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2018 – 2019 навчальний рік 

Заклад освіти духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини. Так 

кажуть про Олешківську гімназію Олешківської районної ради Херсонської області.  

Сьогодні гімназія – це найважливіший соціальний інститут, де дитина вчиться 

мистецтву жити. В закладі освіти створені належні умови для діяльності кожного 

гімназиста, формування освітніх компетентростей, створення свого неповторного 

поля життєтворчості. В гімназії навчається 765 дітей м. Олешки та прилеглих сіл 

Піщанівка, Підстепне, Ліві Саги, Праві Саги, Підлісне, Праві Солонці та Ліві 

Солонці. Успішно реалізується програми «Обдарована дитина», «Інклюзивна освіта»,  

«Шкільний автобус». 

З 2000 року заклад освіти є експериментальним майданчиком  Академії педагогічних 

наук. З 2017 року проводить дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського 

рівня за темою  «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації 

концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» та регіонального 

рівня за темою «Розвиток громадянських компетентностей в учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Херсонської області». 

 

Олешківська гімназія Олешківської 

районної ради Херсонської області 

налічує: 

 12 класів початкової школи 

 12  класів основної школи 

 3 класи старшої школи 

 

В гімназії поглиблено вивчаються: 

 Українська мова і література; 

 Англійська мова; 

 Економіка (з профільним 

вивченням математики); 

 Історія України,  

 основи правознавства 

 

Для підвищення інтелектуального рівня 

гімназистів, формування громадянської 

свідомості, патріотизму, толерантності, 

фінансової грамотноті, забезпечення 

якісної підготовки випускників закладу 

освіти до ЗНО, за рахунок годин 

варіативної складової навчального плану,  

викладаються курси та факультативи: 

 Курс «Українознавство» (2-4, 5-6 

класи); 

 Курс «Логіка» (2-4 класи); 

 Курс «Розвиток продуктивного 

мислення» (2-4 класи); 

 Курс «Культура добросусідства» 

(3,5,6 класи); 

 Курс «Історія рідного краю» (5 

класи); 

 Курс «Географія рідного краю» (6 

класи); 

 Курс «Економіка рідного краю» (7 

класи); 

 Курс «Фінансова грамотність» 

(5,6,7 класи); 

 Курс «Історія в особах кінця ХУІ – 

початок ХУІІІ століття» (8 клас); 

 Курс «Живи за правилами» (8 

клас); 

 Курс «Практикум із синтаксису» 

(10,11 класи); 
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 Курс «Істоія України в особах 

початку ХХ століття»(10,11 

класи); 

 Факультатив з української мови (8 

клас); 

 Факультатив з математики 

(5,6,8,10,11 класи); 

 Факультатив «Мовленнєвий 

практикум з англійської мови» 

(10,11 класи); 

 Факультатив з географії (11 клас); 

 Факультатив з біології (11 клас); 

 Факультатив з хімії (11 клас); 

 Факультатив з фізики (11 клас). 

 

При вивченні української, англійської, 

німецької мов, інформатики, технологій, 

фізичної культури класи діляться на 

підгрупи. 

Освітній процес в 2018-19 навчальному 

році було організовано у відповідності до 

Освітньої програми та робочого 

навчального плану, схваленого рішенням 

педагогічної ради Олешківської гімназії , 

Протокол №12 від 25.06.2018 року та 

затвердженого затвердженого 

директором закладу освіти. 

 

Тривалість уроків у 1-х класах становить 

35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 

класах – 40 хвилин (5 хвилин від кожного 

уроку виділено на додаткові 

індивідуальні заняття (ДІЗи) та 

виставлено в розкладі занять кожного 

класу і кожного педагога за тижнями «А і 

«Б.

 

 

 

 

Територія гімназії огороджена, доглянута, 

будівля утеплена.  

         

Безпеку перебування здобувачів освіти 

впродовж перебування в гімназії  

забезпечує приватне підприємство 

«Арсенал - С», з яким укладено договір 

про охоронні послуги на 2018, 2019  роки. 
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Мережа класів гімназії 

Олешківська  гімназія –  це заклад загальної середньої освіти, який в повній мірі, 

забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття якісної освіти на рівні та понад 

державного стандарту, в якому створено належні умови  для поглибленого вивчення 

предметів філологічного, суспільно-гуманітарного та економічного профілів, для 

розвитку здібностей і обдарувань кожного учня, для формування фізично та духовно 

здорової особистості, свідомого громадянина та патріота України.      

 

У 2018-2019 н.р. відповідно до 

Статуту Олешківської  гімназії відкрито 

1-і (5-і поточні) гімназійні класи: 

5-А – економічного спрямування, з 

підсиленням математики як 

базового предмету; 

5-Б – суспільно-гуманітарного 

спрямування, з підсиленням 

громадянознавчих курсів; 

5-В -  філологічного спрямування, з 

підсиленням української мови як 

базового предмету.   

Навчальні плани 2-3-х класів 

гімназійних (6-7 поточних) за рахунок 

варіативної складової сформовані 

відповідно до профілів: 

6-А, 7-А – економічний; 

6-Б, 7-Б – філологічний; 

6-В – суспільно-гуманітарний. 

Відкрито класи з профільним 

вивченням історії та основ правознавства 

(8-А) та поглибленим вивченням 

української мови (8-Б). 

Продовжено поглиблене вивчення 

окремих предметів у 9- 11-х класах: 

9-А, 10-А класи – поглиблене 

вивчення англійської мови; 

9-Б, 11-А – поглиблене вивчення 

основ економіки; 

11-Б – поглиблене вивчення 

української мови. 

Крім того, в 5-9 класах вивчається  

німецька мова, як друга іноземна.
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Мережа класів  

Олешківської гімназії  на 2018-2019 навчальний рік 

Клас Кількість учнів Інд. навчання за програмами Поглиблене 

вивчення 

предметів  

(рік 

вивчення), 

 профільне 

навчання 

Примітка 

05\09\2017 05/02/2018 01/09/2018 Спецшколи ІПК 

05/02/2018 01/09/2017 

прогноз 

05/02/2018 01/09/2017 

прогноз 

1-А 

31 31 30 
    Підсилення 

предмету 

навчання грамоти 

( усне мовлення) 

 

1-Б 
31 31 27 

    Підсилення 

предмету 

навчання грамоти 

( усне мовлення); 

ІК 

1-В 
21 24 32 

    Підсилення 

предмету 

навчання грамоти 

( усне мовлення); 

 

2-А 29 30 31     Курс и «Логіка»,  

«Українознавство» 
РН 

2-Б 28 29 32     Курс 

«Українознавство» 
ЕК 

2-В 

24 23 22 
    Курси «Розвиток 

продуктивного 

мислення», 

«Українознавство» 

ІК 

3-А 32 33 31     Курси «Логіка», 

«Культура 

добросусідства» 

 

3-Б 29 29 32 

 

    Курси «Розвиток 

продуктивного 

мислення», 

«Українознавство» 

 

3-В 29 32 22 

 

    Курси «Розвиток 

продуктивного 

мислення», 

«Українознавство» 

ІК 

4-А 31 32 32     Курси «Логіка»,  

«Українознавство» 

 

4-Б 17 17 31     Курси «Розвиток 

продуктивного 

мислення», 

«Українознавство» 

ІК 

4-В 27 30 32     Курси «Розвиток 

продуктивного 

мислення», 

«Українознавство» 

 

5-А 32 32 32     Курс «Історія 

рідного краю», 

Курс «Фінансова 

грамотність» 

 

5-Б 27 26 24     Курс «Історія 

рідного краю», 

ІК 
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Курс «Культура 

добросусідства» 

5-В 19 19 32     Курс «Історія 

рідного краю», 

Курс 

«Українознавство» 

 

6-А 31 31 32     Курс «Географія 

рідного краю», 

Курс «Фінансова 

грамотність», 

 

 

6-Б 31 31 27 

 

 

    Курс «Географія 

рідного краю», 

Курс «Культура 

добросусідства» 

 

6-В - - 19     Курс «Географія 

рідного краю», 

Курс 

«Українознавство» 

ІК 

7-А 31 33 31     Курс «Економіка 

рідного краю» 

Курс «Фінансова 

грамотність», 

 

ІК 

7-Б 31 31 29 

 

    Курс «Економіка 

рідного краю» 

Курс «Живемо за 

правилами» 

 

8-А 27 27 32     Профільне 

вивчення 

предметів 

суспільно-

гуманітарного 

профілю 

Підсилення 

базового предмету 

«Історія України» 

через  

запровадження 

елективних курсів: 

Курс «Історія в 

особах кінець 16 – 

18 ст.»; 

Факультатив з 

української мови; 

Факультатив з 

математики 

Суспільно-

гуманітарний 

профіль 

8-Б 24 24 32     Поглиблене 

вивчення 

української мови 

(1-й рік) 

Факультатив з 

української мови 

Поглиблене 

вивчення  

Української 

мови 

 

9-А 20 19 30     Поглиблене 

вивчення 

англійської мови 

Поглиблене 

вивчення  

англійської 



 7 

 (2-й рік) 

 

мови 

 

9-Б 17 17 26     Поглиблене 

вивчення 

економіки 

 (2-й рік) 

Поглиблене 

вивчення 

економіки 

10-А 19 20 23      Поглиблене 

вивчення 

англійської мови 

 (3-й рік) 

Факультатив  

«Мовленнєвий 

практикум з 

англійської мови» 

Курс «Синтаксис 

складного 

речення» 

Курс «Історія 

України ХХ ст.. в 

особах» 

Факультатив з 

математики 

Поглиблене 

вивчення  

англійської 

мови 

 

11-А 23 22 -     Поглиблене 

вивчення 

економіки 

 (4-й рік) 

Профільний рівень 

вивчення 

математики 

Курс «Синтаксис 

складного 

речення» 

Курс «Історія 

України ХХ ст.. в 

особах» 

Факультатив  

«Мовленнєвий 

практикум з 

англійської мови» 

Факультатив з 

біології 

Суспільно-

гуманітарний 

напрямок 

11-Б 14 15 21     Поглиблене 

вивчення 

української мови і 

літератури 

 (4-й рік) 

Курс «Історія 

України ХХ ст.. в 

особах» 

Факультатив  

«Мовленнєвий 

практикум з 

англійської мови» 

Факультатив з 

фізики 

Факультатив з 

хімії 

Поглиблене 

вивчення  

економіки 
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Факультатив з 

географії 

 698 711 765       

Всього 

27 кл 

Класів з поглибленим вивченням предметів – 6,  кількість учнів у класах поглибленого 

вивчення предметів на 01.09.2018 – 153 чол. 

Навчальні плани вищезазначених класів 

складено згідно наказів Міністерства 

освіти і науки України щодо розподілу 

часу на вивчення окремих предметів, не 

виходячи за межі кількості годин на 

предмети інваріантної частини і не 

перевищуючи гранично допустимого 

навантаження на одного учня. 
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Кадровий склад 

Навчання і виховання здобувачів освіти  Олешківської гімназії забезпечує 

висококваліфікований склад педагогів 

 

Олешківська  гімназія  укомплектована  

педагогічними кадрами. Розстановка 

кадрів умотивована й раціональна, 

проводиться відповідно до освітнього 

рівня, у повній відповідності зі 

спеціалізацією та п’ятиденним режимом 

роботи гімназії,  з урахуванням творчих 

здібностей і побажань учителів. Кількість 

вчителів, класних керівників, керівників 

гуртків, членів адміністрації визначена 

кількістю класів, робочим навчальним 

планом гімназії та штатним розписом. 

 

Дані про кількісний склад працівників Олешківської гімназії 

в 2018-2019 навчальному році 

№ 

з/п 

Назва Кількість 

1 Усього педагогічних працівників 64 

2 З них:  

 директор 1 

 Заступник директора з НВР 3 

 Учителів 47 

 практичних психологів 1 

 соціальних педагогів 1 

 педагогів – організаторів 1 

 асистентів вчителя 7 

 керівників гуртків 3 

3. Усього обслуговуючого персоналу 27 

4. Усього працівників 91 

5.  З них працює за сумісництвом 3 
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Освітній процес забезпечують 64 

педагоги. Вчителів, які викладають не за 

фахом, – немає. 

Кадрова політика спрямована на 

створення сприятливих умов для 

формування дієздатного колективу, 

розкриття та розвиток творчого 

потенціалу кожного вчителя, підвищення 

його кваліфікаційного рівня. 

         Якісний та кількісний склад 

педагогічного колективу свідчить про 

ефективну роботу адміністрації гімназії 

щодо підбору кадрів та підвищення рівня їх 

кваліфікації.   

 

 

Якісний склад учителів за віком 

 

Вік педагогічних працівників 

 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років Більше 55 

років 

9 17 15 11 

 

12 

 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 

 

Педагогічний стаж працівників 

 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

До 3-х 

років 

Понад 3 

роки 

Понад 

10 років 

Понад 

20 років 

Понад 

30 років 

Понад 

40 років 

Понад 

50 років 

3 11 20 11 13 6 0 

 

Забезпеченість гімназії 

педагогічними кадрами відбувається за 

рахунок штатних працівників. 

 Основними мотивами розстановки 

педагогічних кадрів є: 

 наступність в роботі вчителя; 

 його педагогічний досвід і 

кваліфікація 

 характер взаємин суб’єктів 

освітнього  процесу. 

Освітній та кваліфікаційний рівні 

педагогічних працівників, практичний 

досвід педагогічної роботи колективу 

обумовлюють високий рівень 

працездатності, що є головною умовою 

реалізації державної політики  в галузі 

освіти й упровадження  інноваційних 

ідей розвитку закладу освіти.
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Освітній рівень педагогічних працівників 

 Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 
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Кількість 

педагогічних 

працівників 

- 4 60 13 9 9 31 7 22 - - - 

 

Кадрова політика спрямована на 

створення сприятливих умов для 

формування дієздатного колективу, 

розкриття та розвиток творчого 

потенціалу кожного вчителя, підвищення 

його кваліфікаційного рівня.  

 

 

Наявність педагогічних працівників  

з почесними педагогічними званнями та нагородами 

 

Грамота 

Верховної 

ради України 

Нагрудний 

знак  

«Відмінник 

освіти» 

Подяка 

МОН 

України 

Почесна 

грамота 

МОН 

України 

Грамота 

департаменту

освіти і науки  

ХОДА 

 

Грамота 

Управління  освіти 

Олешківської  РДА 

2 7 2 16 21 37 
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Курсова перепідготовка педагогічних 

працівників 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до 

перспективного плану курсової перепідготовки. 

 

 

За період з вересня 2018 по червень 2019 

року  підвищили свою педагогічну 

майстерність шляхом курсової 

перепідготовки на базі  ХАНО  

6 педагогів гімназії, що становить 10,6 % 

від загальної кількості педагогічних 

працівників.  

 

Інформація про проходження курсової перепідготовки  

за період з вересня 2018 по червень 2019рр. 

№ ПІБ вчителя Категорія Термін проходження курсів 

1 Червонюк Вікторія 

Борисівна 
Керівник гуртка 08.10.2018 р. – 26.10.2018 р. 

2 Пастухова Ірина Андріївна 
Вчитель математики та 

інформатики   
08.10.2018 р. – 26.10.2018 р. 

3 Голота Наталія Сергіївна  Вчитель початкових класів 19.11.2018 р. – 07.12.2018 р. 

4. Горбачова Наталія 

Григорівна 

Вчитель історії та основ 

правознавства 
08.01.2019 р. – 25.01.2019 р. 

5. Пастушенко Жанна 

Валеріївна 
Вчитель зарубіжної літератури, 

художньої культури, мистецтва 
22.04.2019 р. – 15.05.2019 р. 

6. Лебедєва Ірина Віталіївна Вчитель початкових класів 10.06.2019 р. – 27.06.2019 р. 

 

Робота з підвищення кваліфікації 

вчителів в міжкурсовий період  

здійснювалася на основі моніторингу 

педагогічної майстерності і проходила 

через предметні методичні об’єднання, 

постійно діючі навчальні й практико-

орієнтовані семінари, творчі і проблемні 

групи, вебінари тощо.   На семінарах-

практикумах при КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти» та 

районному методичному кабінеті 

підвищили свою педагогічну 

майстерність 29 педагогів гімназії. Це 

становить 55% від загальної кількості 

педагогічних працівників. 

Багато уваги приділялося 

адміністрацією гімназії такому напряму 

підвищення кваліфікації як навчання 

вчителів на робочому місці. 

Використовувалися такі форми, які 

забезпечують професійне 

самоствердження і самовираження 

вчителя:  супервізія і педагогічний 

патронат досвідчених педагогів  і 
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методистів, круглі столи з обговоренням 

конкретних завдань, ділові та рольові 

ігри, захист учительських проектів тощо.  

Паралельно з курсовою 

перепідготовкою та навчанням учителів на 

робочому місці широко запроваджувалися 

різноманітні форми  самоосвітньої 

діяльності. Робота всіх методичних 

підрозділів гімназії була спрямована на  

створення організаційно-педагогічного 

забезпечення (мотиваційного, 

інформаційного, діагностичного, 

координаційного, психологічного) 

самоосвітньої діяльності вчителя. На 

рівні методичних об’єднань проводилося 

взаємонавчання вчителів щодо засвоєння 

конструктивних навичок з осмислення і 

переосмислення своєї діяльності шляхом 

самоаналізу уроку, педагогічних 

ситуацій, результатів навчальних 

досягнень учнів, результатів освітньої 

діяльності  в цілому.           

Гімназія покликана надавати освітні 

послуги. На якість освіти значно впливає 

впровадження дистанційних технологій 

навчання. У закладі переважна більшість 

педагогів вільно володіють сучасними 

комп’ютерними  технологіями і активно 

використовують інтернет-ресурси та ІКТ 

під час освітнього процесу. 
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Атестація педагогічних працівників 

Атестація вчителя розглядається адміністрацією закладу освіти як вагомий елемент 

внутрішньошкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно 

до чинних нормативних документів. 

 

 

Планування й організація роботи з 

атестації базуються на основних 

принципах, головними з яких є 

особистісно-орієнтований підхід до 

вчителя, який атестується, гуманність і 

демократичність взаємин адміністрації 

гімназії й педагогів, що забезпечує 

відкритість і колегіальність при 

проведенні атестації. 

Вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, що 

атестувалися, здійснювалося за 

напрямками: 

• відвідування уроків, 

позакласних та виховних 

заходів (за графіком); 

• атестація робочого місця 

вчителя; 

• вивчення рівня навчальних 

досягнень учнів; 

• вивчення стану роботи 

вчителів, що атестуються, з 

документацією (класні журнали, 

зошити, календарно-тематичне 

та поурочне  планування); 

• вивчення рейтингу 

педагогічних працівників серед 

колег, учнів, батьків. 

Атестаційна комісія гімназії 

забезпечувала вивчення системи і 

досвіду роботи вчителя на основі 

моніторингових досліджень. Були 

проведені різноманітні моніторингові 

процедури (спостереження, анкетування, 

співбесіди, тестування  тощо).  

Відстеження результативності 

курсової перепідготовки вчителів й 

ефективності роботи в міжкурсовий 

період здійснювалось за розробленим в 

гімназії алгоритмом, який передбачає 5 

етапів: визначення проблеми, над якою 

буде працювати вчитель, мети і завдань; 

складання перспективного і поточного 

планів роботи; збирання інформації, її 

обробка (саме на цьому етапі 

відбувається курсова перепідготовка); 

застосування набутих компетенцій на 

практиці; самооцінка. 

Виходячи з того, що вчитель є 

учасником двох процесів – методичної 

роботи й освітнього процесу, науково - 

методичною радою гімназії було 

розроблено методичні рекомендації до 

створення вчительського блогу, та/або 

оформлення електронного портфоліо, 

що розглядаються як моніторинг 

педагогічної діяльності педпрацівника, 

що атестується. 
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        Членами атестаційної комісії були 

відвідані уроки відповідно до графіку, 

позакласні та виховні заходи; 

проводились співбесіди з вчителями, що 

атестувалися, з питань самоосвіти; 

анкетування з метою вивчення рейтингу 

педагога серед учнів, батьків, колег. 

Відвідані уроки засвідчили 

підвищення якості проведення 

навчальних занять, розвиток тенденції 

до розширення діапазону активних 

методів, що використовуються у 

навчанні, посилення мотиваційної 

сфери, інтересу до самоосвіти. 

У лютому – березні поточного 

навчального року було заслухано звіти 

вчителів, що атестувалися, на засіданнях 

науково - методичної ради та 

педагогічної ради гімназії. 

Учителі, що атестувалися, брали 

участь у різноманітних методичних 

заходах на рівні гімназії, району, області.  

Отже, у 2018-2019 навчальному 

році атестовано 6  педагогів, що складає 

10,6 % від загальної кількості 

педагогічних працівників. Показники 

атестації в закладі стабільні. Усі 6 

вчителів, що атестувалися, проходили 

чергову атестацію. Аналіз цифрових 

показників наслідків атестації свідчить 

про кваліфікаційне збільшення 

педагогічних кадрів другої 

кваліфікаційної категорії та зростання 

кількості вчителів, яким присвоєне 

педагогічне звання «старший учитель».  

Так, у 2018/2019 н. р. на 

відповідність займаній посаді атестовано 

2 особи – директора гімназії Лаухіну 

Ольгу Володимирівну та керівника 

гуртка – Червонюк Вікторію Борисівну.  

На відповідність раніше присвоєній 

вищій кваліфікаційній категорії 

атестовано 4 педагога, що складає 66,6 % 

від загальної кількості атестованих; 1 

педагогу присвоєно педагогічну 

категорію «спеціаліст другої категорії» 

(15%);  1 педагогу присвоєно ІІ 

кваліфікаційну категорію (15 % від тих, 

хто атестувався); присвоєно педагогічне 

звання «старший учитель» 1 педагогу 

(15%) і відповідають раніше присвоєному  

педагогічному званню «вчитель-

методист» – 1 педагога (15 % від тих, хто 

атестувався). 

 

Підсумки атестації педагогічних працівників в 2019 році 

 

Всього атестовано педагогічних працівників у 2019році  – 6 осіб 

Відповідність займаній посаді (заступник директора з НМР)               1 

На відповідність – 4 осіб 

Спеціалісти вищої категорії  3 

Педагогічне звання «Вчитель-методист»  1 

Педагогічне звання «Старший учитель» 0 

Спеціалісти І категорії  0 

Спеціалісти ІІ категорії 1 

Спеціалісти  0 

Спеціалісти 9 тарифного розряду 0 

Спеціалісти 8 тарифного розряду 1 
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Інше  0 

Вихователь-методист 0 

 

На присвоєння – 2 осіби 

Спеціалісти вищої категорії 0 

Педагогічне звання «Вчитель-методист» 0 

Педагогічне звання «Старший учитель» 1 

Спеціалісти І категорії 0 

Спеціалісти ІІ категорії 1 

Спеціалісти  0 

Спеціалісти 9 тарифного розряду 0 

Спеціалісти 8 тарифного розряду 0 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Науково – методична робота 

Науково-методична робота в Олешківській гімназії  - це комплекс заходів, що 

проводиться з урахуванням новітніх досягнень науки, передового педагогічного  

досвіду. 

 

У 2018-2019 навчальному рокуці 

педагогічний колектив гімназії розпочав 

роботу над реалізацією обласної науково – 

методичної проблеми: “Компетентісний 

підхід та особливості соціалізації особистості 

в умовах створення єдиного освітнього 

простору ” (І етап).  

В контексті обласної проблеми 

вирішувалися наступні завдання : 

 Формування змісту методичної 

роботи на основі інтеграції 

державних пріоритетів розвитку 

освітньої галузі, Концепції Нової 

української школи, суспільного 

запиту та індивідуальних 

професійних інтересів освітян. 

 Створення сприятливих умов для 

професійного розвитку педагогічних 

працівників згідно з пріоритетами 

державної політики в галузі освіти, 

орієнтованої на задоволення потреб 
особистості, суспільства й держави.  

 Удосконалення системи неперервної 

освіти педагогічних працівників 

шляхом організації науково-

методичної роботи у міжкурсовий 
період.  

 Реалізація сучасних технологій 

професійного розвитку педагогічних 

працівників відповідно до вимог 
інноваційного суспільства. 

 Забезпечення науково-методичного 

супроводу та координації діяльності  

із питань розвитку професійних 
компетентностей педагогів.  

 Забезпечення методичного супроводу 
впровадження інновацій. 

 Упровадження інноваційних 

педагогічних технологій у практику 
роботи педагогів.  

 Удосконалення системи аналізу, 

узагальнення та поширення 

перспективного педагогічного 

досвіду через застосування 

інформаційних технологій.  

 Забезпечення психолого-соціального 

супроводу освітнього процесу; 

продовження упровадження 

інклюзивної освіти.  

 Удосконалення системи роботи з 

педагогами зі стажем роботи до 3 
років. 

 Забезпечення методичного супроводу 
роботи з обдарованою молоддю.  

 Забезпечення підготовки 

педагогічних кадрів до 

запровадження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти, 

нових, оновлених та розвантажених 
програм, підручників, посібників.  

 Сприяння підвищенню професійного 

рівня педагогічних працівників 

шляхом самоосвіти, запровадження 

системи методичних навчань, участі у 

всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, семінарах, проектах.  

 Організацію та підготовку 

педагогічних працівників щодо 

проведення ЗНО-2019 та моніторингу 

якості освіти. 

Стратегію науково - методичної роботи 

гімназії відповідно до проблеми області, 

району, закладу освіти визначає педагогічна 

рада.  

У  2018-2019 навчальному році  

проведені: 

тематичні педагогічні ради: 

 

 
 

 «Про підсумки роботи навчального закладу 

в 2017/2018 навчальному році в контексті 

впровадження нового Державного стандарту 
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початкової освіти, Державного стандарту 

базової і повної  загальної середньої освіти та 

завдання на 2018/2019 навчальний рік», 

вересень 2018 р., «Формування активної 

громадянської позиції гімназистів та почуття 

патріотизму», грудень 2018р.,  «Шляхи 

формування компетентностей учнів гімназії в 

умовах Нової української школи (новий 

Державний стандарт початкової освіти) та 

оновлених програм базової та повної 

загальної середньої освіти», березень 2018р.  

 

 
 

Круглі столи: “Досвід і проблеми 

впровадження Державного стандарту 

початкової освіти”, круглий стіл до 100-річчя 

від Дня народження В.О. Сухомлинського: 

Щоб дитина була палко зацікавлена 

навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, 

приваблююче, інтелектуальне життя. 

(В.Сухомлинський)  

Майстер-клас: Методичні аспекти  

впровадження курсу “Фінансова 

грамотність” у ЗЗСО (он-лайн конференція, 

Пішко Л.А.). 

 
 Науково-практичні семінари: «Інтегроване 

викладання інформатики, фізики і астрономії  

на основі технологій STEM-освіти як фактор 

соціалізації особистості учня», листопад 

2018р., 

 
 

 «Формування ключових компетентностей в 

учнів початкової школи», лютий 2019р, 

«Реалізація компетентнісного підходу до 

навчання англійської мови засобами 

інноваційних технологій в умовах реалізації 

концепції НУШ», лютий 2019р., 

 
 

 заняття з елементами тренінгу «Булінг та 

кібербулінг в шкільному середовищі», січень 

2019р 

 

Працюють: 

 Школа передового досвіду з 

організації інклюзивної освіти дітей з 

ООП; 

 Творча група з питання методичного 

забезпечення реалізації діяльнісного 

й компетентнісного підходів на 

уроках у початковій школі 

 Районний ресурсний центр вчителів 

іноземних мов з питань 

євроатлантичної інтеграції; 

 STEM-лабораторія. 

З метою цілеспрямованої роботи та для 

забезпечення колективного керівництва 

науково - методичною роботою було 

затверджено склад науково-методичної ради 

гімназії, визначено та затверджено структуру 

та форми науково - методичної роботи, 

складено план роботи над методичною 

темою, розглянуто, обговорено та 

затверджено плани роботи методичних 
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об’єднань, творчих лабораторій, творчих 

груп, майстер - класів на 2018 – 2019 

навчальний рік.  

Важливою ділянкою науково - 

методичної роботи є проведення психолого-

педагогічних семінарів, семінарів-

практикумів та науково – методичних 

семінарів, які є формою поширення 

передового педагогічного досвіду.  

 
Для учителів фізики, астрономії, 

інформатики Олешківського району був 

проведений практичний семінар з теми: 

«Інтегроване викладання інформатики, 

фізики і астрономії  на основі технологій 

STEM-освіти як фактор соціалізації 

особистості учня», листопад 2018р., для 

учителів  англійської мови Олешківського 

району був проведений науково-практичний 

семінар  «Реалізація компетентнісного 

підходу до навчання англійської мови 

засобами інноваційних технологій в умовах 

реалізації концепції НУШ», січень 2019р., 

для учителів початкових класів «Формування 

ключових компетентностей в учнів 

початкової школи», лютий 2019р.    

На підвищення професійної 

майстерності педагогів гімназії, 

стимулювання їхньої самоосвітньої 

діяльності спрацьовувала і низка інших 

заходів відповідного спрямування: методичні 

оперативні наради, науково-тематичні 

консультації, робота Школи молодого 

педагога та педагогічні читання.  

Продовжується реалізація завдань 

узагальнювального етапу в межах дослідно-

експериментальної роботи Всеукраїнського 

рівня "Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування початкової загальної 

освіти"   (наказ Міністерства освіти і науки 

України №834 від 15.07.2016). На підставі 

угоди з Інститутом педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України 

навчально-виховний процес в 2-Б класі 

гімназії в 2018-2019 навчальному році 

відбувається за освітнім проектом «На 

крилах успіху». 

Продовжується робота в межах 

експериментальної діяльності в 

швейцарсько-українському проекті 

«DOCCU» (Місько Н.А., Федоров В.В.),  

 

 
 

Учитель географії та економіки  Пішко 

Л.А. стала співдоповідачем на 

Всеукраїнській конференції «Використання 

інноваційних технологій в освітньому 

процесі» з теми «Створення STEM 

лабораторії в навчальному закладі нового 

типу», лютий 2019р. 

У 2018-2019 н.р. продовжилась робота 

у Всеукраїнському проекті «Школа 

майбутнього», започаткований МОН 

України.  

Усі працівники, які атестувалися в 2019 

році, своєчасно пройшли курси підвищення 

кваліфікації за фахом. Поряд із курсовою 

перепідготовкою широко застосовуються 

можливості самоосвітньої діяльності. 

Самоосвіта вчителя має прогностичний та 

випереджальний характер, тому педагоги 

гімназії наполегливо працюють за 

індивідуальними освітніми маршрутами, 

розробляючи свої проблемні теми, які є 

складовою обласної науково-методичної 

проблеми. Методами керівництва самоосвітою 

вчителів є анкетування, заповнення 

індивідуальних карток методичної діяльності, 

виступи на засіданнях педагогічних рад, 

методичних об’єднань, творчі звіти, участь у 

презентаціях досвіду роботи, фахових 

конкурсах.  

Одним із пріоритетних напрямків 

роботи з педагогічними кадрами в гімназії є 

робота з молодими вчителями.  Колектив 

педагогів гімназії сформований в основному 

з учителів досвідчених, переважно 

середнього віку. В гімназії 5 молодих  і 

малодосвідчених вчителів -  Семіняга 

Я.В.(ассистент учителя, вихователь), 

Мельник Л.В. (асистент учителя), 

Шишковська І.Р. (учитель англійської мови), 

Менделенко Ю.В. (асистент учителя), 

Чернишова К.В. (учитель географії), 

Коваленко А.В. (педагог-організатор). З ними 

проводиться індивідуальна робота, 
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призначено вчителів-наставників та 

організовано персональний контроль з метою 

надання необхідної методичної допомоги та 

контролю за виконанням отриманих 

рекомендацій. Діє Школа молодого педагога. 

Відповідно до структури науково - 

методичної роботи діють 6-ть методичних 

об’єднань, які працюють над розробкою 

рекомендації щодо практичної реалізації 

компетентнісного підходу в навчально-

виховному процесі гімназії. 

На рівні МО здійснювалося підвищення 

наукового рівня вчителя, його підготовки до 

засвоєння змісту нових програм і технологій, 

їх реалізації, постійне ознайомлення з 

досягненнями психолого-педагогічних 

дисциплін і методик викладання, вивчення і 

впровадження у шкільну практику 

передового педагогічного досвіду, творче 

виконання перевірених рекомендацій, 

збагачення новими, прогресивними й 

досконалими методами і засобами навчання, 

вдосконалення навичок самоосвітньої роботи 

вчителя, надання йому кваліфікованої 

допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Упродовж 2018-2019 навчального року 

проведено 5 засідань МО. На засіданнях 

відпрацьовано алгоритм формування 

професійних компетентностей вчителя щодо 

створення соціалізуючого освітнього 

простору та проектування діяльності вчителя 

і учня в умовах  компетентнісного підходу до 

навчання та виховання. Вивчені методичні 

рекомендації до сучасного уроку в умовах 

компетентнісного підходу. 

В ІІ семестрі 2018-2019 навчального 

року запроваджено STEM лабораторію в 

закладі освіти нового типу.  

У  2018-2019н.р. велася  робота творчих 

груп з тем «Бібліотечне забезпечення 

успішної професіоналізації педагогів» 

зав.бібліотекою Гвоздьова Н.М., 

«Формування громадянської компетентності 

учнів в умовах інноваційного освітнього 

простору».  

Педагоги гімназії - постійні учасники 

науково-практичних конференцій районного, 

обласного та Всеукраїнського рівнів: 

Федоров В.В., учитель історії, продовжує 

роботу  у Всеукраїнському проекті «Розвиток 

соціальної згуртованості суб’єктів освітнього 

процесу» Міністерства освіти і науки 

України.   

Учителі географії та економіки Пішко 

Л.А., інформатики Кавун О.П. взяли участь у 

роботі Всеукраїнської конференції 

«Використання інноваційних технологій в 

освітньому процесі» м. Івано-Франківськ.  

          З метою подальшого удосконалення 

роботи з педагогічними кадрами, організації 

науково - методичної роботи в режимі 

інтенсивного розвитку та з метою мотивації 

педагогів до реалізації обласної проблеми на  

2019-2020 навчальний рік: 

- визначити основною метою 

діяльності педагогічного колективу 

гімназії використання інноваційних 

освітніх технологій у навчально-

виховному процесі як необхідну 

передумову творчого зростання 

кожного вчителя й розвитку 

здібностей учнів; 

- продовжити роботу методичної 

служби над створення єдиного 

соціального інформаційно – освітній 

простору, який забезпечуватиме 

можливість професійного росту 

кожному педагогу; 

- відкорегувати двухкомпонентну 

модель внутрішкільної методичної 

служби, побудовану на засадах 

диференційованого підходу, яка б 

задовольнила потреби педагогічних 

працівників різних спеціальностей і 

категорій; 

- розпочати роботу над модернізацією 

створеної в гімназії структурно-

функціональну модель формування 

соціальної компетентності 

випускника шляхом удосконалення 

системи гімназійної освіти. 

Приорітетні напрямки організації 

науково – методичної діяльності педагогів 

гімназії в  2019-2020 навчальному році є: 

 поєднання теоретичної і 

практичної підготовки в 

умовах залучення вчителя до 

діяльності моделювання 

педагогічних ситуацій; 

 проведення самоаналізу та 

самоузагальнення діяльності, 

рефлексія результатів; 

 оволодіння інноваційними 

методами та технологіями, 

STEM-технологіями,  

інтерактивними формами 

навчання; 

 складання програми 

саморозвитку. 

Умовами успішної реалізації науково – 

методичної роботи в 2019-2020 навчальному 

році є : 

 висока професійна компетентність, 

достатня обізнаність із теоретичних 

та практичних питань; 

 здатність до ефективної роботи за 

фахом на рівні світових стандартів; 

 готовність до постійного 

професійного зростання, адаптації 

творчої самореалізації; 
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уміння аналізувати проміжні та кінцеві 

результати, проектувати свою діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмін досвіду з колегами 

Голопристанського району, вереснь 2018 р.
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Школа вищої педагогічної майстерності

Протягом 2018-2019 навчального року в гімназії працювала постійно-діюча 

міждисциплінарна методологічна «Школа вищої педагогічної майстерності» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Відповідно до структури методичної 

роботи в гімназії діють методичні 

об’єднання, які працюють над розробкою 

рекомендації щодо практичної реалізації 

науково-методичної проблемної теми в 

освітньому  процесі: 

 МО вчителів української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури, 

керівник Ястреб Н.М.; 

 МО вчителів іноземної мови, 

керівник Богдан Л.О.; 

 МО вчителів математики та 

інформатики, керівник Сокол 

Л.А.;   

 МО вчителів історії та 

правознавства, керівник 

Горбачова Н.Г.; 

 МО вчителів природничих 

дисциплін, керівник 

Григор’єв О.Є.; 

 МО вчителів фізичної 

культури, курсу «Захист 

Вітчизни», керівник 

Туришева Н.А.; 

 МО вчителів початкових 

класів, керівник Лисенко 

В.М.; 

 МО вчителів естетичного 

профілю, керівник Рудю Ю.В. 

На рівні методичних об’єднань 

здійснюється підвищення наукового 

рівня педагога, його підготовка до 

засвоєння змісту нових програм і 

технологій їх реалізації, постійне 

ознайомлення з досягненнями психолого-

педагогічних дисциплін і методик 

викладання, вивчення і впровадження у 

педагогічну практику передового досвіду, 

творче виконання перевірених 

рекомендацій, збагачення новими, 

прогресивними й досконалими методами 

і засобами навчання, вдосконалення 

навичок самоосвітньої роботи вчителя, 

надання йому кваліфікованої допомоги з 

теорії та практичної діяльності. 

На засіданнях методичних 

об’єднань  відпрацьовано алгоритм 

формування професійних 

компетентностей педагога щодо 

створення новітнього освітнього 

простору та проектування діяльності 

вчителя і учня в умовах  реалізації 

концептуальних засад НУШ. 

Вчителі звітували щодо підвищення 

фахової курсової перепідготовки, 

здійснення самоосвітньої діяльності, 

підготовки до участі у районних, 

обласних олімпіадах та різноманітних 

конкурсах і змаганнях, аналізувалися 

підсумки предметних тижнів.  
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Протягом навчального року 

проведені кожним МО по 4 засідання. 

Плани роботи цих структурних ланок  

змістовні, конкретні, відповідають 

сучасним вимогам. 

Кожний керівник МО наприкінці І 

семестру та в кінці  навчального року 

аналізує діяльність свого МО та на основі 

цієї інформації проводиться загальний 

аналіз діяльності методичних ланок, який 

виноситься на засідання науково-

методичної ради. 

Слід зазначити, що про якість, 

систематичність роботи будь-якого 

методичного об'єднання свідчить те, яку 

результативність мають заходи, що 

проводилися як МО в цілому, так і 

окремими вчителями-предметниками, 

який рівень навчальних досягнень мають 

учні з цих предметів. Традиційно кожне 

методичне об’єднання вивчає досвід 

роботи колег з питань впровадження в 

практичну роботу сучасних педагогічних 

технологій, ефективного педагогічного 

досвіду, організації тематичної та 

підсумкової атестації, підготовки 

випускників до зовнішнього незалежного 

оцінювання й підвищення фахової 

майстерності вчителів. Не забувають 

педагоги й про позакласну роботу з 

предмета як чинник підвищення 

зацікавленості учнів у начальній 

діяльності – цікаво й змістовно в гімназії 

проходять предметні тижні. 

 

 

Обмін досвідом, 1-й клас НУШ 
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Нова українська школа

З 1 вересня 2018 року в Олешківській гімназії успішно стартували перші класи НУШ. 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який 

відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій і забезпечує міцний 

фундамент для подальшого формування ключових освітніх комперентностей.  

_____________________________________________________________________________ 

 

З 1 вересня 2018 року освітній  

процес в 1-х класах організовано у 

відповідності до державної політики в 

сфері освіти Нова українська школа, за 

новим Державним стандартом початкової 

освіти та Типовою освітньою програмою, 

розробленою авторами під керівництвом 

О.Я.Савченко. 

Метою початкової освіти є 

всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових 

та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування 

цінностей та розвиток самостійності, 

творчості, допитливості, що 

забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному 

суспільстві, продовження навчання в 

основній школі. 

Початкова освіта передбачає поділ 

на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що 

враховують вікові особливості розвитку 

та потреб дітей і дають можливість 

забезпечити подолання розбіжностей у 

їхніх досягненнях, зумовлених 

готовністю до здобуття 

освіти.

 

 

Типову освітню програму для 1-2 

класів закладів загальної середньої освіти 

(під керівництвом О.Я.Савченко)  

розроблено відповідно до Закону України 

«Про освіту», Державного стандарту 

початкової освіти. У програмі визначено 

вимоги до конкретних очікуваних 

результатів навчання; коротко вказано 

відповідний зміст кожного навчального 

предмета чи інтегрованого курсу. 

Навчальні досягнення здобувачів 

освіти у 1-х класах підлягають 

вербальному, формувальному 

оцінюванню, відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів першого 
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класу (наказ МОН України від 

20.08.2018р. № 924).  

Формувальне оцінювання має на 

меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну 

траєкторію їхнього розвитку; 

діагностувати досягнення на кожному з 

етапів процесу навчання; вчасно 

виявляти проблеми й запобігати їх 

нашаруванню; аналізувати хід реалізації 

навчальної програми й ухвалювати 

рішення щодо корегування програми і 

методів навчання відповідно до 

індивідуальних потреб дитини; 

мотивувати прагнення здобути 

максимально можливі результати; 

виховувати ціннісні якості особистості, 

бажання навчатися, не боятися помилок, 

переконання у власних можливостях і 

здібностях. 

 

Важливим елементом системи 

формування нового змісту освіти є чітке 

бачення результатів педагогічного 

партнерства «учень-учитель», в основі 

якого цінності, зазначені в Концепції 

Нової української школи. 

Для формування спільних 

цінностей в класних колективах 

учителями Міщенко Н.І., Малигою Г.В., 

Голуб Г.В. щодня проводяться ранкові 

зустрічі, що допомагають створити 

спільноту в класі, сприяють 

налагодженню взаємин у колективі. 

 

 Ранкові зустрічі дають педагогам 

можливість навчити учнів взаємній 

повазі та позитивному ставленню один до 

одного, розвивають навички спілкування, 

соціальні навички, академічні навички, 

створюють позитивний настрій у класі. 

В перших класах НУШ змінено і 

фізичне середовище – з’явилися 

навчальні осередки, в яких знаходяться 

необхідні матеріали для роботи. 

Наприклад: осередок читання і письма – 

матеріали: книжки, диски, готові ігри для 

читання, словники, картки зі словами, 

матеріали для вивчення конкретної теми 

та ін., осередок природознавства – 

матеріали:  «живий» куточок, мікроскопи, 

матеріали для вивчення конкретної теми 

та ін. 

Цікавим в організації класного 

колективу стало вироблення спільних 

правил, які розробили самі учні спільно з 

учителем   

В паралелі 1-х класів  три класи. 

Навчається 87 учнів. 
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Клас Кількість 

учнів  

на 

5.09.18 

Прибули 

 

Вибули 

 

На 

кінець 

року 

Рівні навчальних 

досягнень 

Якісний 

показник 

Ін 

тел. 

показ. П С Д В 

1-А 30 - 2 28 Засвоїли програму 28 

учнів 

  

1-Б 27 3 2 28 Засвоїли програму 24 

учні (4 учні програму 

не засвоїли) 

  

1-В 32 - 1 31 Засвоїли програму 31 

учні  

  

Всього 89 3 5 87       

Всі діти перед вступом до 1-го 

класу гімназії пройшли медичну комісію 

і були допущені до навчання в школі на 

загальних підставах. 81  дитини 

відвідували ДНЗ  і одержали відповідну 

підготовку, що сприяло їх швидшій 

адаптації до умов перебування в 

навчальному закладі. Для того щоб цей 

процес пройшов швидше і не мав 

негативних наслідків, протягом першої 

чверті заняття для дітей були 

організовані за спеціальним графіком 

адаптаційного періоду. Кількість уроків 

зменшена до 3-х на день, збільшена 

кількість годин, які діти проводили на 

свіжому повітрі, введено спеціальні 

розвантажувальні елементи на уроках. 

Учні 1 класу навчаються за семестровою 

системою. Тривалість уроків становить 

35 хвилин, малі перерви між уроками – 

15 хвилин,  дві великі перерви по 20 

хвилин, тривалість канікул протягом 

навчального року – 30 днів,тривалість 

навчального року – 175 днів. Додаткових 

весняних тижневих канікул не 

проводилось.  Розклад уроків враховує 

вимогу чергування предметів різних 

циклів. В четвер навантаження на учнів 

зменшене. В класах організовано місце, 

де діти під час перерви можуть відпочити, 

погратись в різні ігри. В навчальному 

закладі організоване гаряче харчування. 

Учні 1 класу відвідують загальний туалет 

для учнів 1-4-х класів, а верхній одяг під 

час занять зберігається в класі, де є 

обладнанні для цього гардероби.  

В навчальному процесі 1-х класів 

використовуються підручники,  

які мають відповідний дозвіл МОНу 

України та відповідають  програмам: 

1. Буквар – Н.О. Воскресенська, І.В. 

Цепова 

2. Математика – С.О. Скворцова, О.В. 

Онопрієнко . 

3. Я досліджую світ – Н.М. Бібік, Г.П. 

Бондарчук 

4. Мистецтво – Т.Є. Рубля, Т.Л. 

Щеглова, І.Л. Мед 
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5. Англійська мова – О. Карп»юк  

Уроки навчання грамоти 

проводяться парно, із чергуванням 

читання і письма. Перевірка показала, що 

всі учні вміють читати та писати в об’ємі 

вивчених букв:  

Учні роблять звуко-буквений  

аналіз слів, ділять їх на склади, 

визначають наголошені і ненаголошені 

склади, пояснюють м’якість приголосних, 

знають випадки написання слів з великої 

букви. Навчання письму ведеться 

відповідно методичних вимог. Учні 1-х 

класів використовують  зошити з 

друкованою основою  

Учителі Міщенко Н.І., Малига Г.В., 

Голуб Г.В. велику увагу приділяють 

розвитку мовлення учнів, розширення їх 

словникового запасу, вчать чітко і 

логічно висловлювати свою думку, 

давати відповіді на запитання, привчають 

до побудови висловлювань за логічними 

схемами, що сприяє розвитку 

абстрактного мислення дітей. 

 

На уроках математики учні 

вивчають числа в межах 20. Всі 

оволоділи прямим і оберненим рахунком, 

розкладають число на складові,роблять 

усні обчислення на додавання і 

віднімання без і з переходом через 

десяток, виконують приклади на одну і 

дві дії. Знають назви компонентів дій 

додавання і віднімання та порядок 

знаходження невідомого компонента. 

Навчені читати та аналізувати з 

допомогою вчительки умову задачі на 

одну і дві дії, можуть складати умову 

задачі за малюнком-схемою. Письмові 

роботи виконували в зошитах з 

друкованою 

основою.

 

 

Уроки інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» дають дітям знання про 

навколишній світ, розвивають 

здоров’язбережувальні компетентності, 

дають уявлення про загальносуспільні 

поняття. Діти мають уявлення про 

природу, поділяють її на живу і неживу. 

Вміють робити узагальнення відносно 

таких понять як рослини, тварини, 

поділяють тварин на свійських і диких, 

правильно відносять до різних класів. У 

дітей сформоване розуміння необхідності 

оберігати природу від втручання людини. 

Уроки цього предмету добре унаочненні, 

учителі використовують цікаву 
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інформацію, організовують ігрові 

ситуації та проводять роботу 

практичного характеру в зошитах з 

друкованою основою, проводять 

дослідницьку експериментальну 

діяльність під час уроків.  

 

Фізична культура, особливо в перші 

місяці навчання є дієвим інструментом 

адаптації дітей до шкільного життя, 

забезпечення потреб дітей в руховій 

активності. Разом з тим на уроках вчителі 

Мягков Д.С., Туришева Н.А., Правдюк 

С.О. проводять розвивальні вправи, 

вправи на дотримання рівноваги, 

різноманітні ігри та естафети, які містять 

елемент змагання, а також вчить 

шикуватись, стояти в строю, спільно 

виконувати команди. Взимку уроки 

відбуваються в спортивному залі, а в 

теплу пору року на спортивному 

майданчику. 

 Предмет інтегрованого курсу 

«Мистецтво» – викладається окремо 

музичне і образотворче мистецтво 

призначені розвивати естетичні смаки 

дітей, прививати любов до мистецтва і 

національної культури, дати їм необхідні 

для сучасної культурної людини знання. 

На уроках музики діти знайомляться з 

видами музичних творів, прослуховують 

їх, вивчають та виконують дитячі пісні.  

 

Осередок художньо-творчої діяльності 

 

На уроках образотворчого 

мистецтва діти навчаються бачити в 

оточуючому світі прекрасне, відобразити 

його художніми засобами.  

За навчальним планом в 1-х класах 

виділяється 1 додаткова година на 

тиждень з варіативної складової, яка 

використовувалась на навчання грамоти. 

Спостереження за дітьми на уроках, 

під час перерв, в різних ситуаціях 

шкільного життя дають право зробити 

висновок, що за той час, який пройшов 

від початку навчання, першокласники 

адаптувались до навчання в гімназії. 

Вони вивчили територію навчального 

закладу, дорогу до дому, знають як 

поводитись в різних ситуаціях на уроці, 

вміють звертатись до старших, 

підготуватись до уроку, навчились 

елементарному самообслуговуванню. У 

них сформувалась витримка, вміння 

контролювати свої дії, враховувати 

інтереси своїх товаришів та інших людей. 
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Діти навчились володіти шкільним 

приладдям, а також предметами 

повсякденного побуту.  

Робота вчителів 1- х  класів не 

можлива без тісного контакту з батьками. 

Раз на місяць проводяться класні 

батьківські збори, індивідуальні 

консультації. Батьки регулярно 

відвідують заклад освіти, отримують 

кваліфіковану  консультативну допомогу 

від  педагогів, практичного психолога з 

питань особливостей сучасного 

освітнього процесу та виховання, 

надання соціальної підтримки та 

патронату. 

 

     Веселі розваги в групі подовженого дня 
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Інклюзивне навчання

Педагогічний колектив гімназії успішно вирішує завдання включення дітей з 

особливими освітніми потребами  в освітній процес, створивши для них 

психологічно комфортні умови, створивши безперешкодний доступ та належні 

умови для навчання згідно чинного законодавства. 

_____________________________________________________________________________ 

Одним із пріоритетних напрямків 

роботи педагогічного колективу гімназії є 

забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітей з особливими освітніми 

потребами. 

У 2018-2019 н.р. в гімназії 

функціонувало 7 класів з інклюзивною 

формою навчання,   17 учнів з ООП 

успішно включені в освітнє середовище. 

Згідно листа МОН України від 

10.01.2017р. № 1/9-2 «Про сучасні 

підходи до навчально-виховного процесу 

учнів з особливими освітніми потребами»,  

листа МОН України від 09.08.2017р. № 

588 «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», 

листа МОН України від 08.06.2018р. № 

609 «Про затвердження примірного 

положення про команду психолого-

педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в 

закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти, Постанови кабінету 

міністрів України від 22.08.2018р. № 617 

«Про інклюзивно-ресурсні центри», 

висновків про комплексу психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

інклюзивно-ресурсного центру 

Олешківської районної ради, ОПМПК, 

висновків ЛКК та заяви батьків в 2018-

2019 навчальному році було  

організовано роботу з учнями, які 

навчаються в класах з інклюзивною 

формою навчання за індивідуальними 

програмами розвитку.   

Відповідно до плану роботи 

закладу освіти 11-12 червня 2019 року 

проведені підсумкові засідання шкільних 

команд супроводу, на яких було детально 

проаналізовано результати корекційної 

роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами. В порядку денному засідань 

висвітлювались наступні питання: про 

виконання індивідуальних програм 

розвитку учнями з ООП, про надання 

рекомендацій батькам учнів з ООП на 

період літніх канікул, про стратегію 

розвитку учнів з ООП на 2019-2020 н.р. 

 

На засіданні звітували класні 

керівники  інклюзивних класів, асистенти 

вчителів, практичні  психологи, 

соціальний педагог, учителі-

предметники, які надали розгорнутий 
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аналіз виконання індивідуальних програм 

розвитку відповідно до модифікованих 

чи адаптованих програм загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

В класах з інклюзивною формою 

навчання в 2018-2019н.р. навчалися учні 

з ООП:  

- 1-Б клас -  Ільїчов Валерій, 

Поліщук Олександр, 

Петришин Даніїл; 

- 2-В клас - Воронов Даніїл, 

Карапетков Олександр;  

- 3-В  клас – Мошенський 

Олександр, Сиргалієв Роман;  

- 4-Б клас – Корецька Єлизавета, 

Пашкевич Юлія.  

- 5-Б клас – Бондар Андрій, 

Лебідь Роман, Сумароков 

Олександр. 

- 6-В клас – Демидов Іван, 

Тарасович Софія. 

- 7-А клас – Корецький 

Михайло, Ніконов Олександр, 

Халдобін Павло. 

Плани корекційно-розвиткових 

занять та розклади уроків на 2018-2019 

навчальний рік було затверджено 

директором  гімназії, погоджено з 

батьками учнів, визначені дати 

проведення корекційно-розвиткових 

занять згідно з індивідуальними 

програмами розвитку, навчальними 

планами та календарно-тематичним 

плануванням з предметів на весь 

навчальний рік.  

Освітній процес у класах з 

інклюзивним навчанням здійснювався 

відповідно  до робочого навчального 

плану гімназії, складеного на 2018 – 2019 

н.р. на основі Типових навчальних планів 

закладів, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами та індивідуальних програм 

розвитку дітей з ООП. 

 

Кількість годин корекційно-

розвиткових занять визначено відповідно 

висновків Інклюзивно-ресурсного центру 

та ХОПМПК. 

Виконання індивідуальних 

навчальних планів, програм та досягнень 

учнів фіксувались учителями в окремих 

журналах встановленого зразка. 

Перевірка журналів корекційно-

розвиткових занять, робочих зошитів 

учнів засвідчують той факт, що 

педагогічні працівники, згідно укладених 

договорів про проведення корекційно-

розвиткових занять з дітьми з ООП,   

проводили заняття відповідно до планів 

та розкладу уроків і станом на 

31.05.2019р. програми виконали в 

повному обсязі. 

Важливим чинником інтеграції дітей з 

особливими потребами до соціуму є їх 
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участь у позакласній та позашкільній 

роботі, що сприяє значному покращенню 

здоров’я дітей, підвищує їх самооцінку та 

вчить контактувати з іншими 

ровесниками. Так,  класні керівники 

Малига Г.В., Голота Н.С., Чміль О.В., 

Одінцова Л.А., Килимчук Т.А., Кавун 

О.П., Ястреб Н.М. залучали учнів до 

активної позаурочної діяльності,  

різноманітних заходів, екскурсій,  

родинних свят, спортивних змагань тощо,  

що відбуваються в класних колективах та 

гімназії. 

Під час вивчення питання реалізації 

інклюзивного навчання було виявлено, 

що залучення дітей з особливими 

потребами до такої форми навчання, 

позитивно впливає на їх соціально – 

емоційну сферу, фізичний та творчий 

розвиток, більш прихильніше ставлення 

до них учнів класу, паралелі. 

 Психолого – педагогічний супровід 

поряд з вчителями – предметниками 

здійснюють психологи, соціальний 

педагог та асистенти вчителя згідно своїх 

повноважень. 

         У поточному навчальному році в 

закладі обладнано ресурсну кімнату для 

роботи з дітьми з ООП та медіа теку. 

Ефективно освоюються кошти освітньої 

субвенції на придбання спеціальних 

засобів корекції психофізичного розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються в інклюзивних класах.

Олешківську гімназію та Інклюзивно-

ресурсний центр Олешківськоі районноі ради 

в серпні 2018 р. відвідала Урядова 

уповноважена з прав людей з інвалідністю 

Раіса Панасюк. 

Раіса Василівна, людина яка з дитинства 

перебуває на візку, але навчилася долати 

життєві труднощі і є прикладом не тільки для 

людей з інвалідністю.  

Пані Раіса очолює Вінницький 

реабілітаційний центр молоді з фізичними 

обмеженнями ,,Гармонія,,. Вона активно 

долучається до проектів з інклюзивноі 

освіти, адаптаціі міського та освітнього 

простору до потреб осіб з інвалідністю. 

В дружній співбесіді обговорено досягнення 

та спільні проблеми, сплановано подальшу 

співпрацю. 

 

 

 

                              Серпень 2018 р. 

 

            Питання реалізації та 

поширення моделі інклюзивного 

навчання дітей з ООП перебуває на 

постійному контролі адміністрації 

закладу освіти, обговорюється на 
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семінарах для вчителів 

індивідуального, інклюзивного та 

початкового навчання.

індивідуального, інклюзивного та 

початкового навчання. Стан та 

результативність інклюзивного 

навчання розглядались як на 

виробничих нарадах, педрадах, так і 

узагальнювались наказами по гімназії. 
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Психологічний супровід інклюзивного 

навчання

Психологічною службою гімназії створено систему моніторингу досягнень у навчанні 

учнів інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та (або) 

психофізіологічного розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та корекційно-

реабілітаційних послуг. Моніторингові дослідження за 2018-2019 н.р. засвідчили 

позитивну динаміку соціального, емоційного та когнітивного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Засідання шкільної команди 

Протягом 2018-2019 навчального 

року з учнями з ООП було розроблено та 

проведено корекційно-розвиткові заняття. 

Метою яких, передбачалось 

цілеспрямований вплив на розвиток 

когнітивної сфери, формування 

пізнавальної діяльності. Всього охоплено 

17 учнів з різними формами порушення 

психічного та фізичного розвитку. 

          Результативною в поточному 

навчальному році була робота практичного 

психолога Петровою Юлією Валеріївною, 

яка протягом року проводила системну 

роботу з дітьми з ООП в гімназійних класах. 

Корекційно-розвивальні заняття 

«Корекція психофізичного розвитку» з  

Тарасевич Софією Вадимівною. 

Мета програми — сприяння 

розвиткові дитини, створення умов для 

реалізації її внутрішнього потенціалу, 

допомога в подоланні і компенсації 

відхилень, що заважають його розвиткові. 

Завдання програми : 

- розвиток мовлення та формування 

навичок спілкування; 

- розвиток дрібної моторики; 

- розвиток психічних процесів та 

просторових уявлень;  

- розвиток усіх видів сприймання 

(зорового, слухового, дотикового і 

кінестетичного (рухового); 

- формування сенсорних еталонів 

кольору, форми, величини, часу, простору, 

а також м’язово - суглобового відчуття; 

- формування повноцінних уявлень 

про навколишній світ; 

- розвиток вищих психічних функцій 

(уваги, мислення, пам'яті) та корекція їх 

порушень; 

Час програми: навчальний рік. 

Тривалість заняття: 25 хвилин. 

Періодичність заняття: 1 рази в тиждень. 

Кількість занять: 31 

Форма проведення: індивідуальна. 
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Методи та техніки проведення: 

словесні, наочні, практичні, ігрові методи 

та прийоми; пальчикова гімнастика.   

 

 

 

Ресурсна кімната для роботи з дітьми з ООП

 

Корекційно-розвивальні заняття 

(розвиток пізнавальної  та емоційно 

вольової сфери  та подолання 

тривожності), Демідов Іван Ігорович. 

          Корекційно-розвиваюча програма 

включає розвиток пізнавальної сфери дітей, 

розвиток емоційно-вольової сфери дітей,  

розвиток довільності у будь-якому вигляді 

діяльності. 

          Корекційно-розвиваюча робота 

допомагає понизити рівень тривожності, 

формує емоційно-позитивний настрій, 

активізує пізнавальний розвиток, 

удосконалює навики учбової діяльності: 

довільності, самоконтролю і самооцінки. 

          Мета: розвиток пошкоджених 

психологічних механізмів, формування 

складних процесів на базі простих 

повноцінних психічних функцій.  

Завдання програми: 

 - формування позитивної навчальної 

мотивації; 

 - зняття емоційної напруги; 

 - розвиток пам'яті, розвиток уваги, 

розвиток сприйняття, розвиток мислення. 

Форма проведення: програма 

складається з 31 занять тривалістю 25 

хвилин, проводяться заняття один раз на 

тиждень, форма проведення занять 

індивідуальна.

Корекційно-розвивальні заняття             

 ( розвитку пізнавальної та емоційно-

вольової сфери) Корецького Михайла 

Миколайовича 

Мета: корекція емоційних порушень 

дітей з особливими потребами, сприяння 

особистісному зростанню і 

самовизначенню особистості дитини, а 

саме, подоланню дитиною емоційних, 

поведінкових і комунікативних проблем.  

Створення умов для усвідомлення власних 

переживань, зрозуміння причин що їх 

викликають. Розвиток емоційної регуляції 

поведінки. Розвиток уміння відображати 

власні емоції та усвідомлювати емоції 
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оточуючих.

 

 

Завдання корекційної програми: 

1. Ознайомлення дітей з різними 

емоційними станами. 

2. Оволодіння прийомами, що допомагають 

долати негативні емоційні реакції. 

3. Формування та розвиток «Я-концепції» 

особистості дитини. 

4. Сприяти підвищенню впевненості в собі, 

формувати позитивну самооцінку дитини.  

5. Розвиток та корекція комунікативних 

навичок. 

6. Оволодіння релаксаційними та 

дихальними техніками для зміцнення 

психологічного здоров’я. 

Структура та зміст програми 

додаються.  

Етапи реалізації програми: 

Програма розрахована на 2 діагностичних 

та  10 практичних занять, всього 31 години. 

1.Діагностичний блок. (5год.) 

2.Корекційно-розвивальний блок. (26 год.)

 

 

Корекційно-розвивальні заняття 

(корекція розвитку) Ніконова 

Олександра Миколайовича   

Завдання програми:  

1. Корекція та розвиток пізнавальних 

процесів.  

2. Корекція, активізація та удосконалення 

розумових операцій.  

3. Розвиток комунікативних умінь і 

навичок.  

4. Розвиток загальної та дрібної моторики 

рук. 

5. Збагачення словникового запасу.  

6. Зняття емоційного напруження та 

створення емоційно-комфортної 

атмосфери.   

Організація корекційної роботи:   

1. Форма проведення - індивідуальна 

2. Загальна кількість занять – 31  

3. Тривалість занять  -  25хв. 

 4. Заняття проводяться – один раз на 

тиждень.  

 

Обладнане місце для роботи з психологом      
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       Корекційно-розвивальні заняття 

(розвиток когнітивної сфери) Халдобіна 

Павла Вікторовича 

Мета даної програми: надати 

допомогу учню у повноцінному психічному 

та особистісному розвитку, сприяти 

підвищенню рівня розвитку пізнавальних 

психічних процесів та корекція емоційно-

вольової сфери (за результатами 

діагностики).  

Завдання програми: 

- діагностика та корекція відхилень у 

психічному розвитку учня:  

- формування і розвиток навичок 

самоаналізу, самоконтролю, 

самовираження, сморегуляції. 

Програма складається з трьох блоків: 

підготовчого, основного корекційно-

розвиваючого та заключного. 

Організація занять. Заняття 

проводиться один раз на тиждень по 25 

хвилин. Програма розрахована на 31 годину. 

 

Очікувані результати: Програма 

сприяє підвищенню рівня розвитку 

пізнавальних процесів та загальних 

інтелектуальних здібностей учня, 

розвиткові комунікативних навичок та 

вмінь, навичок співпраці, покращення 

стану загальної та дрібної моторики. В 

процесі занять в дитини створюється 

позитивний емоційний настрій, формується 

атмосфера довіри, доброзичливості, 

позитивного ставлення до оточуючих.   

Моніторингові дослідження за 2018-2019 

н.р. засвідчили позитивну динаміку 

соціального, емоційного та когнітивного 

розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

  Засідання шкільної команди, червень 2019 
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Психологічний супровід  

освітнього процесу

Психологічний супровід освітнього  процесу учнів 1-4 класів забезпечує практичний 

психолог Леонтьєва Галина Семенівна, в 5-11 класах – Петрова Юлія Валеріївна 

_________________________________________________________________________________

 

Психологічний супровід освітнього 

процесу учнів 1-4 класів у 2018-2019 

навчальному році здійснювався згідно 

програми психологічного супроводу 

освітнього процесу учнів 1-4 класів. 

Метою якого є  створення умов для 

успішного навчання, виховання і розвитку 

учнів незалежно від їхніх можливостей та 

рівня розвитку; здійснення індивідуального 

підходу, зорієнтованого на особистість 

дитини. 

Завдання : 

1. Системне дослідження психолого - 

педагогічного статусу дитини (тобто 

відповідність з одного боку - тих вимог, 

які ставить перед дитиною школа, з 

іншого – особливостей розвитку 

школяра), та динаміки їх психічного 

розвитку в процесі шкільного навчання; 

2. Створення соціально-психологічних 

умов для розвитку особистості учнів та 

їх успішного навчання; 

3. Забезпечення спеціальних соціально-

психологічних умов для надання 

допомоги дітям, що мають проблеми в 

розвитку та навчанні. 

 

Практичним психологом Леонтьєвою Г.С. здійснювалася робота за напрямками: 

І. Психодіагностика 

У вересні – жовтні 2018-2019 н. р. 

проводилася робота з першими класами 

(контроль за адаптацією дітей до школи): 

відвідувалися уроки з метою 

спостереження за учнями; була проведена 

індивідуальна та групова психодіагностика 

пізнавальної, мотиваційної та емоційної 

сфер. 

Психодіагностика учнів проводилася за 

допомогою таких методик: 

 методика І.В. Дубровіної 

«Будиночок» (довільна увага);  

 варіант тесту З.М. Істоміної 

«Запам’ятай фігури» (пам’ять зорова 

короткочасна);  

 «Логічні задачі» А.З. Зак; «Знайди 

зайвий малюнок», варіант методики Е.Ф. 

Замбіцявічене (мислення); 

 методика “Будиночки" О.А. Орєхова 

(емоційна сфера дитини); 

  мотивація учіння (М. Р. Гінзбург);  
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 О. Ануфрієв, С. Костромін 

«Визначення мотивації молодшого школяра 

до навчання в школі» 

 методика «Дерево», Дж. Лампен 

(адаптація до навчання). 

У дослідженні брали участь 90 учнів: 

(1-А клас – 30 дітей (16 дівчаток, 14 

хлопчиків); 1-Б клас – 28 дитини (11 

дівчаток, 17 хлопчиків); 1-В клас – 32 дітей 

(18 дівчаток, 14 хлопчиків). 

Протягом квітня – травня проведено 

повторну діагностику з учнями 1-х класів. 

Учителя та батьки ознайомлені з 

результатами, їм надано рекомендації щодо 

розвитку дітей, які показали низький рівень. 

Протягом другого півріччя з учнями 

2-3 класів проводилися психодіагностичні 

дослідження по вивченню рівня розвитку 

когнітивної сфери учнів та соціометрія. 

Усього брали участь 144 дитини (2-гі класи 

– 83 школяра, 3-ті класи – 61 школяр). 

Вивчення рівня розвитку 

пізнавальних процесів в учнів 

проводилась за допомогою таких методик. 

-  субтест Р. А Лємєхової, який 

складається з тестів по вивченню рівня 

розвитку: 

 Вмінь класифікувати та 

узагальнювати; 

 Вмінь встановлювати логічні 

зв'язки; 

 Сконцентрованості уваги (варіант 

методики «Коректурна проба»); 

-  варіант тесту З. М. Істоміної 

“Запам’ятай фігури” (короткочасна зорова 

пам’ять); 

-  варіант тесту З. М. Істоміної 

“Запам’ятай слова” (короткочасна слухова 

пам’ять). 

 Методика «Використання 

тістоподібних завдань для виявлення 

готовності випускників початкової школи 

до навчання у 5 класі» - «Лінгвістичні 

здібності», «Математичні здібності» 

розробка Р.А. Лемехової (4-ті класи) 

З результатами діагностики 

ознайомлені кл. керівники їм надано 

рекомендації щодо розвитку когнітивних 

процесів учнів.  

Соціометричне дослідження з 

учнями проводилося за допомогою 

методики  «Соціометрія», адаптована М. 

Бітяновою. Метою було визначити лідерів, 

ізольованих учнів, мікрогрупи, 

згуртованість колективу. За результатами 

діагностики учителям надано рекомендації, 

щодо покращення відносин між учнями.  

Протягом року з учнями 1-4 класів 

проводилася індивідуальна 

психодіагностика за запитами вчителів, 

адміністрації, батьків з метою з’ясування 

проблем у навчанні та розвитку.  
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ІІ. Психологічні дослідження 

№ Тема Мета 
Цільова 

група 
Вибірка Представлення результатів 

1. Дослід-

ження 

адаптації 

учнів 1-х 

класів 

Вивчення 

пізнавальної, 

мотиваційної 

та емоційної 

сфер 

1-ші 

класи 

90 учнів Вікова норма (поч. рокук / кін. року): 

Увага – 70 % /  90 % 

Пам'ять – 66 % /  79 % 

Мислення – 65% /  89 % 

Мотиваційна сфера: 

Учбовий мотив – 44 % 

Соціальний мотив – 16 % 

Оціночний мотив – 19% 

Позиційний мотив – 4 % 

Зовнішній мотив – 14 % 

Ігровий мотив –4% 

Емоційна сфера у межах вікової норми 

- 92% / 96 % 

2. Соціомет-

ричне 

дослідженн

я 

Визначити 

лідерів, 

ізольованих 

учнів, 

мікрогрупи, 

згуртованість 

колективу 

2-4 

класи 

2-гі кл. – 83 

учнів 

3-ті кл. – 61 

учень 

4-ті кл. – 94 

учня 

Згуртованість колективів: 

2-гі кл. – 65 % 

2-А – 62,4 % 

2-Б – 72,6 % 

2-В – 60 % 

3-ті кл. – 72,5 % 

3-А – 59 % 

3-Б – 82,7 % 

4-ті кл. – 80 % 

4-А – 90 %; 4-Б – 78,8 %; 4-В – 71% 

3. Вивчення 

когнітив-ної 

сфери учнів 

Вивчити рівень 

розвитку уваги, 

памʼяті та 

мислення 

2-4 

класи 

2-гі кл. – 83 

учня 

3-ті кл. – 61 

учень 

4-ті кл. – 94 

учнів 

2-гі кл. 

Увага: 

В. р. – 47 % 

С. р. – 15,7 % 

Н. р. – 38 % 

Пам'ять: 

В. р. – 23 % 

С. р. – 45% 

Н. р. – 32 % 

Мислення: 

В. р. – 39 % 

С. р. – 43 % 

Н. р. – 17,7 % 

3-ті кл. 

Увага: 

В. р.– 24.5 % 

С. р. – 25 % 

Н. р.– 50 % 

Пам'ять: 

В. р. – 32,5 % 

С. р.– 51,5 % 

Н. р.– 16 % 

Мислення: 

В. р.– 45,5 % 

С. р.– 44,5 % 

Н. р. – 10 % 

4- ті кл.  Увага: В. р. – 24 %;  

С. р. – 35 %; Н. р. – 41%. Пам’ять: В. 

р. – 62 %;  

С. р. – 28 %; Н. р. – 9%. Мислення: В. 

р. – 17 %;  

С. р. – 46 %; Н. р. – 37 %. 

 

ІІІ. Консультування 

З учителями, учнями, батьками 

протягом навчального року проводились 

консультації.  

Консультації для вчителів: 

- Бесіди з класними керівниками 

про індивідуальні  та вікові особливості 

першокласників та проблеми, які були 

виявленні під час психодіагностичного 
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обстеження, надані рекомендації по 

розвитку пізнавальної, мотиваційної та 

емоційної сфер та поліпшення адаптації 

учнів. 

- Учителя 2-4 класів ознайомлені 

з результатами діагностик, 

віковими особливостями учнів 

молодшого шкільного віку; 

надано рекомендації щодо 

розвитку дітей та згуртованості 

класних колективів. 

- Вивчення запитів учителів щодо 

роботи з важковиховуваними дітьми та 

проведення консультацій. 

- З’ясування проблем у поведінці 

та навчанні. 

Індивідуальні консультації для 

учнів: 

- Вирішення проблем у навчанні. 

- Покращення поведінки у 

школярів. 

Консультації для батьків: 

- З батьками першокласників 

проведено групові консультації: 

ознайомлення з результатами адаптації 

дітей, надано рекомендації щодо режиму 

дня, психічного розвитку шестирічної 

дитини. 

- Найпоширеніша тематика 

звернень з боку батьків – це проблеми 

поведінки та навчання дітей. 

Тематика звернень 

№ з/п Тематика звернень 
К-сть 

звернень 

З боку батьків 

1.  Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 
9 

2.  Дитячі страхи 2 

3.  Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3 

4.  Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 5 

5.  Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 2 

6.  Труднощі в навчанні та вихованні 10 

З боку педагогів 

1. Асоціальні прояви у поведінці дітей 3 

2. Адаптація дитини до нового колективу 7 

4. Готовність до навчання та труднощі у навчанні 5 

5. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки 

дитини 
4 

6. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 
4 

7. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 9 
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8. Шкільний булінг 2 

9. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 2 

10. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 1 

11. Розвиток Інтелектуальної сфери учнів 12 

З боку дітей 

1. Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій 4 

 

IV. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

 

Протягом року постійно 

проводилися індивідуальні заняття: 

– адаптації дітей до навчання в школі 

(5 учнів 1-х класів). 

– розвиток емоційно-вольової та 

комунікативної сфери у дітей (2-3-кл. 4 

учня). 

– розвиток пізнавальних процесів 

учнів та навчальної мотивації (1-4 кл. 3 

учня) 

У першому півріччі були групові 

заняття по зниженню рівня тривожності, з 

розвитку мотиваційної сфери у 

першокласників, пізнавальних процесів з 

таких тем: 

 – адаптація першокласників до 

навчання в школі:  

 «Розвиток мотиваційної 

готовності»; 

 «Я тепер учень». 

З учнями 2-А класу проводилися 

години психолога «Вмій дружити», «Не 

бери чуже». 

V. Просвітницька робота 

Адаптація першокласників до 

навчання в школі: 

- з учнями проведені заняття на яких 

відпрацьовані питання щодо формування 

навчальної мотивації та позитивного 

ставлення до школи, підвищення рівня 

активності дітей у спілкуванні. 

- проведена мала педагогічна рада 

де учителя, що працюють в перших класах, 

ознайомлені з психічними особливостями 

дітей шестирічного віку, з результатами 

психологічної адаптації школярів до 

навчання та з рекомендаціями щодо роботи 

з учнями, які ще не адаптувалися. 

- батьки на зборах отримали 

інформацію з теми «Психологічні 

особливості дітей шестирічного віку» та 

рекомендації щодо успішної адаптації дітей 

до навчання. 

Протягом навчального року 

учителям та батькам (індивідуально) 

надавалися поради щодо роботи з дітьми з 

різних проблемних питань навчання та 

виховання (навчальна мотивація, розвиток 

пізнавальних процесів, тривожність, страхи, 

корекція поведінки тощо). 
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В гімназійних класах психологічний супровід освітнього процесу протягом 

поточного навчального року здійснювався практичним психологом Петровою Юлією 

Валеріївною. 

          Зокрема, опрацьовано проблемне 

питання « Створення максимально 

сприятливих умов для розвитку особистості 

кожної дитини, її життєтворчих 

компетенцій у відповідності зі своїми 

природними здібностями та 

можливостями». Юлія Валеріївна постійно 

працює над даною темою. 

Завдання діяльності практичного 

психолога полягають у : 

-  Сприянні повноцінного розвитку 

особистості учнів на кожному віковому 

етапі, створенні умов для формування у них 

мотивації до самовиховання і 

саморозвитку; 

-  Забезпечення індивідуального 

підходу до кожного учасника навчально - 

виховного процесу на основі його 

психолого - педагогічного вивчення; 

-  Профілактика і корекція відхилень в 

інтелектуальному і психофізичному 

розвитку учнів;  

-  Психологічна просвіта всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 

- Психологічний супровід процесу 

пристосування п’ятикласників до 

шкільного життя;  

-  Створення умов для подальшого 

розвитку здібностей обдарованих 

учнів; 

-  Встановлення причин неуспішності 

в учбовій діяльності учнів; 

- Допомога членам педагогічного 

колективу оволодіти компетентнісним 

підходом, допомогти педагогам в 

організації навчально-виховної роботи, 

психологічна підтримка вчителів; 

-  Підвищення власної кваліфікації, 

методична робота; 

-  Психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами; 

-  Робота з дітьми «групи ризику»; 

-  Робота з обдарованими дітьми; 

-  Соціалізація учнів; 

-  Робота з сім'ями, які опинилися в 

СЖО; 

-  Робота з дітьми із сім'ями та дітьми 

з АТО. 

-  Робота за програмами;  

Реалізація проблемного питання 

здійснюється через основні напрямки 

діяльності: психодіагоностичний, 

корекційно-відновлювальний та 

розвивальний, консультативний, 

психологічну просвіту, зв'язки з 

громадкістю. 

 

Аналіз проведеної роботи за 2018-

2019 навчальний рік за напрямами 

діяльності.  

 

Психодіагностика 

У жовтні – листопаді 2018 року була 

проведена робота по дослідженню рівня 

адаптації учнів п’ятих  класів до 

навчання у школі ІІ ступеня. 
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В роботі з п`ятими класами були 

використані наступні методи: 

1. Була розроблена програма 

організації процесу адаптації 

п`ятикласників до навчання. 

 2. Спостереження психолога: були 

відвідані уроки, після чого робився 

психологічний їх аналіз ( психологічна 

оцінка уроку, психологічний аналіз учбової 

діяльності учнів, а також психологічний 

аналіз діяльності вчителя на уроці); 

 3. Індивідуальна бесіда з дітьми. 

 4. Консультування з класним 

керівником. 

 5. Психологічна діагностика учнів: 

 6. Індивідуальні бесіди з учнями. 

 7. Надання інформації ( 

рекомендацій) по полегшенню адаптації 

учнів 5 класу вчителям – предметникам. 

 8. Психологічна діагностика учнів: 

 - Методика Філліпса ( на вивчення 

шкільної тривожності учнів); 

 - Діагностика вад особистісного 

розвитку ( ДВОР) автор З.Карпенко 

           - Діагностика рівня  шкільної  

мотивації 

- Визначення згуртованості класного 

колективу за методикою Соціометрія 

(адаптовано Бітяновою) 

- Виявлення рівня самооцінки – 

прийняття себе як людини за методикою 

«Кульки» 

Обстеженню підлягали : 5-А клас (кл. 

керівник – Крючкова Т.Л.); 5-Б клас (кл. 

керівник – Килимчук Т.А.); 5-В клас (кл. 

керівник – Пастухова І.А.) 

Усього брало участь 87 учень. 

За результатами тестування з 

класними керівниками були проведені 

співбесіди, надані рекомендації по розвитку 

пізнавальної, мотиваційної та емоційної 

сфер; проводяться корекційні заняття по 

зниженню рівня тривожності та страхів, з 

розвитку мотиваційної сфери. З батьками 

проведено індивідуальні консультації з 

проблемних питань. За результатами 

психодіагностики були виявлені діти 

«групи ризику» з якими І-ІІ семестру 

проводиться індивідуальні корекційно-

відновлювальні та розвивальні заняття.  

У жовтні 2018 р. з учнями 10-х 

класів проводився контроль за адаптацією 

при переході до старшої школи 

(спостереження, бесіди). З результатами 

діагностики класні керівники ознайомлені,  

надано рекомендації, розроблена 

корекційно-розвивальна програма по 

формуванню емоційної сфери та 

міжособистісного спілкування, розвитку 

здібностей до самопізнання та 

саморегуляції, яка буде проводитися у ІІ 

семестрі. 

 

Заняття з елементами тренінгу  

«Стоп булінг» 
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У листопаді 2018 н.р. з учнями 6-х 

класів проводилося психодіагностичне 

дослідження по визначенню самооцінки 

психічних станів та емоційного 

напруження. Дослідження проводилося за 

допомогою методики «Самооцінка 

психічних станів» Айзенка.   

У грудні 2018 н.р. з учнями 8-х 

класів проводилося дослідження по 

вивченню у учнів  нервово-психічною 

стійкістю, нестабільності у поведінці в 

різних життєвих ситуаціях, нестійкою 

психікою та взаємовідносинах з 

однолітками та батьками.  

У ІІ семестрі досліджувалися 

наступні питання: 

У січні місяці проводилося 

анкетування, щодо обізнаності дітей у 

проблемі «Торгівля людьми» 9 кл.  

У лютому 2019 р. з учнями 7-х 

класів проводилося дослідження по 

визначенню рівня навчальної мотивації 

(спрямованість на здобуття знань 

(оволодіння знаннями) та на оцінку) 

Є.П.Ільїна, Н.А.Курдюкова. Дослідження 

рівня до навчальних предметів за 

методикою С.Левченко а також рівня 

спрямованості до навчальної 

діяльності.

 

 

У лютому 19 р. дослідження 

визначення рівня творчих здібностей 5-А 

клас 

У лютому місяці з учнями 9-11 

класів проведено визначення професійного 

самовизначення учнів: 

- Вивчення рівень ставлення 

до навчальних предметів опитувальник за 

методикою С.Левченко.    

- виявити рівень спрямованості до 

навчальної діяльності опитувальник 

Є.П.Ільїни, Н.А.Курдякова.    

У березні з учнями 7-А класу 

проведено дослідження з визначення рівня 

конфліктності та виходу з нього. 

У березні місяці з учнями 7-х класів 

проведено дослідження профільного 

навчання: 

-  Вивчення нахилів та здібностей 

школярів, їх мотивації щодо 

вибору майбутньої професії. 

- Анкета профільного навчання 

для учнів 7-х класів. 

Протягом року за запитом і річним 

планом проводилися дослідження з дітьми 

СЖО, обдарованими учнями. 
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Протягом року проводилось 

психологічне діагностування «Визначення 

психічного стану учнів, самооцінку та 

емоційне напруження, виявлення 

схильності індивіда до суїцидальної 

поведінки.» учні 5-11 класів. 

 

Консультування 

З учителями, учнями, батьками 

протягом року проводилися консультації. 

Цей вид допомоги передбачає надання 

рекомендацій та порад у розв’язанні 

гострих життєвих проблем, криз, 

внутрішніх конфліктів, у вироблені 

адекватних форм поведінки, 

комунікативних умінь у різноманітних 

життєвих, навчальних та професійних 

ситуаціях; сприяння позитивному 

розв’язанню конфліктів в педагогічному та 

учнівських колективах. 

Проводяться консультації для 

вчителів: 

- Бесіди з учителями про 

індивідуальні особливості 

п’ятикласників та проблеми, які 

були виявленні під час 

психодіагностичного обстеження. 

- Вивчення запитів учителів щодо 

роботи з важковиховуваними 

дітьми та проведення 

консультацій з ними. 

-  З’ясування проблем у поведінці 

та навчанні. 

- Вивчення міжособистісних 

відносин у класному колективі. 

Групові консультації для учнів: 

- Вирішення проблем у навчанні. 

- Покращення поведінки у 

школярів. 

- Налагодження взаємовідносин з 

однолітками. 

- Налагодження відносин з 

батьками, вчителями. 

- Надання рекомендацій щодо 

агресивного та тривожного стану 

дітей. 

Найпоширеніша тематика звернень з 

боку батьків – це проблема поведінки та 

навчання дітей. 

 

Корекційно-відновлювальна та 

розвивальна робота 

 Протягом року  проводилися 

індивідуальні та групові заняття: 

- з учнями 5-х класів щодо 

адаптації дітей до нових умов 

навчання у школи. 

- корегування тривожності та 

страхів у школярів. 

- корекція агресивної поведінки у 

дітей. 

- корекції девіантної поведінки 

підлітків; 

- корекція емоційного стану дітей. 

- позитивне ставлення до життя. 

- проведення ігрової терапії 

пришкільному таборі – 1-8 класи. 

 

Просвітницька робота 

Для учителів, що викладають в 

п’ятих класах були надані рекомендації 

щодо адаптації дітей до школи. 
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Години психолога: «Булінг у дитячому 

середовищі» (6-ті класи – 72 учня, 7-А – 27 

учнів, 9-ті класи – 45 учнів),  

«Світ емоцій»(5-ті кл. – 85 учнів),  

«Байдужість – ворог людини» (9-Б – 23 

учня), 

 «Життя без насильства» (6-Б – 30 учнів), 

 

 

«Права дитини» (4-В – 26 учнів),  

«Спілкування у безпечному Інтернеті» (7-А 

- 28учнів), 

 «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи 

реальність» (7-11 класи – 180 учнів),  

«Конфлікт – пастка чи крок до успіху » (7-

мі класи – 56 учнів),  

Психологічний лайфхак «Як подолати 

негативні емоції та почуття, які заважають 

в житті людини» (6-ті класи – 58 учнів),  

 «Я - особистість» (10-А – 22 учня; 11-ті 

класи – 38 учнів),  

«Підлітковий вік. Як порозумітися з 

батьками» (9-ті класи – 46 учнів),  

«Казки та реалії з комп’ютером» (5-ті класи 

– 73 учня).  

Психологічна просвіта: заняття з 

елементами тренінгу для вчителів «Булінг. 

Відповідальність учасників освітнього 

процесу» для батьків.  

Підготовка учнів 5-х класів до 

Всеукраїнського конкурсу «Безпечний 

Інтернет» (22.02.19р.) 

Виступ на малій педагогічній раді 

«Адаптація п’ятих класів».  

Інформаційні заходи:  

 оформлення стендів «16 днів проти 

насилля», «Ми проти СНІДу», 

«Толерантність». 

 висвітлення відео «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу», «Особливі люди серед 

нас», «Права людини». 

 Інформаційні бюлетені 

«Міжнародній день толерантності»  

(1-4 кл., 5-11 кл.), «Цікаві 

особистості з обмеженими 

можливостями». 

 Акції «Червона стрічка – 

антиснідівький символ», «Ми проти 

насилля». 

 

Навчальна діяльність 

Навчальна діяльність: заняття  за 

програмою «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція» (7-А, 7-Б, 8-

А, 8-Б – 123 учня);  

 

Зв’язки з громадськістю 

Запрошення лікаря ОЦРЛ 

Шльонського В.Б. з виступом 

«Профілактика ВІЛ/СНІДу» до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

 

Організаційно-методична робота 

 

Систематизована та постійно 

поповнюється нормативно-правова 
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документація, що регламентує роботу 

психологічної служби системи освіти. 

Основні закони, положення кодекси та 

нормативно-правові акти, якими керуюсь у 

роботі - це: Конституція України, 

Законодавство України, рішення органів 

управління освітою всіх рівнів з питань 

навчання і виховання учнів, Декларація 

прав людини, Конвенція про права дитини, 

закон України «Про освіту», положення про 

психологічну службу системи освіти 

України, етичний кодекс психолога, 

методичні рекомендації районного 

методичного кабінету, адміністративні та 

трудові законодавства, а також посадова 

інструкція. 

Намагаюся систематизовано вести 

документацію практичного психолога та 

статистичну звітність, а саме: 

- план роботи на рік (місяць); 

- журнал обліку роботи, журнал 

психологічного аналізу уроків; 

- виступи на педагогічних радах, 

матеріали психолого-

педагогічних консиліумів; 

- статистичні та аналітичні звіти; 

- програми психодіагностичної та 

корекційно-розвивальної роботи; 

- протоколи результатів 

діагностичної роботи; 

Виконання організаційно-

методичної роботи 

- Підготовка до проведення 

діагностичної роботи, 

корекційно-розвивальних занять, 

тренінгів, ділових ігор тощо з 

учнями, батьками, педагогічними 

працівниками; 

- Консультації у навчально-

методичних закладах; 

- Участь у навчально-методичних 

семінарах (нарадах психологів); 

- Розробка рекомендацій для 

учителів, учнів, батьків. 

 

Постійно працюю над своєю самоосвітою. 

 

Семінари: «Техніки роботи  травмою у 

психотерапії дітей та дорослих» м. Херсон 

ХДУ. 

Круглі столи: «Протидія торгівлі людьми» 

(10 кл), «Профілактика ВІЛ/СНІДу» 

Вебінари: 

«Профілактика та подолання емоційного 

вигорання» (29.10.18р.);  

«Співпраця вчителя та його асистента в 

інклюзивному класі» (03.10.18р.); 

«Формування позитивного психологічного 

мікроклімату в шкільному, педагогічному 

колективі. Психологічна сумісність» 

(14.01.19р.); 

«Практикум: розвиваючі вправи для 

школярів» (23.01.19р.); 

«#Stop_Sexтинг. Сексуальні ризики 

Інтернету: як провести урок в 7-11 класах» 

(01.02.19р.); 

«Мистецтво пам’ятати: сучасні прийоми 

мнемотехніки»(23.03.19.) 

«Інтернет-олімпіади як інструмент 

урізноманітнення освітнього процесу» 

(10.04.19р.); 

«Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку» 

(11.04.19р.). 
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Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року 

 

№ 

з/п 
Тематика звернень 

К-сть 

звернень 

до 

практичних 

психологів 

З боку батьків 

1.  Готовність дітей до навчання та труднощі у 

навчанні 

6 

2.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, 

проблеми самооцінки дитини 

10 

3.  Психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 

7 

4.  Профілактика шкідливих звичок, залежностей та 

формування здорового способу життя 

2 

5.  Адаптація дитини до нового колективу  2 

6.  Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти 

7 

7.  Шкільний булінг 3 

8.  Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна 

залежність 

2 

9.  Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, 

проблеми шкільної неуспішності 

5 

10.  Робота з дітьми «груп ризику» 3 

З боку педагогів 

11.  Асоціальні прояви у поведінці дітей 8 

12.  Адаптація дитини до нового колективу 3 

13.  Готовність до навчання та труднощі у навчанні 3 

14.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, 

проблеми самооцінки дитини 

5 

15.  Психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 

8 

16.  Професійне самовизначення учнів 2 

17.  Профілактика шкідливих звичок, залежностей та 

формування здорового способу життя 

4 

18.  Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна 

залежність 

2 

19.  Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти   

6 

20.  Шкільний булінг 3 

21.  Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 1 

22.  Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 2 

23.  Дитяча злочинність 1 

24.  Робота з дітьми «груп ризику» 6 

25.  Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, 

МАН тощо 

5 

26.  Психологічна просвіта 7 

27.  Адаптація молодих спеціалістів 2 

28.  Статеве виховання, дружба, кохання, рання 

вагітність 

2 

З боку дітей 
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1.  Професійне самовизначення 10 

2.  Суїцидальні роздуми дітей 1 

3.  Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 1 

4.  Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 2 

5.  Домашнє насилля 2 

6.  Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти 

5 

7.  Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, 

МАН тощо 

10 

8.  Статеве виховання, дружба, кохання, рання 

вагітність 

2 

9.  Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті 4 
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Соціальний супровід дітей пільгових  

категорій

В гімназії для дітей пільгових категорій створюються комфортні умови їх перебування 

та навчання. Створена система особистісного підходу до кожного учня, яка спрямована 

на соціалізацію, утвердження як особистості, розвиток ціннісних орієнтацій, духовних 

пріоритетів, включення в активне суспільне  життя навчального закладу. 

_________________________________________________________________________________ 
 

        В закладі освіти для дітей пільгових 

категрій створюються комфортні умови 

їх перебування та навчання. Діє система 

особистісного підходу до кожного учня, 

яка спрямована на соціалізацію, 

утвердження як особистості, розвиток 

ціннісних орієнтацій, духовних 

пріоритетів, включення в активне 

суспільне  життя . 

 

 

 

Реалізація соціальних питань 

здійснюється через основні напрямки 

діяльності: 

Соціальні дослідження: 

- Ведення особових справ  

категорійних учнів  

- Складання соціального паспорту 

школи 

- Складання банку даних 

категорійних дітей  

 

- Категорії дітей 2014-

2015 

2015-

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018-

2019 

Діти – сироти, ПБП 8 9 6 4 4 

Діти – інваліди 13 11 12 14 13 

Діти - чорнобильці 9 8 8 8 6 

Діти багатодітних сімей 72 64 74 79 91 

Діти з неповних сімей 36 41 43 41 41 

Діти з малозабезпечених сімей  13 21 45 22 19 

Діти внутрішкільного обліку 2 3 7 6 8 

Діти, схильні до вживання алкоголю, 

тютюнопаління 

6 3 9 6 1 

Діти, схильні до крадіжок  - - - 1 1 

Діти. переселенці 9/4 4 7 7 6 

СЖО - 2 3 5 11 

Діти що потерпають від насильства, 

жорстокого ставлення однолітків та в сім*ї 

- - - - - 

Батьки трудової міграції 11 11 6 6 3 

Батьки, які перебували або перебувають в 

зоні АТО   

9 13 17 22 26 

Діти ППФР 63 72 71 66 72 
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Звернення протягом навчального року 

№ Тематика звернень Кількість 

звернень 

З боку батьків 

1. Труднощі у навчанні 2 

2. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 7 

3. 
Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної 

неуспішності 
6 

4. 
Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки 

дитини 
6 

5. 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
4 

6 Асоціальні прояви у поведінці дітей 7 

7 
Психологічний та соціально-педагогіч17ний супровід дітей із сімей 

учасників АТО 
25 

8 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей 

внутрішньо переміщених осіб 
4 

9 
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 
18 

10 Профілактика залежностей (адективна поведінка) 6 

11 
Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, 

напоїв що містят алкоголь, тютюнопаління 
1 

12 Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 1 

13 Формування здорового способу життя 6 

14 Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 2 

15 Дитяча злочиність 1 

16 Робота з дітьми «групи ризику» 8 

17 Психологічна просвіта 8 

 

 

 

З боку педагогів 

1. Асоціальні прояви у поведінці дітей 8 

2. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 7 

3. 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
4 

2. Статеве виховання               3 
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Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм. 

 

№ Назва програми Зміст пункту програми 

Звіт про виконання 

(кількість проведених 

заходів, вказати які 

заходи було проведено 

на рівні області, району) 

 

Загальнодержавна 

програма 

"Національний план 

дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про 

права дитини 

1. Захист прав дітей різних 

категорій та забезпечення 

соціально – психологічного 

супроводу. 

2.Соціальне забезпечення та 

підтримка сімей з дітьми, 

підвищення рівня культури 

сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за 

виконання своїх обов`язків, 

шляхом активізації участі 

батьків у семінарах, тренінгах. 

3. Запобігання соціальному 

сирітству , подалання 

бездоглядності та 

безпритульності дітей. 

4. Підвищення рівня 

обізнаності дітей шкільного 

віку з правових питань. 

1.Проведення тижня 

правової освіти 

 

2. Оформлення правових 

куточків у кожній 

класній кімнат 

3. Співпраця з КМСД , 

ССД, 

4. Просвітницькі лекції, 

бесіди 

З боку дітей 

 

 

 

1. Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій 8 

2. Професійне самовизначення 4 

3. 
Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які 

постраждали у військових конфліктах 
7 

4. 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
4 

 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей 

учасників АТО 
12 

5. 
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей 

внутрішньо переміщених осіб 
4 

6 
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 
5 

7 Профілактика залежностей (адективна поведінка) 1 

8 
Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, 

напоїв що містят алкоголь, тютюнопаління) 
1 

9 Статеве виховання 6 
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5. Проведення заходів щодо 
попередження та експлуатації 

та жорстокого поводження з 

дітьми. 

 

Загальнодержавна 

програма 

забезпечення 

профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, 

догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих  і 

хворих на СНІД  

Здійснення заходів з 

первинної профілактики ВІЛ- 

інфекції, СНІДу 

Проведено тренінги  

«Здоровий спосіб 

життя», « ВІЛ, СНІД» 

2. Участь у акції « Ми 

проти СНІДу» 

3. Профілактичні бесіди  

«Молодь обирає 

здоровий спосіб життя» 

4. Відео лекторій для 

учнів 10 – 11 класів 

3

. 

Державна цільова 

соціальна програма 

"Молодь України"  

1. Створення умов для 

інтелектуального 

самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості 

молоді, залучення до участі в 

заходах спрямованих на 

забезпечення розвитку 

творчих ініціатив молоді 

2.Утвердження патріотизму, 

духовності, моральності та 

формування 

загальнолюдських цінностей 

та патріотичне виховання 

3. Формування здорового 

способу життя  

4. створення сприятливого 

середовища для запеспечення 

зайнятості молоді, здійснення 

профорієнтаційних заходів. 

1.Участь учнів  в 

обласній програмі                    

« Профістарт» 

2. Участь шкільної 

молоді у патріотичних 

акціях 

« Єдина Україна».  

« Ветеран живе поруч» 

та інші 

 

 

Державна програма 

«Репродуктивне 

здоров’я нації»   

Формування, пропагування та  

заохочення до здорового 

способу життя, 

відповідального батьківства та 

безпечного материнства 

2. Проведення просвітницьких 

заходів з питань охорони 

здоров’я, планування сім’ї, 

зміцнення репродуктивного 

здоров’я населення, охорони 

материнстваа також 

профілактики онкологічних 

захворювань. 

 

1. Протягом року 

проводилися 

індивідуальні 

консультативні бесіди з 

учнями  

2. Розроблення 

тематичних тренінгів з 

питань гендерних 

стосунків. 

3. Просвітницькі лекції, 

бесіди щодо планування 

сім’ї,  профілактики 

захворювань, що 

передаються статевим 

шляхом та ВІЛ-інфекції. 

4. Профілактична робота 

з учнями щодо куріння 

та вживання алкоголю. 

 Державна цільова 

соціальна програма 

протидії торгівлі 

1. Створення умов для 

інтелектуального 

самовдосконалення молоді, 

1.Проведення тижня 

правової освіти 
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людьми  творчого розвитку особистості 
молоді. 

2. Підвищення рівня 

обізнаності дітей шкільного 

віку з правових питань. 

3. Проведення заходів щодо 

попередження та експлуатації 

та жорстокого поводження з 

дітьми. 

  ПРООН/ЮНЕЙДС 

“Сприяння 

просвітницькій 

роботі “Рівний-

рівному” серед 

молоді України щодо 

здорового способу 

життя” 

1.Підготовка молоді  

до створення у майбутньому 

міцної благополучної сімї, 

виховання майбутніх батьків, 

для яких сімя- це найвища 

соціальна цінність 

Надання психологічних 

рекомендацій  

постраждалих внаслідок 

АТО 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту від 

03.08. 2012 № 888 

«Про затвердження 

Плану заходів 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

щодо профілактики 

правопорушень серед 

дітей та учнівської 

молоді » 

1.Проведення тижнів правових 

знань 

2.Впровадження шкільного 

самоврядування 

3.Моніторінг ризиків 

виникнення всіх форм 

насильства серед дітей, 

визначення причин 

тривожності та агресивності 

 

1. Кожного дня 

проводиться контроль за 

відвідуванням учнями 

уроків. 

2. Протягом року 

систематично 

проводилися рейди 

«Урок» з метою 

виявлення учнів, що 

пропускають уроки. 

3. З учнями середніх та 

старших класів 

проводилися заняття та 

відео лекторії щодо 

пропаганди здорового 

способу життя 

4. Всі учні залучаються 

до гурткової,  

позашкільної роботи за 

інтересами. 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 01.02.  

2010 № 59 «Про 

вжиття  заходів щодо 

запобігання 

насильству  над 

дітьми» 

1. Спільно із ССД, міліцією 

здійснювати контроль щодо 

попередження насильства в 

сімї 

2. Проводит інформаційно-

розяснювальну роботу на 

попередження насильства в 

сімї 

3. Залучення дітей до 

позашкільної роботи 

1.Проведено тиждень 

правової освіти 

3. . Проводено 

інформаційно-

розяснювальну роботу 

4. . Проведено тематичні 

засідання батьківського 

всеобучу 

 

 
Наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту від 

19.07.2012р. № 827 

«Про затвердження 

плану заходів 

1. Створення умов для 

інтелектуального 

самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості 

молоді. 

2. Підвищення рівня 

обізнаності дітей шкільного 

1.Проведено тиждень  

правової освіти 

2. Проведено 

інформаційно-

розяснювальну роботу та 

заняття 

 



 56 

Міністерства освіти і 
науки, молоді та 

спорту щодо 

запобігання торгівлі 

людьми» 

віку з правових питань. 
3. Проведення заходів щодо 

попередження та експлуатації 

та жорстокого поводження з 

дітьми. 

 

 

Закон України            

« Протидія булінгу» 

1. Виховні заходи на 

формування толерантності 

1. Проведено тиждень 

толерантності 

2.  Проведено 

інформаційно-

розяснювальну роботу та 

заняття 

 

 

                   

Просвітницька робота соціального педагога Симачинської Л.І. 
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Наука в житті гімназистів

Активна діяльність педагогів Олешківської гімназії в 2018-2019 навчальному році 

була направлена на розширення світогляду учнів, на підвищення рівня знань і 

ерудиції  в різноманітних сферах науки, на удосконалення умінь і навичок 

самостійної  роботи. 

_____________________________________________________________________________ 

Результат цього співробітництва – 

конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт МАН України, учнівські наукові 

конференції, участь у Всеукраїнських 

предметних олімпіадах, інтелектуальних 

конкурсах. 

Важко сьогодні уявити освітній заклад, в 

якому не була б організована науково-

дослідницька робота учнів. Ось і в нашій 

гімназії з року в рік все популярнішою 

серед учнів стає робота в науковому 

товаристві Шкільна Академія «Гармонія» 

(ШАГ) та в Малій Академії наук. 

 

215 учнів з 5 по 11 клас являються 

членами НТ ШАГ, мережа якого охоплює 

19 наукових товариств: 

 творче об’єднання  «Пошук» -  

керівник - Пішко Л.А., учитель 

географії та економіки, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Дивослово» -  

керівник - Ястреб Н.М., учитель 

української мови і літератури, 

спеціаліст першої категорії; 

 творче об’єднання  «Поетичне 

слово –  керівник - Брит О.І., 

учитель української мови і 

літератури, спеціаліст вищої 

категорії, старший учитель; 

 творче об’єднання  «Таврійська 

ліра» - керівник Кобзар І.В., 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Глобус» - 

керівники - Каменюка Л.В., 

учитель зарубіжної літератури, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист; 

 творче об’єднання  

«Літературознавство» - керівник - 

Пастушенко Ж.В., учитель 

зарубіжної літератури, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Headway» - 

керівник Гуляєва М.В., учитель 

англійської мови, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Імпульс» - 

керівник - Григор`єв О.Є., учитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Інформатика» 

- керівник Набєгова О.О., учитель 

математики та інформатики, 

спеціаліст вищої категорії; 

 творче об’єднання  «Сogito» - 

керівник - Павловська Н.Ф., 

учитель математика, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-методист; 
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 творче об’єднання  «Медіана» - 

керівник - Сокол Л.А., учитель 

математики, спеціаліст першої 

категорії; старший учитель; 

 творче об’єднання  «Ізостудія 

«Спектр» -  керівник - Павленко 

В.Р., учитель образотворчого 

мистецтва, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Веселі нотки» 

- керівник -  Рудь Ю.В.., учитель 

музичного мистецтва, спеціаліст 

другої категорії; 

 творче об’єднання  «Іскра» -  

керівник - Туришева Н.А., учитель 

фізичної культури, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-методист; 

 творче об’єднання  «Еколог» -  

керівник - Черіна Л.Ф., учитель 

біології, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист;

 

       Юні дослідники в роботі 

 творче об’єднання  «Біолог» - 

керівник Савчук Т.В.., учитель 

біології, спеціаліст першої 

категорії; 

 творче об’єднання  «Джерело» -  

керівник - Федоров В.В., учитель 

історії, спеціаліст; 

 творче об’єднання  «Lex» - 

керівник - Горбачова Н.Г., учитель 

історії та правознавства, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист. 

273 учні гімназії взяли активну участь в 

інтелектуальних Всеукраїнських і 

Міжнародних конкурсах: 

 24 учні у Всеукраїнській 
українознавчій грі «Соняшник»; 

 37 учнів у Всеукраїнському 

конкурсі «Патріот»; 

 37 учнів у Всеукраїнському 
конкурсі юних суспільствознавців 

«Кришталева сова»; 

 29 учнів у Всеукраїнській грі з 
англійської мови «Puzzlе»; 

 16 учнів у Всеукраїнській грі з 
німецької мови «Орлятко»; 

 32 учні у Всеукраїнській грі з 

англійської мови «Грінвіч»; 

 58 учнів у Всеукраїнській 
інтелектуальній грі з математики 

«Кенгуру»; 

 40 учнів у Всеукраїнській 
інтелектуальній грі з  фізики 

«Левеня»; 

 

 

Презентація роботи творчого об’єднання              

«Nota bene», керівник Крючкова Т.Л. 



 59 

Програма «Обдарована дитина»

В результаті цілеспрямованого системного підходу педагогічного колективу гімназії до 

інтелектуальних, естетичних, творчих, технічних, спортивних та інших здібностей учнів, 

у 2018-2019 н.р. гімназисти стали переможцями численних предметних олімпіад на 

районному та обласному рівнях, учасниками конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, 

результативною була участь учнів гімназії у Всеукраїнських конкурсах, експедиціях, 

акціях, олімпіадах. 

_____________________________________________________________________________ 

       

 

         Відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», 

Положення про Малу академію наук у 

наукові товариства учнів України, 

затвердженого наказом МОН України № 90 

від 09.02.2006р., Положення про 

Всеукраїнський учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурсі – захисту науково – 

дослідницьких робіт та конкурсів фахової 

майстерності (наказ МОН України № 305 

від 18.08.1998р.), районної програми 

«Обдарованість», Програми роботи з 

обдарованими дітьми у Олешківській 

гімназії на 2018-2019 н.р. з метою 

створення сприятливих умов для розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу 

талановитих дітей та підлітків. 

Удосконалення освітнього процесу в 

гімназії відбувається через ефективний 

розподіл варіативної частини робочого 

навчального плану, поглиблена підготовка 

учнів досягається шляхом профільного 

навчання, вивчення спеціальних курсів, 

факультативів.   

Згідно до робочого навчального 

плану гімназії  було організовано 

поглиблене та профільне вивчення  

 

 

предметів згідно запиту батьківської 

громади, здібностей та зацікавленості 

здобувачів освіти, кадрового складу 

педагогів.. За рахунок варіативної 

складової навчального плану запроваджено 

курси за вибором, факультативні та 

індивідуально-групові заняття з математики, 

української мови, української літератури, 

англійської мови, фізики, історії; 
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організовано роботу предметних гуртків, до 

участі в яких залучено здібних гімназистів 

На заняттях учні поглиблено 

опрацьовували навчальний матеріал із 

предметів, розв’язували творчі завдання, 

що забезпечило високі результати учням  

гімназії під час їх участі в різного роду  

інтелектуальних конкурсах та олімпіадах.  

Формування шкільного компонента 

розглядається як основна передумова 

виконання кожним учнем власних 

інтелектуальних, моральних і духовних 

завдань, зумовлених його можливостями, 

потребами, інтересами і здібностями.   

          Відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін 

та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за 

№ 1318/20056,  на виконання листа 

департаменту освіти, науки та молоді 

Херсонської обласної державної 

адміністрації  від 06.11.2018  № 2-14-

3680/0/18/323.05 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2018/19 навчальному році» протягом 

листопада-грудня 2018 р. було проведено 

районні олімпіади з базових дисциплін, у 

яких взяли участь переможці шкільного 

етапу. 

 

Нагородження відмінників навчання 

 

Порівняно з 2017-2018н.р. 

результати участі у ІІ етапі Всеукраїнських  

предметних олімпіад дещо підвищилися. 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад стали 29 гімназистів:  

1) Чудімова Анастасія, 9 клас – диплом 

ІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

з української мови і літератури; 

2) Солдатова Альбіна, 10 клас - диплом 

ІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

з української мови і літератури, 

німецької мови; 

3) Гуйван Ксанія, 11 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

української мови і літератури; 

4) Малишко Анастасія, 9 клас - диплом 

ІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

з англійської мови; 

5) Бабійчук Зінаїда, 10 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови; 

6) Ляшко Нікіта, 8 клас - диплом ІІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови; 
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7) Сапожніков Данило, 8 клас - диплом 

ІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

з географії; 

8) Стопоренко Ілля, 10 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

географії; 

9) Смирнова Ліна, 11 клас - диплом ІІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

географії; диплом ІІ ступеня 

Всеукраїнської олімпіади з екології; 

10) Якименко Сергій, 8 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

історії Укораїни; 

11) Кисіль Богдан, 10 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

історії України; 

12) Волокітіна Ірина, 11 клас - диплом 

ІІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

з історії України; диплом І ступеня 

Всеукраїнської олімпіади з україн 

економіки; 

13) Лотохін Максим, 11 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики; 

14) Добромислов Микола, 11 клас - 

диплом ІІ ступеня Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних 

технологій; диплом ІІІ ступеня 

Всеукраїнської олімпіади з 

математики; 

15) Бабенко Дарина, 9 клас - диплом І 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

математики; 

16) Гуляєв Олександр, 11 клас - диплом 

І ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

математки; 

17) Дубчак Таміла, 6 клас - диплом ІІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

математики; 

18) Кенцало Дмитро, 10 клас - диплом 

ІІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади 

математики; 

19) Титаренко Анастасія, 8 клас - 

диплом І ступеня Всеукраїнської 

олімпіади з фізики; 

20) Орлов Єгор, 10 клас - диплом І 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

фізики; 

21) Пастухова Анастасія, 9 клас - 

диплом ІІ ступеня Всеукраїнської 

олімпіади з фізики; 

22)  Сагайдак Анна, 9 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

трудового навчання; 

23) Москаленко Микита, 9 клас - 

диплом ІІ ступеня Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання; 

24) Талавіра Карина, 9 клас - диплом І 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства; 

25) Чечин Ілля, 9 клас - диплом ІІ 

ступеня Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства. 

            Слід відзначити системну, 

результативну роботу з обдарованою 

молоддю педагогів гімназії: Кобзар І.В., 

Крюкової Т.Л., Гарбаренко І.І., Богдан Л.О., 

Вовченко Т.Б., Черіної Л.Ф., Чернишової 

К.В., Пішко Л.А., Місько Н.А., Горбачової 

Н.Г., Федорова В.В., Набєгової О.О., Сокол 

Л.А., Гуляєвої О.В., Григор’єва О.Є., 

Павленко В.Р., Бабечко О.О. 
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           Але поряд з тим, відсутні призові 

місця в ІІ етапі всеукраїнських учнівських 

олімпіад з хімії, біології. 

Учні гімназії брали участь у 

Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», 

«Патріот», «Грінвіч», «Puzzle» «Орлятко», 

«Кришталева сова». Гімназисти взяли 

участь у Міжнародних конкурсах з 

математики «Кенгуру» та фізики «Левеня» 

нагороджені відмінними та добрими 

сертифікатами.До цих конкурсів були 

залучені учні наукових творчих об`єднань 

природничого, математичного та 

гуманітарного напрямків. 

 

Учасники форуму бізнес-ідей, ХДУ 

 

 

                        Почесні відзнаки 

 

        З метою духовного, творчого, 

інтелектуального розвитку обдарованих 

дітей і молоді у поточному навчальному 

році гімназисти були  залучені до науково – 

дослідницької роботи. У гімназії протягом 

року діяли 6 відділень МАН: 

• Фізико-математичне відділення – 4 

секції; 

• Природниче відділення – 2 секції; 

• Гуманітарне відділення – 7 секцій; 

• Історико-правове відділення – 2 

секції; 

• Художньо-естетичне відділення – 1 

секції; 

• Фізкультурно-спортивне відділення 

– 2 секції 

 

Всього науково – дослідницькою 

роботою  

було охоплено 15 учнів. 
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Із них 1 гімназист у 2018-2019 н. р. 

захищав науково – дослідницьку роботу на 

рівні району (Палій Михайло., учень 10-А 

класу, керівник - учитель фізики Григор`єв 

О.Є.);  5 учнів провели  захист науково – 

дослідницьких робіт на шкільному рівні. 

Цікавою і змістовною формою 

роботи з обдарованими учнями є робота 

Літньої школи співробітництва.  

 

 

 

                                       ХДУ, 

      лабораторія роботехніки 3D моделювання,                                                                         

керівник Пастухова І.А.

Таким чином, аналіз результативності 

виступу учнівської команди гімназії на 

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

порівняльні результати виступу команди у 

попередні роки свідчать про те, що 

педагогічним колективом проводиться 

ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів 

учнів до поглиблення знань з базових 

дисциплін, на належному рівні 

організована робота з обдарованими дітьми. 

Цьому, зокрема, сприяє створення 

профільних класів, гурткова робота, 

факультативні, індивідуальні та групові 

заняття, інтелектуальні ігри та конкурси в 

позаурочний час. 

Проте у 2019-2020 н.р. необхідно 

продумати систему позаурочної роботи з 

обдарованими учнями з базових дисциплін,   

враховуючи середній результат виступу 

учнів на олімпіадах та активізувати роботу 

щодо залучення здобувачів освіти гімназії і 

педагогів до проведення науково-

дослідницької роботи, участі у інтер- 

активних конкурсах, турнірах тощо Слід 

зауважити про необхідність активізувати 

роботу учителів – предметників в 

інтелектуальних конкурсах, в роботі 

Херсонського відділення МАН України в 

2019-20 рр. та Всеукраїнських предметних 

олімпіадах. Учителям фізичної культури 

звертати більше уваги на якісну підготовку 

команд до спортивних змагань різних 

рівнів.  
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Виховання патріота України 

Забезпечення єдності інтелектуального, духовного, фізичного, громадянсько-

патріотичного  розвитку особистості являється основною ціллю сумісної виховної роботи 

педагогічного колективу гімназії та батьківської громади. 

_________________________________________________________________________________

     

 

          У 2018-2019н.р. виховна робота 

здійснювалася згідно плану виховних 

заходів з учнями 1-11-х класів на основі 

річного плану гімназії. Діяльність 

педагогічного колективу була спрямована 

на виховання гуманіста, патріота, 

громадянина України з високою 

національною свідомістю, демократичним 

світоглядом і культурою; створення умов 

для самореалізації особистості відповідно 

до її здібностей, суспільних та власних 

інтересів; виховання в учнів свідомого 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян, формування засад 

здорового способу життя, зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я 

гімназистів. Одним із пріоритетних 

напрямів в роботі класних керівників в 

поточному навчальному році була 

реалізація програми громадянського 

виховання «Основні орієнтири виховання 

учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України»», концепції 

національно-патріотичного виховання, ІV 

етапу обласної науково-методичної 

проблеми «Соціалізація дітей та учнівської 

молоді в сучасному освітньому просторі».  

 

Система виховних заходів в 1-4-х, 5-

8, 9-11 класах здійснювалася за 

пріоритетними напрямами і формування 

ціннісного ставлення особистості. 

Так, учні початкової школи у вересні 

2018р. взяли участь у Всеукраїнському 

рейді «Увага! Діти на дорозі!». Усіма 

класними керівниками були проведені 

єдині уроки з правил дорожнього руху 

«Азбука безпечної поведінки на дорозі», 

учні взяли участь в конкурсі малюнків 

«Молоде покоління за безпеку дорожнього 

руху». В усіх класах початкової школи 

проведено також відкриті уроки на тему: 

«День права і закону». Велика увага 
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приділяється класними керівниками 1-4 

класів вивченню з учнями історії створення 

державних та народних символів України, 

шанобливого ставлення до 

них.

 

Флешмоб до Дня Миру 

 

В жовтні учні початкової школи 

взяли активну участь в акції «Казка стукає 

у двері», Дні здоров’я,  заходах по 

відзначенню Дня українського 

козацтва,річниці Олешківської Січі,  

Особлива увага учителів була спрямована 

на формування потреби в дотриманні 

режиму дня школяра, раціональному 

використанні часу.  

В листопаді для учнів 1-4 класів  

педагогами проведені  тематичні виховні 

години «А ветеранів меншає в строю…» 

(до річниці визволення міста від 

фашистських загарбників), екскурсії до 

музею бойової слави, ветеранів АТО,  

уроки мужності. Учні 2-4 класів взяли 

активну участь в тижні рідної мови та в 

заходах по відзначенню Дня української 

писемності і мови. 16 листопада – День 

Толерантності, соціально-психологічна 

служба разом з педагогом-організатором 

провели цікаві заходи, відео-дайджест в 

рекреаціях навчального закладу, 

старшокласники показали інсценізовану 

казку для молодших школярів «Казка про 

добро і зло». Цікаво були проведені уроки 

толерантності для дітей молодшого 

шкільного віку. Учні початкової школи 

взяли також участь у загальношкільній 

акції «Милосердя» в акціях «Від серця до 

серця», «Щастя на крилах», «Мрії 

збуваються», «Подарунок воїну АТО». 

В грудні 2018р. для учнів початкової 

школи проведено педагогами Тиждень 

правової освіти для молодших школярів. 

Для дітей пільгових категорій проведено 

благодійне свято «Іде святий Миколай…» 

(учні 4-х класів), на якому вручено 

подарунки дітям-сиротам, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з 

багатодітних, малозабезпечених, неповних 

сімей, придбані за благодійні  кошти. 

Весело і цікаво пройшли Новорічні 

свята для учнів 1-4 класів. Слід відзначити 

якісну підготовку класних колективів до 

участі в загально шкільному Новорічному 

святі учнів 2-А класу, класний керівник 

Лебедєва І.В., 2-Б класу класний керівник 

Коломенська Л.В., 2-В класу, класний 

керівник Голота Н.С., 3-А класу, класний 

керівник Сирота С.С., 4-В класу, класний 

керівник Лобанова Т.С., 1-А - класний 

керівник Міщенко Н.І., 1-Б класу, класний 

керівник Малига Г.В., 1-В класу, класний 

керівник Голуб А.В.   

В ІІ семестрі 2018-2019 н.р. учні 5-а, 

6-а  класів взяли участь в акції 

«Допоможемо зимуючим птахам!», у 

спільній співпраці з НПП « Олешківськи 
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Піски» на території шкільного скверу та 

місцевого парку було розміщено 34 

годівнички.  

 

Учасники акції  

«Допоможемо зимуючим птахам» 

В січні 2019р. всі класні колективи 

розпочали роботу над довготривалим 

краєзнавчим  проектом  «Вулицями рідного 

міста». Цього ж місяця в усіх класних 

колективах були проведені виховні години 

до Дня Соборності України та 

загальношкільний флеш-моб «Ланцюг 

Єдності» 

В лютому педагогами спільно з 

органами учнівського самоврядування 

проведено Тиждень шани навчального 

закладу, в ході якого відбулися виховні 

заходи, спрямовані на вивчення історії 

гімназії, зустрічі з цікавими людьми, 

випускниками навчального закладу, і 

тиждень математики, під час якого 

проведено інтелектуальні ігри, турніри 

юних математиків в паралелях. Класні 

керівники 4-А класу,Лисенко В.М, 4-Б 

класу, Одінцова Л.А. та 4-В класу, 

Лобанова Т.С. підготували святкову 

програму для майбутніх першокласників 

гімназії. 

В березні учні початкової школи 

взяли активну участь у проведенні 

Шевченківських днів, загальноукраїнського 

флешмобу (виразне читання віршів 

Т.Г.Шевченко). Учні 1-4 класів стали 

учасниками конкурсу дитячого малюнку 

«Безпека та мир в Україні». 

 В квітні молодші гімназисти взяли 

участь у загальношкільній декаді довкілля 

та екології, культурологічній експедиції 

«Недалечко красне яєчко». 

 В травні проведено тематичні 

виховні заходи до Дня пам`яті і 

Примирення, «Живі у пам’яті народній». 

 Відповідно до річного плану 

роботу протягом навчального року були 

проведені відкриті виховні заходи в 

паралелях класними керівниками 

Долгополовою О.О., Чміль О.В., Сиротою 

С.С., Малигою Г.В., Міщенко Н.І., Голуб 

Г.В., Лебедєвою І.В., Коломенською Л.В., 

Голотою Н.С. 

 

        День Соборності України, січень 2019 р. 

 

 Протягом навчального року усі 

класні керівники початкової школи 

професійно і творчо підійшли до організації 

виховного процесу в класних колективах. 

Усі вчителі початкової школи – це 
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досвідчені вихователі, які приділяють 

велику увагу питанням культури поведінки, 

спілкування, зовнішнього вигляду та 

охорони життя учнів. Вони дбають про те, 

щоб навчальні приміщення були 

затишними, а мікроклімат – родинним. 

 Багатим та різноманітним було 

життя учнів 5-8 класів. Вони взяли участь у 

Дні знань (1 вересня), Всеукраїнському 

рейді «Увага! Діти на дорозі!», урочистих 

заходах по відзначенню Дня міста, річниці 

Олешківської Січі та 75-річниці 

Олешківського району. На початку 

навчального року сформовано органи 

учнівського самоврядування в класах, 

проведено установчі класні збори. 

Класними керівниками разом з учнями у 

вересні 2018р. були підготовлені і 

проведені відкриті уроки на тему 

«Державний прапор України – святиня 

українського народу», єдині уроки з правил 

дорожнього руху. Учні 5-6  класів взяли 

участь в конкурсі дитячих малюнків: «Діти 

і дорога», «Безпека та мир в Україні», «Діти 

за чисту енергію», «Майбутнє країни очима 

дитини», «Охорона праці очима дітей», 

«Дружать діти на планеті», «Космічні 

фантазії». 

 В жовтні всі класні колективи 

взяли активну участь в підготовці і 

проведенні святкових заходів до Дня 

працівника освіти (конкурс осінніх букетів, 

конкурс поробок із овочів і фруктів, 

конкурс вітальних газет). Кращими були 

композиції учнів 6-А, 8-Б, 9-Б 10-А 

класів,11-а -  класні керівники Пастушенко 

Ж.В., Токарева О.В., Богдан Л.О., Вовченко 

Т.Б.  

 Всі класні колективи взяли 

активну участь в заходах по відзначенню 

Дня українського козацтва, річниці 

Олешківської Січі, 75-річниці 

Олешківського району,   Дні театру, 

екологічній акції «Ми – господарі рідної 

гімназії». Класними керівниками проведені 

для учнів тематичні виховні заходи по 

профілактиці туберкульозу, СНІДу, 

формуванню здорового способу життя. 

 В листопаді класні керівники 

разом з дітьми підготували і провели уроки 

мужності, зустрічі з ветеранами – 

визволителями рідного міста від німецьких 

загарбників, тематичні виховні години до 

Дня української писемності і мови, уроки 

толерантності, заходи по вшануванню 

пам’яті жертв голодомору 1932-33 років в 

Україні. Цікаво і змістовно пройшли в 

навчальному закладі акції «Ветеран живе 

поруч», «Милосердя», «Колоски пам’яті», 

«Молодь проти СНІДу», в яких активну 

участь взяли і учні 5-8 класів а також акції 

« В пам`яті назавжди», «Від серця до 

серця», «Мрії збуваються», акції до 

Всесвітнього дня хоспісної та паліативної 
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допомоги, «Допоможи дитині». 

 

Акція із запобігання торгівлі людьми 

 

 В грудні 2018р. в класних 

колективах  пройшли тематичні виховні 

години «Творіть добро, щоб кращим став 

наш світ» (до Міжнародного Дня 

волонтерів), заходи по відзначенню Дня 

збройних сил України, Всесвітнього Дня 

прав людини, години спілкування по 

вивченню традицій та звичаїв українського 

народу. Учні гімназії також взяли участь в 

проведенні декади історії і права, 

благодійній акції «Від святого Миколая до 

Різдва Христового». Незабутніми стали для 

дітей Новорічні святкові програми, якісну 

підготовку до яких слід відзначити класні 

колективи 6-А класу, класний керівник 

Пастушенко Ж.В., 6-В класу, класний 

керівник Кавун О.П., 7-Б класу, класний 

керівник Горбачова Н.Г, 7-А класу, класний 

керівник Ястреб Н.М., 9-А класу – 

Гарбаренко І.І., 11-А класу, класний 

керівник Вовченко Т.Б.  

 В січні 2019р. класними 

керівниками спільно з органами 

учнівського самоврядування проведено 

класні збори по підсумкам І семестру, 

виховні заходи до Дня Соборності 

України,загальношкільний флеш-моб 

«Ланцюг Єднання», заходи в рамках тижня 

шани навчального закладу, до 205-річниці з 

Дня народження Т.Г.Шевченка.(6-а,10-А 

класи стали учасниками Всеукрїнського 

флешмобу у читанні віршів Т.Г.Шевченка). 

 В лютому гімназисти взяли 

активну участь в проведенні тижнів 

іноземних мов і математики, акції «З 

любов`ю в серці», всеукраїнській 

учнівській літературно-мистецькій акції 

«Стежками каменяра», обласному заочному 

конкурсі «Космічні фантазії».                  

 В березні учні середніх класів 

взяли участь у тижні Шевченкового слова, 

тижні мистецтва, кращі дитячі роботи 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва були представлені на районній 

виставці. Учні 4-10 класів брали участь в 

обласному конкурсі поетичних творів 

«Поетичний вернісаж», а також районному 

конкурсі прозових і поетичних творів 

«Поетичний камертон Ліни Костенко» 

(Патріотичні лейтмотиви), де посіли І місце 

у номінації « Кращий читач» - учениця 10-а 

класу Чорнуха Олена. 

 

            Екологічні акції, 2018-2019 н.р. 
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          В квітні учнівські колективи взяли 

участь в декаді екології, численних 

екологічних акціях «Збережемо нашу 

Землю Блакитною і зеленою», «Її 

величність природа», «Обіймемо Землю 

красою й любов’ю», «Чорнобиль: горе і 

біль сьогодення» (до Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії), «Біощит», «Букет 

замість ялинки». 

 

Власноруч виготовлені екологічні сумки 

 В травні 2019р. всі учні взяли 

активну участь в тижні історичної пам’яті, 

міській акції «Подаруй тепло свого серця 

ветеранові», у конкурсі творчих робіт 

«Вулицями рідного міста», урочистих 

заходах до Дня пам`яті і Примирення, Дня 

матері, Дня Європи. На звітних класних 

зборах органи учнівського самоврядування 

звітували про свою роботу в 2018-2019н.р. 

 

Гімназисти на Дні міста 

 Живий інтерес в учнів середніх 

класів викликають екскурсії, походи, 

відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів. 

Ефективно використовують в своїй 

виховній роботі цей фактор класні 

керівники Голуб Г.В., Малига Г.В., 

Лебедєва І.В., Коломенська Л.В., Сирота 

С.С., Чміль О.В., Лобанова Т.С., Токарева 

О.В., Долгополова О.О. 

 

Юні театрали на фестивалі у м. Скадовськ 

          Активну участь учні 5-8 класів 

завжди беруть в спортивних змаганнях, 

конкурсах загальношкільного, міського, 

районного, обласного рівнів.  

 Творчо, інноваційно  підходять до 

організації виховної роботи з учнівським 

колективом класні керівники Вовченко Т.Б., 

Лебедєва І.В., Ястреб Н.М.,Коломенська 

Л.В.   

 Крім вищезазначених загально 

шкільних заходів учні 9-11-х класів у 

вересні 2018р. взяли участь у звітно-

виборчій учнівській конференції та 

засіданні районної ради старшокласників. 

 В жовтні учні старших класів 

взяли найактивнішу участь в підготовці і 

проведенні святкової програми до Дня 

працівників освіти. Крім того учні 9-11 

класів взяли участь у Всеукраїнському 
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конкурсі «Мій рідний край, моя земля», 

керівник Федоров В.В. Особливо 

пам’ятними стали для старшокласників 

День театру, екологічна акція  «Ми – 

господарі рідної гімназії». Представники 

ради парламенту учнівського 

самоврядування взяли участь в районному 

зборі лідерів шкільних дитячих 

громадських організацій. 

 

    В листопаді учні-старшокласники взяли 

участь в районній краєзнавчій конференції 

«Люби і знай свій рідний край», 

загальношкільних акціях «Милосердя», 

«Молодь проти СНІДу». Активну участь 

взяли учні 9-11 класів в декаді історії і 

права, благодійному концерті до Дня 

інвалідів і Дня волонтерів, благодійній акції 

«Від святого Миколая до Різдва 

Христового». До Новорічної святкової 

програми всі класні колективи старших 

класів підготувалися добре. 

                 В січні 2019р. старшокласники 

провели велику пошукову роботу під час 

підготовки традиційного вечора зустрічі з 

випускниками, взяли активну участь у 

підготовці і проведенні тижня шани 

навчального закладу, розпочали пошукову 

роботу в « Вулицями рідного міста», Дні 

дублера. Класними керівниками спільно з 

активами класів проведені тематичні 

виховні години «Українська державність: 

історія і сьогодення», «Моя соборна 

Україна» (до Дня Соборності України); 

«Червона калина на білому снігу» (до Дня 

пам’яті героїв Крут). 

 

Вечір пам’яті загоблого героя в зоні АТО 

Романа Набєгова 

 

 В лютому 2019р. учні 9-11 класів 

взяли участь в тижні іноземних мов, тижні 

математики, декаді науки, 

загальношкільній краєзнавчій конференції 

учнів-старшокласників. Нагальні проблеми 

роботи органів самоврядування 

розглянулися на зборі районної школи 

«Лідер», засіданні ради парламенту, комісій, 

на яких підведено підсумки і сплановано 

роботу на IV чверть, обласному конкурсі 

«Таврійський Барвограй». Окрім того 

юнаки і дівчата не стояли осторонь під час 

підготовки і проведення тижня 

Шевченкового слова, декади мистецтва. 

     Учні 10-А класу (класний керівник 

Богдан Л.О.) взяли активну участь в 

реалізації проекту «ПрофіКемп», ІІІ 

всеукраїнському конкурсі учнівської 

молоді, присвяченому творчості 
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Л.Українки «Змагаймося за життя», 

фестиваль проходив у місті Нова Каховка, 

де команда « Любосвіт» презентувала 

Олешшя і виборола нагороди у 6 

номінаціях. 

 В квітні старшокласники 

представили свої роботи на фотоконкурс 

«Молоде обличчя України», активно 

працювали під час проведення екологічних 

акцій. Учні гімназії взяли участь в міських 

заходах пам’яті Чорнобильської трагедії, 

обласному заочному конкурсі «Натхненні 

театром», обласному заочному конкурсі 

«Українська мова-духовне багатство 

народу».   

 З великою відповідальністю учні 

старших класів в травні місяці взяли участь  

в тижні історичної пам’яті, благодійній 

акції «Ветеран», урочистостях до Дня 

пам`яті і Примирення. В кінці травня в усіх 

класних колективах відбулися звітні  класні 

збори, засідання комісій учнівського 

парламенту, ради парламенту, на яких 

підведено підсумки роботи органів 

самоврядування на всіх рівнях. 

 Ефективно, якісно, організовано 

здійснюється  виховний процес в класних 

колективах, забезпечено безумовну участь 

на високому рівні у всіх загальношкільних 

заходах класними керівниками  

Пастушенко Ж.В.,Ястреб Н.М., Туришевою 

Н.А., Гарбаренко І.І., Токаревою О.В., 

Вовченко Т.Б. 

 Окрім вищезазначеного, протягом 

навчального року у всіх класних 

колективах працювали інформаційні комісії, 

які забезпечували наповнюваність 

інформаційного простору. Так, з вересня по 

травень були випущені наступні 

інформаційні бюлетні: «Безпека 

дорожнього руху» (вересень), «Славетні 

сторінки Олешківської січі», «Диво навколо 

нас» (жовтень), «Видатні особистості 

рідного краю» (листопад), «Наші добрі 

справи», « Ми – волонтери», «Українські 

народні традиції в зимових звичаях і 

обрядах»  

(грудень), «Моя соборна Україна» (січень), 

«Війна дитячими очима» (лютий), 

«Майстри нашого краю» (березень), 

«Врятуймо Землю для нащадків», « Україна 

– космічна держава» (квітень), «Ми 

пишаємося Вами, сивочолі герої!», 

«Україна і Європа – кроки назустріч» 

(травень). 

      З січня 2019 року у місті Олешки 

активно почала працювати громадська 

молодіжна організація «Молодіжна Рада», 

до складу якої увійшли троє учнів 

Олешківської гімназії – Побережна 

Ангеліна ( учениця 9-а класу, Президент 

гімназійного парламенту), Барабаш Галина 

та Стопоренко Ілля – учні 10-а класу. За 

шість місяців діяльності « Молодіжної 

Ради» наші гімназисти проявили активну 

життєву та соціальну позицію, приймали 

активну участь у створення соціальних та 

екологічних промороликів, екологічних 

акціях міста, фестивалях та народних 

святах. 

 На допомогу класним керівникам 

1-11 класів адміністрацією гімназії 

забезпечена якісна підтримка виховного 

процесу в класних колективах соціально – 
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психологічної, педагогічної служби 

навчального закладу, тісна співпраця із 

спеціалістами Центру соціальних служб 

сім’ї та молоді, Центральної районної 

дитячої та юнацької бібліотеки, ЦКД, 

ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ, районної служби 

зайнятості, правоохоронних органів, 

служби у справах неповнолітніх, районної 

та міської ради ветеранів, районної 

організації «Червоний хрест», районної  

організації волонтерів, фахівців районної 

лікарні, санепідемстанції та інших 

державних і громадських організацій. 

 Однак, поряд з позитивними 

фактами ефективної участі класних 

колективів у проведенні загально шкільних 

заходів та реалізації річного плану виховної 

роботи, існують випадки формального 

підходу або повного ігнорування  щодо 

підготовки класних колективів до участі в 

масових заходах, небажання підвищувати 

свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, 

впровадження інноваційних форм роботи з 

учнями окремими класними керівниками. 
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Духовне зростання гімназистів. 

Волонтерство. Благодійність

Вміння відчувати чужий біль, бажання і можливість допомогти – ознака духовної 

зрілості особистості. 

_____________________________________________________________________________ 

 
        В гімназії налічується 27 

волонтерських загонів, які протягом 

навчального року проводили активну 

волонтерську та благодійну роботу. 

         За підсумками 2018-2019 

навчального року кращим волонтерським 

загоном визнано загін  3-А класу, 

класний керівник – Сирота С.С. 

    Під опікою юних волонтерів 

гімназії перебуває 153 особи. 

 

Традиційні благодійни ярмарки 

 

    Протягом навчального року 43 

ветеранам та людям похилого віку 

надано допомогу учнями гімназії. 

          

       Юними волонтерами гімназії надано 

допомогу бійцям у зоні АТО, дітям - 

вимушеним переселенцям. 12 учнів 

пільгових категорій отримали 

канцелярські товари, одяг від ПП Бєлих 

Н.Г., Вінніченко Ю.Б., ліки від «ВІО – 

фарм» ПП Сидоренко О.В., продукти 

харчування від батьківської громади 

навчального закладу. 

 

Благодійний ярмарок 

         Протягом навчального року 

волонтерськими загонами спільно з 

педагогами-кураторами здійснено ряд  

благодійних заходів, справ, проектів: 

 

Благодійна допомога немовлятам в 

дитячому відділенні районної лікарні 
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до дня Святого Миколая 48 учнів із 

категорійних родин отримають 

подарунки, придбані на кошти 

батьківської громади; 

у вересні 2018 р. проведено 

загальношкільну благодійну акцію 

«Допоможи дитині», під час якої 

було забезпечено  теплим одягом 

та взуттям 18 учнів гімназії а 

також передано допомогу дітям 

обласної туберкульозної лікарні; 

 

 

Грудень, 2018 р. 

 

 

Загальна сума зібраних коштів на 

благодійних акціях протягом року  

становить  35 000 грн. 

 

Червень, 2019 р. 

 

Колектив гімназії нагороджено Дипломом ІІ 

ступеня в номінації «Добро починається з 

тебе »регіонального конкурсу «Благодійна 

Херсонщина - 2018» національного проекту 

«Благодійна Україна» 
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Правова освіта.  

Профілактика злочинності

«Знай свої права – виконуй свої обов’язки!»  – провідна ідея право виховної роботи з 

дітьми та підлітками педагогами гімназії. 

_____________________________________________________________________________ 

               

          В 2018 - 2019 навчальному році 

педагогічним колективом гімназії 

здійснювалася змістовна робота з 

правової освіти та профілактики 

злочинності серед дітей та учнівської 

молоді. 

               Зокрема, у грудні щорічно 

проходять у навчальному закладі декада 

правової освіти «На паралельних дорогах 

прав і обов`язків». Під час декади 

правових знань проведено: конкурс 

малюнків для учнів 5-7 класів на тему: «Я 

– громадянин і цим пишаюсь!»; конкурс 

плакатів «Ти людина, а значить маєш 

право!» (8-11 класи); інформаційні 

години «10 грудня – Міжнародний день 

захисту прав людини»; правовий 

лекторій серед учнів 5-8 класів: «Чи 

відповідають неповнолітні за свої 

вчинки?; «Чи знаєте ви свої права та 

обов`язки?».

 

 

 У січні 2019 року  проведено 

тиждень правових знань, під час якого 

відбулися правовий практикум «Як 

захистити свої права, не порушуючи 

права інших» (5-8 класи); дискусію не 

тему: «Закон чи мораль: що вище?» (9-11 

класи); засідання в клубі «Фіміда» на 

тему: «Життя людини починається в 

сім`ї» (9-11 класи).  

 При учнівському парламенті діє 

комісія «Захисту прав дитини», мета якої 

комісії - слідкувати за дотриманням 

нормативно-правових документів 

державного та міжнародного 

законодавства, забезпечувати захист 

основних положень «Конвенції прав 

дитини, Конституції України. Комісія 

бере активну участь у вихованні правової 

культури учнів; випускає правові 

інформаційні бюлетні; веде роботу 
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«Правового консультпункту»; координує 

роботу відповідних комісій у класах. 

 

 

Під керівництвом педагога-куратора 

Горбачової Н.Г. співпрацює з відділом 

юстиції Олешківського району; 

кримінальною міліцією у справах 

неповнолітніх; податковою інспекцією; 

соціальною службою для дітей, сім`ї та 

молоді та іншими організаціями, що 

сприяють захисту прав дітей.  

 У практику роботи закладу 

увійшло проведення Днів інспектора 

КМСН. Так, 07.11.2014р. пройшов День 

інспектора КМСН, під час якого 

працівниками поліції проведено 

профілактичну роботу з учнями «групи 

ризику».  

           З метою проведення 

правороз`яснювальної роботи серед учнів 

запрошуються представники юстиції.  У 

цьому навчальному році  фахівцями 

ОРЦСССДМ проведено тренінги серед 

учнів на теми:  

 «Права та обов’язки дітей» (5 

класи),  

 «Конструктивне вирішення 

конфліктів у взаємостосунках» (9 

клас),  

 «Правопорушення та злочинність» 

(10 клас),  

 «Попередження домашнього 

насильства» (11 клас). 

 

          З метою профілактики злочинності 

та запобігання правопорушень серед 

підлітків у навчальному закладі створена 

Рада профілактики, наркологічний пост, 

комісія «Здоров'я» при учнівському 

парламенті, ряд профілактичних заходів 

здійснюється соціальним педагогм та  

психологічною службою.  

          Станом на 25.06 2019 року на 

внутрішньо шкільному обліку 

знаходиться троє учнів, схильних до 

правопорушень та протиправних дій, 

схильних до тютюнопаління, вживання 

алкогольних напоїв - 4. Учнів на обліку 

КМСН не має.  

         . 
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Зустрічі з цікавими людьми

Зустрічі з цікавими людьми, що досягли в житті успіху, допомагають дітям 

навчитися долати труднощі, робити правильний вибір і досягати поставлених цілей. 

_____________________________________________________________________________ 

В 2018-2019 навчальному році гостями Олешківської гімназії були: 

 

         Учасники бойових дій в зоні АТО                                

 

 

   Мама загиблого героя Набєгова Романа 

 

 

 

            Бредихіна Валентина Миколаївна, 

                завідуюча музею ЦДЮТ 

 

 

    Шльонський В.В., сімейний лікар
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Школа лідерів

Відповідальність, самостійність, ініціативність, уміння аналізувати і приймати 

рішення – питання і завдання, які вирішують органи учнівського самоврядування. 

_____________________________________________________________________________ 

LOGOСтруктура

учнівського парламенту

Комісія

“По захисту прав дитини”

Комісія

“Дисципліни і порядку”

Комісія

“Знання”

Комісія

“Суспільно-корисних

і добрих справ”

Комісія

“Патріотичної роботи”

Комісія

“Інформ-прес”

Комісія

“Здоров’я”

Комісія

“Дозвілля”

Президент

учнівського

парламенту

       

Яскравим прикладом соціальної 

активності гімназистів є система 

самоврядування, яка успішно функціонує 

в навчальному закладі і є змістовною 

формою демократичної побудови життя 

учнівського колективу. Учнівський 

парламент складається з 35 членів і 

об'єднує в собі комісії: "Знання", 

"Дисципліни і порядку", "Здоров'я", 

"Захисту прав дитини", "Патріотичної 

роботи", "Суспільно-корисних і добрих 

справ», «Дозвілля», «Інформаційного 

центру», ради лідерів та старостату. 

Упраління роботою органів 

самоврядування протягом року 

здійснювала рада парламенту, яку 

очолював президент учнівського 

парламенту Побережна Ангеліна. Рада 

парламенту координує також діяльність 

відповідних комісій в учнівських 

колективах. 

 

Активісти учнівського самоврядування  

в дії 

На рахунку органів 

самоврядування велика кількість 

корисних, соціально-значущих справ, 

зокрема: «Допомогти армії», «Серце до 

серця», «Хвиля доброти»: 

- акції «Молодь-ветеранам», 

«Милосерддя», «Ветеран живе 

поруч», «Подаруй книгу 

шкільній бібліотеці», «1000 

добрих справ», «16 днів проти 

насилля», «Молодь – здоровий 

спосіб життя», Допоможемо 

зимуючим птахам», екологічні 

акції «Посади дерево», 

«Зробимо світ кращим», «З 

пам’яттю в серці», «Біощти», 

«Букет замість ялинки»; 

- волонтерська робота; 

- тиждень правової освіти і 

правових знань; 



 79 

- тиждень шани навчального 

закладу; 

- роки мужності, зустрічі з 

ветеранами ВВВ, воїнам – 

інтернаціоналістами, 

ветеранами педагогічної праці, 

військовими зони АТО; 

- тиждень Шевченкового слова 

«Дзвенять Кобзареві струни»; 

- фестиваль дитячої творчості 

«Таврійський барво грай»; 

- конкурс патріотичної пісні 

«Пісні, обпалені війною» (9-11 

класи); 

- спортивне свято «Нумо, 

козачата» (6-7 класи); 

- святково-розважальна 

програма «Осінній вернісаж» 

(7-8 класи); 

- незабутні новорічні свята: 

відвідували учні 1-4, 5 класів 

Новорічні дійства у 

драматичному і ляльковому 

театрах, учні 6-11 класів 

Новорічне дійство у Центрі 

дитячої та юнацької творчості; 

- «Численні родинні свята; 

- Участь у Всеукраїнській акції 

«Голуб миру» . 

 

Засідання молодіжної ради 

 

Громадянська освіта і громадянське 

виховання особистості в гімназії 

ефективно забезпечує процес розвитку і 

формування громадянина, особистості, в 

якій органічно поєднуються високі 

моральні чесноти, громадянська зрілість, 

патріотизм, самоактивність, творче 

начало, почуття обов'язку та 

відповідальність перед суспільством, 

Батьківщиною.

 

У 2018-2019н.р. учні гімназії 

працювали над реалізацією соціальних 

міні- проектів за напрямами: 

- Молодь самоврядує в гімназії 

та громаді;  

-  Молодь дбає про навколишнє 

середовище; 
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- Молодь захищає права і 

свободи; 

-  Молодь зберігає пам'ять; 

- Молодь вміє мріяти і діяти; 

- Молодь навчається 

милосерддю; 

- Молодь загартовує дух та тіло. 
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Свята в гімназії

Свята в гімназії – це колективно-творча справа учнів, педагогів та батьків. Це 

яскраве, цікаве, захопливе і водночас пам’ятне дійство. 

_____________________________________________________________________________

 

Свято Першого дзвоника,  

вересень 2018 р. 

 

Особливу увагу педагогічний колектив 

гімназії приділяє традиційним шкільним 

святам: Першого дзвоника, Посвяти в 

першокласники, Новорічних ранків, вечір 

зустрічі випускників, свято майбутніх 

першокласників, свято Останнього 

дзвоника, випускний бал.  

 

Останній дзвоний у випускників 

 

Проявили свої таланти і здібності учні 

початкових класів  гімназисти на 

традиційних обрядових святах, 

різноманітних конкурсах, виставках тощо. 

 

Виявили свої творчі здібності в 

різноманітних видах мистецтва в 

традиційному конкурсі – огляді 

«Таврійський барвограй». Переможцями 

районного та призерами обласного етапів 

конкурсу стали вихованці творчих 

колективів: 

 Зразкова вокальна студія 

«Сузір’я», керівник Червонюк 

В.Б.; 

 Хореографічний ансамбль «Перші 

паростки», Керівник Рапштинська 

Т.М. 

 Клуб «Умілі рученята», керівник 

Бабечко О.О.; 

 Ізостудія «Спектр», керівник  

Павленко В.Р.. 

Традиція проведення родинних свят була 

продовжена і в цьому навчальному році. 

Такі заходи зближають дітей, батьків і 

педагогів, дозволяють батькам побачити 

своїх дітей в новому, артистичному 

амплуа, а дітям допомагають подолати 

страх публічних виступів і допомагають  

повній мірі розкрити свій творчий 

потенціал
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Музейна педагогіка

Уроки історії рідного краю, славетні сторінки розвитку навчального закладу 

найкраще сприймаються гімназистами саме в музеї.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Надбання та збереження  

історичної, культурної і духовної пам’яті 

закладу освіти є моральним обов’язком 

кожного учасника освітнього процесу 

Олешківської гімназії. 

Пошуково-дослідницька робота в 

навчальному закладі здійснюється 

учнями як в урочний так і в позаурочний 

час під керівництвом сучасних педагогів 

історії:  Місько Н.А., Горбачової Н.Г., 

Федорова В.В.. 

На базі Олешківської гімназії 

здійснює пошукову роботу творче 

об’єднання «Джерело», до складу якого 

входять гімназисти 9-11 класів. Вони 

результати своєї роботи представляють 

під час ряду заходів (наукова звітна 

конференція). Також учасники 

об’єднання беруть участь у конкурсах 

(«Історія міст і сіл України», «Скарби 

пам’яті» ).  

         Музей Бойової слави (за профілем  

героїко-патріотичний), є невід’ємною 

частиною історії розвитку нашого міста, 

району, області. Даний музей було 

відкрито для відображення історичних 

подій часів Великої Вітчизняної війни і 

розкриття долі наших земляків, котрі 

стали героями тих часів, поклали своє 

здоров’я, навіть життя для того, щоб ми в 

наш час жили вільно. 

         Особливу увагу хотілось би 

приділити  речовим джерелам. Майже всі 

експонати були отримані музеєм саме 

учнями та співробітниками навчального 

закладу. Нещодавно колекція була 

поповнена ветераном педагогічної праці  

С.Л. Петером, який подарував залишки 

авіабомби та гранати часів Великої 

Вітчизняної війни, знайденого 

пошуковцями на території колишнього 

Цюрупинського плацдарму. 

           У фондах музею також 

зберігаються два рукописні томи з історії 

навчального закладу, а також збірка 

стендів «Від Олешківського повітового 

училища до Олешківської гімназії.».   

            В 2018-2019 навчальному році 

учнями-пошуковцями, під керівництвом 

учителя історії Федорова В.В., зібрано 

матеріал про випускників навчального 

закладу та батьків нинішніх учнів, які 

захищають Україну в наш час та 

оформили  нову фото виставку.     

Вище зазначені матеріали 

створюють цілісне ставлення до родини, 

суспільства та держави. Це дає змогу 

сформувати активного, свідомого та 

цілеспрямованого громадянина держави, 

який з цінністю буде відноситися до 

минулого та майбутнього України. 

           Часті гості гімназисти і в 

районному музеї ветеранів АТО, 
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Олешківському краєзнавчому музеї, 

музеях м. Херсона та області. 

 

 

 

Незабутні враження в музеї ветеранів АТО 

   

                     В музеї ЦДЮТ 
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Навчальні екскурсії 

Навчальні екскурсії – одна із невід’ємних складових організації освітнього процесу 

для учнів 1-4 класів та гімназистів. 

__________________________________________________________________________ 

      Протягом 2018-2019 навчального 

року педагогами гімназії організовано та 

проведено ряд незабутніх навчальних 

екскурсій:  

 12 пішохідних екскурсій містом; 

 Відвідування районної бібліотеки 

для дітей ( 18 екскурсій); 

 Відвідування Херсонського 

академічного музично-

драматичного театру ім.. М. 

Куліша ( 3 екскурсії); 

 Відвідування обласного дитячого 

лялькового театру (2 екскурсії); 

 Відвідування історико-

розважвльного комплексу «Зелені 

хутори Таврії»;  

 Екскурсія до м. Миколаєва; 

 Екскурсія до олешківського лісу 

( « стежка здоров'я»); 

 Відвідування обласного 

планетарію ; 

 ТРЦ « Фабрика» , «Джамп-парк»; 

 Пішохідні екскурсії історичними 

місцями  м.Херсона; 

 Навчальна екскурсія до с.Саги 

(Гран-прікс); 

  Відвідування Чорноморського 

заповідника, м. Гола Пристань  

 Екскурсія до Олешківської 

швейної фабрики; 

 Екскурсія до Олешківської  

пожежної частини; 

 

 
 

  Екскурсія до районного центру 

зайнятості 

 

 
 

 Яскраві враження учасників команди 

«Любосвіт», 10-А клас

 



 85 

                                 

   Екскурсія до обсерваторії, вчитель Пастухова І.А. 
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Медіатека, бібліотечно- інформаційний 

центр

Сучасний бібліотечно-інформаційний центр гімназії – важливий компонент 

освітнього  процесу. 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Протягом 2018 – 2019  навчального 

року роботу медіатеки закладу освіти 

було сплановано  відповідно до 

“Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу” 

та вимог навчально-виховного процесу . 

       Робота  здійснювалася за  

напрямками: 

 робота з активом, 

 робота з гімназистами, школярами, 

 робота з вчителями - 

предметниками, класними 

керівниками, робота з батьками. 

      Склад читачів, записаних на 

абонемент у 2018 – 2019  навчальному 

році  становить  725 читачів.  

       В І півріччі 2018-2019 навчального 

року медіа теку відвідували 535 читачів, 

книговидача склала 835 екземплярів. В ІІ 

півріччі – 604 читача відвідали 

книгозбірню, книговидача склала 895 

екземплярів. 

       Книжковий фонд бібліотеки – 46542 

книги, із них художньої та методичної 

літератури 20727, підручників 25815, 

періодичних видань -14 комплектів. 

Здійснено підписку періодичних 

видань на ІІ півріччя 2019 року у 

кількості 15 комплектів. 

 Головною метою роботи шкільної 

бібліотеки є надання допомоги учням і 

педагогам у забезпеченні їхніх 

інформаційних потреб.  

 

Медіатека  забезпечує надання 

учням та вчителям інформації в повному 

обсязі. Інформаційний фонд складають: 

книжковий фонд, періодичні видання, 

світова мережа Інтернет. Пошук 

інформації відбувався за допомогою 

довідково-бібліографічного апарату, який 

включає в себе бібліотечні каталоги, різні 
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види картотек, ксерофонд, та 

використання мережі Інтернет.  

          З метою пробудження 

пізнавального інтересу та поглиблення 

знань учнів, виконувалися тематично-

інформаційні запити учнів згідно 

шкільної програми «Обдарована дитина». 

   Бібліотекар Гвоздьова Н.М. 

здійснювала індивідуальні запити учнів 

навчального та особистого характеру 

щоденно. 

   Особлива увага приділялася 

тематично-інформаційним запитам 

проектної діяльності як учнів, так і 

вчителів.  

  Цікавою та корисною для учнів та 

вчителів гімназії була інформація, яка 

знаходилася на тематичних та книжкових 

виставках.

 

 

   Протягом навчального року у 

бібліотеці були оформлені такі книжкові 

виставки:  

 «Книги – ювіляри 2018 року»,  

 «Найчитанніші книги нашої 

бібліотеки»,  

 «Книга у моєму житті...»,  

 «Читаємо у домашньому колі»,  

 « Україна – перлина світу»,  

 «Унікальна Херсонщина»,  

 «Олешки мої зачаровані…»,  

 «Голодмор – геноцид нації»,  

 «Рядки, обпалені війною»,  

 «Пропусти Чорнобиль крізь серце»… 

 

 Відповідно до календаря знаменних 

і пам’ятних дат щотижня на 

інформаційних стендах І поверху було 

розміщено  ілюстровані тематичні  

виставки до дня конституції України, до 

Дня незалежності та Державного 

Прапора України, до Міжнародного дня 

миру, до дня партизанської слави, 

Всеукраїнського дня бібліотек, до дня 

працівників освіти, до дня українського 

козацтва, до дня визволення України від 

фашистських загарбників, до дня 

української писемності та мови, 

Міжнародного дня толерантності, до дня 

пам’яті жертв голодоморів, до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 

Міжнародного дня прав людини, до 

зимового циклу свят, до дня соборності 

України, до дня пам’яті Героїв Крут, до 

Міжнародного дня рідної мови, до 

міжнародного жіночого дня, до 

вшанування творчості Т. Г. Шевченка, до 

Міжнародного дня дитячої книги тощо. 

    

Згідно річного плану роботи шкільної 

бібліотеки кожного місяця поновлювався 

куточок «Календар пам’ятних дат». 

Відповідно до подій місяця було 

підготовлено цикл літературних 
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викладок, книжкових виставок, 

тематичних бесід на теми:  

Жовтень 

День людей похилого віку.  

День вчителя.  

Листопад 

День української писемності и мови.  

День толерантності.  

Всесвітній день дітей. 

День пам’яті жертв голодомору.  

Грудень 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

День захисника України. 

День прав людини.  

Чудотворця Миколи. 

Січень 

День соборності України. 

Т.Г. Шевченко - поет, оспіваний 

народом. 

Річниця бою під Крутами. 

Лютий  

Леся Українка.  

Безпека дорожнього руху.  

Березень  

До дня народження Т.Г. Шевченка. 

Квітень  

Всесвітній день здоров’я; 

Міжнародний день визволення 

в’язнів фашистських таборів; 

Всесвітній день авіації і 

космонавтики; 

Міжнародний день пам’ятників та 

історичних місць; 

День пам’яток історії та культури; 

Дзвони Чорнобиля;  

Молодь за здоровий спосіб життя. 

Травень  

День матері. 

Визволення України від німецько-

фашистських загарбників. 

  

Для підвищення читацької 

активності учнів систематично 

проводяться бесіди масового та 

індивідуального характеру з учнями-

читачами про допомогу в доборі книг у 

бібліотеці, про збереження життя книги, 

про читання книг та запис прочитаного 

до читацького щоденника. 

 Під час індивідуального 

обслуговування користувачам постійно 

надається допомога у використанні 

довідково-бібліографічного апарату 

бібліотеки.

 

 

Ефективність бібліотечно-

інформаційного обслуговування читачів 

залежить від знання читацьких інтересів, 

урахування потреб учнів, вчителів, 
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батьків, динаміки їхніх читацьких 

якостей.  З учнями 3х-4х класів 

проведено бесіди за темами : «Мій 

улюблений герой», «Моя улюблена 

казка», «Найкумедніший епізод 

прочитаного».     

З метою підвищення якості читання 

та популяризації книги з учнями 1-6 х 

класів систематично проводяться бесіди 

індивідуального та групового характеру з 

таких тем : «Книги – морська глибина...», 

«Книга – найкращий товариш», «Книга 

навчить як на світі жити», «Важливість 

читання у житті»… 

 Кожній конкретній групі читачів 

притаманні свої закономірності читання, 

мотиви звернення до літератури, критерії 

оцінок прочитаного. Аналіз 

інформаційних потреб, запитів читачів, 

читацьких формулярів сприяє більш 

якісному формуванню бібліотечного 

фонду, більш системному підходу в 

організації обслуговування з метою 

зростання читацької активності. 

Протягом року  було проведено аналіз 

читацьких формулярів районної дитячої 

бібліотеки учнів гімназії. Результати 

показали середній рівень читання учнів 

гімназії. 

При вивченні читацьких потреб 

використовуються найрізноманітніші 

методи, застосування яких дозволяє 

отримати достовірні висновки про 

характер, мотивацію читання. 

         

         Важливу роль в житті бібліотеки 

гімназії відіграє актив читачів.  Члени 

активу допомагають у проведенні 

масових заходів, виховних годин, 

підготовці бібліотечних уроків, виставок 

– презентацій, розробці цікавих завдань, 

конкурсів. Юні книголюби в 

інформаційних куточках своїх класів 

розміщують повідомлення про боржників 

класу, цікаву інформацію про певні події 

в історії, різноманітні цікавинки, 

інформують учнів про заходи, які будуть 

відбуватися в бібліотеці. Крім цього, 

одним з найголовніших завдань активу 

залишається робота по збереженню та 

ремонту художньої літератури, 

підручників. 

          Активно працюють друзі 

бібліотекаря в рамках Всеукраїнської 

акції «Живи, книго!». Готують і 

проводять рейди – перевірки стану 

підручників по своїх класах, підводять 

підсумки перевірок, результати 

висвітлюють в  розташування фонду 

підручників та художньої літератури, 

здійснюють штампування нових 

підручників, підрахунок підручників в 

книгосховищі, підготовку їх до видачі. 

Група активістів бібліотеки допомагають 

в роботі з читачами: готують та 

проводять різні бесіди індивідуального та 

групового характеру. 

    Масова  бібліотечно-

бібліографічна робота  була спрямована 

на інформування широкого кола читачів. 

Для цього в шкільній бібліотеці 

функціонували такі бюлетені: «Нові 

надходження», «Періодичні видання», 

«Живи, книго!», «Книги – ювіляри року», 
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«Календар місяця, «Радимо прочитати», 

«Книжкова лікарня», більше інформації 

користувачі могли знайти на тематично-

інформаційних книжкових виставках. 

 

У роботі шкільної бібліотеки 

важливу роль відіграють як 

індивідуально-групові форми роботи, так 

і масові заходи. Так, у 2019 році для 

першокласників навчального закладу 

активні читачі-гімназисти підготували і 

провели свято «Посвята в читачі», де 

дітлахів розважали улюблені казкові 

герої, діти співали пісні, розповідали 

вірші та отримали свої перші читацькі 

квитки. 

 

З метою підвищення читацької 

активності та популяризації літератури, 

надання бібліотечно-бібліографічних 

знань з 6 жовтня по 31 жовтня 2018 року 

в навчальному закладі проходив 

Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек. Відповідно до розробленого 

плану заходів активну участь у місячнику 

брали учні 1-11 класів.  Проведено такі 

заходи: 

1. Інформаційний бюлетень 

«Неймовірні факти про 

бібліотеки», 1-11 кл; 

2. День інформації «Книжкові 

іменини», 1-11 кл;; 

3. Інформаційна виставка в 

бібліотеці «Книги – ювіляри 

2019  року»; 

4. Конкурс малюнків 

«Українська книга 

майбутнього», 2-11 кл.; 

5.  Огляд книг «Ці казки – 

скарби народні», 3-і кл.; 

6. Перегляд мультфільмів 

«Подорожуємо країною 

казок», 3-4 кл.; 

7. Виставка-огляд  дитячої 

періодики «Журнали і газети 

для дітей» . Конкурс на 

кращу ілюстрацію до 

улюбленої книги «Я малюю 

казку»; 

8. Інформаційно-тематична 

виставка до дня українського 

козацтва 

                  «Степ та воля – козацька 

доля»; 

9. День інформації «Твори 

письменників рідного краю»; 

10.  Конкурс міні-творів «Наша 

бібліотека»; 

11.  Інформаційний коктейль  у 

бібліотеці « У світі читання» 

Бібліотечний урок на тему 

«Знамениті бібліотеки світу», 

11-і кл.; 

12.  Інформаційний коктейль  у 

бібліотеці « У світі читання»; 

13.  Інформаційно-тематична 

виставка «У світі 

бібліотечних цікавинок»; 

14.  Відеожурнал на тему 

«Видатні постаті минулого 

України»; 
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15.   Конкурс міні-творів 

«Бібліотека майбутнього», 6-

7 кл; 

16.  Круглий стіл «Книга у 

моєму житті». Конкурс на 

краще написання вірша про 

книгу та бібліотеку. 9-і кл. 

        

          Для популяризації літератури 

активом бібліотеки проведено тиждень 

читання для учнів 1-11 класів. 

Відбувалися презентації нових книг, 

тематичних виставок, огляди літератури, 

інформаційні хвилинки, виховні години, 

створюються тематичні мультимедійні 

презентації,  фотоколажі, тощо.  

        Відповідно до робочого плану 

шкільної бібліотеки для учнів 1 – 11 

класів були проведені заняття з 

бібліотечно-бібліографічної грамотності 

за темами: 

1 кл .- Екскурсія до бібліотеки.  

Вибір книги та її основні елементи. 

2 кл. – Структура книги. Художнє 

оформлення дитячої книги. 

3 кл. – Самостійний вибір книг у 

бібліотеці. Довідковий апарат бібліотеки. 

4 кл. – Створення книги. Різновиди 

літератури. 

5 кл. – Твої помічники у виборі книг 

у бібліотеці. Вибір книг у бібліотеці. 

6 кл. – Бібліографічні посібники.  

7 кл. – Довідково-бібліографічний 

апарат бібліотеки. 

8 кл. – Енциклопедична і довідкова 

література. 

9 кл. – Каталоги і картотеки 

бібліотеки. Робота з енциклопедичною                                      

літературою. 

10 кл. – Робота з джерелами 

інформації. Довідковий апарат бібліотеки. 

11 кл. – Довідковий апарат сучасної 

бібліотеки. Найкращі віртуальні 

бібліотеки світу 

 

За 2018 – 2019 навчальний рік 

Гвоздьовою Н.М. проведено 46 

бібліотечних уроків. Проведено заняття з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій на такі теми: 

«Як народилася книга», «Історія 

виникнення перших книг», «Історія 

писанки», «Книги-ювіляри 2019 року», 

«Надзвичайні ситуації в нашому житті», 

«Ми за здоровий спосіб життя», «Люди, 

сильні духом» (до дня людини з 

обмеженими можливостями), цикл 

презентацій про героїв ВВВ, «Сучасні 

бібліотеки у світі», «Значення книги у 

житті людини», «Вплив комп’ютера на 

організм людини», « Давні носії 

інформації», «Українці – нобелевські 

лауреати», «Писемність – поштовх до 

розвитку людства», «Безпека в Інтернеті» 

та ін. 

     

  Протягом року бібліотекар 

Гвоздьова Н.М. брала активну участь  у 

різноманітних онлайн-семінарах 

шкільних бібліотекарів, педагогічних 

радах та нарадах при директорові, де 

будо висвітлено питання забезпеченості 

учнів навчальною літературою та рівня 

читанності гімназистів.  
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Протягом  травня-червня 2019 року  

здійснено здачу та видачу підручників 

учням гімназії. Забезпеченість учнів 

підручниками становила 97 %.  

  

     

         

  

Оснащення інформаційного центру 

сучасними інформаційними засобами дає 

можливість удосконалювати освітній 

процес, покращує індивідуальну, групову, 

самостійну, науково-пізнавальну, творчу 

діяльність учнів, забезпечує вільний 

доступ до життєдіяльності в сучасному 

суспільстві, формує навички 

самостійного отримання необхідних 

знань. 

        Медіатека  тісно співпрацює з 

творчими об`єднаннями шкільної 

академії «Гармонія». Обдаровані діти 

прагнуть розвивати свої здібності, 

орієнтуватися в  літературному просторі. 

А це можливо тільки за умов 

упровадження мультимедійних 

технологій, розвитку мережевої взаємодії 

бібліотек, підключення до світової 

системи Інтернет.

                 

       Ігри патріотів Херсонщини, 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

Спорт в житті гімназистів

Велика увага педагогічного  колективу гімназії приділяється фізичному вихованню 

дітей та учнівської молоді, формуванню здорового способу життя, щоденної рухової 

активності. 

_____________________________________________________________________________ 

            На базі Олешківської гімназії 

працюють спортивні секції з легкої 

атлетики, волейболй, баскетболу, 

футболу, секція стрільби з пневматичної 

гвинтівки, які ведуть вчителі фізичної 

культури Туришева Н.А., Соколов В.Є., 

Правдюк С.О., Чорна К.І., Мягков Д.С. 

 

Юні спортсмени з улюбленим вчителем 

 

            Тісно співпрацює заклад освіти з 

позашкільними закладами по залученню 

гімназистів до активної фізичної 

діяльності, здорового способу життя. 

Учні гімназії залюбки відвідують гурток 

спортивного туризму при ЦДЮТ, 

керівник С. Федорінов. Гарних 

результатів досягли юні спортвсмени-

гімназисти, вихованці Олешківської 

спортивної 

школи.

 

 

 

         Продовжується співпраця закладу 

освіти і з обланою організацією 

«Інваспорт» по залученню до занять 

спортом дітей з ООП. Згідно укладеного 

договору на базі гімназії працюють секції 

для дітей з ООП з легкої атлетики, 

штовхання 

ядра.

 

 

         За підсумками 2018-2019 

навчального року гімназисти посіли ІІ 
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загальнокомандне місце в районній 

спартакіаді школярів. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переможці районного конкурсу 

«Олімпійське лелеченя» 

 

Графік роботи спортивних секцій на базі  

спортивного залу Олешківської  гімназії  

у 2018 – 2019 н.р.  

 

№ ПІБ учителя Назва секції Тиждень «А» Тиждень «Б» 

1 

 

Соколов В.Є. Баскетбол, 

волейбол 

вівторок 

14.15 – 15.30 

вівторок 

14.15 – 15.30 

«Влучний стрілок» Понеділок 

14.15 – 15.45 

П’ятниця 

14.15. - 15.45 

Понеділок 

14.15. – 15.45 

П’ятниця 

14.15. - 15.45 

2 Туришева Н.А., 

Мягков Д.С. 

Баскетбол четвер 

14.15 – 15.45 

четвер 

14.15– 15.45 

Легка атлетика п’ятниця  

14.15 – 15.45 

п’ятниця  

14.15 – 15.45 

3 Правдюк С.О. Баскетбол, волейбол середа 

14.15 – 15.45 

середа 

14.15 – 15.45 

4 Чорна К.І. Футбол Середа 

14.15. – 15.00 

Четвер 

14.15 – 15.00 

Вівторок 

14.30. – 15.00 

Середа 

14.15. – 15.00 

 



 95 

 

            
 

Відкриття футбольного поля для міні-футболу зі штучним покриттям, 2019 р.  
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Співпраця з баьківською громадою. 

Педагогічний всеобуч

В 2018-2019 навчальному році проведено 9 засідань педагогічного всеобучу.  

До батьківського комітету гімназії  входять голови батьківських комітетів 27 

класних колективів. Головою батьківського комітету гімназії у 2018-2019 н.р. обрано 

Бєліх Надію Геннадіївну 

_____________________________________________________________________________ 

         На засіданнях батьківського 

комітету протягом року обговорювалися 

питання і приймалися рішення з навчання 

і виховання дітей, харчування і 

обслуговування, госодаоські питання, 

про зміст і форми додаткового освітнього 

простору гімназії, співпраця з 

державними та громадськими установами, 

волонтерська діяльність, питання 

благоустрою території закладу освіти. 

Заслуховувалися звіти адміністрації, 

голів батьківських комітетів. 

 

Вихованість людини, її гарні манери, 

його повага до інших людей і до самого 

себе починається з дитинства. Дитина 

копіює і засвоює модель поведінки, яку 

він бачить в родині. Сім’я повинна вчити 

дитину не тільки законам людського 

існування, але й законам спільного 

проживання. Допомогти батькам 

розібратися в складних питаннях 

навчання і виховання допомагає 

«Батьківський педагогічний всеобуч». 

Протягом року батьки мали можливість 

отримувати індивідуальну консультацію 

з будь-яким педагогом і отримати 

відповіді на хвилюючі питання. 

 

 

       Спортивне свято на лісовій галявині 

  

 

 

 

 

 

 



 97 

Фінансово-господарська діяльність 

гімназії

Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється у відповідності до 

чинного законодавчства, зокрема ст 78, 79, 80  Закону України «Про освіту» з 

урахуванням вимог Статуту. Організація бухгалтерського обліку, звітності, 

виконання кошторису, видатків, матеріально-технічного забезпечення, 

господарського обслуговування, роботи з охорони праці, надання юридичних послуг 

закладу здійснюється на договірних засадах комунальною установою «Центр по 

обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради 

Херсонської області» 

____________________________________________________________________________ 

         Всього витрати на утримання 

закладу освіти у 2018 році  складають 

24 212 601 грн.,  з них  з районного 

бюджету виділено 12 772 196 грн.  

         За рахунок державної субвенції у 

період з липня  по грудень 2018 року 

здійснено виплату заробітної праці 

педагогічним працівникам: 

 Заробітна плата з нарахуваннями 

на заробітну плату  (КПКВ 2111, 

2120)– 3 961 987 грн. 

   За рахунок коштів районного 

бюджету профінансовано у ІІ 

півріччі 2018 року 1 374 161 грн.: 

 На предмети і мітеріали (КПКВ 

2210) виділено 134 753 грн. (в 

тому числі і на утримання 

шкільного автобусу): 

Липень 2018 р. – 12455 грн.; 

Серпень 2018 р. – 12456 грн.; 

Вересень 2018 р. – 27455 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 27455 грн.; 

Листопад 2018 р. – 27 455 грн.; 

Грудень 2018 р. – 27477 грн. 

 На медикаменти (КПКВ 2220) – 

576 грн.: 

Липень 2018 р. – 0 грн.; 

Серпень 2018 р. – 0 грн.; 

Вересень 2018 р. – 576  грн.; 

Жовтень 2018 р. – 0 грн.; 

Листопад 2018 р. – 0  грн.; 

Грудень 2018 р. – 0  грн. 

 На продукти харчування (КПКВ 

2230) – 57231 грн. 

Липень 2018 р. – 0грн.; 

Серпень 2018 р. – 0грн.; 

Вересень 2018 р. – 14309  грн.; 

Жовтень 2018 р. – 14309 грн.; 

Листопад 2018 р. – 14309 грн.; 

Грудень 2018 р. – 14304 грн. 

 На оплату послуг (КПКВ 2240) – 

46072 грн.: 

Липень 2018 р. – 7678 грн.; 

Серпень 2018 р. – 7678 грн.; 

Вересень 2018 р. – 7678  грн.; 

Жовтень 2018 р. – 7678 грн.; 

Листопад 2018 р. – 7678  грн.; 

Грудень 2018 р. – 7682 грн. 
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 Видатки на відрядження (КПКВ 

2250), в т.ч. підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на базі КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної 

освіти» склали 16556 грн.: 

Липень 2018 р. – 1684  грн.; 

Серпень 2018 р. – 1684 грн.; 

Вересень 2018 р. – 1684 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 5454  грн.; 

Листопад 2018 р. – 1684  грн.; 

Грудень 2018 р. – 1366  грн. 

 Оплата на водопостачання та 

водовідведення (КПКВ 2272) 

склала 11 102 грн. 

Липень 2018 р. – 1693  грн.; 

Серпень 2018 р. – 1130 грн.; 

Вересень 2018 р. – 1505 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 2446  грн.; 

Листопад 2018 р. – 2070  грн.; 

Грудень 2018 р. – 2258  грн. 

 Оплата електроенергії (КПКВ 

2273) – 79 288 грн. 

Липень 2018 р. – 4550 грн.; 

Серпень 2018 р. – 42290 грн.; 

Вересень 2018 р. – 7540  грн.; 

Жовтень 2018 р. – 5980 грн.; 

Листопад 2018 р. – 8788 грн.; 

Грудень 2018 р. – 10140  грн. 

 Оплата природного газу (КПКВ 

2274) – 223720 грн.: 

Липень 2018 р. – 0 грн.; 

Серпень 2018 р. – 0 грн.; 

Вересень 2018 р. – 0 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 23800 грн.; 

Листопад 2018 р. – 83300 грн.; 

Грудень 2018 р. – 116620 грн. 

 Оплата комунальних послуг 

(КПКВ 2270) склала 276 110 грн. 

Липень 2018 р. – 6243 грн.; 

Серпень 2018 р. – 5420 грн.; 

Вересень 2018 р. – 9045 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 32226 грн.; 

Листопад 2018 р. 94158 грн.; 

Грудень 2018 р. – 129018 грн. 

 Використання товарів і послуг 

(КПКВ 2200) – 528298 грн. 

Липень 2018 р. – 28060 грн.; 

Серпень 2018 р. – 27238 грн.; 

Вересень 2018 р. – 60747грн.; 

Жовтень 2018 р. – 87122грн.; 

Листопад 2018 р. – 145284 грн.; 

Грудень 2018 р. – 179847  грн. 

 Інші видатки (КПКВ 2800) – 455 

грн. 

Липень 2018 р. – 228  грн.; 

Серпень 2018 р. – 0 грн.; 

Вересень 2018 р. – 0 грн.; 

Жовтень 2018 р. – 227 грн.; 

Листопад 2018 р. – 0 грн.; 

Грудень 2018 р. – 0 грн. 

На 2019 рік згідно планових 

призначень загального фонду 

передбачено фінансування 

закладу освіти в обсязі 15 259 

392 грн. : 

 Зарплата (КПКВ 2111) – 11588201 

грн.; 

 Нарахування на заробітну плату  

(КПКВ 2120) – 2549404 грн.; 

 Предмети, матеріали (КПКВ 2210) 

– 4734009 грн. , з них: 

Шкільна документація, канцелярія 

– 8 949 грн.; 
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Господарчі товари – 9 377 грн.; 

Будівельні матеріали (для 

здійснення поточного ремонту 

приміщень ЗО) – 37 250 грн.: 

Лінолеум – 20 880 грн.; 

Підписка періодичних видань – 

9800 грн.; 

Навчальні видатки – 20160 грн.; 

Комп’ютерні видатки – 2 850 грн.; 

Вогнегасники – 5850 грн.; 

Посуд та обладнання для 

харчоблоку – 12 310 грн.; 

М’який інвентар – 18800 грн.; 

Спортивний інвентар – 6600 грн.; 

Обладнання – 25162 грн.; 

Паливно-мастильні матеріали – 

217632,9 грн.; 

Запчастини для шкільного 

автобусу – 38890 грн. 

 Медикаменти (КПКВ 2220) – 2000 

грн.; 

 Продукти харчування (КПКВ 

2230) – 100340 грн.; 

 Видадтки на відрядження (КПКВ 

2250) – 54253 грн.; 

 Водопостачання та 

водовідведення (КПКВ 2272) – 

24466 грн.; 

 Електроенергія (КПКВ 2273) – 

115459 грн.; 

 Оплата природного газу (КПКВ 

2274) – 795869 грн. 

 Окремі заходи (КПКВ 2282)- 

27740 грн.; 

 Інші виплати населенню (КПКВ 

2730) – 600 грн.; 

 Інші видатки (КПКВ 2800) – 1060 

грн. 

 

Окрім вищезазначаного, слід зауважити, 

що протягом навчального року освоєно 

кошти освітньої субвенції на придбання 

спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей  з 

особливими освітніми потребами , які 

навчаються в інклюзивних класах на 

суму 149 724 грн. 

 

Батьківською громадою надано 

благодійну спонсорську допомогу 

передметами, матеріалами  для 

обладнання навчальних аудиторій в сумі 

близько 108 000 грн. (шафи для одягу – 3 

шт.;телевізори – 6 шт.; штори, жалюзі; 

стільниці, панелі та ін.). 

 

За рахунок додткових коштів із 

районного бюджету у поточному 

навчальному році здійснено ремонтні 

роботи та придбано меблі і обладнання 

для медіатеки і ресурсної кімнати для 

роботи з дітьми з ООП загальною сумою 

близько 360 000 грн.. 

 

В поточому навчальному році 

департаментом будівництва та розвитку 

інфраструктури Херсонської обласної 

державної адміністрації встановлено 

спортивний майданчик для міні-футболу 

зі штучним покриттям, кошториста 

вартість об’єкта становить 1 576 523 грн., 

50% коштів на фінансування виділено 

районною радою з фонду районного 
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бюджету. 

 

 

          Згідно Закону України «Про 

охорону праці» в гімназії забезпечено 

проведення заходів з охорони праці  в 

обсязі, не менше 0,2% фонду заробітної 

праці. Так, протягом 2018-2019 

навчального року: 

 Проведено навчання спеціалістів, 

відповідальних за експлуатацію 

будівлі і споруд, безпеку системи 

газозабезпечення, безпеку тепло-, 

електромережі, експлуатацію 

електрообладнання, техніку 

безпеки і охорону праці. 

 Здійснено оплату повідки 

обладнання, димових і 

вентиляційних каналів, 

обслуговування і налаштування 

пожежної сигналізації, а також 

сигналізації загазованості, 

передбачено страхування 

добровільної пожежної дружини; 

 Забезпечена охорона об’єктів 

навчального закладу, в тому числі 

укладено угоду з охоронною 

організацією «Арсенал-С»; 

 Організовано підвезення учнів 

шкільним автобусом за 

встановленими маршрутами та 

обслуговування транспортного 

засобу. 

Закладом освіти, Центром по 

обслуговуванню установ та закладів 

освіти району в повному обсязі 

проводиться оплата спожитих 

енергоносіїв і комунальних послуг у 

відповідності з діючими тарифами і 

встановленими лімітами натуральних 

показників. При цьому з метою 

економії бюджетних коштів, 

гімназією постійно здійснюються 

заходи з енергозбереження. 

 

Розвиток матеріально-технічної бази 

закладу освіти забезпечено 

наступники заходами: 

 Придбано обладнання для 

сучасних кабінетів  

математики, географії та 

економіки; 

 Призбано 3 комплекти меблів 

для перших класів НУШ; 
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 Придбано комплект меблів для 

експериментального класу; 

 Придбано дидактичне 

забезпечення для 1-х класів та 

кабінету історії; 

 Придбано комп’ютерне 

обладнання та фабрики друку 

для 1-х класів НУШ, медіатеки 

та ресурсної кімнати для 

роботи з дітьми з ООП на суму 

30 358, 40 грн.; 

 Придбано та встановлено 

технологічне обладнання на 

харчоблок: електросковорода, 

пекарська шафа, протирочна 

машина для овочів, м’ясорубка 

на загальну суму 80 579 грн.;; 

 Придбано контейнер для збору 

ТПВ на суму 4 800 грн.; 

 Забезпечено технічнета 

програмне обслуговування 

комп’ютерної техніки; 

 Поповнено новою книжковою 

продукцією, підручниками та 

періодичними виданнями 

медіатеку на суму понад 52 641, 

60 грн.;; 

 Проведено поповнення 

спортивного інвентаря, 

розвиваючих ігр для дітей 

молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку; 

 Проведено діагоностику та 

ремонт шкільного автобусу на 

суму 27 000 грн.; 

 Придбано та укладено 

лінолеум в холі І поверху на 

суму 7 994 грн.; 

 Придбано за встановлено 2 

батареї на суму 2  042 грн. 

 Придбано фарбу та будівельні 

матеріали для проведення 

поточного ремонту 

спортивного залу, харчоблоку, 

їдальні, туалетних кімнат, 

комп’ютерних класів, 

музичного класу, майстерні з 

обробки деревини, кабінету 

обслуговуючої праці, кабінету 

захисту Вітчизни, коридорів, 

холів та сходів силами 

технічного персоналу гімназії.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

Завдання на новий 2019-2010 н.р.

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління сучасний закладом освіти, поєднання державного і громадського 

контролю та прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, 

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, реалізації чинного законодавства 

в галузі освіти 

_____________________________________________________________________________ 

         Мною, як керівником закладу освіти, 

спільно з членами адміністрації та 

посадовими особами, профспілковим 

комітетом, батьківською громадою, в 

межах делегованих повноважень і 

відповідальності, у наступному 

навчальному році буде продовжена 

робота по: 

 забезпеченню прозорості, 

відкритості і демократичності 

управління закладом освіти; 

 сприянню впливу 

громадськості на прийняття та 

виконання відповідних рішень 

адміністрацією гімназії; 

 підвищенню рівня організації 

освітнього процесу; 

 забезпеченню рівного доступу 

до якісної освіти, 

безбар’єрності для дітей з 

ООП; 

 забезпеченню якісного 

виконання функціональних 

обов’язків педагогічними 

працівниками та 

обслуговуючим персоналом 

гімназії; 

 забезпеченню обов’язковості 

повної загальної освіти 

(охоплення навчанням дітей 

шкільного віку, продовження 

навчання випускників 9-х 

класів); 

 створенню умов для 

варіативності навчання та 

вжиття заходів щодо 

упровадження інноваційних 

освітнх технологій; 

 організації різних форм 

позаурочної діяльності; 

 забезпеченню якісного 

внутрішнього та зовнішнього 

моніторингу якості освіти; 

 зміцненню та модернізації 

матеріально-технічної бази 

гімназії; 

 сприяти залученню 

додаткових джерел 

фінансування, їх раціональне 

використання; 

 забезпеченню закладу освіти 

кваліфікованими 

педагогічними кадрами та 

доцільності їх розстановки; 
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 забезпеченню соціального 

захисту, збереження та 

зміцнення здоров’я учасників 

освітньогь процесу; 

 організації якісного 

харчування та медичного 

обслуговування здобувачів 

освіти та педагогічних 

працівників; 

 дотримання вимог охорони 

дитинства, техніки безпеки, 

санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм; 

 надання соціальної підтримки 

та допомоги дітям пільгових 

категорій: 

 сприяти моральному та 

матеріальному стимулюванню 

учнів і педагогічних 

працівників, обслуговуючого 

персоналу, організації їх 

відпочинку та оздоровлення; 

 сприяти дотриманню 

правопорядку неповнолітніми 

та вжиття профілактичних 

заходів щодо попередження 

правопорушень з їх боку; 

 вжиття необхідних заходів 

щодо припинення та 

профілактики випадків 

булінгу в дитячому та 

підлітковому середовищі; 

 сприяти проведенню заходів з 

профілактики дитячого 

травматизму; 

 активно залучати педагогічну, 

батьківську громадськість, 

органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації до тісної співпраці; 

 конструктивно та своєчасно 

реагувати на звернення 

громадян, зауваження та 

пропозиції , викладені 

пофспілковим комітетом, 

батьківським комітетом, 

радою та піклувальною радою, 

представниками інших органів 

громадського самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Директор Олешківської гімназії 

                                                                                 Лаухіна Ольга Володимирівна 

 

 

 

 


