особистості учнів передбачає організацію спільної творчої діяльності вчителів та 

їх вихованців. Органічний взаємозв'язок науково-методичної діяльності педагогів і науково-дослідницької 

діяльності гімназистів сприяв залученню учнів до роботи, в ході якої вони формували свої істинні наукові 

інтереси.  

95 учнів НВК в поточному навчальному році займалися науково-дослідницькою діяльністю. З них18 учнів 

закладу взяли участь у І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. Усі 18 гімназистів стали переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, а саме: 

Таблиця 8 

Результати участі гімназистів у І етапі конкурсу-захисту НДР 

Кількість 

поданих робіт 

З них: 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

18 10 3 5 

Учні 11-х класів Лехан Андрій,Бугайчук Тетяна, Зубкова Дарія здобули призові місця на ІІ (обласному) 

етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів МАН. 

 Порівняльний аналіз участі гімназистів у конкурсах-захистах НДР учнів-членів МАН України засвідчує 

наступне: 

Таблиця 9 

Порівняльний аналіз участі гімназистів у конкурсах-захистах НДР учнів-членів МАН України 

Навчальний 

рік 

Всього(учнів)займалисян

ауково-

дослідницькоюроботою 

Міськийетап, 

кількістьпризерів 

Обласнийетап, 

кількістьпризерів 

Всеукраїнськийетап, 

кількістьпризерів 

2009-2010 51(один 10-й клас)  19 7      - 



2010-2011 107  11 1       - 

2011-2012 101 18 2       - 

2012-2013 96 14 2       - 

2013-2014 80 13 2       - 

2014-2015 95 18 3       - 

 Відсутність призових місць на Всеукраїнському рівні може свідчити лише про одне% необхідно 

активніше залучати науковців до керівництва науковими дослідженнями учні. Для цього потрібні також кошти і 

матеріальна база: лабораторії, прилади, обладнання тощо. 

Аналізуючи тенденції у підготовці гімназистів до олімпіад з базових дисциплін можна побачити наступне:  

Таблиця 10 

Результати участі учнів 4-х класів у міських олімпіадах 

Навчальний 

рік 

Математика Українська мова Образотворче мистецтво 

призери переможці призери переможці Призери переможці 

2009-2010 1 - 1 - 1 - 

2010-2011 1 - - 1 - 1 

2011-2012 - 1 - 1 - 1 

2013-2014 - 1 - 1 - 1 

2014-2015 - - - 1 - - 



Кулініч Рената, учениця 4-А класу – переможець міської олімпіади з української 

мови 

(Учитель Мелащенко О.М.) 

 

 

 

 

 

Таблиця 11 

Результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

 

 

Навчальнийрік ІІ 

міськийетап,кільк

істьпризерів 

ІІІ обласнийетап, 

кількістьпризерів 

ІУ Всеукраїнськийетап, кількістьпризерів, 

учасників 

2009-2010 55 8 - 

2010-2011 56(22пер.)            8   - 

2011-2012 54(15 пер.) 10  

2012-2013 67(15 пер.)              7 1( 3 м. біологія) 

2013-2014 72(14 пер.)            17 1( 3 м. біологія) 

2014-2015 57(26 пер.)             11    2(11кл.-2 м., біологія; 8 кл. – 1 м., біологія) 



 

 

 

 

 

Лехан Андрій. Переможець ІУ етапуВсеукраїнської олімпіади з 

біології (учитель Нагаєва Л.М.) 

57 учнів основної та старшої школи здобули призові місця на ІІ 

(міському) етапі, 12 учнів  стали переможцями  ІІІ (обласного)  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад; 2 гімназистів :Лехан Андрій, учень 

11-А класу( 2 м.) та Шматков Максим( 1 м.), учень 8-А класу стали 

переможцями ІУ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з біології 

 

Також учні гімназії під керівництвом учителів  взяли участь у 

творчих конкурсах і мають такі перемоги : 

Таблиця 12 

Творчі конкурси (предметні) 

№ 

з/п 
Назва конкурсу К-ть 

учасників 

Кількість переможців 

і призерів 

Пер. Приз. 



1. Міжнародний конкурс з українськоїмовиім.П.Яцика 85 11 (НВК) 12 

2 (місто) 5 

2. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді ім.Т. Шевченка 

37 7 9 

2 5 

3. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

45 6 12 

1 3 

1 (обл)  

4. Поетичний конкурс «Зерна доброти» 17 4 5 

 4 

5. Конкурс читців ім..Т.Шевченка 77 6 31 

1 1 

6. Міжнародний конкурс-фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах» 1  1 

7. Всеукраїнський конкурс«Космічні фантазії»  24 7 9 

 1 

8. Фестиваль-конкурс «Шекспірівські читання» 64 9 12 

 1 (колект.) 

9. Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Захистимо країну від 

лиха» 

16 1 3 

10. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» 84 3 12 

11. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» 60 11 11 

12. Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle» 12  2 

13. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 42 10 28 

14. Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру» 346 17 52 

15. Конкурс юних журналістів «Вперед, юнкор -2014  - 1(команда) 

16. Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» 16 2 2 

 

Таблиця 13 



Творчі конкурси художньо-естетичного профілю 

№ 

з/п 
Назва конкурсу Номінація П.І.Б. учня Кл. П.І.Б. керівника Місце 

1.  «Калиновий дзвін» Вокал Лухтай Марія 7- Г Кононенко В.В. І 

2.  Конкурс дитячого малюнка 

«Охорона праці очима 

дітей» 

 Шаровара Влада 5-Б  Бистра Н.М. 

 

ІІ 

Криворучко Роман 5-Б ІІІ 

Іваниця Маргарита 5-Б ІІІ 

3.  Конкурс юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» 

Пейзаж Юренко Ірина 10-В Педашевська Л.П. ІІ 

Портрет Пашкова Дарина 5-Б Педашевська Л.П. ІІ 

Друзі людини Клименко Михайло 5-Б  Клименко Н.І. ІІІ 

Архітектура і 

мистецтво 

Бура Дарія 3-А Педашевська Л.П. ІІ 

Натюрморт Бружа Альбіна 10-А Клименко Н.І. ІІ 

Казкове, комедійне 

фото 

Зайцева Юлія  10-А Клименко Н.І. І 

4.  «Великодні свята» «Яйця, оздоблені 

бісером» 

Шаповал Валерія 6 - В Шаповал І.М. ІІ 

«Яйця, оздоблені у 

довільній техніці» 

Охрей Ганна 5 - Б Сайко Т.В. ІІІ 

«Яйця, оздоблені 

різними техніками 

в’язання» 

Чернега Дар’я 6 - Г Сайко Т.В. І 

«Сучасна 

українська ікона» 

Бойчас Вікторія 9 - А Сайко Т.В. ІІ 

«Художня 

вишивка» 

Бистра Аліна 7 - Б Сайко Т.В. ІІІ 

«Образотворче 

мистецтво» 

Куранда Валерія 9 - А Бистра Н.М. І 

5.  «Знай і люби свій рідний 

край» 

Бісероплетіння Криворучко Ірина 10-В Сайко Т.В. І 

В’язання гачком Михайліченко Валерія 7-А Сайко Т.В. ІІ 

В’язання спицями Корніяка Юлія 10-В І 



Вишивка бісером Климюк Анна 5-А Сайко Т.В. І 

Колос Марія 5-В Шаповал І.М. ІІ 

Гасюк Андрій 11-Б ІІ 

Вишивка стрічкою Шаля Ольга 5-Б Сайко Т.В. ІІ 

Калита Олександра 6-Г Сайко Т.В. ІІ 

Вироби з соломи Сергієнко Наталія 5-А Сайко Т.В. І 

Вишивка художня Плужник Аліна 5-Б Сайко Т.В. ІІ 

Сорока Єлизавета 6-А ІІІ 

Бойчас Вікторія 9-А ІІ 

Народна іграшка Височин Вероніка 4-Г Сайко Т.В. ІІ 

Чернега Дар'я  6-Г І 

Астаф'єва Аліна 9-В Шаповал І.М. І 

Ікебана 

 

Луговцов Максим 1-Г Андрейчева Г.Ю. І 

Чернега Дар'я  6-Г І 

Зуб Анастасія  11-Б ІІ 

Вироби з 

природного 

матеріалу 

Топчій Анна 11-Б Шаповал І.М. ІІ 

Ліплення Сайко Дмитро 10-Б Сайко Т.В. І 

Батік Михайліченко Валерія 7-А Бистра Н.М. ІІ 

6.  Український сувенір Предмети вжитку Черненко Софія  7-В Сайко Т.В. ІІІ 

Новорічний букет ЧернегаДар’я  

 
6-Г 

АндрейчеваГ. Ю. ІІІ 

Новорічна 

композиція 

Семенчук Олександр  
3-А 

Діхтіренко Т.П. ІІІ 

Новорічний 

подарунок 

ПелькоКаріна 
2-Д 

Бабенко Г.Я. ІІІ 

 

9. Контрольно-аналітична діяльність 



 Протягом 2014-2015 навчального року адміністрацією НВК здійснювався класно-узагальнюючий, 

фронтальний, тематичний, оперативний і підсумковийконтролі за навчально-виховним процессом НВК. 

Результати контролю обговорювалися на засіданняхпедагогічних рад, методичних об'єднань, 

оформлювалися наказами та аналітичними довідками по НВК. 

Класно-узагальнюючий контроль передбачав виявлення рівня адаптованості до нових умов навчання, 

знань і вихованості учнів 1-х,5-х та 10-х класів; аналіз результативності та методів викладання, якості роботи 

класних керівників, виконання батьківських обов'язків у вихованні дітей. 

Фронтальний контроль бувспрямований на вивчення стану викладанняокремихпредметів, а саме: 

«Навчаємося разом» у1-4 класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України»,образотворче мистецтво в 1-4 класах; англійська мова в 5-11 класах, хімія в 7-11 класах, математика в 

6-11 класах, образотворче мистецтво в 5-7 класах, російська мова в 5,6,8 та 9 класах.  

 У ходіперевірки стану викладаннянавчальнихпредметіввивчалисятакіпитання: 

- якість та ефективністьуроківучителів;  

- якістьзнань, умінь і навичокучнів; 

- результативністьроботивчителівзіздібними та обдарованимиучнями; 

- виконаннявчителяминавчальнихпланів і програм; 

- організаціяпозакласноїроботи з предмета;  

- участь учителів у різних формах методичноїроботи. 

Тематичний контроль був спрямований на вивчення стану медико-санітарного контролю на уроках 

фізичної культури, перевірку роботи ГПД ,  організацію інклюзивного навчання, відвідування учнями 

навчальних занять, обліку дітей та підлітків шкільного віку, інвентаризації підручників, атестацію робочих 

місць  

Оглядовий контроль передбачав перевірку стану шкільної документації, а саме: календарних планів, 

класних журналів, журналів факультативів та індивідуальних занять та консультацій. 



Науково-методична робота закладу спрямована на раціональне поєднання колективної мудрості та 

індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності 

за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі, базованого на повазі та взаємоповазі, вмінні радіти 

за успіхи іншого і святкувати те, що вирізняє кожного з-поміж інших – самобутню творчу індивідуальність. 

Аналіз результатів поточного навчального року дає підстави зробити висновок, що науково - методична 

робота в закладі є системною і результативною, рівень фахової майстерності педагогів зріс. 

Виходячи з вище зазначеного, можна визначити такі тенденціїї: 

Позитивні: 

- методична робота впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу; 

- орієнтація методичної роботи на конкретнірезультати – запорука творчої реалізації потенціалу 

вчителя. 

Негативні: 

- недостатньо використовуються в практичній роботі педагогівдосягнення психолого-педагогічної 

науки, не приділяється належна увага експериментальній діяльності; 

- учителі НВК мають великий педагогічний досвід, але питанню обміну досвідом роботи та сторінках 

фахових періодичних видань ще не приділяється належна увага; 

- ведеться недостатня робота з упровадження інноваційних форм проведення занять, розвитку творчої 

активності педагогічних працівників та якісному забезпеченню психологічного супроводу навчально-

виховного процесу 

ІІІ. Результативність навчальної діяльності 

3.1. Результати навчальної діяльності учнів 1-4 класів за підсумками 2014-2015 н.р. 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної середньої освіти метою діяльності школи 

І ступеня є всебічне вивчення та задоволення пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів. 



Освітній процес організовується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що 

зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти. 

Основними цілями кожного етапу навчання в початковій школі є всебічний розвиток та виховання 

особистості, формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок, 

формування бажання і вміння вчитися. Пріоритетними в початкових класах є загальнонавчальні, 

розвивальні, виховні та оздоровчі функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість 

змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів – 

цілісність сприймання і освоєння довкілля. Оцінювання учнів 1-2 класів, відповідно до нормативної бази та 

рішення педради, не здійснювалося. Результати навчальних досягнень учнів наведено в таблицях. 

 

 

Таблиця 14 

Аналіз успішності учнів 2-4 класів за 2014-2015н.р. 

 Клас  П.І.П. вчителя Рух учнів за рік Успішність за рік 

було прибуло вибуло є Рівні навчальних досягнень учнів 

В Д % кості С П 

1. 2-А Дученко І.М. 30 - - 30 9 21 100 - - 

2. 2-Б Петрусь Л.О. 28 2 - 30 2 15 57 13 - 

3.  2-В Кальченко С.І. 30 2 - 32 4 21 78 7 - 

4. 2-Г Хобта Л.В. 30 - 1 29 2 18 69 9 - 

5. 2-Д Бабенко Г.Я. 30 2 - 32 3 23 80 6 - 

Разом: 148 6 1 153 20 98 77 35 - 

1. 3-А Діхтіренко Т.П. 30 - - 30 7 22 97 1 - 

2. 3-Б Чуловська Т.П. 32 1 1 32 5 17 69 9 1 



 

Якісний показник серед учнів 2-х класів становить 77%, 3-х класів 78%, 4-х класів 83%. Загальний 

показник якості по початковій школі становить 80 %. Вступ до НВК  учнів 4-х класів становить 80%. 

Свої навчальні досягнення учні 4-х класів підтвердили під час ДПА. 

Таблиця 15 

Результати ДПА в 4-х класах 2014-2015 н.р. 

Всього 

учнів 4-х 

класів 

Виконували ДПА Рівень навчальних досягнень учнів 

математика українська мова читання 

Матем. 

 

укр.мова Чит. В  Д  % 

якості 

С  П  В  Д  % 

якості 

С  П  В  Д  % 

якості 

С  П  

151 141 140 139 69 58 91 13 - 56 62 88 19 1 97 39 98 3 - 

 

Такі результати навчальних досягнень дозволили 119 учням-випускникам 4-х класів вступити до 

гімназії. 

3.2. Результати навчальної діяльності учнів 5-11 класів 

3. 3-В Жукова С.О. 29 3 1 31 5 25 97 1 - 

4. 3-Г Яременко В.О. 32 1 1 32 8 17 78 7 - 

5. 3-Д Борисенко Л.М. 33 1 1 33 4 14 55 15 - 

Разом: 156 6 4 158 29 95 78 33 - 

1. 4-А Мелащенко О.М. 29 - - 29 8 21 100 - - 

2. 4-Б Сіренко Н.М. 31 - 1 30 4 19 77 7 - 

3. 4-В Сорока Н.О. 30 2 - 32 6 23 91 3 - 

4. 4-Г Самофалова О.В. 28 1 - 29 3 19 72 8 - 

5. 4-Д Куракса О.М. 30 1 1 30 2 20 73 8 - 

Разом: 148 4 2 151 23 102 83 26 - 

Всього: 452 16 7 462 72 295 80 94 1 



Результати навчальної діяльності учнів 5-11 класів визначалися відповідно до вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів, затверджених МОН як у цілому, так і з урахуванням особливостей кожного 

предмета зокрема.  

Таблиця 16 

Результати навчальної діяльності учнів 5-11 класів за підсумками 2014-2015н.р. 

 

Класи Кількість 

учнів  

Рівень навчальних досягнень за 2014-2015 н.р. 

В % Д % С % П % 

5-9 562 49 9 266 47 245 43,6 2 0,4 

10-11 143 23 16 70 49 50 34 - - 

2-11 1167 144 12,3 631 54,2 389 33,2 3 0,3 

          

 Якісний 

показник 
775 учнів 66,5% Успішність 99,7%     

 

Такі результати, з одного боку, засвідчують тенденцію до покращення якості знань гімназистів, а з 

іншого – недостатнє використання потенційних можливостей багатьох учнів. І батькам, і вчителям, а 

найбільше – самим учням необхідно докласти максимум зусиль при опануванні навчальних дисциплін та 

бути більш виваженими при виборі профілю навчання. 

Державна підсумкова атестація у 2014-2015 навчальному році з української мови проводилася у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники гімназії виявили непоганий рівень знань. 

Результати наведено в таблиці. 



Таблиця 17 

Результати ДПА-ЗНО з української мови 2014-2015 н.р. 

Кла

с 

К-ть 

учні

в  

Рівень навчальних досягнень 

В % Д % С % Якісний 

показник 

Показник 

успішності 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

Річн

а 

ДПА

-ЗНО 

11-А 34 11 8 32 23 18 17 52 50 5 9 16 27 85 73,5 100 100 

11-Б 32 8 7 25 22 19 13 60 41 5 12 15 37 84 62,5 100 100 

                  

З 9 учнів-медалістів 8 підтвердили свої знання. Один учень написав на 8 балів при річному 

оцінюванні 9 балів. 

Таблиця 18 

Результати ДПА учнів 11-А (профільного математичного класу) з математики 

Кла

с 

К-ть 

учні

в  

Рівень навчальних досягнень 

В % Д % С % Якісний 

показник 

Показник 

успішності 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

11-А 34 15 17 43 50 19 17 57 50 - - - - 100 100 100 100 

Таблиця 19 

Результати ДПА учнів 11-Б (профільного іноземної філології) з англійської мови 
Клас К-ть 

учнів  

Рівень навчальних досягнень 

В % Д % С % Якісн.Показ. Показ.успішн. 

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА- Річна ДПА

- 

Річна ДПА Річна ДПА 

11-Б 32 21 25 66 78 11 7 34 22 - - - - 100 100 100 100 

Таблиця 20 

Результати ДПА учнів 11-А класу зі світової літератури 

Кла К-ть Рівень навчальних досягнень 



с учні

в  

В % Д % С % Якісний 

показник 

Показник 

успішності 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

11-А 34 20 22 59 64 14 12 41 36 - - - - 100 100 100 100 

Таблиця 21 

Результати ДПА учнів 11-Б класу з історії 

Кла

с 

К-ть 

учні

в  

Рівень навчальних досягнень 

В % Д % С % Якісний 

показник 

Показник 

успішності 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

Річн

а 

ДПА

- 

11-Б 32 9 13 28 41 21 18 66 56 2 1 6 3 94 97 100 100 

Таким чином, у підсумку навчальної діяльності учнів 11-х класів, в цілому, можна визначити 

загальну тенденцію – правильність вибору профілю навчання. 

3.3. Профільна та допрофільна освіта 

Основна мета профільного та допрофільного навчання – це орієнтація учнів на свідомий вибір 

професії в майбутньому. Тому вже у 5-х класах педагогічний колектив ставить перед собою завдання 

виявити інтереси учнів та адаптувати їх до навчання в гімназії. 8-9 клас є перевіркою можливостей учнів 

перед вибором профілю навчання в 10-11 класах з метою задоволення потреб і розвитку здібностей 

особистості в певній галузі пізнавальної діяльності. 

У старшій школі (10-11 класи) завершується формування цілісної картини світу, оволодіння 

способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміннями одержувати і переробляти інформацію з 

різних джерел, застосовувати знання у практичній діяльності. Старша школа функціонує як профільна, 

що створює значно кращі умови для диференційованого навчання, розкриття індивідуальних 

особливостей розвитку учнів, які відрізняються якісним складом своїх здібностей. Профільність 

навчання визначено з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, соціокультурного і 

виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.  

У 2014-2015 навчальному році в гімназії профільним навчанням було охоплено 144 учні, що 



становить 100% від загальної кількості учнів 10-11-х класів. Учні навчалися за такими профілями: 

- 10-А – економічний профіль; 

- 10-Б – математичний профіль; 

- 10-В – філологічний профіль (іноземна філологія); 

- 11-А математичний профіль; 

- 11-Б філологічний профіль (іноземна філологія). 

Допрофільним навчанням було охоплено 214 учнів, що становить 100% від загальної кількості учнів 8-9 

класів. 

 

 

 

Таблиця 22 

Реалізація варіативної складової навчальних планів 

Підсилення 

предметів:  

Українська мова та література,  5-А,Б,В,Г; 6-Б 

 Математика 5-А,Б; 6-А,Г 

 Світова література 5-А,Б,В 

Друга  іноземна мова Англійська/ німецька; французька; 

російська 

5-В,Г; 6-В,Г; 7-В,8-В,9-В; 7-А,Б; 

Спецкурси Країнознавство. Велика Британія 8-В,10-В 

 Країнознавство. США 11-Б 

Курси за вибором Міфологія 6-А,Б,Г 

 Видатні постаті України 8-А,Б,В 

 Російська мова 8-А,Б 

 Англійська мова. Навколо світу. 9-В 

 Подільність цілих чисел  8-А 

 Формування здорового способу життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДу 

8-Б 

 Фізична географія Київської області 8-А,Б,В 



 Нестандартні методи розв’язування деяких 

рівнянь вищих степенів 

9-А,Б 

 Геометричний практикум 9-А,Б 

 Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і 

алгебраїчних виразах 

10-А,Б 

 Обираючи професію 10-А,Б 

 Досліджуючи гуманітарне право 10-Б,В 

 Застосування похідної до розв’язування 

задач  

11-А 

Факультативи Логічні стежинки математики 6-Б 

 Вчись думати 5-Б,В 

 Вибрані питання алгебри 7-А,Б 

 Геометрія як практика, логіка, фантазія 7-Г 

 Крилаті вислови та їх літературні 

першоджерела 

9-В 

 Обчислювальний практикум 10-А 

 Безпека харчування 10-А 

 Гіди-перекладачі 10-В 

 Факультативний курс з геометрії 11-А 

 

Години додаткових індивідуальних занять використовуються для роботи з обдарованими учнями та з 

учнями, які не засвоїли навчальний матеріал на належному рівні. 

 

ІV. Охорона праці та техніка безпеки 

Робота педагогічного колективу НВК з охорони праці організована відповідно до  Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення»  та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 



від 01.08.2001 зі змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 № 782, Державних санітарних 

правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу.  

На початок 2014-2015 н. р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних 

занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, отримано дозвіл СЕС на експлуатацію 

харчоблоку, акт санітарно-технічного стану НВК та видані всі необхідні організаційно-розпорядчі 

документи. 

Відповідно до вимог нормативних документів у НВК розроблена документація з охорони праці. 

Розроблені та виконуюються інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників навчального 

закладу, розроблені та затверджені програми вступних інструктажів для працівників та учнів.  

Згідно вимог нормативних документів реєструється первинний, позаплановий та цільовий 

інструктажі. 

Щорічно за планом роботи НВК проводиться навчання працівників з питань охорони праці, техніки 

безпеки, пожежної безпеки тощо. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у відповідальних за 

охорону праці: заступника директора з НВР Клименко Н.І. (стосовно педагогічних працівників, які 

організовують проведення екскурсій), заступника директора з господарської роботи Ткаля С.М. (стосовно 

вступного та повторного інструктажів педагогічного колективу та МОП), працівників харчоблоку, 

вчителів-предметників у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії, шкільних майстернях, 

спортивних залах) 

На початку навчального року для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я  учнів 

НВК учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять вступні 

інструктажі, про що робляться відповідні записи в журналах реєстрації інструктажів. Перед проведення 

практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком вивчення кожного 

окремого модулю з фізичної культури проводяться первинні інструктажі. У цих кабінетах на видному місці 

розміщені інструкції з техніки безпеки й охорони праці, правила з безпечного використання обладнання.  

Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними 

змаганнями. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортивні зали мають необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності,  куточки техніки безпеки та план евакуації з будівлі. 



У приміщенні НВК розміщено кілька стендів безпечної поведінки, облаштовується кабінет основ 

здоров’я, на видному місці розміщені поповерхові плани евакуації. Навчальний заклад у повному обсязі 

забезпечений первинними засобами пожежогасіння. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських 

зборах, інструктивно-методичних нарадах. 

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний 

напрямок роботи навчального закладу. З цією метою учні 1-11-х класів вивчають Правила дорожнього 

руху, проводяться місячники безпеки руху, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії. Створено загін юних 

інспекторів дорожнього руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням 

занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів з 

приміщень НВК під час об’єктових тренувань. 

Протягом 2014-2015 року у Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» під час навчально-

виховного процесу травмувалося 5 осіб, а побутові травми отримало – 11 дітей.  

На засіданні педагогічної ради  29.12.2014  Протокол №11 розглядалося питання «Про стан роботи з 

охорони праці та запобігання усіх видів дитячого травматизму у 2014 році».Кожна класна кімната, кабінет, 

майстерня, спортивні зали мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності,  

куточки техніки безпеки за розділами: профілактики різних видів травматизму, безпеки життєдіяльності, 

дотримання правил поведінки на воді, правил дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях та план 

евакуації з будівлі. У приміщенні НВК розміщено кілька стендів безпечної поведінки.  

Наявний план-графік чергування адміністрації навчального закладу та педагогічних працівників на 

травмонебезпечних ділянках (на поверхах, у вестибюлі, їдальні та на подвір’ї). 

Розроблений чіткий алгоритм дій усіх посадових осіб у разі випадків травмування під час 

навчально-виховного процесу, затверджений наказом Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» від 

22.04.2014 №257 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі». 

На офіційному сайті НВК постійно діє та оновлюється рубрика «Безпечне середовище». 

У річному плані роботи НВК передбачений модуль «Охорона праці та безпека життєдіяльності», 

який складається з розділів: 



- медичний супровід; 

- документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- охорона праці та техніка безпеки; 

- охорона праці учасників НВП; 

- цивільна оборона. 

V. Робота соціально-психологічної служби 

5.1. Соціальна робота 

Завдання соціальноїроботи Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» на 2014-2015 

навчальний рік були наступні: 

- формування в учнів адекватного уявлення про здоровий спосіб життя, профілактика стомлюваності 

школярів у процесі навчальної праці; 

- координація діяльності всіх фахівців школи з підвищення успішності та соціальної адаптації дітей та 

підлітків; 

- соціальний захист дітей, які перебувають під опікою; 

- формування в учнів 8-10 класів мотивації і пізнавальних інтересів до продовження освіти; 

- профілактика правопорушень серед підлітків; 

- організація цільового дозвілля учнів; 

- психолого-педагогічний супровід учнів, які мають висновок ПМПК; 

Протягом 2014-2015 навчального року соціальна служба працювала за такими напрямками 

роботи: корекційно-розвивальна та відновлювана робота, просвітницько-профілактична робота, 

навчальна діяльність, консультативна робота соціально-педагогічного спрямування, налагодження 

зв'язків з громадськістю. Активно проводилась робота з педагогічним колективом та батьками.  



Детальний опис роботи, проведеної за рік, ґрунтується на основі плану, складеного на початку 

навчального року за програмою В.О. Киричука «Універсал»: 

 

 

5.1.1. Просвітницько-профілактична робота 

З метою запобігання девіантної та делінквентної поведінки дітей та підлітків соціальною службою 

створювалася система профілактичних заходів, велика увага приділялася впливу різноманітних 

викликів сьогодення на формування морально-правової стійкості серед учнів гімназії, 

організовувалася система заходів соціального оздоровлення сім'ї, надавалася соціально-правова та 

інші допомоги сім'ям і дітям груп соціального ризику. 

Профілактика насильства в родині включала в себе проведення індивідуальних консультацій 

щодо попередження конфліктних та стресогенних ситуацій в сім'ї, відвідування на дому дітей, які 

виховуються в педагогічно-неспроможних сімях, проведені лекції в 8-10-х класах з переглядом 

документального фільму на тему «Алкогольний, тютюновий, наркотичний вплив на організм», 

проведені лекції з обговоренням в 7-8-х класах на тему «Наслідки правопорушень» інспектором 

служби у справах неповнолітніх; проведені лекції для учнів 9-х класів «Обережно ВІЛ» 

представниками Молодіжного парламенту; проведення профілактичної  бесіди-лекції лікарем-

наркологом з учнями  9-10-х класів «Профілактика наркоманії та алкоголізму»; зустріч дівчат 10-11-х 

класів з лікарем-гінекологом; заходи по формуванню та підтримці здорового способу життя через 

надання підліткам інформації про наркотичні речовини, алкоголь, тютюн; бесіди з учнями 8-10-х 

класів на тему: "За здоровий спосіб життя», «Куріння або здоров'я вибирайте самі», «Попередження 

насильства в сім’ї». 



Соціально-психологічна допомога і підтримка в 

кризових ситуаціях здійснювалася шляхом з'ясування 

проблеми, обговорення шляхів її рішення, розробки 

плану дій, допомозі в організації виходу з проблеми, 

координації зусиль найближчого оточення особи, 

створення груп підтримки тощо. 

В роботі застосовувалася корекція стосунків, 

способів соціальної дії, посередництво в творчому 

розвитку особистості та групи, що можуть бути 

реалізовані при моделюванні ситуацій, які сприятимуть 

оволодінню підлітками новим досвідом, допомозі в 

розблокуванні позитивних емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень вихованця про своє "Я", 

підтримці ініціатив окремого учня або групи, створенні умов для творчості. 

5.1.2. Консультативна робота 

Надавалася соціально-психологічна допомога дитині, підлітку, дорослому у саморозвитку, 

самопізнанні, самооцінці, самоствердженні, самоорганізації, самореабілітації, самореалізації. Дбайлива 

увага приділялася душевному та рівноважному спокою дитини, її почуттям, переживанням емоціям і 

самосвідомості. Надавалася допомогу у вирішенні міжособистісних конфліктів. Прикладалися зусилля 

у сприянні змінам ставлення до життя, соціального оточення, самого себе. Встановлювалися довірчі 

взаємини з особами, яким надавалися консультації.  

Протягом року систематично проводилисягрупові та індивідуальні консультації з батьками, де 

основними питаннями звернень батьків були: 

Просвітницько-методична діяльність. 

Виступ на педагогічний раді НВК «Гімназія 

«Перспектива» за темою: «Педагогіка підтримки дитини в 

сучасній освіті. Тактика захисту». 



-  допомога в оформлені документів на отримання грошової допомоги для соціально-

незахищених категорій; 

-  оформлення документів на оздоровлення; 

-  налагодження взаємовідносин, взаєморозуміння з дітьми-підлітками та гармонізація мікроклімату в 

сім'ї, класному колективі. 

Робота, яка проводилася з учителями, була направлена на допомогу у таких аспектах роботи% 

- планування виховних годин та годин спілкування; 

- відвідуванняза місцем проживання учнів, які пропускають навчальний процес та відносяться 

до соціальних категорій; 

-  наданні вчителям повної інформації щодо оздоровлення учнів; 

- Допомога у проведенні заходів правовиховної роботи з ними. 

Головними напрямками у роботі з учнями були профілактичні бесіди (профілактика негативних 

явищ, правопорушень, попередження та запобігання конфліктних ситуацій); консультації 

особистісного характеру (проблема у взаємостосунках з батьками, однолітками); вирішення 

міжособистісних конфліктів. 

Робота з правового виховання протягом 2014-2015 навчального року була спрямована на 

впровадження положень закону України «Про освіту», Концепції громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку освіти України, Конвенції ООН про права дитини, нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України та Управління освіти і науки Бориспільської міської 

ради щодо підвищення ефективності освіти та виховання шляхом впровадження інноваційних методів 

виховання. 



Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу, особливості контингенту учнів та педагогічної 

спрямованості колективу нашого навчально-виховного комплексу, робота з правового виховання була 

спрямована на розвиток моральних якостей особистості, формування естетичного смаку, культури 

поведінки, свідомості, розкриття творчих можливостей учнів, запобігання правопорушенням, 

створення позитивного іміджу НВК. 

Головною метою соціальної служби НВК «Гімназія «Перспектива» є - вивчення та корекція 

розвитку особистості учня в усіх сферах його діяльності. Саме тому вся робота соціальної служби 

НВК спрямована на соціальну реабілітацію, профілактику та адаптацію дітей із соціальнонезахищених 

категорій та дітей з девіантною поведінкою. 

5.1.3. Діагностична робота 

Вивчалися і оцінювались особливості діяльності особистості та мікроколективів класів. 

Вивчалися спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї і сімейного виховання, 

позитивних сил в мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей і підлітків. Виявлялися переваги 

особистості дитини, її «проблемне поле», індивідуально-психологічні, особистісні риси. Сприяли 

виявленню обдарованих дітей та напрямків розвитку талановитості. Проводилися діагностика 

емоційної та особистісної сфери, професійних інтересів і схильностей учнів до майбутньої професії. 

5.1.4. Заходи патронажного спрямування 

Кожного року соціальним педагогом проводиться соціальна паспортизація класів. 

У 2014-2015 навчальному році вБориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня 

школа І ступеня» навчалося 217 дітей, які потребували особливої уваги соціальної служби. У т.ч.: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування −10; 

- дітей-інвалідів − 22; 



- дітей з багатодітних родин – 64; 

- дітей напівсиріт – 18; 

- дітей з тимчасово переміщених родин – 46; 

- дітей з чорнобильським посвідченням – 57. 

Усім дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування придбано шкільну та спортивну форму, забезпечено 

безкоштовним гарячим харчуванням, оздоровлено. 

Соціальною службою здійснюється патронаж родин, які потрапили 

в складні життєві обставини.  

 

 

 

 

 

5.1.5. Заходи з попередження правопорушень 

У Бориспільському навчально-виховному комплексі станом на 31.05.2015 року навчається 1352 

учні. Протягом 2014-2015 навчального року ними не скоєно жодного злочину чи правопорушення, за 

які вони б були поставлені на облік. 

Цьому сприяла велика робота з попередження правопорушень серед неповноллітніх. Зокрема, 

проводилися такі заходи: 

- щоденний облік та контроль відвідування уроків учнями, схильними до правопорушень та 

пропусків уроків; 

Відвідування сім’ї Стельмашенко. 

Благодійна допомога від НВК «Гімназія 

«Перспектива» 



- проведення тематичних бесід, лекцій; 

- складання актів обстеження житлово-побутових умов; 

- проведення класними керівниками та соціально-психологічною службою індивідуальних бесід з 

дітьми, схильними до правопорушень; 

- надання соціально-психологічною службою консультацій для класних керівників та 

батьків важковиховуваних дітей; 

- психолого-педагогічні консультації для вчителів; 

- зустріч учнів з інспектором «Служби у справах дітей та молоді»; 

- рейди-перевірки умов проживання неповнолітніх з педагогічно-неспроможних сімей; 

- рейди-перевірки умов проживання неповнолітніх з родин, які опинились в складних 

життєвих умовах; 

- психолого-педагогічне обстеження дітей з девіантною поведінкою та надання 

консультацій батькам по вихованню таких дітей, залучення їх до роботи в спортивних 

секціях та гуртках. 

З метою забезпечення повноцінного навчального процесу учнів соціальний педагог разом із 

заступником директора з виховної роботи, класними керівниками систематично відвідують удома 

учнів, схильних до пропусків уроків, проводять роз'яснювальну роботу з батьками, надсилають листи-

повідомлення щодо невиконання ними батьківських обов'язків. 

Здійснюється тісна взаємодія та співпраця соціального педагога з органами внутрішніх справ, 

службою у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією, лікарнею. Інформація про проведену 

роботу постійно доводиться до  відома міського управління освіти і науки. 



Завдяки злагодженій роботі директора, заступників директора, соціальної служби, класних 

керівників навчально-виховного комплексу значних правопорушень та пропущених уроків без 

поважних причин учнями не виявлено, а всі можливі виклики та складнощі оперативно усуваються в 

робочому режимі. Звичайно, цей напрямок роботи вимагає постійної корекції та вдосконалення 

виховних заходів, які проводяться в НВК класними керівниками. З цією метою працюємо за 

методикою діагностично-проектувального комп'ютерного комплексу "Універсал" кан. пед. наук 

Киричука В.В. по корекції вад особистісного розвитку дитини. 

Ми намагаємося в своїй роботі керуватися принципами взаємодовіри, взаєморозуміння, 

взаємоповаги між учителями, учнями та батьками, які, в першу чергу, повинні бути активними 

учасниками виховного процесу.Така управлінська система в житті гімназії вибудована співпрацею 

Батьківської ради, батьківських комітетів класних колективів з соціальним педагогом, що сприяє 

формуванню в учнів стійких моральних принципів, що істотно впливає на виховання громадсько-

зрілої, впевненої в собі, професійно-направленої особистості. 

При організації роботи соціальний педагог намагається постійно удосконалювати свій 

професійний рівень, працюючи з науково-методичною літературою, слідкуючи за новинками в 

журналі «Соціальний педагог», «Практична психологія та соціальна робота». Також постійно приділяє 

увагу веденню та систематизації робочої документації, папок методичних матеріалів, устаткуванню 

робочого місця. 

 

5.1.6.Здійснення загальногромадської діяльність та соціально-педагогічного патронажу 

 Соціальною службою НВК здійснюється супровід обдарованих учнів. Проводяться різноманітні 

загальногімназійні заходи, відвідуються міські фестивалі, конкурси, змагання.  



Участь у журі щорічного конкурсу «Євробачення», де учні НВК «Гімназії «Перспектива» змагаються у 

виконанні пісень англійською мовою, участь у складі групи учнів та вчителів Бориспільського НВК «Гімназія 

«Перспектива» в міській громадсько-патріотичній акції «Що ти знаєш про славетну Україну?» 

 

 

 

 

5.1.7. Тематика звернень до соціального педагога протягом 2014 – 2015 навчального року 

 

№ з/п Тематика звернень 
Кількість 

звернень 

 З боку батьків 

1 Формування соціально-психологічної компетенції батьків 18 

2 Дослідження джерел негативного впливу на дітей і підлітків 4 

3 Соціально-психологічна діагностика   

4 Проблеми навчання та виховання дітей 32 



5 Проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, педагогами 64 

6 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

5 

7 Захист прав дітей  2 

8 Влаштування дітей у спеціальні навчальні заклади, переадресування до інших 

спеціалістів 

2 

9 Консультації щодо оформлення документів учнів 139 

10 Консультації щодо сенсу та цінності життя, суїцидальних думок дітей 2 

11 Інше 10 

 Всього 278 

 З боку педагогів 

1 Формування соціально-психологічної компетенції педагогів  

2 Вивчення особливостей навчання та розвитку учнів 15 

3 Проблеми навчання та виховання учнів 46 

4 Організація і зміст навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами 2 

5 Соціально-правовий захист учнів 3 

6 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей 24 

7 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

2 

8 Консультації щодо оформлення документів учнів 44 

9 Профілактики суїцидальної поведінки дітей 14 

10 Інше  

 Всього 150 

 З боку дітей 

1 Формування соціально-психологічної компетенції дітей та підлітків 90 

2 Соціально-правовий захист дітей 52 

3 Адаптація дітей, учнів, студентів, які навчаються у навчальних закладах і були 

переселені з інших регіонів України 

52 

4 Проблеми навчання 18 

5 Труднощі у спілкуванні з батьками, однолітками, педагогами 8 

6 Як пережити травмуючу подію, стрес, втрату,  підтримка, допомога дитині в 5 



посттравмуючий період 

7 Збереження психічного здоров’я в умовах стресових ситуацій, у період адаптації 

до нових умов 

0 

8 Психологічної підтримки під час переживання розлуки з рідними та   друзями 0 

9 Професійне визначення особистості  0 

10 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

2 

11 Попередження негативних явищ в учнівському середовищі 0 

12 Допомоги при втраті близької людини 0 

13 Консультування з питань сенсу та цінності життя, суїцидальних думок 2 

14 Інше  

 Всього 229 

 

5.2. Роботапсихологічної служби 

 

Завданнями психологічної служби Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» на 2014-2015 н.р. було 

визначено такі : 

- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому 

етапі; 

- створити умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини шляхом її психолого-педагогічного 

вивчення; 

- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини 

Встановлення календарного, психологічного і психофізичного віку учня проходить на початку кожного 

навчального року в новоприбулих учнів та за запитом тих, що вже навчаються в НВК. Це проходить за 

допомогою методів спостереження за учнями, бесід з батьками та вчителями, вивчення та аналізу документації 

учнів, особових справ та медичних даних. Така робота проводиться з метою ефективного здійснення 

психологічного супроводу, але не для того, щоб підвести розвиток дитини під відповідні стандарти.краз навпаки 

– стандарти, які існують, мають використовуватися як орієнтири, котрі дають можливість співвідносити 

розвиток з вимогами системи шкільної освіти до особистості дитини і в такий спосіб отримувати достатньо 

інформації для оцінювання цього процесу. 



 

5.2.1. Участь у дослідно-експериментальній роботі навчального закладу 

 

Працівниками психологічної служби здійснювався супровід дослідно-експериментальної роботи 

навчального закладу. 

Таблиця 24 

 

Психологічний супровід інноваційної діяльності 

 

№ 

Тема 

експериментальн

ої роботи 

Керівник проекту 

Нормативний документ, який 

регламентує впровадження 

(наказ МОН, ГУОН, відділу освіти) 

Етап 

впровад-

ження 

Рік 

впровад-

ження 

Всеукраїнський рівень 

1. 

Науково-

педагогічний 

проект "Інтелект 

України" 

Гавриш І. В., доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

педагогіки і методики 

професійної освіти 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені Г.С. 

Сковороди 

Накази Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2008, від 04.10.2010 

№ 925 

4 
2011-2012 

н.р. 

2. 

Психолого-

педагогічне 

проектування 

соціального 

розвитку 

особистості учнів 

Кандидат педагогічних 

наук В.О.Киричук 
Наказ МОН від 06.07.2007 № 580 7 2007р. 

Міжнародний рівень 

1. Польсько- Координатор Наказ головного управління освіти і 3 2012р. 



український 

проект «Шкільна 

академія 

підприємництва» 

міжнародного проекту 

Ева Бобінська  

науки від 28.09.2012 №291 

 

5.2.2. Впровадження освітніх проектів та програм, проведення заходів 

 

Були проведені практичні заняття з арт-терапії «Виготовлення новорічної іграшки з жатого паперу»(з 

учнями, що прибули з зони АТО) за програмою «Використання технік арт-терапії у роботі з дітьми різних 

вікових категорій» 

 

 
 

Години спілкування з елементами арт-терапії. 



 
 

Впровадження проекту «Дорослішай на здоров’я» серед учнів 9,10 класів. 

 

 
 



Практичні заняття для учнів «Особливості 

організації та здійснення профілактичної роботи в закладах 

освіти в конфліктний та постконфліктний період»  

 

 
 

Тиждень безпеки життєдіяльності, вікторина «Я маю право на життя» 

 



Практичні заняття для вчителів «Особливості організації та здійснення профілактичної роботи в закладах 

освіти в конфліктний та постконфліктний період»  

 

 
 

 
 

 



5.2.3. Професійне зростання та розвиток 

 

Професійнезростання та розвиток психолога відбувався протягом року шляхом відвідування семінарів, 

тренінгів, круглих столів, участі у проектах, підтвердженням чого є сертифікати: 

1) Участь у проекті «Дорослішай на здоров’я». 

 
 

2) Семінар «Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з ознаками раннього дитячого аутизму» 

 



3) Семінар «Психоедукація як первинний засіб роботи з психологічною травмою» 

 

 
 

4) Семінар «Казка як засіб розвитку уяви у дітей молодшого шкільного віку» 

5) Регіональний науково-практичний семінар «Проектування розвитку обдарованості в системі проектування 

навчально-виховного процесу» 

6) Засіданні творчої арт-майстерні працівників психологічної служби Київської області на базі Києво-

Святошинського районного навчально-методичного Центру, де проводила майстер-клас на тему: 

«Психологічна та соціально-педагогічна робота з дітьми та учнівською молоддю, які перебувають у 

психотравмуючих ситуаціях» (20.05.2015 року). 



 
 

7) Виступ «Етапи, основні напрямки та способи здійснення педагогічної підтримки дітей у вирішенні 

особистих для них проблем» на гімназійній педраді «Педагогіка підтримки дитини в сучасній освіті. 

Тактика «захисту»». 

 

 
 

 



5.2.4. Психологічний супровід обдарованих учнів 

 

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми, яка спрямована на науково-дослідницьку і творчу 

діяльність гімназистів з урахуванням їх особливостей, індивідуального розвитку, інтересів, здібностей. Робота 

організована згідно програми «Обдарована дитина». За програмою створено наукове товариство учнів з 

психології за напрямком здійснення науково-дослідницької діяльності,створено банк даних обдарованих дітей 

гімназії. Протягом 2010-2015 років переможцями та призерами олімпіад, конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт з психології стали наведені нижче в таблицях учні:  

Таблиця №25 

Результати захисту науково-дослідницьких робіт з психології 

 

№ Навчальний рік П.І.П. дитини Науковий керівник ІІ етап(локальний) 

1.  2010-2011 Мусієнко Анна Бастило Н.О. І місце 

2.  2011-2012 Герасименко Маргарита Бастило Н.О. І місце 

3.  2012-2013 Татаренко Наталія Бастило Н.О. ІІІ місце 

4.  2013-2014 Макаренко Каріна Бастило Н.О. ІІІ місце 

5.  2014-2015 Бондар Анастасія Бастило Н.О. ІІІ місце 

 

Таблиця №26 

Результати олімпіад з психології 

 

№ Навчальний рік П.І.П. дитини Науковий керівник ІІ етап 

(місцевий) 

1.  2010-2011 Пахалович Ірина Бастило Н.О. ІІІ місце 

2.  2011-2012 Герасименко Маргарита Бастило Н.О. ІІ місце 

3.  2012-2013 Татаренко Наталія Бастило Н.О. ІІ місце 

4.  2013-2014 Нємченко Аліна Бастило Н.О. ІІІ місце 

5.  2014-2015 Олімпіада на місцевому та 

обласному рівнях не проводилася 

  



5.2.5. Психологічний супровід класно-узагальнюючого контролю 

 

Діагностична робота 

З метою вивчення готовності учнів до нових умов психологічної, соціальної та педагогічної взаємодії, 

створення індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини на різних етапах навчання, подолання негативних 

впливів на дитину під час кризових станів, пов’язаних з перебуванням у нових колективах та спілкуванням з 

дорослими, щорічно проводиться дослідження контингенту учнів 1-х, 5-х та 10-х класів. 

Вивчення психологічної готовності дитини до школи здійснюється з метою вивчення мотиваційної 

готовності (відношення до школи та навчання), рівня розвитку довільної поведінки (вольова готовність) 

наявність певного запасу ЗУН, рівня розвитку пізнавальних процесів (розумової готовності), сформованості 

якостей, які забезпечують ставлення взаємовідносин з дорослими і підлітками, виховання спільної діяльності 

(моральної готовності). 

Профілактика нервових та навчальних перевантажень здійснюється за запитом і проходить у вигляді бесід, 

вікторин, виступів, лекторіїв, вибіркових занять з елементами тренінгових вправ з психологом на різні тематики: 

«Вміння керувати собою», «Мої емоції», «Саморозкриття».  

Практичними психологами проводилися діагностичні обстеження, соціально-психологічні дослідження, 

скринінги, моніторинги навчальних та спеціальних здібностей учнів з метою попередження появи проблем або 

послаблення їх впливу на розвиток дітей; визначення рівня сформованості навчальної діяльності, її основних 

утворень у розумовому та особистісному розвитку. 

Таблиця 27 

Тематика досліджень 

№ Тема 

досліджень 

мета  цільова група вибірка де розглядалися 

результати 

1 Психологічна 

готовність 

дитини до 

школи 

(Додаток 1) 

Вивчення рівня розвитку пізнавальних 

процесів та адаптації першокласників до 

школи 

Учні перших 

класів 

187 

учнів 

Психолого-

педагогічний 

консиліум по 

перших класах 

2 Вивчення 

адаптаційного 

періоду 

п’ятикласників 

Вивчення мотивації до навчання, 

визначення потенційних можливостей 

інтелектуального та розумового розвитку 

гімназистів,  

Учні п’ятих 

класів 

120 Психолого-

педагогічний 

консиліум по 

п’ятих класах 



 соціального статусу у колективі 

3 Вивчення 

адаптаційного 

періоду 

десятикласників 

(Додаток  2) 

Вивчення мотивації до навчання, 

дослідження професійної орієнтації учнів 

Учні десятих 

класів 

77 Психолого-

педагогічний 

консиліум по 

десятих класах 

4 Профорієнтацій

не визначення 

учнів 7, 9-их 

класів 

Вивчення професійної спрямованості учнів 

7, 9-их класів 

Учні сьомих, 

дев’ятих 

класів 

218 Виховні години, 

батьківські 

збори 

5 Оцінювання 

інтелектуальної 

обдарованості  

Виявлення та діагностика обдарованих 

учнів 

Учні  

7-их класів 

91 Мала 

педагогічна рада 

6 Проектування 

особистісно-

розвивального 

змісту 

навчально-

виховного 

процесу. 

Вивчення соціально-комунікативного 

розвитку особистості, вад особистісного 

розвитку, ціннісних пріоритетів учнів, 

ставлення батьків до дітей 

Учні  

5-11-их класів 

687 Педагогічна 

рада, круглі 

столи, години 

спілкування, 

батьківські 

збори  

 

Основна діагностична діяльність здійснюється за допомогою програми «Універсал» («Соціум», «Соціальна 

активність», «ДВОР», «Ціннісні пріоритети», «Ставлення батьків»), а також таких анкет, методик та 

опитувальників: 

- «Ви і Ваші діти»; 

- «Ви і Ваші вчителі»; 

- «Ти і твої батьки»; 

- «Ставлення вчителів до учнів»; 

- «Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі»(А.Ф. Фішера); 

- «Я і мій клас»; 

- «Психологічний клімат в колективі»; 



- «Чи знаєте Ви психічний склад дитини»; 

- «Дітей виховують батьки, а батьків?..»; 

- «Стиль відносин: вчитель-учень»; 

- «Стосунки у школі» (для учнів 1-2 класів); 

- «Психологічний портрет вчителя».  

Така робота сприяє розкриттю індивідуальності кожної особистості, психологічному здоров’ю дітей, 

стимулює соціально-комунікативну активність школярів, допомагає супроводжувати процес навчання, 

виховання і розвитку учнів з метою діагностики і корекції різних типів складнощів у розвитку особистості.  

Основні проблемні питання, які виявляються під час досліджень: а) схильність до правопорушень; б) 

невстигання в школі; в) відхилення у поведінці; г) схильність до шкідливих звичок. 

 

Корекційні заходи за наслідками класно-узагальнюючого контролю 

 

Розвиваюча та психокорекційна робота з невстигаючими учнями проводиться у вигляді індивідуальних та 

групових занять, що фіксуються в журналі групових та індивідуальних форм роботи. 

Розвиваюча та психокорекцій на робота з важковиховуваними дітьми (групи ризику) здійснюється у вигляді 

індивідуальних і групових бесід та консультацій, діагностики акцентуації характеру, темпераменту, 

індивідуальних особливостей особистості, навчальних можливостей, надання їм рекомендацій та проведення з 

ними тренінгових та релаксаційних вправ. Розвивальна та психокорекційна робота з сім’єю учня (з батьками) 

проводиться у вигляді індивідуальних та групових консультацій, бесід, батьківських зборів, відвідування учнів 

на дому, батьків за місцем роботи.  

 

5.2.6. Консультативна робота психолога 

 

Протягом року психологом надається консультативна допомога батькам, учням, учителям, адміністрації. 

Звернення індивідуального чи колективного характеру негайно розглядаються психологом, виробляється 

план взаємодії з клієнтом, залучаються, за потреби, фахівці. 

 

 



Таблиця 28 

Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року 

 

№ 

з/п 

Тематика звернень Кількість звернень 

до практ. психологів 

 З боку батьків 

1 Формування соціально-психологічної компетенції батьків 17 

2 Дослідження джерел негативного впливу на дітей і підлітків 8 

3 Соціально-психологічна діагностика  3 

4 Проблеми навчання та виховання дітей 19 

5 Проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, педагогами 16 

6 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

4 

7 Захист прав дітей  3 

8 Влаштування дітей у спеціальні навчальні заклади, переадресування до інших 

спеціалістів 

2 

9 Консультації щодо оформлення документів учнів 9 

10 Консультації щодо сенсу та цінності життя, суїцидальних думок дітей 3 

 Всього 84 

 З боку педагогів 

1 Формування соціально-психологічної компетенції педагогів 53 

2 Вивчення особливостей навчання та розвитку учнів 12 

3 Проблеми навчання та виховання учнів 26 

4 Організація і зміст навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами 11 

5 Соціально-правовий захист учнів 2 

6 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей 25 

7 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

2 

8 Консультації щодо оформлення документів учнів 9 

9 Профілактики суїцидальної поведінки дітей 12 

 Всього 152 



 З боку дітей 

1 Формування соціально-психологічної компетенції дітей та підлітків 112 

2 Соціально-правовий захист дітей 2 

3 Адаптація дітей, учнів, студентів, які навчаються у навчальних закладах і були 

переселені з інших регіонів України 

6 

4 Проблеми навчання 18 

5 Труднощі у спілкуванні з батьками, однолітками, педагогами 29 

6 Як пережити травмуючу подію, стрес, втрату,  підтримка, допомога дитині в 

посттравмуючий період 

6 

7 Збереження психічного здоров’я в умовах стресових ситуацій, у період адаптації 

до нових умов 

13 

8 Психологічної підтримки під час переживання розлуки з рідними та   друзями 2 

9 Професійне визначення особистості  16 

10 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

6 

11 Попередження негативних явищ в учнівському середовищі 23 

12 Допомоги при втраті близької людини 3 

13 Консультування з питань сенсу та цінності життя, суїцидальних думок 3 

 Всього 219 

 

VІ. Виховна робота 

6.1. Напрямки виховної діяльності педагогічного колективу 

У центрі всієї виховної системи НВК стоїть  забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних 

умов розвитку особистості учня, реалізації його природного та  життєвого потенціалу в контексті ідеї інтеграції 

української держави у Європейський простір  

Тому основною метою всієї виховної системи є – формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і 

способом мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток демократичного  

громадянського суспільства в Україні.    



Виходячи з того, що «виховання – це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством 

цінностей,  спрямований на утвердження суспільно-значущих норм і правил поведінки особистості», у своїй 

роботі ми використовуємо системний підхід у навчанні і вихованні школярів. Під час керування 

життєдіяльністю освітнього закладу намагаємося застосовувати  передові виховні технології за різними 

напрямками роботи. Тобто цілі і завдання виховної системи спрямовані на розвиток особистості дитини, на 

формування її інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів. 

Таблиця 29 

Основні напрямки виховної роботи 

№ 

п/п 

Напрямки виховної 

роботи 

 

Зміст і форми роботи 

1. Громадянське 

виховання 

 

1. Ділова гра «Чи мої обов’язки обмежують мої права?» 

2. Колективні творчі справи. 

3. Тематичні виховні години. 

4. Ігрові програми «Веселковий експрес». 

5. Аукціон народної мудрості. 

6. Захист проектів: «Моє майбутнє», «Майбутнє мого Борисполя». 

7. Конкурси малюнків та плакатів. 

8. Конкурс творів: «Видатні особистості Київщини». 

2. Правове виховання 

 

1. Гімназійні конкурси та олімпіади з правознавства. 

2. Декада «Правознавство». 

3. Зустрічі з працівниками міліції, суду, прокуратури. 

4. Тематичні батьківські збори. 

5. Виховні години та бесіди. 

6. Відкрита трибуна: «Прошу слова». 

7. Бесіди з прав людини: «Жити за законами моралі». 

8. Конкурс творів-есе: «Захист, яких прав людини я вважаю найбільш 

суттєвим?» (для учнів 11-х класів). 

9. Рольова гра «Мандрівка в країну прав та обов’язків» (для учнів 5-х 

класів). 



10. Години спілкування на тему: «У мирі і дружбі з законом». 

11. Інтелектуальна гра «Перегони в лабіринті» (для учнів 6-х класів). 

12. Інтелектуальна гра «Правова естафета»(для учнів 7-х класів). 

13. Турнір детективів «Це елементарно, Ватсон» (для учнів 8-х класів). 

14. Інтелектуальна гра «Слабка ланка» (для учнів 10-х класів). 

15. Вікторина «У дружбі з законом» (для учнів 9-х класів). 

16. Контроль відвідування уроків. 

17. Педагогічний всеобуч. 

18. Правовий квест. 

3. Національно-

патріотичне виховання 

 

1. Предметна декада «Українська мова та література». 

2. Години спілкування: «Моя земля – земля моїх батьків». 

3. Тематичні виставки в бібліотеці. 

4. Конкурс куточків Державної символіки. 

5. Творчі конкурси-захисти пошукових робіт: 

- «Зимові обрядові свята» (2 кл.); 

- «Осінні обрядові свята» (3 кл.); 

- «Літні обрядові свята» (4 кл.); 

- «Колисанки, замовлянки, забавлянки, народні ігри» (5 кл.); 

- «Українська народна кухня» (6 кл.); 

- «З історії українського національного костюма» (7кл.); 

- «Українська народна пісня» (8кл.); 

- «Народні гадання» (9 кл.); 

- «Українські вечорниці» (10 кл.); 

- «Родинні обрядові свята» (11кл.); 

6. Захист фантастичних проектів «Країна, в якій би я хотів жити». 

7. Тематичні екскурсії «Стежками України». 

8. Творчі майстерні. 

9. Літературні вітальні (зустріч з письменниками Київщини). 

10. Театралізовані вистави. 

4. Трудове виховання 

 

1. Акції: «Вся планета – наш дім!», «Парад квітів біля школи». 

2. Трудові десанти. 

3. Операція «Турбота». 



4. Виховні години та години спілкування. 

5. Профорієнтаційні заходи: 

- КВК: «Всі професії важливі, всі професії потрібні»; 

- відвідування центру зайнятості; 

- робота з терміналом; 

-екскурсії на підприємства. 

5. Фізичне виховання 

 

1. Ранкова гімнастика до уроків. 

2. Години спілкування та виховні години. 

3. Фізкультхвилинки на уроках та рухливі ігри на перервах. 

4. Години здоров’я в ГПД. 

5. Заняття з елементами тренінгових вправ за програмою «Діалог», 

«Формування навичок здорового способу життя». 

6.  Тиждень безпеки дитини. 

7. Виступи агітбригад. 

8. Спортивні змагання з футболу, баскетболу, волейболу, футзалу, шахів, 

легкоатлетичного багатоборства, піонерболу. 

9. «Веселі естафети» для учнів 1 – 4-х класів. 

10. Товариські зустрічі з баскетболу та футболу між збірними командами 

учителів та учнів. 

11. Змагання: «Козацький гарт», «Козацькі розваги на сучасний лад», 

«Сокіл» (Джура). 

12. Змагання серед допризовної молоді: «Патріот», зі стрільби з 

пневматичної зброї. 

13. Туристичний зліт. 

14. Робота спортивних секцій (баскетбол, художня гімнастика, кульова 

стрільба, таеквон-до, вільна боротьба, футбол). 

15. День здоров’я. 

16. Олімпійський тиждень, вікторини. 

6. Екологічне виховання  

 

1. Конкурс на краще озеленення та дизайн класної кімнати. 

2. Уроки любові до рідного краю. 

3. Виставкамалюнків, поробок, рукоділля за напрямком «Птахи 

Бориспільщини» «До рідного гнізда» (2кл.). 



4. Виставка поробок з природного матеріалу «Хто в лісі живе?» (3 кл.). 

5. Виставка поробок з природного матеріалу «Хто в річці живе» (4 кл.). 

6. Виставка-конкурс лікувальних страв та напоїв із овочів та фруктів 

«Аптека бабусі Медуниці» (5 кл.). 

7. Виставка-конкурс «Диво – овочеве» (6 кл.). 

8. Брейн-ринг «Блакить озер» (7 кл.). 

9. Тематичний вечір «Шукаючи цвіту папороті» (9 кл.). 

10. Виставка гарбузових страхіть «Ходить гарбуз по городу» (10кл.). 

11. Ігрова програма «Веселковий експрес». 

7. Превентивне 

виховання  

 

1. Заняття з елементами тренінгових вправ за програмою «Діалог»: 

«Формування навичок здорового способу життя». 

2. Заняття з елементами тренінгових вправ . за програмою «Майбутнє 

починається сьогодні». 

3. Індивідуальні консультації для учнів та батьків силами соціально-

психологічної службиНВК. 

4.  Індивідуальні та групові бесіди з метою профілактики шкідливих 

звичок. 

5. Зустріч з лікарями ЦРЛ: наркологом, психіатром, дермато-венерологом. 

6. Уроки з правознавства: «Нормативно-правові аспекти запобігання 

торгівлі людьми», «Насилля в родині», «Відповідальність неповнолітніх 

за скоєні злочини», «Правопорушення та злочини». 

7. Залучення учнів до занять у спортивних секціях та гуртках. 

8. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою. 

9. Лекції на правову тематику. 

10. Усні журнали. 

11. Учнівські конференції. 

8. Художньо-естетичне 

виховання 

 

1. Пісенні конкурси: «Калиновий дзвін», «Х – фактор». 

2. Конкурси малюнків: «Майбутнє мого Борисполя», «Чарівна палітра», 

«Фарби осені», «Космічні фантазії», «Новорічний подарунок», 

«Великодня писанка» тощо. 

3. Конкурси малюнків на асфальті. 

4. Конкурси виробів декоративно-ужиткового мистецтва: «Знай і люби свій 



рідний край», «Скарби рідного краю», «Новорічна композиція», 

«Великодні свята»; «Великодня писанка». 

5. Конкурс фотоаматорів «Моя Україно!». 

6. Конкурс театральних колективів. 

7. Конкурс хореографічних колективів «Бориспіль танцює». 

8. Конкурс фольклорних колективів. 

9. Конкурс читців, поетів та прозаїків «Дивослово». 

10. Відвідування музеїв. 

11. Конкурс «Гімназія має таланти!». 

12. Конкурси: «Міс гімназисточка»,«Випускниця чарівниця», «Міс Золота 

осінь», «Містер гімназист». 

13. Театралізовані шоу-композиції. 

14. Вернісаж творчих робіт учнів. 

15. Розважальні програми: «День бантика», «День учня», «День гумору». 

9. Родинне виховання 

 

1. Виховні години: «У щастя людського два рівних є крила», «Міцна сім’я – 

міцна держава». 

2. Виставка сімейних альбомів «Наш малюк» (2кл.). 

3. Виставка рукоділля: «Я і мама своїми руками» (3 кл.). 

4. Виставка малюнків, поробок,розповідей про дідусів «Світ захоплень 

мого дідуся» (4кл.). 

5. Виставка рукоділля «Бабусині руки» (5 кл.). 

6. Виставка армійських та студентських фотоальбомів батьків (6кл.). 

7. Конкурс на кращий та оригінальний календар сімейних свят (7кл.). 

8. Виставка рукописних журналів «Сімейна знаменитість» (8 кл.). 

9. Шоу – програма «Що в імені твоєму?» (9 кл.). 

10. Виставка – конкурс газет «Кумедні новини з життя моєї родини» (10-

11кл.). 

11. Участь у Міжнародному проекті «Родинна твердиня». 

10. Туристсько-краєзнавча 

робота 

1. Краєзнавчі подорожі «Стежками України», «Пізнаємо Світ». 

2. Участь у туристичних змаганнях. 

3. Захист проектів у МАН. 

4. Робота туристичного гуртка. 



11. Профорієнтаційна 

робота 

1.  «Ярмарка професій». 

2. Творчі майстерні. 

3. Зустріч з цікавими людьми різних професій. 

4. Майстер-клас «Знайомство з робітничими професіями». 

5. Тематичні екскурсії. 

6. Дні відкритих дверей «Освіта – шлях до майбутнього». 

7. Психологічний супровід щодо визначення професійної спрямованості 

учнів. 

 

6.2. Волонтерських рух учнівсько-педагогічного колективу 

 

«Доброта до інших людей приносить радість та спокій у серце того, хто дає, i того, хто потребує.Тільки 

при цій умові, – писав В.О.Сухомлинський, – у тому чуйному музичному інструменті, яким є серце людини, 

буде вся чаша шляхетних людських інструментів. І тоді одна людина не буде сипати іншій на сердечні рани; 

голосно грюкати брудними чоботами там, де потрібно затаїти подих; непомітно відійти навшпиньках від цих 

дверей; сміятися, коли всім сумно. Гроші буде витрачено, прибутки всякнуть, іграшки зламаються, а пам’ять 

про добро залишиться у віках». 

Ось тому окремим напрямком роботи став волонтерський рух як серед педагогічного, так і серед 

учнівського колективів. Стало традиційним проведення різноманітних шкільних акцій з метою допомоги дітям 

та сім’ям з тимчасово переміщених територій, бійцям та родинам бійців, які беруть участь в АТО: «Я і ти – одна 

родина», «Ми щасливі тим, що разом» (забезпечення канцелярським приладдям дітей, евакуйованих із зони 

АТО та дітей, батьки яких беруть участь в АТО); «Підтримай випускника гімназії – учасника АТО»(збір 

продуктів харчування, ліків та теплого одягу); плетіння маскувальних сіток. 

Таблиця 29 

Волонтерських рух 

Назва проведеного заходу (допомога учнів, 

батьків, педагогів) 

Добре діло  

Для воїнів АТО Придбання тепловізора 

Для бійців танкової дивізії Чернігівської Придбання карематів, спальних мішків 



області 

Для поранених бійців, що перебувають на 

лікуванні у Київському центральному 

госпіталі (вул. Щорса) 

Придбання ліків 

Для воїнів АТО Придбання засобів особистої гігієни   

Для поранених воїнів АТО Участь у міській акції по збору коштів 

Для військової частини м. Борисполя Придбання акумуляторів 

Для бійців 72 окремої механізованої бригади Придбання військового спорядження 

Для дітей, евакуйованих із зони АТО та дітей, 

батьки яких беруть участь в АТО 

Акція «Я і ти – одна родина», «Ми щасливі тим, що разом»  

(забезпечення канцелярським приладдям, збір продуктів 

харчування та теплого одягу) 

Для поранених бійців-учасників АТО Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» 

Написання листів та виготовлення оберігів пораненим бійцям 



Для бійців-учасників АТО 

Збір макулатуридля 

придбання необхідного спорядження 

Для бійців-учасників АТО  

 

 

Участь в акції, 

ініційованій 

народним 

депутатом 

України С. 

Міщенком 

«Малюнок воїну 

АТО» 

Для дітей, евакуйованих із зони АТО та дітей, 

батьки яких в АТО 

Оздоровлення в Грузії  

Для бійців бригади ім.Кульчицького Співпраця з волонтерською організацією «Долоні дотик» 

(придбання продуктів харчування, військового спорядження) 

Для воїна АТО Адресна допомога бійцю АТО Ярмолі А.М. 

Для воїна АТО Передача художньої літератури воїнам АТО  

Для воїнів АТО Шкільна акція «Ми щасливі тим, що разом» (збір продуктів 

харчування  та теплих речей)



 
 

Для бійців окремої 72 механізованої бригади Матеріальна допомога 

Для бійців окремої 72 механізованої бригади Цільова допомога (згущене молоко – 30 банок) 

Для бійців окремої 93 аеромобільної бригади Матеріальна допомога 

Для бійцям окремої 93 аеромобільної бригади Цільова допомога (гущене молоко – 100 банок) 

Для воїнів АТО Цільова допомога  

Семченку Ю.М. 

Для бійців 25 територіального батальйону 

«Київська Русь» 

Цільова допомога (згущене молоко – 30 банок) 

Для бійців АТО 

 

Плетіння 

маскувальної сітки на 

базі центру туризму 

разом із учнями 8-10 

класів та учителями 

НВК «Гімназія 

Перспектива» 

Для воїна АТО  Адресна допомога бійцю АТО Сіряку В.М. – 2500 грн.  

Для бійців окремої 93 аеромобільної бригади Цільова допомога (150 шт. пальчикових батарейок для 

тепловізорів) 



Для бійців 80 аеромобільної бригади Цільова 

допомога.Збір 

продуктів 

харчування та 

теплих речей. 

Для воїнів АТО Придбання військового спорядження розвідникам-учасникам 

АТО, придбання військового спорядження(За зверненням 

голови Бориспільської спілки ветеранів Афганістану 

Шараєвського В.С.). 

 

 
 

 



Для воїна АТО  Цільова допомога 

випускнику НВК-

учаснику АТО 

Чираку М.у 

придбанні 

військового 

спорядження  

Для учня, евакуйованого із ьзони АТО Цільова допомога учню 10-А класу Стьопочкіну О. 

(Придбання ліків) 

Для воїнів АТО   Плетіння 

маскувальних 

сіток  

 

 

Виходячи з умов та потреб НВК всю роботу було умовно розділено за напрямками, які в загальному процесі 

перебувають у тісній взаємодії: 

 Координаційна робота служб та громадських організацій; 

 Методична робота з кадрами; 



 Соціально – правовий захист учнів; 

 Охорона життя та здоров’я дітей; 

 Робота з дітьми схильними до правопорушень; 

 Робота з обдарованими дітьми; 

 Робота органів учнівського самоврядування; 

 Культурно – освітня робота; 

 Батьківський всеобуч; 

 Робота з батьками. 

Виховна система НВК покликана стимулювати, збагачувати, доповнювати життєдіяльність як класу, так і 

навчального  закладу в цілому, оскільки моделює ситуації, коли учні разом з батьками повинні брати  участь у 

житті НВК, пропонуючи їм при цьому різновиди діяльності, не диктуючи зміст і форми її організації. Кожен 

клас має власну модель розвитку учнівського  колективу. 

Вся система виховної роботи сприяє  розвитку талантів учнів. У своїй роботі керуємося тим, що дитинство не 

підготовка до життя, а саме життя. Стараємося допомогти гімназисту пізнати самого себе, позбавитись 

комплексів, навчитись спілкуванню. Потреба дитини бути особистістю, потреба в самоствердженні, в творчості 

– обов’язково повинні бути реалізовані. 

Ці завдання вирішуються через: 

 гімназійні традиції;  

 систему самоврядування, яким є Парламент НВК, клуб «Веселий козачок» для учнів 2 – 4 класів; 

  роботу гуртків («Дизайну та флористики», «Народної вишивки», «Умілі руки», «Фарби життя», «Юні 

поети», Фольклорного ансамблю «Дивограй», Шкільного театру «Феєрія», вокального ансамблю 

«Дзвіночок»,  хореографічного ансамблю «Райдуга», музичної студії з фортепіано,  ансамблю бального та 

спортивного танцю «Супаданс», ЮІР, ДЮП, КВН); 

  спортивних секцій з баскетболу для дівчат та хлопців,  вільної боротьби, кульової стрільби, художньої 

гімнастики, теквандо. 

Гімназійні традиції – це особлива сторінка в житті нашого навчального закладу, не розірвана за напрямками 

виховна діяльність, а цілий комплекс заходів, які допомагають розкрити неповторну індивідуальність кожної 

дитини. 

Місячники, які проводяться за різними напрямками роботи дають змогу врахувати і задовольнити творчий 

потенціал кожної дитини. Це дає з одного боку оцінити роботу як класу в цілому, так і роботу класного 

керівника, адже оцінки по проробленій роботі реєструються в Рейтинговій карті НВК.   



Рейтингова карта участі класів у загальногімназійних виховних заходах 
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2 – А 12 12 - 12 12 12 12 12  84 І 

2 – Б 12 11 - 12 12 12 11 10 80  

2 – В 12 - - 12 12 12 11 11  70  

2  – Г 12 12 - 12 12 12 12 11 83 ІІ 

2 – Д  12 - - 12 12 11 12 12 71  

3 – А  12 12 - 12 12 12 12 12 84 І 

3 – Б 12 12 - 12 12 12 12 12 84 І 

3 – В - - - 12 - - 12 - 12  

3 – Г 12 12 - 12 12 12 11 11 82  

3 – Д 12 12 - 12 12 12 12 - 72  

4 – А 12 12 - 12 12 12 12 12  84 І 

4 – Б 12 10 - 12 12 12 12 11 81  

4 – В 12 12 - 12 12 11 11 12 82  

4 – Г 12 12 - 12 12 12 12 10 82  

4 – Д 12 - - 12 12 11 12 - 59  

5 – А 12 12 12 12 - - 12 12 72  

5 – Б 12 12 12 12 11 11 12 12 94 ІІ 

5 – В 11 12 12 12 12 12 11 - 82  

5 – Г  12 12 12 12 12 12 11 12 95 І 

6 – А 11 12 12 12 12 - 12 12 83  

6 – Б - 10 11 11 12 12 10 12 78  

6 – В 12 12 12 12 12 - 12 12 84  

6 – Г 12 11 - 12 12 11 12 12 82  

7 – А  11 12 12 11 12 12 12 11 94 І 



7 – Б 12 12 11 12 - 12 12 11 82  

7 – В - - - 12 12 11 11 - 46  

7 – Г 10 12 10 10 - 11 8 - 61  

8 – А - 12 - 12 12 12 12 12 72  

8 – Б 12 11 12 12 11 11 12 12 93 ІІ 

8 - В - 11 - 12 12 12 12 12 71  

9 – А - 11 12 12 12 12 12 11 82  

9 – Б 11 11 12 12 12 12 12 11 93 ІІ 

9  - В 12 11 12 12 12 12 12 11 94 І  

10 - А  12 12 11 12 12 12 12 12 95 І  

10 - Б 12 - 12 12 12 12 12 - 60  

10 - В 12 - 11 12 12 11 12 12 82 ІІ 

11 - А  - 12 - 12 12 - 12 - 48  

11 – Б - 12 12 12 12 12 12  72 ІІІ 

 

Усі класні керівники та класоводи  мають власні проекти з патріотичного виховання. Заступником 

директора з НВР Клименко Н.І. та педагогом-організатором Педашевською Л.П. розроблений проект з 

патріотичного виховання «Ми діти твої, Україно!». 

 Проблема формування іміджу НВК – це проблема психолого-педагогічних, пізнавальних та емоційних, 

раціональних та художніх засобів створення позитивного іміджу навчального закладу, відображення в ньому 

внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та завдань, особливостей діяльності НВК.   

У річному плані виховної роботи передбачені заходи щодо  профілактики  та попередження правопорушень. А 

саме у розділах:  

• «Життєві компетенції особистості» (проведення місячника правових знань «Ти і закон»). 

• «На терезах Феміди» (робота комісії з профілактики правопорушень, соціальна робота, підтримка дітей з 

соціально-незахищених категорій, «важкі учні»). 

• Психологічний супровід (робота з проблемними учнями). 

Саме тому   вся робота соціально – педагогічної  служби гімназії спрямована на соціальну реабілітацію, 

профілактику та адаптацію дітей з соціально-незахищених категорій та дітей з девіантною поведінкою.   

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги соціально-психологічної служби, педагогічного колективу та 

адміністрації НВК. Вони залучаються до участі у різноманітних міських та обласних конкурсах, фестивалях, 

тощо. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримують постійний зв'язок та 



надаються посильна  методичну та матеріальну допомогу класні керівники, соціальний педагог, практичні 

психологи, адміністрація,  Батьківська рада.   

 Кожного року соціальним педагогом проводиться соціальна паспортизація класів, поповнюється банк даних 

про випускників. 

 З метою попередження правопорушень серед учнівської молоді : 

- ведеться щоденний облік та контроль відвідування уроків учнями;  

- проводяться тематичні бесіди та  лекції;  

- складаються акти обстеження житлово-побутових умов дітей соціально незахищених категорій; 

- класними керівниками та соціально-психологічною службою проводяться індивідуальні бесіди з дітьми 

схильними до правопорушень; 

-  надаються індивідуальні та групові консультації батькам важковиховуваних дітей; 

- класні керівники забезпечуються методичною літературою, плакатами,брошурами з превентивного 

виховання. 

- участь соціально-психологічної служби в міських рейдах по виявленню дітей, які перебувають на вулиці у 

вечірній час після 22 години без нагляду дорослих; 

- організовуються зустрічі з представниками кримінальної міліції, службою у справах дітей, прокуратурою, 

судовими виконавцями; 

- проходять психологічне діагностування діти з девіантною поведінкою та залучаються до роботи в 

спортивних секціях та гуртках; 

- проводяться постійні заняття елементами тренінгових вправ; 

- застосовуються здоров’язберігаючі технології за програмою «Діалог», «Батьківська твердиня». 

Виховна система НВК – явище динамічне. Воно народжується, удосконалюється, оновлюється через 

впровадження прогресивних виховних технологій, активних форм і методів формування психологічної і 

педагогічної культури педагогів, надання учням допомоги у самопізнанні  й самовихованні. Станом на травень 

2015 року жодна дитина НВК не стоїть на обліку у Кримінальній міліції. 

Основними завданнями виховної системи НВК є проектування  у масштабі всього навчального закладу моделі 

випускника початкової, основної або середньої школи (завдання поетапного формування особистості 

гімназиста), вносячи при цьому необхідні корективи, які відбивають особливості контингенту дітей на 

прогнозований результат виховного процесу. Тобто цілі і завдання виховної системи спрямовані на розвиток 

особистості дитини, на формування її інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного 

потенціалів За останні  роки у нас склалася певна система утвердження здорового способу життя. Ми розуміємо, 



що здорові діти  - найвищий позитивний імідж держави, а разом з тим і найкраща характеристика навчального 

закладу. 

Основні завдання, які колектив ставить перед собою: 

1) навчити гімназистів ставитися до свого здоров’я як до великого блага; 

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму; 

3) виявити дітей з порушеним станом здоров’я з метою надання їм спеціалізованої допомоги; 

4) максимально залучати громадськість міста до пропаганди здорового способу життя та надання 

практичної допомоги НВК. 

Так у  2014 – 2015 Протягом 2014-2015 навчального року  учителями фізичної культури та класоводами було 

проведено більше 20 заходів. Серед, яких: «Олімпійський тиждень», «Козацькі забави на сучасний лад», 

«Олімпійське лелеченя», «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «День здоров’я», «Старти надій», «Веселі 

естафети», І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  змагання  з 

настільного тенісу, зі стрільби з пневматичної гвинтівки, товариські зустрічі з баскетболу, волейболу та 

футболу. 

Учні НВК є активними учасниками міських, обласних та Всеукраїнських змагань. Так команда хлопців стала 

переможцем міських змагань з баскетболу та волейболу, дівчата посіли почесне ІІ місце з баскетболу. 

Сіряк Маргарита, учениця 10-А класу, стала переможцем міських змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки 

серед дівчат.  

 Збірні команди НВК посіли ІІ місце з футболу серед учнів 5-6 класів; ІІІ місце серед учнів 9-11 класів, ІІ місце у 

відкритому чемпіонаті з шахів «Біла тура».  

Команда НВК взяла участь у зональному обласному етапі Всеукраїнських дитячих спортивних ігор «Старти 

надій» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у м. Броварах,  посіла І місце у міських змаганнях та ІІ 

місце у обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький 

гарт 2015». 

Найбільшим досягненням наших спортсменів є перемога у зональних та обласних змаганнях зі стрітболу (3х3). 

Учні НВК взяли участь у благодійній акції «Пробіг миру». 

 

 

 



 

 

 

Олімпійський тиждень                                                   Козацькі забави на сучасний лад 

 
 

Найбільшим досягненням наших спортсменів є перемога у зональних та обласних змаганнях зі стрітболу (3х3). 

Учні НВК взяли участь у благодійній акції «Пробіг миру». 

Розвиток фізичної культури нашого навчального закладу залежить від рівня забезпечення спортивним 

обладнанням та інвентарем. Навчальний заклад потребує капітального ремонту двох спортивних залів, їх 

оновлення сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, модернізації дитячих спортивних та  ігрових 

майданчиків. 

Рівень забезпечення спортивним інвентарем за модулями відповідно до вимог навчальної програми 

Модулі програми Рівень забезпеченості (у %) 

Високий Достатній Середній Низький 

Баскетбол  80%   

Волейбол   60 %  

Гімнастика   60%  



Легка атлетика  85%   

Футбол   55%  

Директором, заступниками директора та класними керівниками здійснюється постійний медико-

педагогічний контроль за уроками фізичної культури, який передбачає перевірку:   

- стану відвідування уроків учнями; 

- наявності спортивної форми в учнів; 

- правильного розподілу фізичного навантаження на уроці; 

- диференційований підхід до учнів під час виконання фізичних вправ (відповідно до діагнозу в Листках 

здоров’я). 

- Медичний контроль, який проводиться медсестрою включає в себе: 

- вимірювання артеріального тиску до і після уроку; 

-  ЧСС під час уроку; 

-  візуальний контроль (потовиділення, почервоніння обличчя, частота дихання тощо). 

Починаючи з березня місяця у початковій школі стало обов’язковим проведення ранкової гімнастики до початку 

уроків,  фізкультхвилинок під час проведення уроків, годин Здоров’я в групах ГПД.  

 Майже 60 % гімназистів відвідують різні спортивні секції та гуртки, учні НВК є постійними учасниками 

міських, обласних, республіканських змагань з різних видів спорту. 

На кінець  травня 2015 року у НВК налічувалося 66 учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної 

медичної групи (у 2014 році – 68 учнів, у 2012 – 69 учнів, у 2013 – 59 учнів), заняття з цими дітьми не 

проводяться оскільки відсутнє фінансування. Тому таких учнів  учителі ФК залучають на уроках для виконання 

показу комплексу загальнорозвиваючих вправ, розповіді теоретичного матеріалу, пояснення правил гри тощо. 

езультати участі у міських змаганнях 

 



 
 

 

 

 

У НВК активно працює Батьківська рада на чолі з Варченко В.М.  Саме батьки активно залучилися до 

роботи щодо проведення акцій: «Серце до серця», «Чиста планета», «Парад квітів біля школи», «Прибирання 

зелених зон». 

Продовжує роботу методична секція класних керівників (очолює Руденко Т.М.), яка працює за різними 

напрямками роботи,  застосовуючи нові інтерактивні форми роботи з дітьми: 
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1 – 4 класи «Долонька»; 

5 – 7 класи «Лідер»; 

8 – 9 класи «Шлях до успіху»; 

10 – 11 класи «Вибір». 

А це підготовка і проведення предметних тижнів, організація та участь у гімназійних та міських заходах, 

робота у педагогічних радах, диспутах, семінарах.  

29 квітня 2015 року була проведена педагогічна рада «Педагогіка підтримки дитини в сучасній освіті. «Тактика 

«захисту». Заступник директора з НВР Клименко Н.І. 16 квітня 2015 року взяла участь в обласному семінарі-

презентації «Фестиваль національно-патріотичних ідей» для керівників  методичних об’єднань заступників 

директорів шкіл з виховної роботи. 

Дитяче самоврядування є невід’ємною частиною роботи виховної системи НВК. Розвиток самоврядування в 

учнівських колективах дає можливість з’являтися новим формам більш тісної взаємодії дорослих і вихованців; 

розвиватися самодіяльності та ініціативності учнів; підвищувати відповідальність дорослих за розвиток 

самостійності та творчої активності учнів. Структура учнівського самоврядування визначається метою і змістом 

виховної роботи, в центрі якої  інтереси дитини. З цією метою у НВК дієво працює  Парламент , який включає в 

себе блоки:  

- Інформаційний; 

- «Парадокс» (організатори дозвілля); 

-  «Гармонія» (естетичний напрямок роботи); 

- «Оберіг» (екологічний та соціальний напрямок роботи); 

-  «Наш дім» (дисципліна і порядок); 

-  «Смайл» (робота з молодшими школярами). 

Рада лідерів активно співпрацює з місцевою Асоціацією учнівського самоврядування, має право дорадчого 

голосу в Раді НВК.   Учні гімназії є учасниками різноманітних Всеукраїнських благодійних акцій: «Лист 

пораненому», «Малюнок солдату АТО», «Іграшковий бум», «П’ять картоплин», «Прибирання зелених зон», 

«Що ти знаєш про Славетну Україну?», флеш-мобу «Сила єдності». 



 

 

 

 

 

 

Благодійна акція: «Новорічні вітання бійцям АТО» 

Флеш-моб «Сила єдності» 



19 січня 2015 року учителі та учні Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» організували та 

провели акцію «Підтримай випускника гімназії – бійця АТО». Командиру взводу реактивного дивізіону, 

випускнику гімназії 2008 року Чираку Миколі була надана благодійна допомога для бійців 30-ї Новоград-

Волинської механізованої бригади на суму 3599,00 грн. Серед військової амуніції – 12 підсумків для 

медикаментів, 3 підсумки для магазинів (АК), 2 підсумки (скидув.), 5 пасків тактичних, 2 комплекти 

наколінників, 5 пар рукавиць, балаклави, батарейки. А ще – тепло сердець. Микола Степанович (так тепер 

поважно називали ми нашого Колю), щиро дякував директору, учителям, та учням за підтримку.  

 

 

Акція «Підтримай випускника гімназії – бійця АТО» 

 

Розпочалася робота над новими цікавими проектами: «Художнє слово», «Будуємо країну разом», 

«Славетна Україна»,«100 відсотків щастя». 

Профорієнтаційний проект учениці 10-В класу Кацан О., «Журналіст - моя майбутня професія»посів ІІ місце у 

міському конкурсі на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування. У міському конкурсі «Я 

– лідер» Кацан О. також стала призером (ІІ місце). 

 

 

 



 
Участь в обласному конкурсі юних журналістів  

«Вперед, юнкор!» 
 

 

Лідери Парламенту НВК є активними учасниками школи лідерів.  П'ятнадцять учнів 8-х класів відвідали у 

травні місяці  Школу вожатих і будуть працювати у пришкільному та мовному таборах.  Оздоровлення 

молодших школярів проходить у пришкільному таборі з денним перебуванням «Калинонька». Під час 

оздоровлення проводяться цікаві  заходи: екскурсії, лялькові вистави, різноманітні конкурси та розваги,  

працюють гуртки та спортивні секції. 

Однією з особливостей виховної системи НВК є спрямованість на створення оригінальних сценаріїв, показ своєї 

творчості, а це участь у різних міських конкурсах: «Випускниця чарівниця», «Великодні свята», «Новорічна 

композиція», «Знай і люби свій рідний край», «Калиновий дзвін», «Моє рідне місто», фольклорних колективів,  

інтелектуальних іграх, конкурсах малюнків, ігрових програм тощо… 

Результати участі у міських конкурсах 

№ Назва конкурсу Номінація П.І.П. дитини Клас П.І.П. Місце 



п/п керівника 

1.  «Калиновий дзвін» Вокал Лухтай Марія 7- Г Кононенко 

В.В. 

І 

2.  Конкурс дитячого 

малюнку «Охорона праці 

очима дітей» 

 Шаровара Влада 5-Б Бистра Н.М. 

 

ІІ 

Криворучко Роман 5-Б ІІІ 

Іваниця Маргарита 5-Б ІІІ 

3. Конкурс юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

Пейзаж Юренко Ірина 10-В Педашевська 

Л.П. 

 ІІ 

Портрет Пашкова  

Дарина 

 

5-Б Педашевська 

Л.П. 

ІІ 

Друзі людини Клименко Михайло 5-Б Клименко Н.І. ІІІ 

Архітектура і мистецтво Бура Дарія 3-А Педашевська 

Л.П. 

ІІ 

Натюрморт Бружа Альбіна 10-А Клименко Н.І. ІІ 

Казкове, комедійне фото Зайцева Юлія  10-А Клименко Н.І. І 

3.  «Великодні свята»  Шаповал Валерія «Яйця, оздоблені бісером» 6 - В Шаповал І.М. 

 

ІІ 

Охрей Ганна «Яйця, оздоблені у 

довільній техніці» 

5 - Б Сайко Т.В. ІІІ 

Чернега Дар’я  «Яйця, оздоблені різними 

техніками в’язання» 

6 - Г Сайко Т.В. І 

Бойчас Вікторія «Сучасна українська 

ікона» 

9 - А Сайко Т.В.  ІІ 

Бистра Аліна «Художня вишивка» 7 - Б Сайко Т.В. ІІІ 

Куранда Валерія «Образотворче 

мистецтво» 

9 - А Бистра Н.М. І 

4.  «Знай і люби свій рідний 

край» 

Бісероплетіння  Криворучко Ірина 10-В Сайко Т.В. І 

В’язання гачком Михайліченко Валерія 7-А  Сайко Т.В. ІІ 

В’язання на спицях Корніяка Юлія 10-В І 

Вишивка бісером Климюк Анна 5-А Сайко Т.В. І 

Колос Марія 5-В Шаповал І.М. ІІ 

Гасюк Андрій   11-Б ІІ 

Вишивка стрічкою Шаля Ольга 5-Б Сайко Т.В. ІІ 

Калита Олександра 6-Г Сайко Т.В. ІІ 

Вироби з соломи Сергієнко Наталія 5-А Сайко Т.В. І 



Вишивка художня Плужник Аліна 5-Б Сайко Т.В. ІІ 

Сорока Єлизавета 6-А ІІІ 

Бойчас Вікторія 9-А ІІ 

Народна іграшка Височин Вероніка 4-Г Сайко Т.В. ІІ 

Чернега Дар'я  6-Г І 

Астаф'єва Аліна 9-В Шаповал І.М. І 

Екібано 

 

Луговцов Максим 1-Г Андрейчева 

Г.Ю. 

І 

Чернега Дар'я   6-Г І 

Зуб Анастасія   11-Б ІІ 

Вироби з природного 

матеріалу 

Топчій Анна 11-Б Шаповал І.М. ІІ 

Ліплення Сайко Дмитро 10-Б Сайко Т.В. І 

Батік Михайліченко Валерія 7-А Бистра Н.М. ІІ 

7. Український сувенір Предмети вжитку Черненко Софія  

 
7-В 

Сайко Т.В. ІІІ 

Новорічний букет Чернега Дар’я  

 
6-Г 

Андрейчева  Г. 

Ю. 

ІІІ 

 Новорічна композиція Семенчук Олександр   3-А Діхтіренко Т.П. ІІІ 

Новорічний подарунок Пелько Каріна   2-Д Бабенко Г.Я. ІІІ 

 

Ми намагаємося в своїй роботі керуватися принципами взаємодовіри і взаєморозуміння, взаємоповаги між 

вчителями, учнями та батьками, які  в першу чергу повинні бути активними учасниками виховного процесу. 

Така управлінська система в житті навчального закладу, коли дієво співпрацюють Гімназійна рада, батьківські 

комітети класних колективів, Піклувальна рада з педагогічним колективом сприяють формуванню в учнів 

стійких моральних устоїв, бо саме їх відсутність може істотно вплинути на виховання громадянсько-зрілої, 

впевненої в собі особистості, а на виході з НВК  ще й професійно направленої позиції випускника. 

 

 

 

 

 

 

 



Аптека «Бабусі Медуниці» 

 

 
 



 

 
 

Конкурс «Я і мама своїми руками» 



           Колективні творчі справи 

 
 

 



Робота гуртків та секцій 

Гуртки 

№ Назва гуртка 

1. «Дизайн та флористика» 

2. «Народна вишивка» 

3. «Умілі руки» 

4. «Фарби життя» 

5. «Юні поети»  

6. Фольклорнийколектив «Дивограй» 

7. Шкільний театр 

8. Вокальний ансамбль «Дзвіночок» 

9. Хореографічний колектив «Райдуга» 

10

. 

Музична студія (фортепіано) 

11

. 

Ансамбль бального та спортивного танцю «Супаданс»  

12

. 

ЮІР (юні інспектори дорожного руху) 

13

. 

ДЮП (дружина юних пожежників) 

14

. 

КВН 

 

Спортивні секції 

№ Назва секції 



1. Баскетбол (дівчата) 

2. Баскетбол (хлопці) 

3. Вільна боротьба 

4. Кульова стрільба 

5. Художня гімнастика 

6. Таеквон-до 

7. Спортивний туризм 

 

Розвиток фізичної культури нашого навчального закладу залежить від рівня забезпечення спортивним 

обладнанням та інвентарем. У 2012-2013 навчальному році році завдяки спонсорській допомозі у розмірі 

10 000 грн. було придбано гімнастичне обладнання,відремонтовано (косметично) ігровий спортивний зал, 

хоча він потребує капітального реомнту. Звісно, що для такої кількості учнів, які є в нашому навчальному 

закладі, спортивного обладнання не вистачає . Рівень забезпечення відповідно до модулів наведено в 

таблиці 19. 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансова діяльність 2014-2015н.р. 

 

1. Кошти, виділені з міського бюджету у 2014р. 

 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

капітальний ремонт вікон і зовнішніх дверей (16 вхідних 

дверей та 118 вікон).  

703175,00 

2. Відновлення теплової ізоляції трубопроводів та 

встановлення додаткових опалювальних пристроїв 

21497,18 

3. Монтаж системи автоматичного регулювання споживання 

тепла (ІТП) 

223150,06 

4. Встановлення тепловідбивних екранів 8585,49 

5. Ремонт гімнастичної спортивної зали з улаштуванням 699600,00 



скеледрому (Скеледром буде встановлено у 2015 році) 

6. Ремонт даху та перекриття над підвальним приміщенням 37662,61 

7. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі 28 575,00 

8. Відновлення вуличного освітлення (11 ліхтарів)  

  1722245,34 

2. Благодійна допомога від батьків та фізичних осіб  

Станом на 15 червня 2015 року (з 01.09.2014 по 15.06.2015) Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» 

отримав  237 753,91 грн. благодійної допомоги . 

2.1. Грошові надходження до благодійного фонду 

Всього надійшло коштів – 65 923,63 (у т.ч. 1 591,63 грн. – залишок з літа)  

Витрачено коштів з благодійного рахунку – 13 878,37 грн. У т.ч.: 

- 11 433,52 грн. – оплата вартості ремонтних робіт кабінету обслуговуючої праці ( ІІ частина); 

- 810,00 грн. – послуги банку; 

- 1 634,85– передплата фахових видань. 

Залишок коштів на благодійному рахунку – 52 045,26  грн. 

 

2.2. Допомога у вигляді оплати товарів та послуг 

Також батьками були придбані і передані НВК предмети і матеріали та оплачені роботи та послуги на загальну 

суму 64421,52грн. У т.ч.: 

 

№ 

п 

Батьк

івськ

ий 

коміт

ет 

класу 

Найменування Сума Примітки 

1. 10-А Будівельні матеріали та ремонт кабінету №21 4000,00  

Конкурс фольклорних колективів (Булка 

«Дніпровська», транспорт тощо) 

134,00  

Подарунок для конкурсу «Випускниця-

чарівниця» (браслет, футляр, квіти) 

467,00  

Матеріали для обласної наради нач. упр. освіти  127,30  



Папір 126,00  

дорога 6,00  

Папір, стержні 127,00  

Папір ксероксний 195,00  

Поліграфічні послуги (розклад уроків та 

гуртків) 

180,00  

Підручники для дітей із зони АТО 440,00  

Заправка картриджа 90,00  

Папір 160,00  

Книга поета М. Боровка 100,00  

Міські загання з боулінгу 128,00  

Квіти для привітання Швачко Д. (Творчий 

вечір) 

110,00  

Подарунок для учасника конкурсу «Я – лідер» 100,00  

Свічки (акція «Антиснід») 40,00  

Пакети для сміття 32,00  

Автобус  на  змагання 600,00  

Поліграфічні послуги (збірник на семінар 

біологів) 

260,00 

 
 

  Поїздка  на  змагання 600,00 7422,30 

2. 9-В Електротовари (стартери, світильники, 

люмінесцентні лампи, автомати тощо) 

3170,48 3170,48 

 2-В (частка комп’ютера  12286,96)  950,00 950,00 

3. 1-Г Папір 283,50  

Ганчірки 190,02  

Внутрішній жорсткий диск  589,00  

Тонометр 657,27  

Канцтовари (зошити для олімпіади) 36,00  

Батарейки 18,00  

Фарба штемпельна 35,00  

Папір 180,00  



Стержні    10,00 1998,79 

4. 3-Б Канцтовари для медичного кабінету 143,00  

Перехідник 7,00  

Шнур 1х50 50,00  

Шнур 1х45 45,00  

Медикаменти 508,45  

Диркопробивач 97,00  

Скоби 3,00  

Скріпки 9,00  

Автомат АЕ  312,00   

Перемикач 180,00  

Лоток для зберігання відбору проб 

(харчоблок). 2х26,00; 1х23,00 

77,00  

Підписка газети «Трудова слава» 70,15  

Електронний інформ. Довідник  «Шкільна 

бібліотека» 

320,00  

Миючі засоби 23,51  

«Автомат» (3х40) 116,00  

Ремонт ксерокса 450,00  

Квіти до пам’ятника «Небесній сотні» 100,00  

Заправка картриджів 200,00  

Миючий засіб для туалетів «Комет» 39,00  

Батарейки 34,00  

Батарейки для електор. вагів 40,00  

Розетки (2шт.х2) 76,00  

Канцтовари (стержні та ручка) 22,50  

Транспортні послуги (доставка учнівських 

робіт) 

30,00  

Організаційний внесок для участі в VІ 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 

Київщини» 

500,00  



Благодійний внесок дітям-інвалідам під час 

концерту  

200,00 3652,61 

     

5. 10-Б Щорічні внески «Відроджені гімназії України» 360,00  

Гірчиця (порошок) для миття посуду 205,80  

Ремонт електрообладнання (харчоблок) 100,00  

розетка 35,00  

Миючі засоби для посудомийної машини 

 + послуги банку 

145,94 

(133,00+ 

12,94) 

 

  Предметне  скло 59,00  

  Покривне скло+ послуги 116,00  

  Ремонт  та  заправка картриджа каб. №29 274,00  

  Папір  140,00 1435,74 

6. 5-Г Миючі засоби для посудомийної машини 2455,00  

Крейда 990,00  

  Частка  комп’ютера  (12286,96) 1555,00 5000,00 

7. 4-В Підписка газети «Іменем закону» 187,86  

Поліграф. послуги (конкурс «Учитель року») 160,00  

Заправка картриджів 300,00  

Транспортні послуги (доставка робіт на 

конкурс) 

20,00  

Гранбукси 150,00  

Прокладка 45,00  

Тен для водонагрівача 260,00  

Транспортні послуги 50,00  

Доставка випускної документації (Київ) 40,00  

Доставка документів в архів (таксі) 25,00  

Миючий засіб «Гала» 189,90  

Губки миючі, ганчірки, рукавиці гумові, 

шкребки, миючі засоби 

271,00  



Факс-папір 18,00  

Шланг 100,00  

Заправка картриджа 80,00  

Транспортні послуги (Доставка робіт «Охорона 

праці очима дітей) (2 рази) 

10,00  

Заправка картриджа 90,00 1996,76 

8. 2-Г Калоші гумові для роботи в посудомийному 

цеху 

225,00  

  Частка комп’ютера (12286,96) 1000,00 1225,00 

9. 5-Б Підписка газети «Даішка» 32,50 32,50 

10. 10-В Господарські товари (кран кульовий, 

американка пряма чорна, кран кульовий НВ) 

100,00  

Журнал «Час підлітків» 200,00  

Заправка картриджів 140  

  Підручники  900,00 1340,00 

1. 5-А Прокладка 3/4 35,00  

Терморегулятор 50-270С̊ 

+ (переказ) 

183,00  

Електро- та господарські товари (замки, цвяхи, 

дюбелі, ліхтарі, лампи тощо) 

1304,00  

Господарські товари 2456,50  

  Частка комп’ютера (12286,96) 2100,00 6075,50 

12. 7-Б Журнал «Час підлітків» 850,00  

  Поїдка команди  «Козацький  гарт» м. Бровари 1200,00  



  Журнал «Час підлітків» 350,00 2400,00 

13. 11-А Альманах до 25-річчя гімназії 4500,00 4500,00 

14. 4-Д Поліграфічні послуги (обкладинки для 

конкурсу на кращий зошит) 

360,00  

Вапно 650,00  

Вивіска «НВК» на вході в гімназію 400,00  

Папір 95,00  

Транспортні послу (атестаційні листи) 18,00  

Транспортні послуги (фабрика виготовлення 

документів про освіту) 

62,00  

Скоби, стержні 29,00  

Транспортні послуги 6,00 1620,00 

 6-В Частка в  комп’ютері  ((12286,96) 1500,00 1500,00 

15. 6-А Ремонт ксерокса 450,00  

 Ремонт вхідних дверей у поч.. школі 600,00  

 Транспортні послуги 18,00  

 Транспортні послуги (Київ) 60,00  

 Папір 95,00  

 Замок врізний (каб.29), хомут 506,00  

  Профіль ПВХ, кріплення, емаль 262,05  

  Поштові послуги 9,80 2000,85 

16. 8-В Колеса до візка 160,00  

  Спецодяг (харчоблок) 1440,00  

  Фестиваль світового ронделя (доставка 

учасників на таксі), чай, кава, печиво 

40,00 

113,00 
 

  Папір, клей, стержні, бланки подяк 149,40  



  Ремонт «Саnon» 50,00  

  Відновлення картриджа 250,00  

  Миючий засіб «Ушатый нянь» 514,80  

  «Леска» для газонокосарок 90,00  

  Олива для газонокосарок 130,00  

  Олива для газонокосарок 141,00  

  Бензин для газонокосарок 199,00  

  Бензин для газонокосарок 99,94  

  Бензин для газонокосарок 190,00  

  Бензин для газонокосарок 189,09  

  Газонна трава 120,00  

  добрива 52,00  

  Ручки, коректор 28,00  

  Рукавички, серветки, губки  63,00  

  Хомут, клей, шланг, ізоляційна стрічка 154,00  

  Бензин (доставка комісії по ремонту) 60,07  

  «Волосінь» для газонокосарки 40,00  

  Посуд (частка) 826,70 5000,00 

17. 1-Б  Посуд (частка) 5000,00 5000,00 

 2-Д Посуд  (частка) 1600,00 1600,00 

 4-А Частка  в комп’ютері 2000,00 2000,00 

 2-А Частка в комп’ютері 2000,00  

  Посуд 2500,00 4500,00 

    64421,52 
 



 

2.3. Негрошова допомога (серпень 2014р.)  

 Найменування Сума 

1. Бойлер + доставка 1903,00 + 

40,00 

2. Совок та щітка для сміття 59,00 

3. Заправка картриджів 160,00 

4. Шланг гофрований у їдальню 19,56 

5. Засоби для чищення та миття 629,32 

6. Книга обліку 30,00 

7. Повірка ваг 338,00 

8. Папір 169,50 

9. М’ячі 1000,00 

10. Скоба 20,00 

11. Лопатки кухонні 31,60 

  4400,00 

 

2.4. Негрошова допомога (вересень 2014) 

 Найменування Сума 

1. Папір 300,00 

2. Бланки подяк 24,00 

3. Установка жалюзі в каб.№21 40,00 

4. Заправка картриджів 160,00 

5. Папір 80,00 

6. Папір «Гофра» 80,00 

7. Друк фото «Моя Україна» 120,00 

8. Друк розкладу гуртків 10,00 

9. Фарба  144,00 

10. Рукавички гумові (для участі учнів у розфарбовуванні воріт) 103,00 

11. Основа муфти ЕМАК 200,00 

12. Новорічні іграшки 528,10 



13. Друк фото «Єдина країна» 91,00 

14. Конверти АТО 16,60 

15. Шланг для води 32,00 

16. Квіти (фестиваль світового ронделя)  130,00 

17. Макловиця 96,00 

18. Бабіна 54,00 

  2204,70 

 

2.5. Обладнання, передане батьківськими комітетами класів на баланс НВК у період з 

01.09.2014р. по 01.06.2015р. 

Клас Найменування Сума 

7-Б Телевізор 8934,00 

Комп’ютер 1228,00 

  10162,00 

   

7-Г Меблі (шафи) 5160, 00 (за 2013-14н.р.) 

  5160, 00 

   

1-Г Дошка для крейди 2265,00 

   

1-г Жалюзі  4770,00 

  7035,00 

   

1-А Стіл учнівський 4860,00 

 Стільці учнівські 4640,00 

 Жалюзі (3шт.) 1903,00 

 Килим 416,33 

 Вішалка 50,00 

 лавки 100,00 

 Дошка магнітна 600,00 

  12569,33 



   

2-Д Жалюзі 3шт. 2645,00 

 Меблі декор. З умивальником 1399,00 

 змішувач 726,00 

 Комплект. до умивальника 331,90 

 Ксерокс  1150,00 

  6251,90 

   

9-Б Телевізор 7100,00 

9-Б Ноутбук 3300,00 

  10400,00 

5-Б Ноутбук 4398,93 

 стенди 520,00 

 Комп’ютерне крісло 466,00 

  5384,93 

   

2-а Ролет  3375,00 

 Музичний центр 400,00 

 Дошка магнітна 600,00 

  4375,00 

   

4-б Підставка для квітів 1200,00 

  1200,00 

   

4-в світильники 1693,37 

глобус 189,00 

  1882,37 

   

1-б Принтер  2398,00 

 Ноутбук та комплектуючі 4443,96 

 155,00 



 180,00 

 Стіл учительський 1700,00 

 Магнітна дошка 600,00 

 Жалюзі  2720,00 

  12196,96 

   

6-в Плазма  4150,00 

  4150,00 

   

2-г Телевізор та комплектуючі 6541,00 

 231,00 

 150,00 

 Ноутбук  4721,40 

 Підставка для квітів 380,00 

  12023,40 

1-д Планшет  1750,00 

  1750,00 

2-б Ролет  766,50 

  766,50 

4-А Тюль-штори 704,00 

 Меблі (шафи  б/у) 700,00 

 Крісло вчителя 695,00 

  2099,00 

  97406,39 

 

 

3. СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА (01.09.2014-01.06.2015) 

 

 Найменування Вартість ПІБ спонсора 



1. АКМ – 7,62мм КХ 3801 3000,00 Громадське формування 

«Прикордонний загін «Борисфен» 

2. Системний блок (доставка  

та установка програм) 

4648,00 

65,00 

100,00 

ФО Буряк О.Г. 

3. Миючі засоби 1200,00 ФО Варченко В.М. 

4. Столи письмові для 

медичного кабінету 

1430,00 ФО Базило О.М. 

5. Пневматична гвинтівка 2000,00 ФО Борисенко В.К. 

6. Фліпп-чарт  ФО Онопрієнко С.М. 

7. Карнизи 600,00 ФО Євтушенко 

Тюль 1316,00 

8. Комп’ютер частка    1181,96 ФО Щербак 

    

  15540,96  

 

 


