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Звіт 

директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання  

про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 навчального року 

 

м. Кропивницький, 12 червня 2020 року 
 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік. Він дуже відрізняється 

від усіх попередніх. Маленький вірус вніс глобальні зміни у політичне, 

економічне, культурне життя країн нашої планети. Інакше був побудований й 

освітній процес у березні – травні 2020 року. 

Дистанційне навчання протягом майже трьох 

місяців стало випробуванням не тільки для учнів, 

а й учителів та батьків. Але педагогічний 

колектив гімназії впорався з цим викликом, і на 

думку учнів та їхніх батьків – заняття, які були 

проведені у дистанційному режимі, хоч і мали 

недоліки, але були достатньо ефективними. 

Однак, і у цьому були одностайні усі учасники 

освітнього процесу, ніщо не може поки що 

замінити безпосереднє спілкування учня та 

вчителя.  
У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор гімназії, 

керувалася посадовими обов’язками, Конституцією України, Законами 

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

функціонування української мови як державної», Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом гімназії та чинними 

нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної 

середньої освіти зокрема. 
Зміни, що відбуваються в освітньому процесі, спонукають переглядати та 

оновлювати навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний 

комплекс, який необхідний для успішного функціювання та розвитку 

сучасної школи 
Протягом 2019-2020 н.р. робота педагогічного колективу була 

спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на серпневій 

педагогічній раді: 
1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу 

шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості 

кожного учня. 
2. Забезпечити педагогами підвищення якості навчання під час освітнього 

процесу шляхом: 
 формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, 

самоосвіті, самореалізації учнів; 
 впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, 

талановитими і здібними учнями; 
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 підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації; 
 системного 

використання ефективних 

педагогічних технологій; 
 організації та 

проведення ефективного 

контролю та 

самоконтролю 

результатів навчальної 

діяльності; 
 створення умов для 

формування успішних, 

конкурентноздатних, 

професійно зорієнтованих 

випускників. 
3. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних 

положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну 

переорієнтацію навчально-виховного процесу на забезпечення потреб 

особистості в самовизначенні й самоствердженні в умовах переходу на новий 

зміст освіти. 
4. Збільшити відповідальність кожного вчителя за підготовку й 

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих 

конкурсах різних рівнів і напрямків. 
На загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування 

директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання перед 

трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядуванням 

гімназії.  
Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на 

принципах підвищеної складності навчальної діяльності з предметів і 

самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.  
На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється 

теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою 

максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих 

можливостей, фізичного й морального здоров'я.  
Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх 

завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з 

батьками, відкритості навчального процесу.  
Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом 

загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого 

навчання, особливо профільного навчання за «Інформаційно-технологічним» 

напрямом.  
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У цьому навчальному році педагогічний колектив продовжував 

працювати над реалізацією теми «Впровадження відкритої соціально-

педагогічної системи «Школа майбутнього»». 

Основними завданнями закладу є виховання патріотів, відданих 

демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного 

розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя. 

 

1. Загальна інформація про гімназію 
 
Кіровоградська гімназія НТН є 

комунальною власністю Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 

Управління та фінансування 

здійснюється управлінням освіти 

Кіровоградської міської ради, якому 

делеговані відповідні повноваження. 

Будівля гімназії прийнята в 

експлуатацію 1989 року.  
Навчання завершили 258 учнів у 8-ми класах, середня наповнюваність 

класів становить 31 учень.  

До п’ятого класу учні вступають з різних шкіл міста. Педагогічним 

колективом закладу проведено необхідну роботу щодо збереження й 

розвитку шкільної мережі. 
 

2. Кадрове забезпечення 
 
У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Кіровоградська 

гімназія НТН була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється 

відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових 

кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, 

особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час 

диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння 

працювати у різних програмах та на різних платформах, зокрема 

дистанційної освіти. У цьому навчальному році педагоги та учні опанували 

системи: Padlet, Zoom-

конференції, Classtime, Google 

Apps for Education, 

використовували для зв’язку з 

учнями можливості додатків 

Viber, Skype, Telegram. 
Прийшов той час, коли 

вчитель, який не володіє 

навичками роботи на 

комп’ютері та не використовує 

https://www.classtime.com/uk/
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=ru
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=ru
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їх у своїй діяльності, не відповідає освітнім вимогам та не може ефективно 

забезпечувати освітній процес для учнів. Адміністрація гімназії показує 

приклад усім учителям, активно використовуючи у своїй посадовій та 

вчительській діяльності сучасні освітні технології, зокрема телебачення, 

відеоконференції, відеоуроки, комп’ютерні та онлайн-тести. 
 

Якісний склад педагогічних працівників:  

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: 
Кількіс

ть 
"Спеціаліст вищої категорії 17 
"Спеціаліст І категорії" 7 
"Спеціаліст II категорії"  - 
"Спеціаліст" 1 
"Старший учитель" 4 
"Вчитель-методист" 6 
"Заслужений вчитель України" 1 

 

3. Методична робота 

 
Методична робота педагогічних працівників була спрямована на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про забезпечення функціювання української мови як державної», «Про 

позашкільну освіту», рішення колегії  Міністерства освіти і науки України 

від 17.08.2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти» в контексті 

послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ 

століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну 

колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в 

практику досягнень науки й професійної майстерності, інноваційних 

педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної 

роботи в школі та її організація розміщені в розділі річного плану 

«Методичне забезпечення». 
У гімназії діє певна 

система методичної 

роботи. Її сітка створена 

на діагностичній основі. 

Педагогічний колектив 

працює над проблемою 

«Впровадження 

відкритої соціально-

педагогічної системи 

«Школа майбутнього». 
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Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на 

базі шкільного методичного кабінету. 
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 

мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є 

керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, 

наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні 

тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами гімназії результативно використовуються можливості 

шкільного методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, фізики 

та хімії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки 

підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи 

кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та 

творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та 

психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, 

матеріалів для конкурсів, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, 

доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi).  
За останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть 

стверджувати, що в гімназії відбуваються позитивні зміни, серед яких варто 

відзначити: 

 впровадження продуктивних 

інноваційних технологій у навчально-

виховний процес; 
 активне впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у освітній 

процес; 
 всебічне інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу; 
 участь усіх учасників у реалізації 

завдань навчально-виховного процесу; 
 моніторинг якості освітнього процесу 

(періодичний, підсумковий); 
 моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової 

освіти; 
 моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів). 
Учителі гімназії йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються в 

практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії тісної взаємодії учасників навчального 

процесу. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках 

впроваджують все більше і більше педагогів гімназії. Використовуються в 

навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні та 

технології продуктивного навчання. 
Вищезазначені методи та технології допомогли всім педагогам вийти з 

скрутної ситуації переходу на дистанційну форму навчання. З самого початку 
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впровадження обмежувальних заходів вчителями були опановані такі 

онлайн-ресурси, як Zoom, Padlet, Viber, Youtube, Classtime та інші. Це дало 

змогу вчителям і учням, постійно підтримуючи зв'язок, якісно продовжувати 

освітній процес. 
Вчителі природничо-математичного циклу протягом року брали участь у 

науково-методичних конференціях, семінарах-практикумах та конкурсах 

різних рівнів, тренінгах, вебінарах, зокрема на платформі «На урок»: 

 «Створення онлайнового середовища під час карантинних заходів»; 

 «Інтерактивна взаємодія-онлайн між учасниками освітнього процесу»; 

 «Хаос в освіті: теорія і практика»;,  

 «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших 

онлайн-ресурсів»;  

 «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи»; 

 «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з 

учнями в умовах карантину» (Сімейко А.І.); 

семінар КОІППО ім. Василя Сухомлинського «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя» (Єрмаков Д.О., 

Зарарова О.В., Фролова Н.М., Соломка В.М., Сімейко А.І.).  
Ліфер О.А., заступник директора з НВР, взяв участь у: 

 Міжнародному семінарі лідерів «Молодь і народні традиції» 

Міжнародної мережі співпраці «Razem dla mlodziezy», м.Лодзь, 

Республіка Польща, 21-23.11.2019; 
 Міжнародній зустрічі керівників та лідерів «Мы разам для моладзі» 

Міжнародної мережі співпраці «Razem dla mlodziezy», м.Молодечно, 

Республіка Білорусь, 21-23.11.2019; 
 робочій зустрічі лідерів 

Міжнародної мережі співпраці 

«Razem dla mlodziezy», Варшава, 

19-22.12.2019; 
 Міжнародному семінарі 

«Фінансування проектів – 

можливості, проблеми, досвід» 
Міжнародної мережі співпраці 

«Razem dla mlodziezy», м.Лодзь - 

Вроцлав, Республіка Польща, 

30.01-04.02.2020. 
Атестація педагогічних працівників проводиться з метою: 
 встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової 

кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної 

діяльності; 
 активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного 

самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня 

компетентності, майстерності та ефективності роботи. 
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Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення 

атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про 

атестацію. 
У 2020 році проходили атестацію: Сімейко А.І., Соломка В.М.,   

Баланенко В.В., Єрмаков Д.О. 
Згідно з рішенням атестаційної комісії: Сімейко А.І. – відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше 

присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист», Соломка В.М. – 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист», 

Баланенко В.В. - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «вчитель-

методист», Єрмаков Д.О. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії». 
Педагоги гімназії активно залучаються до роботи в міських семінарах, 

засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях 

тощо. 
У 2019-2020 н.р. було проведено 557 

методичних та навчально-виховних 

заходів. З них: 
 засідань методичних об'єднань – 16 
 засідань семінарів-практикумів – 4 
 занять Школи молодого вчителя – 2 
 засідань творчих груп – 12 (разом з 

роботою між засіданнями) 
 індивідуальних та групових 

консультацій – 252 
 нарад при заступнику директора гімназії – 14 
 засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами – 4 
 засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО – 2 
 нарад при директорові – 16 
 проведено семінарів для педагогів міста та області – 3 
 взяли участь у виїзних семінарах – 8 
 взяли участь у XXVII конференції асоціації керівників закладів освіти 

«Відроджені гімназії України» - 1 
 проведено семінарів-практикумів для педагогів, що проводять фахову 

перепідготовку в КОІППО – 4 
 проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних 

ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», «МатШоу», «Що? 

Де? Коли?», КВК, брейн - рингів, диспутів, дискусій, вечорів 

відпочинку) – 33 
 відкритих уроків – 29 
 батьківських зборів – 44. 
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За 2019-2020 навчальний рік видано друком: 
 37 буклетів з таких предметів, як: правознавство, біологія, хімія, 

математика, фізика, історія, зарубіжна література, англійська мова, 

українська мова, українська література, географія, основи здоров’я; 
 8 сценаріїв виховних заходів;  
 8 бесід з безпеки життєдіяльності. 

           Дитяча редакція шкільної 

телекомпанії «ОКО» підготувала до 

ефіру 5 тематичних радіопередач, 3 

випуски відеоновин «Гімназійний 

кур'єр»: 
 №66, учні 8 класу, 

вихователь Миценко М.Є.;  
 №67, учні 6 класу, 

вихователь Козка В.В.; 
 №68, заступник директора з 

НВР Ліфер О.А.  
Знято та змонтовано 21 відеофільм про навчання та дозвілля учнів ГНТН: 

 «Свято першого дзвоника - 2019»; 
 «День самоврядування – 2019»;  
 «День працівників освіти»,  
 «Привітання до Дня працівників освіти – 2019»; 
 «ХХVІ фестиваль «Золота осінь Славутича»;  
 «Одеса – місто у моря»;  
 «Гості у ГНТН»;  
 «Південна Пальміра»,  
 «День працівників освіти»;  
 «ІХ Міжнародний дитячо-

молодіжний фестиваль 

«Фолькові інспірації»; 
 «Посвята у гімназисти учнів 5-

х класів»; 
 «Сніданок Директорії»;  
 «Подорож до Кракова»;  
 «Козацькі розваги - 2019»;  
 «Почесна варта біля Верховної 

Ради України»;  
 «Про гурток робототехніки»; 
 «Новорічна подорож до Києва 

учнів 5-1 класу»; 
 «Різдвяна подорож до Києва учнів 5-2 та 6 класів»; 
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 «Команда «RoboLegion» на відбірковому турнірі у 

Кропивницькому»; 
 «А тюльпани квітнуть…»; 
 «Останній дзвоник 2020». 

Медіатека гімназії поповнилася 12 навчальними відеофільмами, 11 

записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 45 

презентаціями з шкільних предметів, 3 мультимедійними проектами. 

Періодично друкуються методичні розробки педагогічних працівників  

у фахових виданнях. Цього року у журналі «Шкільний бібліотекар» №5, 

2020 вийшли друком: стаття  бібліотекаря Петрової Л.О. «QR-код – 

складова інноваційної діяльності бібліотеки» та її ж розробка 

бібліотечного уроку «Історія створення писемності». 

Восьмий рік поспіль педагоги закладу видають друком альманах «Знання 

– це сила!». У 2019-2020 н.р. вийшло – 8 номерів. 
№1 (120), «Правила дорожнього руху», підготував вчитель основ 

здоров’я Ліфер О.А. та учні 11 класу Шарпінський Назарій, Таран Кирило; 
№2 (121), «Водні види спорту», підготувала вчитель фізичного 

виховання Зеленецька О.О. та учениця 11 класу Федорчук Ксенія; 
№3 (122), «Тіла обертання», підготувала вчитель математики       

Соломка В.М. та учениця 11 класу 

Вербовська Єва; 
№4 (123), «Новітні технології», 

підготувала вчитель інформатики 

Захарова О.В.; 
№5 (124), «Видатні українські 

інформатики», підготувала вчитель 

інформатики Захарова О.В.; 
№6 (125), «Цікава інформатика», 

підготувала вчитель інформатики 

Захарова О.В. 
№7 (126), «Мікроскопи», 

підготувала вчитель біології 

Карпуніна Р.І.; 
№8 (127), «Роман Данієля Дефо «Робінзон Крузо», підготувала 

бібліотекар Петрова Л.О. 
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

гімназії дозволяє зробити висновок про можливість проведення освітнього 

процесу на високому рівні. 

 
5. Навчальна діяльність учнів 

 
Наша гімназія — це навчальний заклад, що виконує замовлення 

суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості в умовах 

ринкової економіки. Ця людина має вміти орієнтуватися в системі 
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найрізноманітніших суперечностей і має бути здатною планувати стратегію 

власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей.  
Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, 

повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й 

вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей 

та обдарувань, що врешті допоможе випускникам стати успішними в житті, 

здатними до інтеграції в європейське співтовариство. 
Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та 

фестивалях, симпозіумах та виставках. 

Протягом 2019-2020 навчального року учні навчального закладу здобули 

37 перемог у II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

 

№ 

п/п 
Учень Клас 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 
Вчитель 

Українська мова та література 

1 Заболотня Марія 11  ІІ  Кожухар І.А. 

Англійська мова 

2 Коваль Іван 8  ІІ  Косенко Н.І. 

3 Мандат Артем 9   ІІІ Косенко Н.І. 

4 Барабанов Ілля 10   ІІІ 
Зіноватна-

Краснова Я.І. 

5 Шевчук Дмитро 11  ІІ  Косенко Н.І. 

Географія 

6 Мандат Артем 9   ІІІ Козка В.В. 

Російська мова 

7 Смиченко Ольга 9 І   Туз Т.А, 

Математика 

8 Александрова Діана 7   ІІІ Сімейко А.І. 

9 Ковальов Андрій 7   ІІІ Сімейко А.І. 

10 Комін Іван 7   ІІІ Сімейко А І. 

11 Кузений Роман 9   ІІІ Соломка В.М. 

12 Старенька Катерина 11   ІІІ Соломка В.М. 

13 Шевчук Дмитро 11   ІІІ Соломка В.М. 

Інформатика 

14 Яцентюк Олексій 8   ІІІ Єрмаков Д.О. 

15 Кузенний Роман 9 І   Єрмаков Д.О. 

16 Крамаренко Владислав 10 І   Єрмаков Д.О. 

17 Бондаренко Богдан 11  ІІ  Єрмаков Д.О. 

18 Старенька Катерина 11   ІІІ Єрмаков Д.О. 
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Історія 

19 Коваль Іван 8 І   Краснова Л.С. 

20 Кузенний Роман 9   ІІІ Краснова Л.С. 

Біологія 

21 Тимченко Марія 8   ІІІ Карпуніна Р.І. 

22 Кузьменко Назар 9 І   Карпуніна Р.І. 

23 Бевз Валерія 9  ІІ  Карпуніна Р.І. 

24 Наумова Аліна 10  ІІ  Карпуніна Р.І. 

25 Макарук Катерина 10   ІІІ Карпуніна Р.І. 

26 Полонська Катерина 11 І   Карпуніна Р.І. 

27 Рижук Анастасія 11   ІІІ Карпуніна Р.І. 

Правознавство 

28 Кузенний Роман 9  ІІ  Ліфер О.А. 

29 Головань Олександра 9   ІІІ Ліфер О.А. 

Хімія 

30 Настенко Данило 7   ІІІ Баланенко В.В. 

31 Яцентюк Олексій 8  ІІ  Баланенко В.В. 

32 Кузенний Роман 9   ІІІ Баланенко В.В. 

33 Наумова Аліна 10   ІІІ Баланенко В.В. 

34 Федорчук Ксенія 11  ІІ  Баланенко В.В. 

35 Шевчук Дмитро 11  ІІ  Баланенко В.В. 

Інформаційні технології 

36 Настенко Данило 7  ІІ  Фролова Н.М. 

37 Крамаренко Владислав 10   ІІІ Фролова Н.М. 

 
І місць – 6; ІІ місць – 11; ІІІ місць – 20.  
Крамаренко Владислав, Коваль Іван, Мандат Артем, Настенко Данило, 

Наумова Аліна, Шевчук Дмитро, Яцентюк Олексій, Старенька Катерина 

вибороли призові місця у 2 олімпіадах! 
А Кузенний Роман, учень 9 класу, переміг у 5 олімпіадах! 
 

6 учнів здобули 8 призових місць на обласному етапі Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін:  

№ Учень Клас Предмет Відзнака Вчитель 

1 
Смиченко            

Ольга 
9 

російська 

мова 

Диплом   

1 ступеня 
Туз Т.А. 

2 
Кузьменко  

Назар 
9 біологія 

Диплом   

2 ступеня 
Карпуніна Р.І. 
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І місць – 1; ІІ місць – 4; ІІІ місць – 3.  
Серед них – Кузений Роман (9 клас) та Крамаренко Владислав (10 

клас) перемогли одразу у двох олімпіадах. 
У порівнянні з минулим роком – зменшилася кількість переможців ІІІ 

етапу.  
Учні гімназії мали право брати участь у ІV етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад: це два учня 9 класу - Кузьменко Назар в олімпіаді з 

біології, та Смиченко Ольга в олімпіаді з російської мови. Але внаслідок 

введення в Україні режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання 

поширенню на території держави гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2, ІV етап Всеукраїнських 

предметних олімпіад був відмінений. 
4 учня гімназії посіли призові місця на обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України: 

 

№ П.І. Клас Секція Місце 

1 Задорожний Костянтин 10 «Комп’ютерні науки» 2 

2 Ярових Діана 11 «Українська література 2 

3 Гревцев Ілля 10 «Німецька мова» 3 

4 Федорчук Ксенія 11 «Правознавство» 3 

3 
Крамаренко  

Владислав 
10 інформатика 

Диплом   

2 ступеня 
Єрмаков Д.О. 

4 
Крамаренко  

Владислав 
10 

інформаційні 

технології 

Диплом   

2 ступеня 
Фролова Н.М. 

5 
Шевчук  

Дмитро 
11 

англійська 

мова 

Диплом   

2 ступеня 
Косенко Н.І. 

6 
Кузенний  

Роман 
9 інформатика 

Диплом   

3 ступеня 
Єрмаков Д.О. 

7 
Коваль  

Іван 
8 історія 

Диплом   

3 ступеня 
Краснова Л.С. 

8 
Заболотня  

Марія 
11 

українська 

мова та 

література 

Диплом   

3 ступеня 
Кожухар І.А. 
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 Згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30.03.2020 

року № 463 «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2019-2020 

навчальному році» учні 9-го класу 

звільнені від проходження ДПА. 
За результатами 2019-2020 н.р. серед 

33 учнів 9-го класу 7 отримають 

свідоцтво про здобуття базової 

середньої освіти з відзнакою, а серед 29 

випускників 11 класу 15 учнів є 

претендентами на нагородження 

золотою та срібною медалями. 

Вже 10 років у гімназії працює 

Електронний щоденник – 

інформаційна платформа, посередник між школою та родиною. Доступ до 

інформації про успішність учнів мають тільки педагог, учень та його батьки. 

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки 

в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання 

самостійно. Щоб зацікавити учнів, стимулювати їх до самостійного 

отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з 

організації участі школярів у різноманітних інтелектуальних Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, фестивалях та конференціях. 
За 2019-2020 навчальний рік учні 

гімназії брали участь у різноманітних 

конкурсах, але у тих, що були 

заплановані на період березень-

травень, внаслідок введення 

обмежувальних заходів змагань не 

відбулось. 
У навчальній роботі залишаються 

певні недоліки, тому для їх усунення 

необхідно здійснювати такі заходи: 
 активізувати роботу вчителів-

предметників з підготовки учнів до участі у відбіркових турах 

предметних олімпіад; 
 урізноманітнювати форми роботи предметних гуртків з метою 

зацікавленості учнів до предметів; 
 проводити більш активну науково-дослідницьку роботу, залучати 

більше учнів до роботи у МАН України; 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/5e81dece57463131999052.pdf
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/5e81dece57463131999052.pdf
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 залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають 

високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних 

можливостей. 
 

6. Виховна та позакласна робота 

 
   Виховна робота у 2019-2020 навчальному році була  організована 

відповідно до річного плану роботи Кіровоградської гімназії НТН та чинних 

нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної 

діяльності в загальноосвітніх закладах України. 

До політичних та економічних 

складнощів в нашій країні у 2019-

2020 навчальному році додались ще 

й епідеміологічні. В сучасних 

важких і болісних ситуаціях 

викликів і загроз пріоритетним 

завданням освіти є визначення нової 

стратегії виховання. 

Сьогодні ми розглядаємо її як 

багатокомпонентну та 

багатовекторну систему, яка є 

основою формування особистості 

школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме 

країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які 

мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної 

долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті. 

Виховна робота гімназії у 2019-2020 була спрямована на вирішення таких 

завдань: 
 Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до її інтересів та соціальних вимог. 

 Підвищення соціального статусу виховання в системі освіти закладу, 

зміцнення й розвиток виховних 

функцій закладу. 

 Забезпечення взаємодії закладу з 

усіма соціальними інститутами, 

дотичними до виховання дітей та 

учнівської молоді, розширення 

складу суб’єктів виховання, 

посилення координації їхніх 

зусиль. 

 Посилення ролі сім’ї у вихованні 

дітей, зміцнення її взаємодії з 

закладом. 
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 Розвиток учнівського 

самоврядування в закладі, 

використання нових форм 

реалізації виховного потенціалу 

дитячого та молодіжного руху. 

 Оптимізація змісту і форм 

виховного процесу. 

 Збереження та покращення 

фізичного, психічного та 

соціального здоров’я особистості. 

 Попередження та локалізація 

негативних впливів факторів 

соціального середовища на особистість. 

 Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та 

реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі. 

 Психологізація як здатність враховувати в комплексі всі зовнішні й 

внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче 

розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи 

позитивні. 

 Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих й особистісних 

життєвих проблем, формування досвіду громадянської поведінки. 

 Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу. 

 Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати 

власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини. 

 Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними складовими 

якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до 

взаємодії. 

 Педагогічний захист і 

підтримка дітей у 

розв’язанні їхніх життєвих 

проблем та в 

індивідуальному 

саморозвитку, забезпечення 

їхньої особистісної 

недоторканності та безпеки. 

 Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах 

її життєдіяльності. 

Створена в рамках національного проекту «Школа майбутнього» та 

впроваджена у гімназії система виховної роботи «Сім Скрижалей» має 

напрямки: 
 «Я - громадянин», координатор – вихователь Томак І.І.; 
 «Поважаю чуже Я як своє», координатор – вихователь Миценко М.Є.; 
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 «Я – творча особистість», координатор – вихователь Туз Т.А.; 
 «Я – частка природи», координатор – вихователь Карпуніна Р.І.; 
 «Я + родинне МИ», координатор – вихователь Шльонська Т.А.; 
 «Я хочу, можу та буду!», координатор – вихователь Козка В.В.; 
 «Я через моє Я», координатор – вихователь Боса О.В. 
Вихователі закладу кожного року 

продовжують розбудову свого вектору 

системи виховної роботи. 
Наявність шкільної форми створює 

ділову, робочу атмосферу під час 

навчального процесу, формує відчуття 

корпоративної приналежності, поваги 

до традицій гімназії. 
Активно працювало учнівське самоврядування. У гімназії діє 

«Учнівський парламент», у який входять 6 міністерств: освіти, інформації, 

правопорядку, культури, фінансів, спорту та Червоного Хреста. 
Силами активістів парламенту під керівництвом заступника директора з 

навчально-виховної роботи Ліфера О.А. та за допомогою вихователів, 

учителів учні закладу приєдналися, до таких шкільних, міських, 

Всеукраїнських та Міжнародних заходів: 
У вересні – у Першому «Екопікніку», в Ковалівському парку.  

14 вересня - плогінгу – екологічній 

акції у «легенях міста» – Лісопарковому 

лісі. 

Наприкінці вересня провели 

вікторину на знання історії та сучасності 

гімназії для нових учнів – 

п’ятикласників. 
У жовтні 2019 року був 

організований ІІ турніру з шахів у 

ГНТН.  
Наприкінці жовтня учні взяли участь 

у Всеукраїнській благодійній акції 

«Happy Гав для Сірка» по збору корму для безпритульних котів і собак. Під 

час акції учні зібрали понад 20 кг корму, за що отримали подяку від 

благодійного фонду «Щаслива лапа». 
До свята англомовних країн Хеловіну представники самоврядування 

провели вікторину для учнів 5-х, 6 та 7 класів. Переможці отримали призи, а 

найактивніші учні взяли участь у квесті, що проходив під егідою громадської 

організації «Єдина родина» сумісно з учнівським самоврядуванням ГНТН. 

Квест проводився у Центрально-українському державному будинку 

художньої та технічної творчості. 

https://www.facebook.com/cdbxtt/
https://www.facebook.com/cdbxtt/
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3 грудня 2019 року, за ініціативи 

Ковальова Івана, президента Правління 

учнівського самоврядування, учні, 

працівники та батьки учнів ГНТН 

вперше взяли участь у глобальній акції 

«#Щедрий Вівторок». У цей день було 

зібрано 9 пакетів з одягом та 10 пакетів 

з продуктами, які були завезені по 

адресам людей, які потребують 

сторонньої допомоги. 
Представники міністерства 

внутрішніх справ, охорони і порядку організували участь учнів старших 

класів у Всесвітньому Марафоні — щорічній глобальній правозахисній 

події, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та 

об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року Марафон 

присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під 

загрозою. Учні 10 та 11 класів підписали такі листи. 
У листопаді, на запрошення міністерства інформації, до закладу завітали 

працівники Кіровоградського художнього музею, які провели три майстер-

класи для учнів 5-1, 5-2 та 6 класів з виготовлення символу наступного року. 
У першій половині грудня 2019 року відбулася традиційна благодійна 

акція шкільного самоврядування - «Рука допомоги» по збору одягу, взуття, 

іграшок, канцтоварів, книжок та цукерок для дітей, які дуже потребують 

такої допомоги.  
Ця благодійна пожертва, була передана у три комунальні заклади: 
 «Дитячий будинок «Наш дім»;  

 «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з притулковими 

групами»;  

  «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», дитяче відділення. 

Представники самоврядування брали участь при підготовці й таких 

заходів;  

 «Першого дзвоника»; 
 «Дня працівників освіти»;  
 «Посвяти у гімназисти»;  
 «Козацькі розваги»;  
 «Захисники України»; 
 новорічних заходів; 
 концерту до Дня 8 березня;  
 створення відеофільму 

«Останній дзвоник у ГНТН 

2020»;  
 та у 3-х випусків новин «Гімназійний кур’єр». 
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Дистанційно було проведено 

свято Останнього дзвоника. 

Працює та поповнюється 

сторінка ГНТН у соціальній 

мережі Instagram. 
Членами учнівського 

самоврядування систематично 

перевірявся санітарний стан у 

класах, стан озеленення 

гімназії, проводився 

моніторинг поведінки учнів на 

перервах. Згідно з планом, двічі за семестр проводилися рейди «Запізнення», 

результати яких обговорювались у класних колективах та висвітлювалися на 

веб-сайтах гімназії, у друкованих органах самоврядування. 
Багаторічна співпраця з 

Кіровоградською дитячою філармонією – 

запорука багатопланового музично-

естетичного виховання школярів. Учнів 

нашого закладу із задоволенням 

запрошують на концертні програми до зали 

обласної філармонії. У цьому навчальному 

році учні та педагоги відвідали 8 

концертних програм. 
Цікаво та змістовно відбувається процес 

пізнання учнями України та світу. І це не 

тільки подорожі з батьками. 25 років у 

закладі успішно працює програма 

«Маршрут вихідного дня».  
За вересень – лютий учні, разом з педагогами здійснили: 

 Екскурсію учнів 9 класу до Національного дендрологічного парку 

«Софі ївка», м.Умань, Черкаська область;  

 Екскурсію учнів 9 класу до Національного заповідника «Батьківщина 

Тараса Шевченка», Черкаська область; 

 Екскурсію учнів 5-1 класу до «Зерноленду», Черкаська область; 

 Екскурсію учнів 5-2 та 7 класів до 

м.Черкаси; 

 Екскурсію учнів 5-2, 6 та 9 класів до 

Національного музею-заповіднику 
українського гончарства у 

с.Опішня, Полтавської області; 

 подорож до Одеси «Одеса – місто 

біля моря» (5-1 кл.);  

 подорож до Одеси «Південна 

http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/ekskursiya_do_zernolendu_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/cherkasi_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/cherkasi_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/ekskursiya_do_poltavi_s_opishnya_5-2_9_kl_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/ekskursiya_do_poltavi_s_opishnya_5-2_9_kl_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/ekskursiya_do_poltavi_s_opishnya_5-2_9_kl_2019/
http://www.gntn.kr.ua/vihovna_robota/turistichni_podorozhi/marshrut_vihidnogo_dnya/ekskursiya_do_poltavi_s_opishnya_5-2_9_kl_2019/
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Пальміра» (5-2 кл.); 
 подорож за кордон через Львів 

та Кракова «Міста-побратими» 

(7 кл.); 
 подорож до Києва «Київ 

новорічний» (5-2 та 6 кл.); 
 подорож до Києва «Київ 

Різдвяний» (5-1 кл.); 
 подорож до Києва 11-класників 

ГНТН та школи-партнера з 

Компаніївського району 

Кіровоградської області для участі у фестивалі «BEST WEEKEND 

FEST» Київського університету культури. 
 У цьому навчальному році учні гімназії взяли участь (очно та 

дистанційно) у трьох десятках міських, Всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях та конкурсах, які проводилися у Кропивницькому, Горішніх 

Плавнях, Полтаві, Дніпрі, Вінниці, Києві, Польському Лодзі, Чеському 

Румбурку, Словенському місті Жалець, Білоруських Мінську та Молодечно. 

А саме: 

 ІХ Міжнародному фестивалі «Фолькові інспірації», Лодзь, Польща 

(керівник команди - Ліфер О.А.). Учениця 8 класу Соколова Єлизавета 

посіла ІІ місце, а учень 8 класу Бондаренко Іван – ІІІ місце у  номінації 

«Фото»; 

 IV Міжнародному культурному 

проекті «ByFest», який пройшов у 

м.Мінськ, Республіка Білорусь. 

Дві фотороботи Рассказова 

Даніїла, учня 11 клас, посіли І 

місця, Тимченко Марія, 8 клас,  - 

ІІ місце, Левченко Анастасія, 6 

клас,  - ІІІ місце; 

 І Міжнародному культурному 

проекті «Open MoloFantasy» 

який пройшов у м.Молодечне, 

Республіка Білорусь. Фотороботи 

Задорожного Костянтина, учня 10 

класу, посіли І місце, а Рассказова Даніїла, 11 клас, -  ІІІ місце; 

 ХХVІ Міжнародному дитячому фестивалі дитячої демократії, творчості  

та преси «Золота осінь Славутича 2019», місто Славутич, Київської 

області (керівник команди - Ліфер О.А.). Команда: Рассказов Даніїл, 

Таран Кирил,  Шарпінський Назарій. 

 ІV Міжнародному фестивалі робототехніки «FERREXPO ROBOT 

FEST». м.Горішні Плавні, Полтавської області  (керівник команди – 
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Єрмаков Д.О.). Команда: Старенька Катерина, Полонська Катерина, 

Задорожний Костянтин. Старенька Катерина - вийшла до 1/8 фіналу. 

 Фестивалі «BestRoboFest», 

м.Дніпро (керівник команди  

Єрмаков Д.О.) Команда: Комін 

Іван, Тимченко Марія, Старенька 

Катерина  - посіла 5 місце; 

 Фестивалі з робототехніки 

«Vinnytsia RoboCamp» (керівник 

команди – Єрмаков Д.О.). 

Команда: Старенька Катерина, 

Полонська Катерина, Гарбар 

Матвій; 

 Міському конкурсі малюнків 

«Моє рідне місто». І місце посіла робота Ільницької Варвари, учениці 

9 класу, ІІ місце - Почтар Крістіни, учениця 7 класу. ІІІ місце - робота 

Княгницького Даниїла, учня 5-2 класу; 

 Відбірковому етапі Всеукраїнського турніру  «First Lego League», 

м.Кропивницький, де здобули І місце в номінації «Основні цінності», 

ІІ місце у «Грі роботів» та путівку до фіналу фестивалю «ROBOfirst»; 
 Медіа-фестивалі «BEST WEEKEND FEST» Київського університету 

культури; 

 ІV Міжнародному фестивалі-

конкурсі талантів «Твоя мрія» 

Куліковська Софія, учениця 6 

класу, посіла І місце у номінації 

«Вокал». 

 XVII Міжнародному конкурсі-

фестивалі «Прес-весна на 

Дніпрових схилах» 
(дистанційно), 15 учасників. ІІІ 

місце у номінації «відео» конкурсу «Інфоманія» виборов учень 5-2 

класу Цертій Андрій. 

 Міжнародному фестивалі-конкурсі «Together for future», м. Румбурк, 

Чеська Республіка (дистанційно), 3 учасника; 

 Всеукраїнському конкурі з ІТ проектів та кіберспорту серед молоді 

віком до 19 років «ITалент» в номінації саунд-дизайн, 3 учасника; 
 ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі талантів «Твоя мрія», 

м.Кропивницький (дистанційно). Куліковська Софія, учениця 6 класу, 

посіла І місце у номінації «Вокал». 

 VII Міжнародному фестивалі української культури «Берегиня», 

м.Жалець, Словенія (дистанційно). 
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Окремо хочу зупинитися на 

здобутках команди з робототехніки 

«РОБОЛЕГІОН». Учні, які відвідують 

цей гурток – усього за рік піднялися від 

рівня «новачків» до переможців 

Всеукраїнського фестивалю 

«ROBOfirst» First Lego League. 

У лютому, у відбірковому турнірі, 

команда знову, вже втретє, отримала 

путівку на ФІНАЛЬНУ частину Турніру 

з робототехніки. Якщо нічого не 

завадить – Фінал відбудуться у вересні у столиці. 

Наш заклад освіти організовує свою діяльність на ґрунті національної 

культури і національних традицій, які за змістом і формами роботи 

відповідають національно-культурним потребам України, її становленню і 

розвитку як суверенної держави. 

  Національно-патріотичне виховання 

є складовою загального виховного 

процесу учнів школи, головною 

метою якого є набуття молодими 

громадянами соціального досвіду, 

готовності до виконання 

громадянських і конституційних 

обов'язків, успадкування духовних 

надбань українського народу, 

досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних 

рис громадянина Української держави.  

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер 

мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними 

традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі 

організували відвідування 26 виставок та музеїв в Україні, Польщі та 

Білорусі. 

Засоби масової інформації 

висвітлюють роботу та здобутки 

учнів та педагогів закладу. Відео, 

інтерв’ю та статі розміщено на сайті 

закладу у розділі «ЗМІ по заклад». 

Однак не завжди виховна робота 

у нашому навчальному закладі 

здійснюється на високому рівні. 

Тому для усунення недоліків в 

організації виховної роботи 

необхідно: 
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 здійснювати пошук і цілеспрямований вияв обдарованості у дітей; 
 удосконалювати проведення заходів щодо зменшення ризику дитячого 

травматизму; 
 регулярно проводити бесіди на правову тематику з учнями та батьками, 

систематично залучати учнів до роботи комітетів органів 

самоврядування, аналізувати мікроклімат у класних колективах. 
 

7. Правовиховна робота 

 
Правове виховання в гімназії – це система підготовчих та профілактичних 

дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних 

звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та 

організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового 

виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним 

чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими 

учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і 

недоліків виховання. 
Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки: 
 стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної 

орієнтації учнів; 
 використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів 

(діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій); 
 використанню досягнень педагогічної та психологічної науки; 
 здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, 

доброзичливості, партнерських взаємин. 
У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового 

навчання і виховання: 
 уроки правознавства та 

громадянської освіти; 
 місячник морально-правового 

виховання з трьома тематичними 

тижнями; 
 тематичні відеопрограми та 

класні години; 
 анкетування; 
 лекції, бесіди на правову 

тематику; 
 олімпіади та конкурси з правознавства; 
 міський та обласний конкурс знавців Конституції України; 
 зустрічі з представниками правоохоронних органів; 
 засідання в інтелектуальному клубі «Правове казино»; 
 індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями; 
 відвідування проблемних сімей. 
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Заклад одним з перших налагодив 

зв’язок з новим підрозділом 

правоохоронних органів – шкільними 

офіцерами поліції.  
Практичним психологом гімназії 

регулярно і ефективно проводяться 

корекційно-розвивальні заняття з 

учнями, що потрапили у складні 

життєві умови. За рахунок постійної 

профілактичної роботи, плідної 

роботи Ради профілактики, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку 

в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Фортечного РВ УМВС учні 

гімназії відсутні. 
 

8. Соціальний захист 

 
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у гімназії, 

проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року 

та на початок 2019 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. 

Кількість дітей у них становить: 
 сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0; 
 дітей-інвалідів – 7; 
 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2; 
 малозабезпечених – 0; 
 дітей, батьки яких мають статус учасників АТО/ООС – 10; 
 з неповних сімей – 13; 
 багатодітних – 10. 
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації гімназії, 

залучені до гурткової роботи.  
 

9. Профорієнтаційна робота 

 
Професійна підготовка молоді 

починається ще в шкільні роки. 

Завдання гімназії – підготувати 

підростаюче покоління до 

свідомого вибору професії. 

Профорієнтаційна робота в нашій 

гімназії здійснюється під час 

навчально-виховного процесу:  
 виховання трудових навичок 

у школярів під час прибирання 

території; 
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 розширення знань про професії на уроках праці та інших уроках; 
 екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини; 
 позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, фестивалях, екскурсіях 

та подорожах. 
Учні закладу у вересні 2019 

року відвідали Всеукраїнський 

ярмарок «АгроЕкспо-2019», 

зустрілися з представниками 12 

ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, які 

розповіли про свої навчальні 

заклади та перспективи 

працевлаштування їхніх 

випускників. 
 У зв’язку із обмежувальними 

заходами в Україні не відбулися 

традиційні візити та екскурсії на 

підприємства ВАТ «Гідросила» та ВАТ «Червона зірка», економіко-

технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Кіровоградський науково-

дослідний експериментально-криміналістичний центр МВС України, міський 

центр зайнятості, державну пожежно-рятувальну 

частину ДСНС. 
Велику допомогу надає мультимедійний термінал, 

який працює у гімназії з лютого 2011 року. Діти у 

вільний від навчань час – на перервах, класних 

годинах – виконують різноманітні завдання, тести, 

знайомляться з ринком праці в нашій області, 

поступово формують уяву про світ професій. 
 
10. Державно-громадське управління 
 
Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту гімназії 

педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні 

гімназією. Найважливіші питання напрямків розвитку гімназії, планування її 

роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, 

вирішуються всі поточні питання життя й роботи гімназії. На рівні кожного 

класу створені та діють батьківські комітети, що беруть активну участь в 

організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. 

Організація ефективної роботи гімназії неможлива без зворотного зв’язку з 

батьками. Адміністрація гімназії, вчителі з увагою ставляться до всіх 

пропозицій і зауважень з боку батьків. У гімназії налагоджена робота з 

батьківською громадськістю: 
 за безпосередньої участі батьківських активів у класах проводяться 

масові заходи; 
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 періодично проводяться засідання батьківського лекторію; 
 упродовж навчального року проводяться батьківські збори із 

запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну 

роботу педагогічного колективу гімназії з батьками учнів. 
 завдяки ініціативі наших 

батьків та за підтримки 

громадськості – восени було 

реалізовано один з проектів 

громадського бюджету – 

реконструкція волейбольно-
баскетбольного майданчика біля 

гімназії. 
За 2019-2020 навчальний рік до 

директора закладу надійшло 20 

письмових звернень. На всі звернення адміністрація гімназії відреагувала та 

надала обґрунтовані відповіді. 
 
11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

 
Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й 

поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному 

використанню учнями основних методів і засобів формування здорового 

способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної 

складових здоров’я. 
Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де 

працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове 

медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих 

захворювань.  
Щорічно на базі комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» учні проходять медичне обстеження.  
Відповідно до результатів обстежень, на підставі довідок лікувальної 

установи в гімназії формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені 

списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять 

фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків 

видається наказ по гімназії.  
Медичне обслуговування працівників гімназії організовано на базі 

поліклініки №1. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у 

серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники 

харчового блоку проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди 

відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного обстеження 
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фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і 

зберігаються у сестри медичної гімназії. 
Важливим аспектом збереження 

здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей 

протягом перебування в гімназії. 

Організація харчування учнів 

закладу регламентується законами 

України «Про освіту» (ст. 25), «Про 

загальну середню освіту» (ст.22), 

«Про охорону дитинства» (ст. 5), 

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування в 

навчальних та оздоровчих 

закладах», іншими нормативними 

документами. У гімназії працює 

буфет, є кімната для прийому їжі.  
Цікавими оздоровчими заходами в гімназії є проведення традиційних 

Тижнів збереження життя та здоров’я учнів, шкільної спартакіади, бесіди з 

лікарями, показ відеофільмів про шкідливість паління, вживання 

наркотичних речовин, алкоголю, виступи шкільної сестри медичної на 

загальношкільних батьківських зборах, по телебаченню ГНТН.  
У 2019-2020 н.р. відбулись наступні Тижні: 
 Тиждень знань Правил Дорожнього руху «Правила дорожнього руху 

знай – життя та здоров'я зберігай!» з 09 по13 вересня 2019 р.; 
 Тиждень знань пожежної безпеки «Про вогонь нам треба знати, з ним 

не можна жартувати!» з 04 по 08 листопада 2019 р. 
 Тиждень безпеки життєдіяльності «Здоров’я дітей - здоров’я нації» з 

20 по 24 січня 2020 року. 
 Тижні знань безпеки 

життєдіяльності: «Щоб не 

трапилось біди, 

обережним будь 

завжди!», «Рушаєш у 

дорогу чи далеку путь – 

про правила дорожні не 

забудь!» (дистанційно) з 

18 по 22 травня 2020 року.  
У планах виховної 

роботи вихователів 5-11 

класів є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де 

запланована відповідна здоров’язбережувальна робота з класом. 
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12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із 

пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних 

правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організацій навчально-виховного процесу, інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу гімназії з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Наказом по 

гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, 

сплановані заходи.  
Адміністрацією закладу на період 2019-2020 навчального року були 

призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та 

будівлі, а також роботи електричних пристроїв, електроприладів в їдальні, 

персональної та оргтехніки. 
Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 

Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і 

періодичний медичний огляд. 
З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються 

накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони 

праці, пожежної безпеки та енергогосподарства. 
 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними 

змаганнями, чергуванням по закладу. У гімназії в наявності необхідні 

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна 

класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з 

питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях гімназії розташовано 

стенди та інформаційні панелі, на яких розміщено та транслюються 

матеріали з безпечної поведінки.  
Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: 

вогнегасниками та пожежним інвентарем. Вогнегасники щороку 

перезаряджаються, здійснюється їх технічне обслуговування та придбання 

нових відповідно до статті фінансування на ці потреби, що підтверджено у 

відповідні акти. Вогнегасники знаходяться в кабінетах та розміщені в 

легкодоступних місцях. 
На першому та другому поверхах розміщено плани евакуації у разі 

небезпеки чи аварії. Два рази на рік проводяться тренування пожежної 

евакуації, один з яких відбувається під час проведення Дня цивільного 

захисту. 
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Згідно із санітарними, пожежними 

нормами і правилами, закладом отримані 

Паспорти готовності гімназії до нового 

навчального року, акт опору ізоляції та 

освітлювальної проводки, видані комісією 

акти прийому кабінетів хімії, фізики, 

комп'ютерного класу, спортзалу, 

спортмайданчика. 
Питання охорони праці та попередження 

травматизму обговорюються на нарадах при 

директорові, на засіданнях педагогічної ради. 
У 2019-2020 н.р. 14 учнів гімназії отримали травми в побуті та під час 

тренувань у спортивних секціях.  
Жодної травми під час освітнього процесу, екскурсій та туристичних 

подорожей у 2019-2020 н.р. зафіксовано не було. 
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У гімназії 

розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, 

проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм 

з’ясовуються та аналізуються.  
 

13. Фінансово-господарська діяльність 
 
Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку 

висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні та працівники 

гімназії. Фарбується огорожа, бордюри. Двірник періодично скошує траву на 

газонах.  
Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників закладу -  

гімназія не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.  

У січні 2020 року завершилися роботи з утеплення та реконструкції даху 

закладу. Система опалення знаходиться у далеко не найкращій формі. У 

травні-червні 2020 року проводились роботи з оновлення частини цієї 

теплової мережі.  

Уточнений розрахунок кошторисних призначень на 2018 рік по гімназії 

(загальний фонд) склав: 
 КЕКВ 2111 «Заробітна плата з нарахуваннями» - 4742680,00; 
 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, утому числі 

м’який інвентар та обмундирування» - 32894,59; 
 КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 10303,00; 
Всього по розрахунку – 43197,59. 
Згідно з міським бюджетом на 2019 рік, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» виділено – 34159,00 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та 
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обмундирування» виділено – 41300,00 грн, по КЕКВ 2220 – 1200,00 грн, по 

КЕКВ 3110 – 51000,00 грн.  

Детальна інформація про кошторис закладу регулярно розміщується на 

сайті гімназії у розділі «Прозорість та інформаційна відкритість». 
 

14. Управлінська діяльність 
 
Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи 

гімназії, планом внутрішньо-шкільного контролю та календарними планами 

вчителів-предметників, планами виховної роботи вихователів. Така система 

планування, що відпрацьована у гімназії і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню 

навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток гімназії.  У 

гімназії в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням гімназії 

до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів 

Міністерства освіти і науки України, обласного та міського управлінь освіти, 

сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, 

що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною 

інформацією вчителям й адміністрації гімназії, вчасно знайомитися з новими 

документами, їх проєктами. 
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція 

управління. У гімназії ефективність здійснення контролю зумовлює якість 

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу 

освіти, його навчально-виховного 

процесу та діяльності всього шкільного 

колективу. Контроль дозволяє тримати в 

полі зору управління найважливіші 

питання гімназії, своєчасно реагувати на 

відхилення від норми та на негативні 

явища, знаходити невикористані 

резерви, підтримувати оптимально 

трудову атмосферу в колективі. 

Адміністрація використовує багато 

різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу 

чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та 

виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, 

щоденників, поведінки тощо. Під час здійснення внутрішньо-шкільного 

контролю за рівнем викладання навчальних предметів директором відвідані 

31 урок, заступником директора Буровим О.М. – 37 уроків. Заступник 

директора Ліфер О.А. відвідав 35 уроків та позакласних заходів.  
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Під час здійснення контролю практикуються діагностичні картки аналізу 

та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютерних 

аналітичних систем. Аналіз результатів внутрішньо-шкільного контролю 

знаходить зображення у рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних 

наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та 

навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану 

відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами 

моніторингу адміністрація гімназії приймає певні управлінські рішення щодо 

діяльності конкретних учителів та учнів. 
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва гімназією НТН близький 

до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива та 

самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор гімназії 

у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. 

Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них 

обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому 

здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні 

бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а 

заради позитивного кінцевого результату.  

 
Я, як директор, педагоги, учні, батьки намагаємося робити все для того, 

щоб наш заклад і надалі займав перші сходинки на освітянському просторі 

Кіровоградщини.  

Дякую батькам та іншим родичам за допомогу під час дистанційного 

навчання наших учнів. 

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, управлінським 

структурам, меценатам за тісну співпрацю!  

 

               Сподіваюсь на подальшу співпрацю в роботі! 

 


