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ЗВІТ ДИРЕКТОРА  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВИШНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ  

РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА  2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК  

  

 Комунальний заклад «Вишнівська гімназія Балаклійської районної ради Харківської області» 

у 2020/2021 навчальному році здійснювала свою діяльність на підставі нормативних 

документів:  

Законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Концепції Нової української школи;  

розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»;  

постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти» (для 1-3х класів), від 20.04.2011 р. № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 4 класу), від 

23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої 

освіти» (для  5-9 класів), від 14.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів  

України від 27.08.2010 року № 766;  

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  12.01.2016 № 8, 

зареєстрованим у Міністерстві   юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314; наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8»; наказу Міністерства освіти і 

науки України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти»;  

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року « 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і 

відпочинку»;  

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-190 від 02.04.2018 «Щодо скороченої 

тривалості уроку для учнів початкової школи»; власного Статуту.  

За Статутом заклад загальної середньої освіти – Комунальний заклад «Вишнівська 

гімназія Балаклійської районної ради Харківської області».  

Кількість класів у КЗ «Вишнівська гімназія» – 4. Індивідуальне навчання (педагогічний 

патронаж) здійснювалося у 2,3,4,6,9 класах  (менше 5-ти осіб у класі).  

Мова навчання – українська.  

Річний навчальний план на 2020/2021 навчальний рік було складено:  

• для 1-го класу – за Освітньою програмою І рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» для 1-2 класів, затвердженої наказом від 

31.08.2020 № 55-ОД;  

• для 2-го класу – за Освітньою програмою І рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» для 1-2 класів, затвердженої наказом від 

31.08.2020 № 55-ОД та Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314;  
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для 3-го класу – за Освітньою програмою І рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» для 3 класу, затвердженої наказом від  

31.08.2020 № 55-ОД та Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314;  

для 4-го класу – за Освітньою програмою І рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія Балаклійської 

районної ради Харківської області» для 4 класу, затвердженої наказом від 31.08.2020 № 55-ОД 

та Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314;  для 5,7,8-х класів 

– за Освітньою програмою ІІ рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія Балаклійської районної 

ради Харківської області» для 5-9 класів, затвердженої наказом від 31.08.2020 № 55-ОД;  

• для 6-го класу – за Освітньою програмою ІІ рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» для 5-9 класів, затвердженої наказом від 

31.08.2020 № 55-ОД та Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314;  

для 9-го класу – за Освітньою програмою ІІ рівня освіти КЗ «Вишнівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» для 5-9 класів, затвердженої наказом від 

31.08.2020 № 55-ОД та Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 03.02. 2016 № 184/ 28314.  

Для обов’язкового здобуття початкової, базової середньої освіти в гімназії були створені 

необхідні умови, а саме:  

- за учнями 1-4-х класів були закріплені класні кімнати, які забезпечені всім необхідним для 

проведення освітнього процесу, обладнані ігрові куточки;  

- учні 5-9 класів навчалися за кабінетною системою (у період карантину – в межах однієї 

класної кімнати);  

- обладнані кабінети фізики, хімії та біології, української мови та літератури, російської мови 

та зарубіжної літератури, історії, математики, початкових класів;  

- усі кабінети мають бібліотечки з необхідною навчально-методичною літературою;  

- шкільна бібліотека забезпечувала всіх учнів закладу необхідними підручниками, 

науковометодичною та художньою літературою;  

- уроки фізичної культури проводились у спортивному залі, обладнаному у пристосованому 

приміщенні, та на шкільному спортивному майданчику;  

- заклад має вихід до мережі Інтернет. Всі класні кімнати обладнані для користування 

швидкісним Інтернетом, що дає можливість учням і вчителям користуватися його 

потенціалом;   

- у кожній класній кімнаті та навчальному кабінеті обладнані куточки з національною 

символікою;  

- у кабінетах підвищеної небезпеки (фізики, інформатики, біології),  комбінованій майстерні, 

спортивному залі обладнані куточки з охорони праці та безпеки  

життєдіяльності;  

- систематизовано роботу методичного кабінету.  
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Кадрове забезпечення. Реалізація проєкту «Кадри»  

  

У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками КЗ «Вишнівська гімназія» на 100 

%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти медпрацівників. Деякі 

вчителі викладали предмети не за фахом (трудове навчання, географія, фізика, німецька мова), 

але кожен пройшов навчання на базі КВНЗ «ХАНО» з даного предмету.  

Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва 

працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, 

працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє 

Положення про атестацію педагогічних працівників, що діє з 2010 року. Час диктує все нові і 

нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у 

навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає, чи вміє вчитель 

користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам. 

Цього року всі педагогічні працівники мали можливість покращити власні знання роботи з ПК 

в умовах дистанційного навчання.  

Якісний склад педагогічного колективу становив:   

спеціаліст вищої категорії – 6 

спеціаліст І категорії –  1 

спеціаліст ІІ категорії – 1 

спеціаліст – 3  

3 вчителі гімназії мають звання «старший учитель», 1 - «вчитель-методист».  

У 2020/2021 навчальному році працювало 11 педагогів та 9 працівників з числа 

обслуговуючого персоналу.   

Навчалося в закладі станом на 1 вересня 2020 року 46 учні. Із них:  

4 класи І ступеня – 15 учнів; 5 класів ІІ ступеня – 31 учень.  

Педагогічний колектив гімназії  протягом навчального року працював над покращенням 

освітнього процесу. Аналіз роботи педагогічного колективу показує, що вчителі в процесі 

своєї діяльності реалізували завдання, що були окреслені на початок навчального року у справі 

навчання, виховання і розвитку учнів.  

Учителі закладу у своїй роботі використовували нові педагогічні ідеї, передовий досвід 

колег, інноваційні технології навчання. Творчим досягненням педагогічного колективу є 

міжпредметна інтеграція, що має за мету реалізацію двох завдань, а саме: взаємоперевірка 

наявних знань, умінь та навичок з різних предметів та використання цих знань у певних умовах 

(реальних чи спеціально створених).  

  

Методична робота  

        Наказом по закладу від 31.08.2020 № 54-ОД «Про організацію методичної роботи з   

педагогічними кадрами гімназії  у 2020/2021 навчальному році» робота педагогічного 

колективу була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», концепції Нової української школи, Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Державного стандарту початкової 

загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти,  Концепції 

державної мовної політики України; Базової програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Впевнений старт»; на впровадження оновлених програм початкової школи,  на  формування 

готовності й мобільності педагогів до впровадження реформ, на організацію методичної 
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роботи з педагогами на диференційованих засадах та забезпечення участі кожного педагога 

школи у конкретній формі методичної роботи.  

Перед колективом були поставлені такі завдання: визначити основні показники для 

системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи з 

дітьми, організувати роботу семінарів,  обговорювати методичні рекомендації щодо 

освітнього процесу на засіданнях ШМО, виробляти заходи з їх реалізації; організувати 

взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами дієвих 

педагогічних технологій; сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією 

уроків і позакласних заходів.  

Методична робота організована згідно структури:  

- Педагогічна рада;  

- Методична рада;  

- Робота творчих груп;  

- Організація і проведення предметних тижнів;  

- Організація роботи з молодими вчителями;  

- Організація роботи класного керівника.  

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та 

затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи, розглянуто, 

обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020/2021 

навчальний рік.   

Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено: теоретична 

підготовка вчителів до роботи з інноваціями у педагогічній діяльності, вивчення 

рекомендованої літератури; розробка діагностичних анкет та  показників, що характеризують 

творчий потенціал особистості вчителя; впровадження моніторингу якості творчих 

компетентностей педагогів; використання технологій продуктивного навчання (розвивальне 

навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових 

креативної освіти. Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної 

ради обговорювалися такі питання:   

 Про організацію роботи із новинками методичної літератури і з новинами у сфері освіти.   

Про обговорення планів роботи методичних об’єднань,  плану проведення предметних 

тижнів на 2020/2021 н. р     

 Про ознайомлення з новими  навчальними програмами з базових дисциплін, підручниками, 

рекомендаціями Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів   

 Про підготовку до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін   

 Про роботу з обдарованими дітьми  

 Про аналіз навчальних досягнень за І семестр 2020/2021 н.р.  

 Про підсумки впровадження стратегії розвитку закладу  

 Про гуманізацію освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа»  

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної 

роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне 

підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна 
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визначити, що робота методичного об’єднання посідає важливе місце в підвищенні 

професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань методичних 

об’єднань, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й 

прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, 

відбувається його педагогічне зростання.  

Зросла активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні 

організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми 

педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликає 

підвищений інтерес в учнів.   

Учителі працювали над пошуком нових ефективних методів проведення 

дистанційної форми роботи.  

Протягом 2020/2021 навчального року у закладі працювало 4 шкільних методичних 

об’єднання: предметів природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного циклу, 

класних керівників, учителів початкових класів та предметів художньо-естетичного циклу.  

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

Діяльність  методичних об’єднань було сплановано на основі Стратегії розвитку закладу на 

2020-2023 рр та річного Плану роботи закладу.   

Результативність роботи  МО учителів предметів 

природничоматематичного циклу:  

Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо-математичного була 

спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів 

природничоматематичного циклу в 2020/2021 навчальному році, виконання державних 

програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних 

сучасних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення професійної 

майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу 

учасників освітнього процесу.  

Головною метою діяльності методичного об’єднання було підвищити професійну 

компетентність кожного педагога у використанні педагогічних технологій та інновацій. 

Досягнення цієї мети було реалізовано через розширення та поглиблення теоретичної, 

практичної та методичної підготовки вчителів ШМО.  

Виходячи з головної мети перед методичним об’єднанням, стояли завдання:  

1. Роботу ШМО спрямувати на підвищення ефективності уроку.  

2. Продовжувати роботу з обдарованими дітьми.   

3. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів.  

4. Використовувати ІКТ в освітньому процесі.  

5. Застосовувати інноваційні форми та методи навчання.  

За 2020/2021 навчальний  рік було проведено 4 засідання, на яких вчителі 

методоб’єднання ділилися своїми напрацюваннями, знайомили колег з досвідом роботи, 

обговорювали відкриті уроки, знайомилися з нормативними і інструктивними документами, 

обговорювали питання про участь та результативність в олімпіадах, МАН,  

конкурсах.  За планом роботи були організовані взаємовідвідування уроків.   
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Свої корективи в роботу МО внесла епідеміологічна ситуація в країні. Було проведене 

спеціальне засідання МО, присвячене дистанційному навчанню, були вироблені рекомендації 

по навчанню з кожного предмета. Вчителі освоїли хмарні платформи Zoom і Google Meet для 

проведення відео конференцій. Вчителі оволоділи новими методами роботи під час 

дистанційного навчання. Це робота  в «Мій  клас», «LearningApps.org», «Klass.rum», 

"Всеосвіта".Хочу відзначити участь вчителів  у професійних конкурсах на освітніх 

платформах EdEra та Prometheus  і отримані сертифікати,  проходження курсів по 

дистанційному навчанні на платформі «Всеосвіта»,  проходження  курсів в ХАНО та в ДВНЗ 

університет менеджменту освіти.   

Вчителі володіють навчальним матеріалом, методикою ведення уроків, використовують 

при перевірці знань, при поясненні нового матеріалу різні форми і методи роботи. Викладання 

ведеться з урахуванням специфіки предмета, освітній процес будується на діагностичній 

основі. Вчителі досконало володіють методикою аналізу навчально-методичної роботи, добре 

орієнтуються в інноваційних технологіях, вміло застосовують їх.  

Вчитель математики Городнич Л.Г. взяла участь у професійному конкурсі «Учитель  

2021 року» і посіла 2 місце в районному етапі. Нею був проведений урок в Zoom, проведений 

майстер клас. Вчитель історії Тарасова О.В. взяла участь в тижні активізму 

СПІЛЬНОСИЛЬНО.  

Всіма вчителями програма з предмета пройдена повністю, практична частина виконана. 

Недоліком у роботі МО була недостатня увага позакласній роботі з предметів.  

  

Результативність роботи МО учителів суспільно-гуманітарних наук:  

Сучасні діти, які виховуються в умовах розвиненого інформаційного середовища, 

розбудови демократичного суспільства, є вільнішими в поведінці, потребують вищого ступеня 

свободи, поваги, а значить ставлять перед учителем нові вимоги. Головне завдання школи – не 

просто озброєння дитини багажем знань, а підготовка її до самостійного життя. Життя ж очікує 

від сучасного закладу освіти громадянина з цілісними особистісними рисами, високим рівнем 

соціальної активності, умінням цілісного бачення проблем, готовності діяти для її розв’язання. 

Адже виховання людини, яка відповідає потребам суспільства, можливе лише на засадах 

гуманізації взаємин між партнерами освітнього процесу. Отже, вчитель стає організатором 

самостійного навчального пізнання учнів, не головною дійовою особою в класі, а режисером 

їх взаємодії з навчальним матеріалом, одне з одним і з учителем.    

У 2020/2021 н. р. робота методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук була 

спрямована на реалізацію освітніх завдань, відповідно до основних напрямків діяльності, за 

якими працює колектив методоб’єднання. Протягом року відбувалися засідання 

методоб’єднання, де опрацьовувалися важливі методичні питання, такі як: «Особливості 

дистанційного навчання в умовах карантину», «Застосування комп’ютерних методичних 

систем на уроках» (Круглий стіл) , «Види і форми позаурочної роботи з російської мови», 

«Індивідуальна робота, дистанційне навчання», «Формування інформаційно-комунікативної 

компетентності учнів у процесі вивчення  зарубіжної літератури шляхом використання 

інноваційних технологій», «Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і 

самореалізації учня».  

Особлива увага в цьому навчальному році приділялася пошуку шляхів організації та  

втіленню різних форм дистанційного навчання,  підготовці учнів до ДПА.  

Члени методоб’єднання постійно співпрацюють: діляться знахідками, досвідом, 

обговорюють і вирішують поточні питання, відвідують уроки колег, дають слушні поради.  
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Вчителі постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, проходять 

онлайн-курси, беруть участь у онлайн-семінарах, вебінарах.  

Ткаченко Т.М. та Чемерис Л.Ф. стали учасниками онлайн-семінару «Духовно-моральне 

виховання учнівської молоді у закладах загальної середньої освіти на засадах християнських 

цінностей», організованого Благодійним фондом «Живи, Україно!». Тарасова О.В., Ткаченко 

Т.М., Чемерис Л.Ф. пройшли онлайн-модуль «Безпечна і дружня до дитини школа».  

Вчителі систематично підвищують свій кваліфікаційний рівень на фахових курсах та 

спецкурсах.  

 Ткаченко Т.М.:  

Підвищення кваліфікації під час SMART SCHOOL FORUM та набула компетентностей за 

напрямком впровадження змін та використання інформаційно-комунікативних і цифрових 

технологій в освітньому процесі (жовтень 2020 року).   

Тематичний спецкурс «Організація роботи ЗЗСО в умовах змішаного навчання» (жовтень 2020 

року)   

Тематичний спецкурс «Створення цифрових дидактичних матеріалів» (листопад 2020 року). 

Ткаченко О.Б.:  

Тематичний спецкурс «Технології фасилітації як інструмент педагогічної взаємодії». 

Тематичний спецкурс «Навчання української мови в умовах впровадження нової редакції 

Українського правопису». Чемерис Л.Ф.:  

Тематичний спецкурс «Технології фасилітації як інструмент педагогічної взаємодії».  

Тематичний спецкурс «Створення цифрових дидактичних матеріалів».  

Взяла участь у ХІV обласному літературному конкурсі ім. О.С. Масельського у номінації 

«Поезія».  

Тарасова О.В.:  

Онлайн-курс на платформі EdEra «Про дистанційний та змішаний формати навчання».  

Вчителі методоб’єднання ведуть роботу із здібними та обдарованими дітьми.  

Через коронавірусну пандемію тривалими були періоди дистанційного навчання учнів. 

Учителі стали краще володіти прийомами дистанційного навчання, активно застосовували 

засоби інформаційних технологій: онлайн-уроки в ZOOM, обмін інформацією в Viber, 

використання можливостей учительського порталу «Всеосвіта», запропонованих матеріалів 

ВШО. На жаль, не всі учні добросовісно виконували завдання, дослухалися до порад вчителів, 

не всі однаково сприймають матеріал без прямого спілкування з учителем, не у всіх дітей є 

доступ до швидкісного Інтернету. Потрібно ретельно проаналізувати успіхи і недоліки 

дистанційного навчання і продовжувати працювати над його удосконаленням.  

Через рік у середню школу прийдуть учні початкової школи, які навчаються за 

програмою НУШ. Необхідно спрямувати роботу методоб’єднання на підготовку вчителів до 

роботи в умовах НУШ, продовжувати працювати над пошуком шляхів покращення 

ефективності освітнього процесу.   

  

Результативність роботи МО учителів початкових класів та предметів 

художньо-естетичного циклу:  

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до 

підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості 

дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, наскрізними вміннями, 

необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві.  
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Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири 

освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета і завдання його діяльності. Як зазначається 

у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати 

агентом змін. Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією 

Концепції «Нова українська школа», підготовки та роботи вчителя в нових умовах.  

Методичне об’єднання вчителів початкових класів та предметів художньо-естетичного 

циклу у 2020/2021 навчальному році працювало над пріоритетним напрямком: 

«Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних 

педагогічних технологій».  

Робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої 

ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової освіти; 

застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для 

формування ключових компетентностей учнів, педагогів.  

Для сучасного освітнього закладу потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно 

шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, володіють глибокими педагогічними 

знаннями, здатні до роботи в нових умовах. Вони повинні усвідомлювати свою соціальну 

відповідальність, бути об’єктом особистісного професійного зростання, вміти досягти нових 

професійних рівнів. З огляду на це вчителі мають постійно працювати над удосконаленням 

професійної компетентності.  

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є участь у 

різноманітних методичних заходах. Серед найпоширеніших форм методичної роботи у 

нашому закладі є: консультації, семінари, тренінги, співбесіди, консультації на актуальні теми,  

огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи,  методичні 

оперативки.  

Свою діяльність вчителі початкових класів та предметів художньо-естетичного циклу 

спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію 

форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу 

рівноправного діалогу між учителем та учнем.  

Пріоритетними методами підвищення професійної майстерності вчителя стають 

інтерактивні методи, які забезпечують практичне закріплення набутих знань, умінь і навичок. 

Сьогодні найбільш поширеними є такі методи активного навчання, як тренінги, навчальні 

групові дискусії, ділові ігри,  програмоване навчання. Вони сприяють формуванню 

ефективних навичок ділового спілкування, міжособистісної взаємодії і тим самим підвищують 

загальну компетентність вчителя. Учителі Панченко С.М.. та Панченко Т.П. пройшли курс 

підготовки тренерів для навчання вчителів 1 класів науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України» і підвищили рівень сформованості базових компетентностей тренерів згідно з 

програмою курсів, а також узяла участь у Всеукраїнському семінарі з цифрового розвитку 

початкової освіти «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (SmartKids)» 

(Ковальська І.А., Панченко Т.П.).  

Протягом 2020/2021 навчального року відбулося 5 засідань методичного об’єднання:  

*Організаційно - методичні аспекти роботи на 2020/2021 навчальний рік (вересень);  

*Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища (жовтень);  

*Критичне мислення і розв’язання проблем (січень);  

*Технологія портфоліо (березень);  

*Підсумки роботи методичного об’єднання за рік (травень).  
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В ІІ семестрі в режимі дистанційного навчання відповідно до плану роботи МО 

проводилися онлайн-засідання в сервісі ZOOM. Вчителі демонстрували використання у своїй 

роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок 

уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому 

процесі.  

Згідно річного плану роботи закладу та плану роботи МО були проведені  позаурочні 

заходи : «Прощавай, початкова школо!» (Панченко С.М.), «Посвята в читачі», «День захисту 

дітей» (Панченко Т.П.) , «День Землі» (Ковальська І.А.), конкурси, турніри тощо.   

Патріотичне виховання молодших школярів – надзвичайно важливий і специфічний етап 

патріотичного виховання людини, адже у цей період важливо сформувати в учнів почуття 

любові і поваги спочатку до своєї сім’ї, родини, домівки, потім – школи, рідного слова, 

природи, побуту і традицій, вулиці, міста, регіону, і в кінцевому результаті – до свого народу 

і країни. Виходячи з цього, методичне об’єднання приділяє велику увагу формуванню 

загальнолюдських та національних цінностей здобувачів освіти.   

Завдяки розгляду таких актуальних питань як «Системний підхід до формування 

ключових та предметних компетентностей молодших школярів», «Формування ключових і 

предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти вчителями початкових класів», «Психолого-педагогічні аспекти у 

формуванні інноваційних компетентностей молодших школярів», відбувався обмін досвідом 

вчителів. Крім того опрацьовувались важливі питання: про проблеми адаптації 

першокласників; формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках 

літературного читання; розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання; використання в освітньому процесі комп’ютерних 

технологій.   

Початок навчання в закладі - складний і відповідальний момент в житті кожної дитини 

як в соціально-психологічному, так і у фізіологічному плані. Проблемам адаптації 

першокласників до навчання було присвячено  засідання МО, учасниками якого були вчителі 

початкових класів. Обговорили умови успішної адаптації, варіанти впорядкування освітнього 

середовища, роль групової, ігрової, проєктної та дослідницької діяльності, важливість 

активної співпраці з батьками. Класний керівник 1 класу Панченко Т.П. проаналізувала перебіг 

процесу адаптації першокласників, привернула увагу до виявлених проблем та розкрила 

особливості психологічного розвитку дітей шестирічного віку.  

Другий рік учителі працювали над питанням: «Використання хмарних технологій у 

навчанні молодших школярів», де ділилися досвідом з питання запровадження принципів 

STEM-освіти у навчальний процес; ознайомилися із інтерактивним ресурсом 

LearningApps.org- сучасним засобом оцінювання освітніх результатів та GOOGLE 

CLASSROOM – як ефективним інструментом сучасного вчителя.  

Були опрацьовані питання «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому 

просторі: ефективне застосування закритої соціальної мережі в проекті «На крилах успіху».  

Члени МО протягом року приділяли увагу самоосвітній роботі, брали активну участь в 

онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядалися важливі 

питання реформування освіти, розбудови Нової української школи тощо.  

Вчителі початкових класів мають успіхи в опануванні сучасних онлайн-інструментів для 

дистанційного навчання, а також в питаннях розробки онлайн-уроків в умовах дистанційного 

навчання, зокрема з використанням нових сервісів  ZOOM, Classroom, у формуванні та 
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використанні завдань для перевірки на сервісі LearningApps.org, в розробці і розміщенні на 

платформі classroom.google.  

Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної 

активності молодших школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове:  

- Захоплююча математика з ЛЕГО ;        

- Години милування (Відео презентація «Первоцвіти вісники весни»);   

- Веселі перерви з ЛЕГО;   

- Лайфхаки для допитливих, Клубочок математичних заморочок ;  

- Рухливі музичні перерви, Флешмоби ;  

Проведені заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, 

корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку дітей.  

Майбутнє – за технологіями, а майбутнє технологій – за вчителями нового формату. 

Тільки творець може виховати творця.  

Вчителі взяли активну участь в проведенні ранкових зустрічей, проявили творчість та 

доклали багато зусиль для підтримки учнівської ініціативи, навіть в період карантину та 

дистанційного навчання.  

Крім того, протягом року вчителі та їх учні брали участь у заходах різного рівня: 

предметні олімпіади, конкурси тощо.  

Робота методичного об’єднання в 2020/2021 н.р. сприяла підвищенню наукового рівня 

вчителів: підготовка до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне 

ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; 

вивчення й втілення в шкільну практику педагогічного досвіду, творче використання 

перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними й досконалими методами та 

засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання 

йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, в 

підвищенні результативності їх педагогічної праці.  

  

Результативність роботи МО класних керівників:  

Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, 

сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливим складовим розвитку Української 

держави. Пріоритетною мовою повноцінного становлення особистості є доцільно 

організований освітній процес. Отже, забезпечити якісний виховний процес гімназії є 

головним завданням педагога. З цією метою для підвищення ефективності роботи вчителя у 

гімназії створено методичне об’єднання класних керівників, на яких покладається 

відповідальність за становлення і виховання учня-лідера, який здатен реалізувати себе в 

життєвому просторі.  

Методичне об’єднання класних керівників у 2020/2021н.р.  працювало  над вирішенням 

завдань: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, 

які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, 

незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного 

впливу соціального середовища. Робота МО класних керівників була спрямована на 

формування вмінь учителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих 

здобувачів освіт, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплювати  питання планування, 

організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.  
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Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями було налагодження 

індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та 

профілактична робота.   

За цей  навчальний рік було проведено 5 засідань МО, на яких було розглянуто питання 

планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної 

роботи, спільної робота закладу та сім’ї, профілактика булінгу, значення сімейного виховання,  

педагогічна тактовність.  Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації 

учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася 

робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки 

педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід. Кожен класний керівник протягом 

року мав можливість поділитися власним досвідом роботи у вихованні особистості учня.  

1 вересня  було проведено свято Першого дзвоника. Також  були проведені заходи  до 

Дня вчителя, новорічні ранки (по класах), річниці виведення радянських військ з Афганістану, 

до свята 8 Березня, «День захисту дітей», «Прощавай , початкова школо!», «День Землі», 

тиждень  безпеки дорожнього руху,  єдиний національний урок: «Будь помітним  на дорозі», 

«Безпека в Інтернеті», «Булінг та  Кібербулінг», «Чорнобиль – життя існує…»,  Всесвітній день 

охорони праці.  Але не всі заходи, що заплановані , були проведені на належному рівні. У 

зв’язку з карантином  та хворобою вчителів  значну кількість виховних заходів було 

підготовлено і проведено класними керівниками дистанційно. Для організації  та проведення 

заходів  було створено групи  у Viber. Результати роботи публікувалися на сторінці нашого 

закладу у Фейсбук.  

Протягом 2020/2021 н.р. велика увага приділялася збереженню життя та здоров’я учнів, 

дотримання ними правил безпеки життєдіяльності.   

Класні керівники на протязі навчального року систематично спілкувалися з батьками 

учнів у телефонному режимі,  проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів 

(частково у  Viber).  

В цілому роботу методичного об’єднання класних керівників за 2020/2021н.р. можна 

вважати задовільною.   

Протягом навчального року вчителі систематично організовували заняття для підготовки 

учнів до ДПА.   

Безумовно, ще залишаються питання, над якими належить докладніше попрацювати, 

наприклад: посилити роботу з обдарованими дітьми, ретельніше готувати учнів до предметних 

олімпіад, до ЗНО та ДПА; залучати до участі у творчих конкурсах; продовжувати роботу по 

удосконаленню роботи учителів суспільно-гуманітарних наук, природничо-математичних 

наук, враховуючи сучасні вимоги  на шляху до НУШ.   

Протягом навчального року, у зв’язку з карантином через розповсюдження 

коронавірусної хвороби,  вчителі стали активно опрацьовувати форми дистанційного 

навчання. В цьому напрямку нам потрібно буде продовжувати працювати, щоб 

удосконалювати володіння методичними прийомами дистанційної освіти, активно 

впроваджувати цифрові технології, посилювати ефективність освітнього процесу.   

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному 

куточку, де зібрані матеріали творчих знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, 

позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахова періодика. Роботу шкільного 

методичного куточка було організовано за кількома напрямками:   

• забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної 

науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет,);   
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• стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у 

практичну діяльність;   

• накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для 

ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;   

• створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, 

створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;  

• забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, 

факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.  

Методичний куточок постійно поповнюється сучасною педагогічною літературою та 

методичними матеріалами про роботу вчителів закладу.  

Особлива увага приділялася самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась 

у 2020/2021 навчальному році  згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі:  

Тригуб Н.Л., Панченко С.М., Городнич Л.Г., Тарасова О.В., Ткаченко Т.М., Ткаченко О.Б., 

Чемерис Л.Ф.  

У закладі активно запроваджуються інноваційні технології в освітній процес та 

управлінську діяльність. Городнич Л.Г.,  вчитель математики (кваліфікаційна категорія вища, 

вчитель-методист), Чемерис Л.Ф., вчитель російської мови та світової літератури 

(кваліфікаційна категорія вища, старший учитель) активно впроваджують технології 

«Розвивальне навчання». Учитель початкових класів Ковальська І.А. (кваліфікаційна категорія 

вища, старший учитель), учитель початкових класів Панченко Т.П. (кваліфікаційна категорія 

спеціаліст, старший учитель) використовують систему «Проєктні технології в початковій 

школі».   

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи в навчальному 

закладі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних 

проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результату 

колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, 

науковотехнічної та педагогічної інформації.  

План заходів щодо організації методичної роботи в гімназії протягом 2020/2021 

навчального року був виконаний.   

     

Виховна та позакласна робота.  

Реалізація проєкту «Виховний простір»  

Головна мета виховної роботи в гімназії – формування морально-духовної 

життєвокомпетентної особистості,   яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є 

критерієм ефективності виховного процесу. Система виховної роботи в нашому закладі 

спрямована на виховання щасливої людини, розвиненої особистості на основі педагогіки 

життєтворчості.  

Пріоритетними напрямками виховання у 2020/2021 навчальному році були:  

- Національно-патріотичне виховання  

- екологічне виховання  

- здоровий спосіб життя  

- родинно-сімейне виховання  
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Реалізація завдань виховної роботи здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та 

учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими 

організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:   

- проєктна технологія;  

- здоров’язберігаюча;  

- колективні творчі справи;  

- інтерактивні;  

- розвитку критичного мислення; - формування творчої особистості; - створення ситуації 

успіху.  

 Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої 

співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників.   

Упродовж року було організовано проведення виховних заходів за напрямами  

«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів 

України» (наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243).  

Так,  за напрямком «Ціннісне ставлення до себе»,  основним завданням якого є 

забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, утвердження 

здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування було проведено:  

- заочна зустріч з інспектором поліції «Безпечний шлях до школи» - відеоролик  

(10.09.2020);  

- свято толерантності «Карнавал культур» (17.11.2020);  

- виставка малюнків та листівок до Тижня права (07.12-11.12.2020);  

- виставка малюнків «Молодь обирає здоровий спосіб життя»(18.01-22.01.21);  

- спортивні змагання «Спритний, здоровий, веселий» (03.02.21);  

- зустріч з шкільним офіцером поліції «Безпечний шлях додому» (03.03.2021);  

- акція «Чистий портфель» (11.03.2021);  

- тиждень здоров’я (12.04-16.04.2021)  

- тиждень безпеки на дорозі (10.05-16.05.2021).  

У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий 

спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції, перегляди презентацій, диспути тощо. 

Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями:  

- заняття з психопрофілактики булінгу у середовищі дітей початкових класів «Який я 

насправді» (29.10.2020);  

- «Навички конструктивного спілкування та взаємодії» (10.11.2020);  

- «Як себе контролювати»(21.01.2021);  

- «Прості секрети безконфліктності»(05.04.2021);  

- «Як захистити себе» (25.05.2021)  

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів,  попередження проявів булінгу, 

пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, 

попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на 

педагогічних радах,  на  нарадах при директорові, на  загальношкільних та класних 

батьківських зборах.  

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними 

завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування 

моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури 
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спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до 

родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З 

метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури 

сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання дітей, проводяться 

різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування 

національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров`я.   

У цьому напрямку було проведено:  

- благодійний ярмарок (допомога онкохворій дитині) (24.09.20);  

- конкурс колажів «Наша сім’я працьовита» (20.11.2020);  

- свято толерантності «Карнавал культур»(17.11.2020);  

- благодійна акція «Чарівний чобіток від Святого Миколая» (18.12.2020); - проєкт «Stem- 

освітні кольори щастя»(12.02.2021); - родинне свято «З бабусиної скрині» (05.03.2021).  

У напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці», завданням  якого насамперед є 

формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання 

господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були:  

- карнавал осінніх костюмів, виготовлених із природних матеріалів (15.10.2020);  

- конкурс малюнків «Мій чарівний світ» (26.11.2020);  

- участь  у прибиранні шкільної території  (21.10.2020, 21.11,2021);  

- виставка-конкурс поробок з природних матеріалів, овочів, фруктів тощо «Нам 

подарувала осінь…» (11.11.2020);  

- «Майструємо шпаківню для птахів» (02.03.2021);  

- всеукраїнський конкурс «Охорона праці очима дітей» (19.02.2021)  

- шкільний суботник у рамках всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (24.04.2021); -   

тиждень довкілля (19.04-23.04.2021);  

- інтерактивне турне «Бережи природу» (85.05.2021).  

 У Вишнівській гімназії проводиться робота, спрямована на виховання у дітей та  

підлітків бережливого ставлення до природи під час виїзних форм навчання: екскурсій, 

походів, виходів в природу. Ефективність роботи у цьому напрямку підтверджують  

моніторингові дослідження. Анкетування батьків  показали,  що робота проводиться на 

достатньо-високому рівні (через карантинні обмеження робота проведена не в повному 

обсязі).   

Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних 

сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних 

форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та гімназії є основним завданням напрямку 

«Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими заходами цього 

напрямку стали:   

- конкурс «У моїй родині співають…» (08.12.2020);   

- літературно-музична композиція «Кольори щастя» (14.02.2021);  -  фестиваль 

дитячого мистецтва «Зорепад» (26.05.2021).  

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом 

навчального року було організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок, а також 

ряд різноманітних екскурсій :  

- виїзд до краєзнавчого музею м.Балаклія (15.10.2020); - екскурсія до тваринницької 

ферми (31.05.2021).  
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Заходи у напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» було 

реалізовано відповідно до основних нормативних документів, концепції 

національнопатріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо 

національнопатріотичного виховання у ЗЗСО, з метою залучення учнів до активної 

соціальногромадянської діяльності,  формування правової культури, почуття патріотизму, 

любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.   

Протягом 2020/2021 навчального  року учні гімназії  взяли участь у:  

- флешмоб «Ми разом» до Дня захисника України (13.10.2020);  

- виставка плакатів «Козацька слава лунає по світу» (15.10.2020);  

- креативний флешмоб «Посвята в козачата!» (16.10.2020);  

- виставка малюнків «Чарівна країна» (05.11.2020);  

- літературний конкурс гуморесок до Дня української писемності та мови (09.11.2020);  

- виставка малюнків «Бережи хліб!» до роковин Голодомору в Україні (20.11.2020);  

- виставка малюнків до Дня Гідності та Свободи (20.11.2020);  

- акція «Дякуємо захисникам!» (малюнки, вірші, листи воїнам АТО) (04.12.2020);  

- виставка стіннівок до Дня народження Т.Г.Шевченка «З Україною в серці» 

(05.03.2021);  

- флешмоб до Дня вишиванки (14.05.2021);  

- конкурс малюнків на асфальті «Діти завжди - за мир!» (07.05.2021);  

- святковий концерт до Дня Перемоги та Дня Пам’яті та примирення (07.05.2021)  

Аналіз стану розвитку системи національно-патріотичного виховання у закладі показав, 

що робота проводиться на високому рівні.  

Протягом навчального року в гімназії велася активна робота з батьківською громадою.  

Були проведені  батьківські збори, під час яких розглядалися питання організації дозвілля 

дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин, поширення пияцтва, 

наркоманії, правопорушень, проявів булінгу, про організацію навчання в дистанційному 

форматі тощо.  

 Проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків.   

В рамках реалізації проєкту «Виховний простір» проводилася профорієнтаційна робота 

серед учнів закладу. Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання 

закладу освіти – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. 

Профорієнтаційна робота здійснювалася під час освітнього процесу: виховання трудових 

навичок у здобувачів освіти під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, 

розширення знань про професії на уроках, а також під час позакласних заходів.   

Протягом навчального року проводилися зустрічі з представниками вищих навчальних 

закладів – Петрівський професійний аграрний ліцей, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 

Бекетова, Балаклійський педагогічний коледж, Національний аерокосмічний університет імені 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, Харківський національний аграрний університет імені 

В.В. Докучаєва, Українська інженерно-педагогічна академія, Липковатівський аграрний 

коледж, Харківська державна зооветеринарна академія.   

Профорієнтаційна робота з учнями, достатній рівень підготовки старшокласників 

свідчить про те, що кожного року випускники заклади працевлаштовані.   

  

Учнівське самоврядування «ЄШкО» (Єдине шкільне об’єднання).  
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Метою та основним завданням учнівського самоврядування у гімназії є: «Формування    і    

розвиток    соціально    активної,    гуманістично спрямованої   особистості   з   глибоко   

усвідомленою   громадською позицією, почуттям національної самосвідомості. Куратором 

учнівського самоврядування в закладі є Панченко С.М., вчитель музики. Президент  

учнівського  самоврядування - Жукова Анна, учениця 9-го класу (вибори 2019 року) 

систематично  розвиває  свої  лідерські  якості  та  бере  участь  у різноманітних проєктах, 

форумах. Організувала анкетування серед учнів  щодо  безпечного середовища в закладі 

освіти.   

Члени учнівського самоврядування активно працювали протягом всього навчального 

року, адаптувавшись до карантинних вимог. Більшість заходів було переведено у 

дистанційному форматі або проводилися на базі одного класу.    

Цей навчальний  рік  розпочався  не  традиційною  лінійкою,  а ранковими зустрічами 

дітей і батьків з вчителем, що відбулися на подвір`ї закладу освіти та по класних кімнатах; 

класні керівники провели перший урок в своєму класі в окремих приміщеннях. Після 

довготривалих канікул та карантину учні з радістю розпочали навчання, дотримуючись нових 

правил. На  території гімназії члени  учнівського  самоврядування облаштували фотозону,  де  

кожен охочий мав можливість  сфотографуватися.  Учні  9 класу за традиціїєю підготували 

символічні подаруночки для першачків і привітали їх при вході до класу. Перший дзвінок 

прозвучав для кожного класу окремо.  

Робота  учнівського  самоврядування  в  закладі  була спрямована  на тісну співпрацю 

учня, вчителя, та батьків. Велика увага приділялася плануванню  і  організації  позаурочної  

навчально-виховної  роботи  з дітьми,  підлітками  в  гімназії.  Вивчення  та  врахування  

індивідуальних особливостей учнів сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок, 

самодіяльності,  самоврядування,  організації  змістовного  дозвілля  і відпочинку.   

Органи учнівського самоврядування гімназії-родини велику увагу приділяють  

попередженню  бездоглядності та  правопорушень  серед неповнолітніх.    Міністерство    

дисципліни і порядку здійснює індивідуальну роботу з учнями, схильними до   

правопорушень. Органами учнівського самоврядування проводиться робота по  

попередженню шкідливих звичок у дітей. З цією метою учні спільно з вчителями  і  класними  

керівниками  проводять  години  класного керівника  («Шкідливі  звички  і  здоров’я – не  

сумісні», «Здоровий спосіб    життя – основа    розвитку    особистості», «Правова 

відповідальність  школярів  за  правопорушення» та ін.).  

Робота  учнівського  самоврядування в гімназії  щороку розпочинається з виявлення 

активу класів. Кожен клас на класних зборах шляхом голосування обрав своїх представників 

учнівського самоврядування, які складають актив гімназії. Тут  діти познайомилися  між  

собою,  вивчили Статут учнівського самоврядування, брали участь у різноманітних тренінгах 

щодо лідерства, а також грали у ділові та рольові ігри. Тобто набували життєво необхідних для 

лідерів компетентностей. Напередодні  Дня  працівників  освіти  члени  учнівського 

самоврядування  Вишнівської гімназії  підготували приємний сюрприз  для  всіх  працівників  

закладу  освіти - святковий концерт з відео-вітанням від випускників минулих років та 

фотозоною.   

Пізнавально пройшов в гімназії Тиждень безпеки дорожнього руху  з  09.11  по  

13.11.2020 р.,  до  якого  долучилися  члени  учнівського самоврядування. Тиждень розпочався  

з  акції  «Увага!  Діти  на дорозі».  Старшокласники  перевтілилися  в  інспекторів  патрульної  

поліції, нагадали школярам правила дорожнього руху та подякували водіям за зниження 

швидкості біля закладу освіти. Активісти  закликали всіх, кого  зустріли  на  дорозі, бути 
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свідомими учасниками дорожнього руху, адже найцінніше, що ми маємо - це наше життя і 

здоров’я! Учні 2-4-х класів взяли активну участь у конкурсі малюнків «Безпека  на  дорозі»,  

учні  1-х  класу обговорили та розфарбували розмальовки, які були представлені на виставці 

«Першокласники про правила дорожнього руху». А учні 8 класу підготували виступ 

агітбригади «Юні інспектори дорожнього руху».   

До Дня Гідності та Свободи учні 9-го класу підготували реквієм пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. Продемонстрували відео-хроніку подій 2014 року та нагадали справжні цінності 

українського народу. Активісти учнівського самоврядування провели акцію «16 днів проти 

насилля» з 25 листопада до 10 грудня 2020 р. В рамках цієї акції діти висловили свої побажання 

і поради, як жити без жорстокості, обирали ту чи іншу цінність, якої їм найбільше не вистачає.   

До Міжнародного дня прав людини вшанували пам`ять  жертв  голодомору1932-33рр. 

акцією «Україна.  Голодомор. Пам`ятаємо».  Під час спільної роботи учні пригадали історичні 

події 1932-33 рр., «Закон про 5 колосків», порівняли потреби  дітей  того  часу  та дітей  

сучасносні, приспустили  державний прапор в знак жалоби.   

До Дня Збройних Сил України лідери учнівського самоврядування організували 

спортивні змагання, де перевірили свою спритність в естафеті, влучність у стрільбі, 

кмітливість у конкурсі «Теорія спорту», силу - перетягуючи канат.   

У Вишнівську гімназію  з  дотриманням  усіх карантинних вимог завітав щедрий  

Миколай. Він передав подарунки від меценатів та підприємців, які  щороку  допомагають  

святому  Миколаю робити  добрі справи. Також  напередодні  свята  Миколая  Чудотворця  

члени  учнівського самоврядування організували вітання для всіх учнів гімназії по класам з 

урахуванням всіх протиепідемічних вимог. Діти пригадали  всі  свої  хороші  і  погані  справи,  

послухали  історії  із  життя Миколая,  співали  пісні  про  зиму  та  Новий  рік. Миколай  вручив  

подяки за участь  у  конкурсі-виставці  «Букет  замість  ялинки». Активісти відчули, як приємно 

створювати святковий настрій оточуючим!   

У січні учні 8-9 класів вшанували пам`ять Героїв Небесної Cотні,  пригадавши  біографію 

наймолодших  з  них.  Старшокласники підготували відео про події на Майдані 2013-2014 

років, читали вірші, вшанували Героїв хвилиною мовчання.  

У квітні голова учнівської ради «ЄШкО» провела онлайн-тренінг  з  активістами  

«Культура  демократії    у  гімназії»,  де  лідери класів  виконали вправи  «Що таке демократія 

«Мої почуття щодо диктатури», «Стоп – Булінг!».   

Дотримання  правил  гігієни - проста  річ,  що може убезпечити нас від захворювань  та 

зробити великий вклад у підтримку здоров’я загалом. Саме гігієна є важливою частиною 

здорового способу життя, а, особливо, у період епідемії інфекційних захворювань. Саме тому 

в лютому 2021 року для учнів 1-4-х класів під час перерв проводилася гра «7 планет чистоти», 

де школярі  початкової ланки повторили правила гігієни, подорожуючи  різними  планетами  

(Планета Умивання,  Планета Чищення  Зубів,  Планета  Миття  Рук,  Планета  Миття  Посуду,  

Планета Чищення Рушників, Планета Прання Одягу) та вирішували різні проблеми щодо 

гігієни аби врятувати жителів планет.   

В  рамках  Шевченківських  днів  учні  підготували тематичний захід щодо вшанування 

пам’яті великого Кобзаря «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття!», де читали вірші поета, 

переглянули його картини.   

З метою попередження правопорушень серед підлітків у березні відбулася  онлайн-  

зустріч  старшокласників  Вишнівської гімназії на тему «Вчинки та наслідки», де здобувачі 

освіти мали можливість познайомитися із видами злочинів, їх наслідками та методами 

покарання за вчинення злочинів.   
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До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії учні підготували реквієм «Люди, встаньмо 

мовчки на хвилину», під час якої пригадали трагічні епізоди 1986 року, переглянули відео- 

хроніку подій та вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів.   

Відповідно річного плану роботи закладу освіти та у зв’язку з проведенням  

цілеспрямованої профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу щодо  профілактики 

травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, 

формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу 

життя, у Вишнівській гімназії у квітні 2021 року проходив Тиждень знань  з  безпеки  

життєдіяльності, охорони  праці.  Протягом Тижня проведено практичний тренінг з евакуації 

дітей та працівників з приміщень навчального  закладу «Дії  за  сигналом  «Увага  всім!», 

години  спілкування «Іноді гра не доводить до добра», «Вчимося берегти своє життя», «Вогонь 

- ворог  чи  друг?»  (1-4  класи),  рольову  гру  «Сміливим  будь»  (5-6 класи), перегляд  

відеофільму  «Надзвичайні  ситуації.  Пожежі», «Вибухонебезпечні  предмети»  (7-9  класи), 

конкурс малюнків «Охорона праці  очима  дітей»  (2-8  класи), випуск стінгазети «Тиждень з 

безпеки життєдіяльності» (ГПД).   

До Дня пам’яті і примирення для учнів 8класу було проведено  Урок  звитяги,  під  час  

якого  здобувачі  освіти вшанували  пам`ять  жертв Другої  світової  війни  покладанням  квітів  

біля  обеліска  Слави. Вони виготовили власноруч емблеми-маки, переглянули відеоролики 

про трагічні роки нашої держави, пригадали хронологію подій, читали вірші.  

До Дня Європи в Україні старшокласники нашої гімназії підняли над закладом освіти прапор 

Європейського союзу поряд з прапором України.   

У  третій  четвер  травня  Вишнівська гімназія  засяяла  особливими кольорами  

української  вишиванки.  Не  зважаючи  на  похмуру  погоду,  у нашому закладі освіти буяла 

весна, бо і здобувачі освіти, і працівники гімназії з великим задоволенням і гарним настроєм 

вдягнули вишиванки у цей день.   

До  Міжнародного  дня  захисту  дітей  на  подвір’ї гімназії  відбувся концерт, та ціла 

розважальна програма, яка закінчилася веселим квестом.   

Останній дзвоник у гімназії пройшов з дотримання всіх протиепідемічних  вимог.  Було 

підведено підсумки роботи за весь навчальний рік, вручено подяки учням і вчителям за участь 

у дистанційних конкурсах і позакласну роботу. А закінчилося свято цікавим квестом, де і було 

знайдено дзвінок, який потім пролунав для дітей, сповіщаючи про тепле літо! Після 

урочистостей кожен клас провів свої святкові години спілкування з батьками та класним 

керівником на відкритому повітрі.  

Адміністрацією закладу здійснюється аналіз результативності участі учнів гімназії у 

конкурсах виховного спрямування різних рівнів.  

Аналіз стану виховної роботи у 2020/2021 навчальному році показав, що виховна робота  

в гімназії проводилася на достатньому  рівні та  потребує вдосконалення на новому етапі 

саморозвитку та вдосконалення,  також в наступному 2020/2021 навчальному році потрібно 

активізувати роботу щодо родинних зустрічей, урізноманітнювати форми виховної роботи, 

заходи планувати з урахуванням побажань і потреб учнів.  

  

Організація роботи із здібними і обдарованими учнями  

Виходячи з особистого досвіду та узагальнюючи передовий педагогічний досвід колег, 

базуючись на засадах сучасної педагогічної та психологічної науки, створено програму роботи 

з обдарованими дітьми. Вона системна, легка в роботі, комфортна для здобувачів освіти, 

гарантує результати:  
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 учні отримують додаткові домашні завдання (переважно творчого характеру). Це спонукає 

працювати з додатковою літературою, словниками;  

 залучаються до організації різноманітних конкурсів;  

 їм надаються теоретичні і практичні консультації;  

 до відома дітей доводиться навчальний матеріал, що з різних причин вилучений з 

програмового матеріалу;  

 проводяться додаткові індивідуальні консультації з питань навчання і виховання.  

У системі роботи гімназії - проведення олімпіад, що сприяють виявленню 

обдарованих дітей. Переможці шкільного етапу олімпіад брали участь у районних 

олімпіадах.   

Учні гімназії взяли участь у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, де кращі 

результати з української мови показали Гузько Я. (9 кл.), з російської мови та зарубіжної 

літератури – Гузько Я. (9 кл.), з німецької мови -  Дудник Д. (9 кл.), з правознавства - Дудник 

Д. (9 кл.), з історії Гузько Я. (9 кл.). На жаль, ні одна дитина не виконала завдання на 100%. 

Необхідно посилити роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад.  

Олімпіада з математики ІІ рівня пройшла в дистанційному режимі. Учениця 7 класу Хист 

Анна посіла 2 місце. Олімпіади І рівня пройшли на освітній платформі «Всеосвіта»:  

з математики - Дубровський В., Ведющенко А., ЖуковаА. - сертифікати учасника, Дудник Д.  

- диплом ІІ ступеня;  

з фізики - Ведющенко А., ЖуковаА., Гузько Я., Ходак В. - сертифікати учасника; з 

інформатики - Гузько Я., Ходак В., ЖуковаА. -  сертифікати учасника, Дудник Д. - диплом ІІ 

ступеня.  

Учні Ведющенко А. (7 кл.), Дубровський В. (6 кл.) брали участь в осінній сесії олімпіади 

«Всеосвіта» з історії (учитель Тарасова О.В.).  

Учні взяли участь в інтерактивному конкурсі з інформатики і отримали:  

- відмінні сертифікати - Ведющенко І., Салтовська П.,   

- добрі сертифікати - ЖуковаС., Ткаченко К., Салтовський А., Сінякова А.; - сертифікати 

учасника - Косенко Д., Калашник А.  

Під керівництвом Ткаченко Т.М. учениця 9 класу Жукова А. була учасницею І 

(районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнівчленів Малої академії наук; учениця 9 класу Гузько Я. отримала диплом ІІ ступеня ІІ 

(районного) етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; учениця 

9 класу Дудник Д. нагороджена дипломом ІІІ ступеня ІІ (районного) етапу ХІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.  

Учениця 7 класу Ведющенко А. відзначена дипломом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу ХІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. (Учитель   

Ткаченко О.Б.)   

Учениця 9 класу Жукова А. відзначена грамотою «За участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Авторський вірш на Біблійну тематику 2021» (Учитель Чемерис Л.Ф.)  

За сприяння вчителів, здобувачі освіти традиційно беруть участь у Всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах.  

У конкурсі для знавців зарубіжної літератури «Sunflower» – 2020 ( учитель   

Чемерис Л.Ф.) кращі відзнаки здобули учні: учениця 7 класу Ведющенко А. відзначена 

дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня, учениця 9 класу Дудник Д. нагороджена 
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дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня, учениця 9 класу Гузько Я. отримала диплом ІІ 

ступеня регіонального рівня.  

Група учнів: Гузько Я., Жукова А.(9 кл.); Ходак В., Калашник А.(8 кл.); Ведющенко А. 

(7 кл.) взяли участь у шкільному тижні активізму «Спільно-сильно». Діти розвивали навички 

громадської обізнаності, співпраці, роботи в команді.  

Проведено конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-4х класів, в якому 

взяли участь 7 учнів.  

Учні початкової школи були учасниками Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних 

конкурсів, акцій: всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» (1 клас), всеукраїнської 

інтернет - олімпіади «Всеосвіта» (1 клас), обласної акції «Листівка захиснику України» (1-4 

класи).  

Результати засвідчують, що  активність дітей до участі у різного роду конкурсах, 

порівняно з попереднім навчальним роком, йде на спад (причиною вбачаємо недостатню 

пристосованість педагогів до роботи в дистанційному форматі, та більшість заходів є 

неможливою для проведення дистанційно).   

Атестація педагогічних працівників  

Атестація педагогів закладу здійснювалася у 2020/2021 навчальному році згідно з 

перспективним планом. Через недостатню кількість членів педагогічного колективу в закладі 

не було створено атестаційну комісію. Атестація проводилася атестаційною комісією ІІ рівня 

на базі відділу освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області. 

Вивчався досвід вчителів шляхом відвідування уроків, позакласних заходів з предмета, аналізу 

роботи із здібними і слабовстигаючими учнями, бесіди з педагогами закладу, батьками, 

здобувачами освіти. Складено довідки за результатами вивчення досвіду роботи вчителів, що 

атестувалися у 2021 році.  

У звітному році було атестовано 2 педагогічних працівника:   

Панченко Т.П., вчитель початкових класів. Відповідно рішення атестаційної комісії ІІ рівня 

(26.03.2021 року) вчителька відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєному 11-му 

тарифному розряду, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель»;  

Городнич Л.Г., вчитель математики. Відповідно рішення атестаційної комісії ІІ рівня 

(26.03.2021 року) вчителька відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель-методист».  

  

Управлінська діяльність  

Управління закладом здійснювалося згідно річного плану роботи, плану 

внутрішкільного контролю, календарних планів учителів-предметників, планів виховної 

роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована 

на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію 

їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє 

досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний 

розвиток закладу.   

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Використовуючи постійне 

підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів 

Міністерства освіти і науки України, всіх рівнів управління освіти, сайтами обласних 
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інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й 

мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації гімназії, вчасно 

знайомитися з новими документами, що регламентують.   

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. 

Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування 

бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього 

шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші 

питання гімназії, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, 

знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.   

Адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього  

процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та 

виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо.             

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним 

планом. У 2020/2021 н.р. було вивчено стан викладання предметів у початкових класах, 

української мови,  української літератури, математики, музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва, фізичної культури. Результати вивчалися на нарадах при директорові, педагогічних 

радах, засіданнях шкільних методичних обєднань;  докладно проаналізовані та оформлені у 

вигляді довідок та наказів по закладу. Перевірки свідчать про те, що особливу увагу 

педагогічний колектив гімназії приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню 

усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на 

заняттях практичних і пізнавальних умінь, навчанню в дистанційному форматі, здійсненню 

самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, 

саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень 

школярів, розвитку обдарованості здобувачів освіти.   

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено 

тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів І рівня освіти 

на ІІ рівень освіти, щодо створення комфортних умов для навчання в закладі першокласникам.  

Результати вивчалися на педагогічній раді, на нарадах при директорові, докладно 

проаналізовані та оформлені у вигляді наказів.           

Один раз на семестр за планом здійснювалася перевірка стану ведення зошитів з 

української мови, математики, російської мови, німецької мови; 4 рази на рік здійснено 

перевірку класних журналів – результати відображено в аналітичних довідках. Учителями 

допускалися виправлення балів за навчальні досягнення учнів, а також не завжди належним 

чином велися записи на сторінках. Проведена відповідна робота щодо усунення недоліків, 

встановлено чіткий контроль за веденням класних журналів.   

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні 

дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами 

моніторингу адміністрація гімназії приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних 

учителів та учнів.  

Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Цього року продовжено освоєння нової форми спілкування – 

онлайнконференції, за допомогою яких проводилися засідання педагогічної ради, засідання 

методичних об’єднань, наради при директорі, загальношкільні батьківські збори, класні збори, 

навчальні заняття тощо. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради 

позитивного кінцевого результату. У зв’язку з цим надається колегам більше самостійності, 
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відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для 

самореалізації.   

Враховуючи умови дистанційного навчання, роботу педагогічних працівників віддалено, 

протягом навчального року вносилися зміни до плану внутрішкільного контролю, але на 

кінець року план реалізовано повністю.    

  

  

Навчальна діяльність учнів  

Протягом 2020/2021 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована 

на особистісно–зорієнтоване навчання і виховання школярів. Першочергова увага в закладі 

приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2020 року всі діти мікрорайону 

закладу були охоплені навчанням.   

  Навчальний рік закінчили з такими результатами:  

  

Клас  
Всього 

учнів  

Початковий  

рівень  

  

Середній   

рівень  

  

Достатній  

рівень   

  

Високий  

рівень   

  

уч  %   уч  %   уч  %   уч  %   

4  4  -  -  -  -  4  100  -  -  

5  7  -  -  4  58  3  42  -  -  

6  4  -  -  2  50  2  50  -  -  

7  8  1  12  5  64  2  24  -  -  

8  7  2  28  4  57  1  15  -  -  

9  3  -  -  -  -  3  100  -  -  

Всього 

учнів  
33  3  8  15  46  15  46  -  -  

  

Із стін школи випущено 3 учнів 9 класу. Всі отримали свідоцтво звичайного зразка.   

Документація  гімназії  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  

журналах, особових справах, ведення учнівських зошитів, щоденників) велася з  дотриманням  

єдиного  мовного  режиму.   

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт відбувалося  

згідно з навчальними програмами та оцінювалися згідно з критеріями оцінювання  навчальних 

досягнень учнів і враховувалися при тематичному оцінюванні.  

У зв’язку з карантином у 2020/2021 навчальному році учні 4, 9 класів звільнені від 

проходження ДПА.  

  

Моніторингова діяльність  

Організація освітнього процесу базується на моніторингових дослідженнях різного 

спрямування: програмний моніторинг, моніторинг стану викладання навчальних предметів, 

моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг діяльності вчителя.  

Тривають моніторинги навчальних досягнень учнів з предметів.   

Проведено оцінку якості організації освітнього процесу педагогічними працівниками.   

Всі учителі-предметники школи продовжують власну моніторингову діяльність: 

«Моніторинг розвитку учня початкової школи» - Ковальська І.А., Панченко Т.П., «Навчальні 
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досягнення на основі проведених контрольних робіт» - Чемерис Л.Ф., «Якість знань учнів з 

предмета» - Ткаченко О.Б., Тригуб Н.Л., Городнич Л.Г., Курило В.А.   

  

  

Соціальний захист дітей  

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в гімназії, проводилася 

згідно з діючим законодавством.   

На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. На 

цих дітей сформований банк даних (дітей-інвалідів дитинства – 1, багатодітні родини – 3, 

малозабезпечені – 2, діти , батьки яких є воїнами АТО - 1).   

Двічі на рік та за потребою проводилися обстеження житлових умов проживання цих 

родин. Дітям цих категорій сімей протягом навчального року надавались квитки на новорічні 

вистави, пільгові путівки на розважальні, пізнавальні програми. Діти з малозабезпечених 

сімей, дитина-інвалід, дитина воїна АТО були забезпечені безкоштовним гарячим 

харчуванням в закладі.   

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації гімназії.   

  

  

Співпраця з батьками  

Виховання учня в закладі освіти і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому 

педагогічний колектив працював у тісній співпраці з батьківським колективом з метою 

створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку здобувача освіти.   

Батьки завжди беруть активну участь у житті гімназії: проводять профілактичну роботу 

проти шкідливих звичок, наркоманії та тютюнопаління, допомагають в організації лекцій та 

бесід з медичними працівниками, беруть участь  та допомагають організовувати спортивні 

змагання, є ініціаторами проведення родинних свят тощо.   

Представники батьківської громадськості були членами Ради закладу. Рада закладу  у 

своїй роботі об’єднувала зусилля педагогічного, учнівського колективів і батьків на розвиток 

та удосконалення освітнього процесу. Проведено 4 засідання, на яких розглядалися питання 

родинного виховання, організації харчування, медичного обслуговування, розбудови 

внутрішньої системи якості освіти, про протидію булінгу, Обговорювалися питання про 

навчальні досягнення учнів гімназії, про стан відвідування навчальних занять, про атестацію 

педагогічних працівників, про нагородження учнів закладу грамотами і подяками.  

Класні керівники тісно співпрацювали із сім’ями своїх вихованців: відвідували вдома, 

спілкувалися з членами родини в телефонному режимі, через щоденники учнів  та при 

особистих зустрічах, проводили класні батьківські збори.   

  

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників  

Завдяки організованій та злагодженій роботі адміністрації гімназії, класних керівників, 

учителів-предметників, координаційної, піклувальної рад при виконкомі Вишнівської 

сільської ради в гімназії немає дітей, що знаходяться на внутрішкільному обліку та не виявлено 

сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Проводилася індивідуальна робота з 

учнями та батьками з питань профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», заслуховувалися звіти та інформації з цих питань на нарадах 

при директорі, на засіданнях координаційної та піклувальної рад при виконкомі Вишнівської 
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сільської ради. Виконувалися заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності, про посилення 

уваги до морально-статевого виховання учнів у сучасних умовах.   

На виконання Указу Президента України від 15.03.2002 року № 258 «Про невідкладні 

додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 

життя», з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової 

залежності серед дітей та молоді, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільному 

від тютюнового диму, виховна робота в гімназії проводиться під гаслом «Здоров’я дитини  -  

здоров’я нації». Вже стало традицією щорічно проводити в закладі спортивні змагання 

«Козацькому роду нема переводу» (13.10.2020), «Козацькі забави» 07.12.2020), змагання з 

футболу серед команд дітей та батьків (26.05.2021), родинні свята «У здоровому тілі – 

здоровий дух» (26.05.2021), Тижні «За здоровий спосіб життя» (28.0902.10.2020, 24.05-

28.05.2021).  

Медичне обслуговування здобувачів освіти у 2020/2021 навчальному році не 

проводилося через карантинні обмеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, 

на підставі довідок лікувальної установи в закладі формуються спеціальні медичні групи, а 

також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять 

фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по закладу. 

Щоденне медичне обслуговування учням гімназії надавалося фельдшером  Вишнівського 

сільського ФАПу. Учням гімназії вчасно проводилися необхідні щеплення.  

Систематичними були профілактичні бесіди, лекції  з попередження захворювань.    

Працівники закладу проходять щорічно медичне обстеження. Працівники їдальні 

проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.   

Для учнів 1-9-х класів в закладі організовано гаряче харчування – комплексний обід.   

Робота літнього пришкільного табору у 2020/2021 навчальному році не організовувалася 

через карантинні обмеження.  

  

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності 

педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про 

охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку». Стан цієї роботи знаходиться 

під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом на початку навчального року 

призначено було відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі, були заплановані заходи на навчальний рік.  

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного 

інструктажу. Регулярно відбувалися цільові інструктажі із здобувачами освіти перед 

екскурсіями, виходами в природу, спортивними змаганнями.   

В закладі в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено два 

куточки з безпеки життєдіяльності.   

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на оперативних 

нарадах, засіданнях педагогічної ради, загальних зборах колективу.  
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Один раз на три роки проводиться навчання і перевірка знань колективу закладу з 

охорони праці. У 2021 році проведено таке навчання з перевіркою знань для новоприбулих 

співробітників (Ведющенко М., Салтовський В.)    

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних 

умов навчання.   

  

Фінансово-господарська діяльність.   

Будівля закладу прийнята в експлуатацію 62 рік тому. Але незважаючи на великий вік та 

зношеність, адміністрація закладу разом з колективом, батьками постійно працює над 

удосконаленням матеріально–технічної бази, підтриманню її у робочому стані.   

Протягом 2020/2021 навчального року були витрачені кошти:  

на послуги зв’язку – 2 700 грн.; на миючі та дезінфікуючі 

засоби – 1 600 грн.; на поповнення медичних аптечок – 700 

грн.; на канцелярські товари – 1 000 грн.; на обслуговування 

вогнегасників – 800 грн.; на страхування автотранспорту – 1 

800 грн.; на проведення техогляду автотранспорту – 1 600 

грн.; на мастила, запасні частини та ремонт автотранспорту – 0 

грн.; на повірку лічильників, газового обладнання – 1 000 грн.; 

на обслуговування газового обладнання – 7 000 грн.; на 

обстеження димових каналів – 1 600 грн.;  

на проведення аналізу питної води та дератизацію – 150 грн.; 

на навчання операторів газової котельні – 3 000 грн.; на 

перевірку опору ізоляції, заземлення – 3 500 грн; на 

будівельні матеріали для ремонту закладу – 16 000 грн.  

Допомогу в організації позакласних заходів надають місцеві підприємці.   

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального 

закладу. Коридор, вестибюль закладу оформлені інформаційними стендами. Подвір’я закладу 

завжди доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються 

технічними працівниками. Своєчасно здійснюється обкос території закладу, обрізка дерева, 

кущів.  Загалом територія закладу має задовільний стан.  

  

  

  

Робота бібліотеки  

Бібліотека Комунального закладу «Вишнівська гімназія Балаклійської районної ради 

Харківської області» є структурним підрозділом гімназії, яка здійснює 

бібліотечноінформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Свою 

роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і 

регламентуючої документації.  

У 2020/2021 навчальному році робота бібліотеки була спрямована на виконання Законів 

України  «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу, нормативних документів Міністерства освіти 

України, Статуту гімназії.  

 Робота бібліотеки у 2020/2021  навчальному році спиралася на вирішення завдань по  

інформаційному забезпеченню освітнього процесу та здійснювала 
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інформаційнобібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу 

до Нової української школи.  

         Робота бібліотеки велася згідно річного плану. Була спрямована на 

національнопатріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури 

читання здобувачів освіти, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження 

книжкових фондів.   

Продовжувалася робота з комплектування та доукомплектування  фонду бібліотеки 

науково – популярними та довідковими виданнями  у  відповідності до завдань та напрямів 

роботи шкільної бібліотеки. За встановленими нормами вилучалися з фонду бібліотеки старі, 

морально застарілі підручники.  

Здійснене естетичне оформлення фонду, систематична перевірка розміщення фонду та 

забезпечення вільного доступу користувачів до інформації. Ведеться контроль за своєчасним 

поверненням виданих користувачам підручників, художньої літератури, журналів.  

Дотримуються правил пожежної безпеки (1 вуглекислотний вогнегасник).  

Здійснювалися протягом навчального року своєчасний облік, каталогізація та технічна 

обробка нових документів (звірка із супровідними документами, інвентарний та сумарний 

облік, штемпелювання тощо).   

Підручники роздавалися класним керівникам на початку навчального року. 

Інвентаризація фонду проводилася згідно до вимог.  

 Проводилося довідково-бібліографічне обслуговування (виконання і облік разових читацьких 

запитів та видача різноманітних довідок).  Матеріали взяті з Internet роздруковувалися (якщо 

немає в бібліотеці).   

Проводилося Інформування педагогічних працівників гімназії щодо використанням ресурсів 

Internet, про нову  методичну, педагогічну літературу.   

Також  в шкільній бібліотеці постійно велася робота щодо формування, обробки та 

збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок доставки, комплектування 

та облік навчальної літератури».  Станом на 01.01.2021 року бібліотечний фонд складає 8263 

примірників, підручників 1675, науково-педагогічної та методичної літератури 438, художньої 

6150.  

 Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці вівся відповідно до встановленого порядку: в 

читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. За поточний навчальний рік 

послугами бібліотеки гімназії користувались 54 користувачів, книговидача становила 1527 

примірників.   

Всі нові надходження художньої літератури занесені до інвентарних книг, підручники - 

до картотеки обліку навчальної літератури.  

 Проводилася бібліотечно-бібліографічна освіта здобувачів освіти, виховання культури   

читання,  інформаційної культури:   

 екскурсія першокласників до шкільної бібіліотеки «Бібілотека – дім твоїх друзів»;  

вересневі зустрічі у бібліотеці. Самостійний вибір книг. Права, обов’язки, відповідальність 

користувачів бібліотеки;  як користуватися бібліотекою;  посвята в Читачі.  

 На початку вересня проводився запис та перереєстрація читачів. Ознайомлення з  

Правилами користування бібліотекою. Обслуговування читачів на абонементі. Проводилася 

допомога у виборі літератури, особливо для молодших школярів.  

  Велася спільна робота з педагогічними працівниками щодо збереження підручників.   
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Популяризації літератури з метою забезпечення інформаційних потреб здобувачів освіти 

здійснювалася через проведення різних масових заходів:  

- «Рідна мова чарівниця – душі народної криниця»; - «День Соборності України»;  

- «І збулись твої мрії, Тарасе».  

Протягом року були створені та запропоновані до перегляду постійно діючі та тимчасові 

книжкові виставки:  

«Слобожанські передзвони», «Пам’ятай свою історію», «Для пізнайок», «На допомогу 

випускнику», «У світі професій», «З Україною в серці», «Літературні новинки». Були 

проведені тематичні виставки, а саме:  

- «Голодомор – скрижалі пам’яті»;  

- «Конституцію вивчаємо, пам'ятаємо, поважаємо»;  

- «Їх імена безсмертні» ;  

- «До Дня соборності України»;  

- «Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів»;           

- «Чорнобильський дзвін»;  

- «Світ професій»»  

- «Слобожанські передзвони»;  

- «Велика Вітчизняна - час і пам’ять».  

 Діяльність бібліотеки гімназії у 2020/2021 навчальному році була спрямована на виховання в 

учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись 

бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту освітнього процесу, всебічне 

сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної 

літератури та інформації про неї. Особлива увага приділялася широкій популяризації 

української сучасної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського 

народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.  

 Треба зазначити, що резерви бібліотеки гімназії в справі інформаційної роботи далеко не 

вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування 

системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним 

колективом буде сприяти утвердженню бібліотеки як справжнього культурного, 

інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні 

джерела інформації, здатного задовольнити будь-які запити своїх читачів.   

  

Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва,  

взаємодопомоги,  розкутості,  прояву  ініціативи,  творчого  підходу,  самостійності  в  роботі  

всіх учасників освітнього процесу.  

Адміністрація  закладу  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  

авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  

матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  

творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  

втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  

перспективний  розвиток  закладу.  

  

Директор гімназії                             Т.М.Ткаченко  

  


