ЗВІТ
директора Харківської гімназії № 152
Харківської міської ради Харківської
області
Луценко Л.В.
перед педагогічним колективом
і громадськістю
про свою діяльність
у 2017/2018 навчальному році

ВСТУП

Моя діяльність як керівника гімназії у 2017/2018 навчальному році
здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань
загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту ХГ № 152 та
була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті, Законів України «Про звернення громадян», «Про
інформацію», «Про національну програму інформатизації», Постанов
Кабінету

Міністрів

України,

нормативно-інструктивних

документів

Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, на
реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного
стандарту базової та повної загальної освіти, державних, регіональних та
районних програм, оптимізацію мережі й розвиток закладу, створення умов
для

навчання

й

виховання

учнів,

праці

педагогічних

працівників,

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та
підлітків, районної та шкільної програм «Обдарована молодь», Програм
розвитку матеріально-технічної бази; програми «Шкільне харчування»;
шкільної програми «Здоров’я – найцінніший скарб».
Мною здійснювався контроль та створювалися умови для виконання
робочого навчального плану гімназії на 2017/20178 навчальний рік, річного
плану роботи гімназії на 2017/2018 навчальний рік та Програми розвитку
гімназії.
Аналіз кадрової політики гімназії
У 2017/2018 навчального року кількість педагогічних працівників –
84, з них сумісників – 1. З 2012/2013 навчального року і до теперішнього
часу спостерігається стабільність кадрового складу. Але є й невирішені
кадрові питання, не вистачає педагогів для викладання інформатики,
математики, біології та основ здоров’я. Розстановка фахівців умотивована й

раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній
відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи закладу, з
урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Кількість учителів,
класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначена
кількістю класів, робочим навчальним планом гімназії та штатним
розкладом.

Освітній процес забезпечують 84 педагоги. Учителів, які

викладають не за фахом, – 2, але вони пройшли курсову перепідготовку з
предметів викладання. Забезпеченість закладу педагогічними кадрами
відбувається за рахунок штатних працівників і працівників-сумісників.
Якісний та кількісний склад педагогічного колективу свідчить про
ефективну роботу адміністрації гімназії щодо підбору кадрів та підвищення
рівня їх кваліфікації.
Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:


наступність у роботі вчителя;



його педагогічний досвід і кваліфікація;



характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Таким чином, кадрова політика спрямована на створення сприятливих
умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого
потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.
Аналіз навчальних досягнень учнів початкових класів
Важливим питанням роботи гімназії є діяльність початкової ланки
освіти, яка нині реалізує нові програми, структуру та зміст навчання. 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.
Рівень навчальних досягнень учнів початкових класів у динаміці за
результатами річного оцінювання, що систематично аналізується, говорить

про достатню ефективність забезпечення освітнього процесу. Із 427 учнів
початкових класів, які підлягали атестації, на кінець навчального року 380
учнів навчаються на високому та достатньому рівні, що складає 89 % від
загальної кількості учнів. Серед них 89 учнів закінчили навчальний рік з
оцінками тільки високого рівня й були нагороджені Похвальними листами.
Моніторингові дослідження

якості навчальних досягнень

учнів

протягом п’ятьох останніх навчальних років свідчать про стабільно високу
результативність навчання учнів Відсутність учнів, які засвоїли навчальні
програми на низькому рівні, та стабільно високі показники засвоєння учнями
навчальних програм на високому та достатньому рівні є результатом
цілеспрямованої

системної

роботи

вчителів

початкових

класів

з

обдарованими та здібними учнями безпосередньо на уроці та адресної
допомоги учням у подоланні прогалин у знаннях.
Рівень якості знань учнів – показник педагогічної компетентності
педагога. Вчителі початкових класів мають достатню науково-теоретичну
підготовку, володіють методикою викладання предметів, забезпечують
засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування
практичних

умінь

та

навичок,

приділяють

увагу

створенню

найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів,
обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси.
Педагоги намагаються дотримуватись вимог до створення ефективного
уроку: забезпечувати належні умови для продуктивної пізнавальної
діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, потреб, впровадження
міжпредметних зв’язків.

Учителі початкових

класів

працювали

над

розвитком у школярів комунікативних умінь та навичок, умінь працювати з
будь-якою інформацією, мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації.
Щоб особистість була високорозвиненою, вчителі застосовували на уроках та
у позакласній роботі новітні технології, які ґрунтувалися на діалозі,
моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думками. Власну техніку і
технологію проведення уроку демонстрували під час проведення відкритих

уроків Як результат, за підсумками року якість знань базових предметів
забезпечена, в основному, на достатньому й високому рівні.
Аналіз моніторингових досліджень рівня навченості учнів початкових
класів за 2017/2018 н.р. свідчить про достатній рівень сформованості
загальнонавчальних та предметних умінь і навичок. Причиною є досконале
володіння вчителями психологічних особливостей учнів та впровадження
інновацій в навчально-виховний процес, спрямованих на підвищення рівня
досягнень учнів.
Аналіз навчальних досягнень учнів 5-11-х класів
Освітня діяльність педагогічного колективу протягом 2017/2018
навчального року була спрямована на реалізацію вимог Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти,

вирішення

методичної проблеми гімназії. Основним завданням роботи гімназії було
підвищення якості знань учнів, формування ключових компетентностей та
розвиток пізнавальних здібностей.
На кінець навчального року в 5-11 класах навчається 804 учень. З них
на високому рівні навчається 80 учень -10%, на достатньому - 447учнів 55,6%, на середньому - 227 учнів – 32,8%, на низькому рівні - 2 учні – 1,6%.
Середній показник якості в 5-11 класах складає - 65,5%. Це на 5,3%
більше,ніж у I семестрі і на 1,2 % менше , ніж у минулому навчальному році.
Найкращу навченість з предметів виявили учні 5х класів - 78,6%. За
ними йдуть 11ті класи – якість знань 67,2%, потім сьомі класи – 65,9%, 9ті
класи – 64,4%, 10 класи - 61,7%, 8 класи – 60,9% і замикають рейтинг 6 ті
класи – 57,4%. Порівняно з результатами I семестру якість знань зросла у
5х,8х, 9х,10х,11х класах і знизилася в 6х,7х класах. У 7х і 6х класах причиною
зниження результативності є недостатня робота класних керівників над
формуванням мотивації учнів до навчання, батьків і вчителів,що працюють у
цих класах, та недостатня індивідуальна робота із здібними учнями окремих
учителів -предметників.

Аналізуючи роботу окремих класів, слід відзначити , що систематична
цілеспрямована робота над підвищенням результативності навчання ведеться
в 5 –В (класний керівник Фролова Р.М.) -якість 93,3%, в 5-А (класний
керівник Толкачова С.І.) – 88,8% і 7-А (класний керівник Яценко І.О) якість 87%, в 8-Б(класний керівник Криворотова Н.П.) - якість 82%. Вище за
середній показник по гімназії результати навченості учнів у 9-Д (класний
керівник Балагура Ю.Є.) -76%, 8-А (класний керівник Дмитрієва О.В.) 78,5%, 5-Г (класний керівник Боклагова Л.О.)

та 5-Д (класний керівник

Молочна В.М.)- 75%, 9- В клас (класний керівник Харченко В.М.) – 73%, 7-В
(класний керівник Пономаренко Ю.В.) - 72%, %,

9-А (класний керівник

Косицька О. М. )-69%, 6-Б (класний керівник Харченко О.В.) – 67%, 11-А
(класний керівник Анохіна С.В.) – 67,9%, 10- А (класний керівник Єгоянц
К.А.) – 66,7%, 11-Б клас (класний керівник Чернегна С.В.) – 66,6 %.
Найнижчі показники у 6-Г(класний керівник Власенко Ю.В.) -34,5%, 8Г (класний керівник Марусова І.О.) - 40%, 8-Д (класний керівник
Сіконенко Т.А.) - 41,6%, 9-Г (класний керівник Таранець І.І.) - 46%. Це
свідчить про байдужість цих класних керівників до успіху дітей, їх невміння
чи небажання

організувати результативну співпрацю учнів, батьків та

вчителів предметників. Слід зазначити, що 8-Г клас показує найнижчі
результати третій рік поспіль.
Підводячи підсумки, варто вказати, що, при позитивній динаміці в
цілому, є проблеми, над вирішенням яких слід працювати наступного року.
Аналіз стану роботи з організації навчання за індивідуальною
формою
Індивідуальне навчання учнів було організоване відповідно до
Положення

про

індивідуальну

форму

навчання

в

загальноосвітніх

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.1.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2016 за № 184/28314, листів Міністерства освіти і науки України від
10.09.2003 №1/9-413 та 11.01.2005 № 1/9-3 «Щодо організації навчання учнів

загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою», наказу
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради «Про організацію навчання за індивідуальною формою у
2017/2018 навчальному році» та на підставі довідок лікувальних закладів і
заяв батьків, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я
учнів.
Моніторинг з питань індивідуальної форми навчання учнів за станом
здоров’я свідчить, що склад учнів не є стабільним. Зменшення кількості
учнів з вадами здоров’я відбувається у школі ІІ ступеня та збільшення – у
школі І ступеня.
Моніторинг

навчальних

досягнень

учнів,

які

навчалися

за

індивідуальною формою свідчить, що спостерігається позитивна тенденція
підвищення рівня навчальних досягнень учнів після їхнього зарахування на
індивідуальну форму навчання у порівнянні з періодом навчання за класноурочною формою та зростання якості знань за 4 роки.
У

2017/2018

навчальному

році

індивідуальне

навчання

було

організовано для 3 учнів: школа І ступеня - 2 учнів; школа ІІ ступеня – 1
учень; школа ІІІ ступеня – 3 учні; з них знаходились на індивідуальній формі
протягом трьох років – 1 учні і один – протягом 11 років. Усі учні були
зараховані на індивідуальну форму за станом здоров’я.
У гімназії були видані накази про організацію індивідуального
навчання, складено індивідуальні навчальні плани, розклад занять учнів. Для
викладання предметів згідно з Робочим навчальним планом гімназії
визначені вчителі, які мають відповідну фахову освіту. Наявні пакети
документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів, а
саме:

довідки лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків, накази

управління освіти. Оформлені окремі папки, в яких зберігаються пакети
документів

(підстава

для

організації

індивідуального

навчання),

індивідуальні робочі навчальні плани, розклад занять (погоджений письмово

з батьками учнів); календарне планування навчального матеріалу (згідно з
навчальними програмами відповідних предметів).
Проведені заняття, виконання індивідуальних навчальних планів та
програм фіксувалися у журналах встановленого зразка з урахуванням
загальних вимог щодо ведення класних журналів.
Індивідуальні

навчальні

плани

складено

на

основі

Робочого

навчального плану гімназії на 2017/2018 навчальний рік.
Кількість годин для організації індивідуального навчання було
визначено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.05.2008 № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну
форму навчання взакладах освіти»: 5-9 - ті класи –8 годин на тиждень на
кожного учня; 10-11 класи – 12 годин на тиждень. Згідно з листом
Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1/9-3 щодо виконання
наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 № 797 «Про
внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2004 за № 1400/9999, було збільшено кількість годин
на тиждень – з 5 до 10 – учениці, що має статус дитини-інваліда:
Моренець В. (1-Г клас).
Індивідуальні навчальні програми з усіх предметів індивідуальних
навчальних планів учнів, зарахованих на індивідуальну форму навчання,
виконано в повному обсязі як за змістом, так і за кількістю годин.
Усі учні, які були зараховані на індивідуальну форму навчання до кінця
навчального року, рішенням педагогічної ради та відповідним наказом по
гімназії звільнялися від навчальних екскурсій та навчальної практики. Учень
4-Б класу Сурсос І. та учениця 11-Б класу Божко К. були звільнені від ДПА.
Протягом навчального року адміністрацією гімназії здійснювався
постійний контроль за організацією індивідуального навчання: проводились
співбесіди з батьками, учнями та вчителями, перевірялись ведення вчителями
записів проведених занять відповідно до розкладу в журналах встановленого

зразка; контролювалось вчасне виставлення поточних оцінок учням,
тематичних та семестрових балів, оцінок у щоденники, перевірка робочих
зошитів

тощо.

Питання

щодо

організації

індивідуального

навчання

розглядалося на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі,
засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників.
Практичним

психологом

школи

Нестерцова

Н.О,

проведена

корекційна робота з учнями, які перебувають на індивідуальній формі
навчання, про що зафіксовано у її щоденних планах роботи.
Організація профільного навчання
З урахуванням стану шкільної мережі, потреб учнів, побажань батьків,
матеріальної бази кабінетів та з метою ґрунтовної підготовки випускників з
базових дисциплін у старшій школі навчання було організоване профіільне
навчання за фізико-математичним профілем (10-А, 10-Б 11-А класи), за
правовим профілем навчання (10-В, 11-Б класи).
Основним напрямом диференціації було доповнення інваріантної
складової

робочого

навчального

плану

курсами

за

вибором

та

факультативами за рахунок варіативної складової робочого начального
плану. Так, у 10-В

і 11-Б класах з метою задоволення індивідуальних

освітніх інтересів, потреб і нахилів учнів, поглиблення знань з окремих
предметів,

стимулювання

розвитку

загальнонавчальних

і

життєвих

компетентностей було введено курси за вибором: «Конституційне право»
«Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни» «Досліджуючи гуманітарне
право», «Українознавство» та факультатив «Основи критичного мислення».
Аналіз навчальних

досягнень учнів 11-х класів показав, що у

порівнянні з минулим навчальним роком зросла якість знань з основних
предметів навчального плану.
Для учнів 8-9-х класів з метою професійної орієнтації, сприяння у
виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі було
організовано допрофільну підготовку.

Так, у 8-х класах введенно курси за вибором «Українознавство»,
«Психологія спілкування», «Харківщинознавство». Це дало можливість
учням при вступі до 10-го класу свідомо обрати профіль навчання.
При подальшій організації профільного навчання обумовленість
вибору профілів буде визначатися як з урахуванням шкільної мережі та
можливостей навчального плану гімназії, так і на підставі певних
моніторингових операцій діагностико-прогностичного характеру, до яких
залучатимуться учні, батьки, класні керівники, вчителі – предметники.
Організація

методичної

роботи

з

педагогічними

кадрами.

Інноваційна діяльність.
Методична робота в гімназії здійснювалась відповідно до Законів
України

«Про

освіту»,

«Про

загальну середню

освіту»,

Концепції

профільного навчання в старшій школі, згідно з наказом Управління освіти
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від
30.08.2017 № 149 «Про організацію методичної роботи з педагогічними
працівниками освітних закладів району на 2017/2018 навчальний рік»,
відповідно до завдань, визначених у наказі по гімназії від 31.08.2017 № 200
«Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії
на 2017/2018 навчальний рік» та мала на меті подальше вдосконалення
особистісно-орієнтованого

спрямування

дидактичних,

методичних,

технологічних та морально-психологічних аспектів освітнього процесу,
створення умов для багаторівневої системи безперервної педагогічної освіти,
організації й здійснення підвищення загальнокультурного рівня, психологопедагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників
та

науково-методичного

забезпечення

розвитку

освіти,

сприяння

комплексному розвитку гімназії через формування інноваційного освітнього
середовища, згідно з планом роботи гімназії.
Методична робота в 2017/2018 навчальному році була спрямована на
реалізацію методичної теми «Від інноваційного змісту і технологій навчання

через педагогічну майстерність учителя – до формування успішної
особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».
Протягом року проводилась навчально-методична робота з різними
категоріями педагогічних працівників закладу на основі диференційованого,
особистісно-орієнтованого підходів із урахуванням принципів наступності,
діагностики, практичної й адресної спрямованості, розвитку педагогічної
майстерності та творчого потенціалу. Методичною службою підготовлено та
проведено низку науково-методичних заходів, направлених на вирішення
окресленої методичної теми: 4 практичні семінари, щоквартально – засідання
ШМО, 10 занять школи молодого вчителя, засідання творчих груп.
Для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в
гімназії функціонувала методична рада, на засіданнях якої розглядались
питання щодо організації ефективної роботи методичного кабінету,
методичних об’єднань, творчих груп на над проблемною темою гімназії;
стану впровадження інноваційних технологій у освітній процес; організації
науково-дослідницької роботи з учнями; участі вчителів закладу у шкільному
та районному етапах конкурсу «Учитель року»; атестації педагогічних
працівників гімназії.
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні
педагогічних

рад,

загальношкільних

семінарів,

експертизі

робіт,

представлених вчителями на районну виставку-презентацію педагогічних
ідей та технологій, інших методичних заходів.
У 2017/2018 навчальному році було проведено 5 засідань методичної
ради, на яких були розглянуті питання, включені до плану роботи та поточні.
У гімназії плідно працювали 9 предметних і циклічних методичних
об`єднань, 2 методичні об'єднання класних керівників.
У 2017/2018 навчальному році працювали творчі групи, «Школа
молодого вчителя», робота яких сприяла вдосконаленню фахової та
методичної майстерності педагогічних працівників.

Протягом 2017/2018 навчального року методичною службою гімназії
вивчався стан викладання біології, екології, людини і світу, правознавства,
захисту Вітчизни, історії України, всесвітньої історії в середній і старшій
школі та української мови й природознавства в початковій школі.
Здійснювались методичні виходи, вивчався стан підготовки вчителів до
проведення уроків.
Усю роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення
професійного

та

забезпечувалося

методичного
раціональне

рівнів

кожного

співвідношення

педагога.
масових,

Для

цього

групових

та

індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до
методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педагогічних
кадрів на диференційованій основі.
З метою оновлення освітнього процесу в гімназії, підвищення
професійного

рівня

освітян

науково-методичною

службою

закладу

налагоджена співпраця з ВНЗ міста, що сприяло вдосконаленню професійної
майстерності вчителів та розповсюдженню кращого передового досвіду. Так
творча група з питань роботи з обдарованими учнями співпрацює із
науковцями, методична рада – з методистами КВНЗ «ХАНО». Тісною є
співпраця з керівником науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
професором Гавриш І.В.
У закладі створено і щороку оновлюється банк даних про
інноваційну та новаційну діяльність педагогів. Проводиться діагностування
педагогів на виявлення їхнього рівня щодо застосування інновацій, що дало
змогу розробити низку практичних заходів методичного та психологопедагогічного характеру (семінарів-практикумів, круглих столів тощо) з
освоєння педагогами нових педагогічних ідей і залучення їх до інноваційної
діяльності та сприяло формуванню особистості, здатної до науково-технічної
та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.
Впровадження педагогічних інновацій у Харківській гімназії № 152
регламентується відповідною нормативною базою.

На державному рівні в гімназії запроваджуються інновації:
науково-педагогічний проект «Інтелект України»; Школа сприяння здоров’ю;
У 2017 році заклад став учасником проекту «Відкриті уроки футболу»,
проекту

Всесвітньої

організації

охорони

здоров’я

«Неінфекційні

захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», проекту
«Найбільший урок у світі».
Окрім того ХГ № 152 використовуються елементи таких інновацій:
інтерактивні технології навчання; інформаційно-комунікаційні технології;
використання рольових ігор, особистісно-орієнтоване навчання; технологія
випереджаючого навчання з використанням опорних конспектів; технології
комунікативного навчання іноземної мови; проектні технології (Толкачова
С.І., Ніколенко Г.А., Харченко В.М., Башинська Л.В., Долбешко О.В. тощо);
технологія критичного мислення; технологія організації групової навчальної
діяльності тощо.
Про зростання рівня педагогічної майстерності учителів свідчать їхні
перемоги у фахових конкурсах різних рівнів.

Традиційним для освітян є

конкурс фахової майстерності «Учитель року», під час якого учителі можуть
проявити себе як творчі, ерудовані особистості-професіонали. У 2018 році у
професійному випробуванні взяли участь педагоги гімназії: у номінації
«Українська мова та література» Балагура Ю.Є., у номінації «Фізика» – Рудая
А.Б., у номінації «Фізична культура» – Дмитрієва О.В. Учитель Дмитрієва
О.В. стала призером районного етапу, а Балагура Ю.Є. здобула перемогу у
районному й стала лауреатом міського та обласного конкурсів. У підготовці
до фахового конкурсу наступного року слід звернути увагу на підвищення
якості роботи в цьому напрямі.
Розробка авторських програм, підручників, посібників; публікації у
фахових виданнях – ще одне свідчення високого рівня фахової майстерності
педагогічних

працівників.

Учителі

досить

активно

діляться

Однак

поширення досвіду роботи педагогів через друковані видання залишається
недостатнім.

Одним із способів оприлюднення методичних наробок педагогічних
працівників є розміщення матеріалів в Інтернет-просторі. Педагоги гімназії
розміщують свої методичні наробки у віртуальних предметних кабінетах на
сайті закладу та на власних сайтах чи блогах (учителі Балагура Ю.О.,
Пономаренко Ю.В., Харченко О.В. Клименко Т.Д., Марусова І.О., Чернега
С.В., Харченко О.В., колектив учителів початкових класів. Однак, слід
зазначити, що виготовлення друкованої продукції вчителів гімназії (авторські
програми; розробка підручників, посібників; публікації у фахових виданнях)
залишається недостатнім.
Аналіз

стану

роботи

з

організації

атестації

педагогічних

працівників
Атестація педагогічних працівників гімназії у 2017/2018 навчальному
році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти
і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949, наказів
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради від 04.09.2017 № 156 «Про утворення атестаційної комісії ІІ
рівня при Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради та організацію проведення атестації педагогічних
працівників та керівних кадрів навчальних закладів та установ освіти у
2017/2018 навчальному

році», від 20.10.2017 протокол №2

«Про

затвердження списків педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти ,щодо яких буде прийматись рішення атестаційною комісією ІІ рівня
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради у 2018 році»; Харківської гімназії №152 від 06.09.2017 № ___
«Про утворення атестаційної комісії І рівня Харківської гімназії №152 та

організацію проведення атестації педагогічних працівників закладу в
2017/2018 навчальному році», від 17.10.2017

№ 238 «Про затвердження

графіку роботи атестаційної комісії І рівня гімназії на 2017/2018 навчальний
рік, складу експертних груп та внесення змін до перспективного плану
атестації педагогічних працівників та керівних кадрів гімназії», від
19.10.2017 № 242 «Про атестацію педагогічних працівників гімназії у
2017/2018 навчальному році».
Атестація

педагогічних

працівників

здійснювалася

на

основі

комплексної оцінки професійної діяльності, творчої активності та загальної
культури вчителя.
За перспективним графіком проходження атестації у 2017/2018
навчальному році повинні були атестуватися 16 педагогічних працівників, і
саме такий список було подано до атестаційної комісії директором гімназії.
Заступником директора з НВР Харченко В.М. було скориговано графік
курсової перепідготовки з метою своєчасного отримання педагогічними
працівниками посвідчення про підвищення кваліфікації на курсах в КВНЗ
«ХАНО» та

інших закладах післядипломної освіти

та

підвищення

кваліфікації в установлені нормативами терміни.
Усі педагогічні працівники, що атестувалися, були ознайомлені з
нормативними
діяльності,

які

документами
будуть

щодо

вивчатися

атестації,

питаннями

членами

атестаційної

професійної
комісії.

У

методичному кабінеті гімназії було поновлено стенд з питань атестації.
Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних
принципах: особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується,
гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що
забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації
Члени атестаційної комісії пройшли інструктаж щодо питань вивчення
та оцінювання роботи педагогічних працівників.
Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестувалися,
здійснювалося за напрямами:

• відвідування уроків, позакласних та виховних заходів (за графіком);
• вивчення рівня навчальних досягнень учнів;
• вивчення стану роботи вчителів, що атестуються, з документацією
(журнали, зошити, календарні плани, поурочні плани);
• вивчення рейтингу педагогічних працівників серед колег по роботі,
учнів, батьків.
Атестаційна комісія гімназії вивчала систему і досвід роботи вчителів
на

основі

моніторингових

досліджень

(спостереження,

анкетування,

співбесіди, тестування тощо).
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 вчителів серед учнів, батьків, колег по роботі.
Відвідані уроки засвідчили підвищення якості проведення навчальних
занять, розвиток тенденції до розширення діапазону активних методів, що
використовуються у навчанні, посилення мотиваційної сфери, інтересу до
самонавчання.
У січні поточного навчального року було заслухано звіти вчителів, що
атестувалися, на засіданнях методичних об’єднань та методичної ради
гімназії.
Учителі, що атестувалися, брали участь у різноманітних методичних
заходах на рівні гімназії, району, області.
Підсумки атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному
році свідчать про зростання їх фахової майстерності, що підтверджується
зростанням кількості працівників, які підвищили кваліфікаційні категорії та
отримали педагогічні звання.
Аналіз роботи з виконання програми «Обдарованість»
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту» на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на
2011/2017 роки, 2018/2022 роки, районних заходів щодо виконання у 2017 та

2018 році розділу «Обдарована молодь» Комплексної програми розвитку в
гімназії розроблені заходи щодо реалізації програми «Обдарована молодь» на
2011/2017, 2018/2022 роки.
Гімназія має концепцію розвитку, у якій одним із найважливіших
завдань визначено створення умов для навчання талановитої молоді,
залучення

її

до

систематичної

науково-дослідницький,

пошукової,

експериментальної роботи; формування особистості учня, розвиток його
здібностей і обдарувань; пошук, відбір обдарованих та здібних дітей; надання
можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, оволодіння
системою знань та практичними і навичками наукової дослідницькоекспериментальної діяльності.
У річному плані гімназії є розділ «Робота з обдарованими учнями», у
якому зазначені основні напрями роботи з обдарованими дітьми: діагностика
і виявлених здібностей, індивідуальна робота, участь у предметних творчих
конкурсах, олімпіадах і турнірах, робота ШНТ «Пошук», участь у
позакласній роботі.
У гімназії розроблена система роботи з обдарованими дітьми. Система
роботи обґрунтована і включає в себе: науково-методичне та організаційне
забезпечення, соціально-психологічне, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення, розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання
інноваційних технологій.
У закладі з 2005 року поповнюється інформаційний банк даних про
кращий досвід, у якому на сьогодні 28 педагогів, а з 2010 року вивчено і
узагальнено досвід 8 вчителів, схвалено на районному рівні досвід учителів
Ващенко В.І., Коноваленко В.В.,Моренець Н.І.,Юрченко Л.В.,Харченко
В.М.,Харченко О.В., Таранець І.І.,Панової Т.М., Левченкової Л.В., Бацули
Н.В.,Толкачової С.І..
Забезпечення процесу виявлення і підтримки розвитку обдарованих
учнів і завдання, які стоять перед освітою у наш час, потребують нових
підходів. З метою підвищення якості освітніх послуг, реалізації принципів

особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів

у організації

навчально-виховного процесу усі педагогічні працівники гімназії № 152
запроваджують елементи інноваційних технологій, таких як: інтерактивні
технології навчання; технологія особистісно-орієнтованого навчання; ігрові
технології; ІКТ, інтерактивні технології навчання та ін.
Педагогічний колектив освітнього закладу не лише запроваджує
апробовані інновації, але й сам є учасником інноваційних процесів. З 2011
року Харківська гімназія № 152 стала базовим освітнім закладом для
запровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Сьогодні
дану інновацію, яка уже вийшла із стану експерименту, запроваджують
учителі 1-А класу – Рубан І.О.,2-А класу – Бацула Н.В.,3-А класу –
Кувшинова О.М.,4-А класу – Юрченко Л.В., а також вчителі старшої школи у
6-А, 7-А класі. Питання розвитку здібностей учнів, активізації їх пізнавальної
активності розглядалися на засіданнях педагогічної ради, методичної ради
гімназії, на районних семінарах.
Питання запровадження ефективних форм, методів, та технологій
навчання та розвитку обдарованої молоді систематично і ґрунтовно
розглядаються на заходах шкільного (семінари, практикуми, круглі столи),
районного (науково-практичні семінари) рівня. Під час проведення усіх
заходів порушуються питання виявлення і підтримки розвитку обдарованих
дітей, запровадження сучасних освітніх технологій або їх елементів з метою
розвитку здібностей учнів, їх залучення до наукової, творчої діяльності на
уроках та в позаурочний час. З метою ознайомлення педагогічних
працівників із науковими принципами і підходами у використанні прийомів
організації діяльності учнів на уроках до участі в методичних заходах
залучаються науковці: Пономаренко В.Д. – доцент кафедри української мови
філологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, старший викладач, Гавриш
І.В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики
професійної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Різноманітні

форми

методичної

роботи

дають

можливість

розповсюджувати кращий досвід роботи з обдарованими учнями.
У гімназії діють творчі групи вчителів початкових класів «Педагогічна
веселка», яка працює над проблемою «Добір оптимальних засобів, методів,
форм і прийомів у організації освітнього процесу в початковій школі з метою
формування всебічно розвиненої, творчої особистості школяра». Творча
група вчителів старшої школи «Робота з обдарованою молоддю» однією із
провідних проблем у своїй діяльності вбачає формування творчої особистості
шляхом упровадження інноваційних форм роботи.
Названі творчі групи не лише розглядають теоретичні аспекти
організації роботи з обдарованими дітьми, а й розробляють практичні
рекомендації для вчителів.
Робота педагогічного колективу гімназії та її результативність
висвітлюється через публікації в ЗМІ. Щорічно учні закладу стають
стипендіатами Харківського міського голови «Обдарованість» та Харківської
міської ради «Кращий учень закладу освіти» і інформація про них
розміщується в альманасі «Обдарованість». Тези науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН, які посіли призові місця, розміщуються у наукових
збірках Харківського територіального відділення МАН України. На сайті
гімназії систематично щотижня оновлюються матеріали на сторінці
«Обдарована молодь» із рубриками «Модель роботи з обдарованими
учнями», «Заходи щодо реалізації програми «Обдарована молодь» на 20112017 роки», «Графік проведення турнірів», «Графік проведення предметних
олімпіад», «Результати проведення турнірів, олімпіад, творчих конкурсів»,
«План роботи шкільного наукового товариства «Пошук», що дає можливість
своєчасно інформувати учнів, їхніх батьків та вчителів про предметні та
творчі конкурси, залучати дітей до участі в них.
Підвищити якість роботи з обдарованими учнями, розширити спектр
видів діяльності, у яких би діти змогли виявляти і розвивати свої здібності,
дає

можливість

налагодити

зв’язки

із

різноманітними

профільними

закладами: Центр дитячої та юнацької творчі Холодногірського району,
дитячо-юнацька спортивна школа № 8, дитяча музична школа № 3 ім. Марка
Кармінського, Харківська обласна станція юних туристів, Харківська
державна наукова бібліотека ім. В. Короленка, палац дитячої та юнацької
творчості Харківської міської ради Харківської області, Харківський
обласний палац дитячої та юнацької творчості. Співпраця здійснюється у
формі організації діяльності гуртків, секцій на базі освітнього

закладу,

організації консультацій щодо підготовки до участі в творчих конкурсах,
спортивних змаганнях, підготовки матеріалів для науково-дослідницьких
робіт в МАН, спільні свята, фестивалі дитячої творчості, конференції. Ця
діяльність

має

систематичний

характер

і

будується

на

принципах

співробітництва.
Протягом 2017/2018 навчального року у Харківській гімназії № 152
практичним психологом з метою створення оптимальних умов для розвитку
та навчання обдарованих дітей були проведені психодіагностичні тестування
та розроблена система супроводу обдарованих учнів.
У дослідженні рівня обдарованості за 2017-2018 навчальний рік в
Харківській гімназії №152 брали участь 267 учнів гімназії, 132 хлопці та 135
дівчат віком від 10 до 14 років.
Надвисокий рівень обдарованості виявлено у 6,26 % досліджуваних
учнів, високий рівень – 37.42 %, середній – 56,32 %), учнів з низьким та
наднизьким рівнем обдарованості не виявлено. За результатами діагностики
надані рекомендації класним керівникам, вчителям-предметникам щодо
розвитку здібностей учнів. Підсумки перевірки:
-

учні-інтелектуали: Петрик А..,Лінник К.,Доронкін М., Каспарова

Ж..,Кара А.,Абу Анзех Д.,Бузько М.,Хричов А.,Райваховський М.;
-

учні з високим рівнем творчих здібностей: Азарова А., Кіянова І.,

Попова А., Шафоростова Д., Лучинський М., Пасько А., Федін М., Степанова
К., Чаус Ю.;

-

учні з високим рівнем соціальної обдарованості: Цикало А.,

Овчарова Ю.,Чернега Ю.,Шевченко Д.
Батькам обдарованих учнів надані рекомендації щодо особливостей
взаємодії з обдарованими дітьми.
У гімназії № 152 ведеться активна робота щодо психологічного
супроводу обдарованих учнів та створення оптимальних умов для їхнього
навчання та розвитку.
У гімназії створено банк даних обдарованих учнів, який щорічно
оновлюється

і

поповнюється.

психодіагностичних

досліджень,

Банк
що

формується

за

результатами

підтверджуються

результатами

учнівських змагань. У шкільному банку на 15.06.2018 р. містяться дані на 198
учнів, у районному банку - на 174 учні: з них 43 учні мають інтелектуальну
обдарованість, 60 учнів – спортивну, 4 учні – творчу, 67 – художню.
Згідно з річним планом в гімназії проводяться різноманітні конкурси,
де учні можуть виявити різні види обдарованості. Щорічно проводиться І
етап Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів знавців української
мови, знавців російської мови і словесності, ораторського мистецтва,
виразного читання, «Учень року» та ін., які проходять на високому рівні,
підтверджують результати участі в районних, міських та обласних заходах.
723 учні гімназії в 2017/2018 н.р. взяли участь у І етапі Всеукраїнських
предметних олімпіад і посіли 198 призових місць, переможці взяли участь у
ІІ етапі і посіли 64 призових місця (І місце – 24 учні, ІІ місце – 18 учнів, ІІІ
місце – 22 учні). Переможцями в олімпіадах з кількох предметів стали:
Логвінова М. – 8-В (історія, географія, трудове навчання, українська мова і
література, біологія), Бузько М. – 11-А (математика,

інформаційні

технології), Райваховський М. – 11-А (географія, математика, інформаційні
технології,астрономія,хімія), Лінник К. – 10-Б (російська та українська мова
та література, географія) , Труфан К. – 9-А (російська мова та література,
біологія). З 24 учнів, які брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних
олімпіад, переможцями стали 7 учнів: Степанова К. – IІI місце (російська

мова та література), Лінник К. – IІ місце (українська мова та література),
Іванова О.,– II місце (іноземна мова (англійська)), Коденко Є. – II місце
(іноземна мова (німецька)), Логвінова М. – III місце (біологія),Чаус Ю. – III
місце (українська мова та література), Райваховський Микола – II місце
(астрономія), III місце (інформаційні технології).
Активну участь взяли учні гімназії в турнірному русі. Команди гімназії
були представлені в 11 районних предметних турнірах. Завдяки серйозній
підготовці в усіх турнірах вони посіли призові місця. На міському рівні
результативно виступили учні у складі команд юних правознавців, юних
журналістів . Команда юних правознавців на всеукраїнському рівні посіла II
місце, юних журналістів – III місце.
Про результативну роботу з обдарованими дітьми свідчать перемоги
гімназистів у районному конкурсі «Путівка в науку», де учні посіли призові
місця: Ніколенко П. 4-А стала переможцем в номінації.
Позитивним результатом є перемоги учнів у предметних конкурсах.
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка районний етап: Доронкін Мирослав

- учень

7-А класу – І місце (вчитель – Толкачова С.І.); Лінник Катерина - учениця
10-Б класу – І місце (вчитель – Толкачова С.І.); Темненко Анастасія –
учениця 5-А класу - І місце (вчитель – Толкачова С.І.); Каспарова Жанна учениця 9-А класу – І місце (вчитель - Балагура Ю.Є.), Логвінова Марія –
учениця 8-В класу – I місце ( вчитель Лига Г.В..), Степанова Катерина –
учениця 11-Б класу – II місце (Толкачова С.І.). Обласний етап : Доронкін
Мирослав – учень 7-А класу – І місце (вчитель – Толкачова С.І.) , Лінник
Катерина – учениця 10-Б класу - IIІ місце (вчитель – Толкачова С.І.),
Каспарова Жанна - учениця 9-А класу – IIІ місце (вчитель - Балагура Ю.Є.) .
Всеукраїнський етап: Доронкін Мирослав –

учень 7-А класу – ІI місце

(вчитель – Толкачова С.І.) , Лінник Катерина – учениця 10-Б класу - IIІ місце
(вчитель – Толкачова С.І.), Каспарова Жанна - учениця 9-А класу – IІ місце
(вчитель - Балагура Ю.Є.).

Міжнародний конкурс

з української мови імені Петра Яцика II

(районний) етап Ніколенко Поліна – учениця 4-А класу – I місце ( вчитель
Юрченко Л.В.).
Переможцем конкурсу учнівської творчості в номінації «Література»
на районному і обласному етапі стала учениця 9-Г класу Таболіна Юлія (
вчитель Лига Г.В.).
На фестивалі ораторського мистецтва (районний та обласний етап)
Степанова Катерина – учениця 11-Б класу посіла І місце (учитель Толкачова
С.І.).
У Харківській відкритій олімпіаді з лінгвістики Райваховський Микола,
учень 11-А класу, посів II місце, Сумцова Ганна, учениця 11-А класу – III
місце. У Всеукраїнській відкритій олімпіаді з лінгвістики Райваховський
Микола, учень 11-А класу, посів III місце.
У Каразінському колоквіумі III місце з російської мови посіла
Степанова Катерина (11-Б клас).
У міському фестивалі ЗМІ-2018 у напрямку «Шкільне радіо» II місце
посіли Пенькова Дарина і Доценко Софія ( 11-А клас).
Наукове товариство «Пошук» працює з 2001 року. Воно налічує 48
учнів. Його роботою керує рада ШНТ, яка включає 8 вчителів та учнів. У
товаристві «Пошук» працюють відділення історії та географії (куратор
Яценко І.О.), технічних та комп’ютерних наук (куратор Рудая А.Б.),
мистецтвознавство і філологія (куратор Толкачова С.І.), математики, фізика
та астрономія (куратор Пономаренко Ю.В.), природничих наук (куратор
Олефіренко

О.П.).

У

своїй

роботі

ШНТ

керується

нормативними

документами та положенням пр. наукове товариство Харківської гімназії №
152. Вся робота проводиться згідно з планом. Почесними членами ШНТ
«Пошук» є

учні-випускники,

які стали переможцями на

ІІІ етапі

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН. Це Оспєннікова Олена (українська
література), Лазарєв Михайло (українська література), Гриценко Владислав
(українська література).

Науково-дослідницька

робота в МАН – один із шляхів розвитку

творчих здібностей учнів. На I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту цього
року було представлено в різноманітних секціях 18 робіт, 16 з яких посіли
призові місця, 13 з яких були рекомендовані до участі у II етапі. На ІІ етапі в
конкурсі-захисті МАН брали участь 13 учнів, призерами стали 6: Азарова А.
– І м. (українська мова), Попова А. – III м. ( ветеринарія та зоотехнія), Іванова
О. – I м. (фольклористика), Вишневська М. – II м. (біологія людини),
Пенькова Дарина – IIІ м. (журналістика), Бузько Максим – III місце
(інформаційні системи).
Високі досягнення учнів стали можливими завдяки продуманій
систематичній роботі з обдарованими дітьми таких вчителів гімназії, як
Косицька О.М., Балагура Ю.Є., Толкачова С.І., Башинська Л.В., Харченко
О.В., Олефіренко О.П., Молочна В.М.,Лига Г.В.,Катуніна О.О.
Для всіх учителів, які зуміли добитися перемог на районному рівні,
слід продумати свою роботу так, щоб учні гімназії змогли посісти призові
місця на обласному і Всеукраїнському рівні.
Учні

гімназії

всеукраїнського

рівня

–

активні
«Патріот»,

учасники

інтелектуальних

«Кенгуру»,

«Левеня»,

змагань

«Колосок»,

«Соняшник», «Геліантус», «Sun flower», «Бобер». Вони носять масовий
характер та проходять на високому рівні.
Науково-дослідницька робота учнів неможлива без консультацій з
науковцями. Налагоджена така співпраця з ученими ХНУ ім. Каразіна, які
надають консультації при написанні робіт учасників ШНТ «Пошук»:
кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови
Пономаренко В.Д., кандидатом філологічних наук Сподарцем М.П.,
Хавкіною Л.М., доктором філологічних наук Борзенко О.І., заступником
декана фізичного факультету Скляр В.В.. Учителі правознавства при
підготовці до турнірів і олімпіад співпрацюють з викладачами та науковцями
ВУЗів

відповідного

профілю:

Харківського

економіко-правового

університету – проректором з наукової роботи, доктором юридичних наук

Венедиктовим В.С., завідуючим кафедри фундаментальних юридичних
дисциплін, кандидатом юридичних наук Абашніком В.О., кандидатом
юридичних наук Катковою А.Г., Колодій І.П.
Співпраця з вищими освітніми закладами спрямована на створення
сприятливих умов для розвитку обдарованих учнів. Вона здійснюється за
кількома напрямками: освітнім, науково-дослідницьким, виховним. На
семінари з питань впровадження ефективних форм, методів та технологій
навчання з розвитку обдарованої молоді залучаються науковці провідних
вузів Харкова.
Підсумком

роботи

педагогічного

колективу

стала

участь

у

Всеукраїнському конкурсі «Школа – джерело талантів», де гімназія посіла II
місце.
З метою забезпечення соціальної підтримки обдарованих учнів в
гімназії проводяться урочисті заходи: День науки, де виступають переможці
олімпіад, конкурсів-захистів МАН;

радіопередачі, в яких називають

переможців різноманітних конкурсів, олімпіад, творчих змагань. На кінець
навчального року у кожному класному колективі проводиться свято «За
честь класу», де визначають учнів-переможців творчих конкурсів. У гімназії
створений стенд-виставка «Сузір’я слави», куди заносяться учні, що досягли
високих результатів. Найбільш значущим є Свято останнього дзвоника, де
проводиться парад переможців і вручаються грамоти, премії учням за
найвищі творчі досягнення.
Аналіз роботи з інформатизації навчально-виховного процесу
Одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної гімназії є
впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес.
Наявна інформаційна мережа гімназії

створюється з 2002 року.

Технічне забезпечення складається з устаткування двох копьютерних класів,
комп’ютерів

адміністрації,

секретаріату,

комп’ютерів предметних кабінетів.

комп’ютера

бібліотеки,

У 2012 році комп’ютерний парк гімназії

поповнився 10 новими

комп’ютерами виробництва КНДР, отриманими за рахунок міського
бюджету. За 2017/2018 навчальний рік за рахунок спонсорських внесків для
гімназії були придбанні 2 ноутбуки .
Завдяки оновленню кабінету ІККТ новими комп’ютерами, старими
комп’ютерами було оснащено навчальні кабінети початкової, основної та
старшої школи.
До мережі Інтернет підключено 100 % всіх наявних комп’ютерів
гімназії , що дає можливість вільного доступу кожного учня і вчителя
гімназії до необхідних Інтернет-ресурсів.
Таким чином, у закладі забезпечений доступ до світової мережі всім
учням та співробітникам без обмежень протягом всього робочого дня
впродовж

робочого

тижня,

що

явилося

підґрунтям

для

створення

оптимальних умов щодо оволодіння інформаційними технологіями всіма
учасниками освітнього процесу; створення єдиного інформаційного простору
школи; використання комп’ютерного моніторингу для аналізу й своєчасного
коригування діяльності школи; регулярного використання інформаційних
ресурсів та технологій для підготовки вчителів та учнів до уроків та
різноманітних конкурсів, олімпіад тощо; взаємодії сім’ї та гіімназії через
єдиний

інформаційний

простір;

оптимізації

взаємодії

закладу

з

інформаційним простором міста, регіону, країни, світу.


Методичне об'єднання вчителів початкових класів

З метою популяризації можливостей і розширення інформаційних
ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища
регіональної освітньої системи, обміном досвіду роботи з Інтернет-ресурсами
вчителями гімназії була продовжена робота по створенню сайтів та блогів.
Нові

розробки

сайтів

були

представлені

вчителями

Криворотовою Н, П., Бабкіною С.О.
Створені блоги та сайти таких вчителів:


Блог вчителя Пономаренко Ю.В. "Математика"

Вільд

А.В.,



Сайт вчителя Харченко О.В. "Правознавство"



Блог вчителя Марусової І.О. "Хімія"



Блог вчителя Добривченко Т.П. "Початкові класи"



Сайт вчителя історії Чернеги С.В. "Історія"



Блог вчителя англійської мови Клименко Т.Д. "Англійська мова"



Блог вчителя інформатики Дегтярьова С.В. "Інформатика"



Блог вчителя Бацула Н.В. "Початкові класи"



Блог вчителя Балагури Ю.Є. "Українська мова та літератури"



Блог вчителя Олефіренко О.П. "Біологія"



Блог вчителя Катуніна О.О. "Інформаційні технології"



Блог вчителя Єгоянц К.А. "Музичне мистецтво"



Блог вчителя Вільд А.В. «Фізична культура»



Блог вчителя Башинська А.В. "Історія і правознавство"



Блог вчителя Криворотової Н. П. "Математична скринька"



Блог вчителя Бабкіна С. О. "Російська мова. Література"

Робота психологічної служби гімназії. Соціальний захист учасників
навчально-виховного

процесу.

Правовиховна,

правоосвітня

та

профілактична робота
На виконання Закону «Про освіту», «Про охорону дитинства» та
Конвенції про права дитини в закладі було оформлено соціальні паспорти по
класам та на підставі їх - соціальний паспорт гімназії. Соціальна робота в
закладі організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу
соціалізації дітей в освітній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку
особистості, надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам. З
метою соціального захисту учасників освітнього процесу соціальним
педагогом

протягом

року

проводилася

діагностична,

профілактична,

просвітницька, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультаційна
робота з дітьми, батьками, вчителями.

Соціальним педагогом на 2017/2018 навчальний рік були розроблені
плани роботи щодо профілактики правопорушень, плани роботи з дітьми
девіантної поведінки, плани роботи з дітьми пільгового контингенту.
У гімназії систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.
Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження
житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що
залишилися без батьківського піклування, у вересні та січні, складено акти
обстеження, та соціальні паспорта класів.
Відповідно до соціального паспорту у гімназії навчалися:
дітей, позбавлених батьківського піклування – 10
дітей з багатодітних родин – 50
дітей –напвісиріт – 15
дітей з малозабезпечених родин – 10
дітей, батьки яких знаходяться в АТО – 0
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 11
діти батьків загиблих під час виконанняслужбовихобов’язків – 0
дітей-інвалідів – 5
діти СЖО – 1
діти самотніх матерів – 12
діти із сімей ВПО -31
діти військовослужбовців-учасників АТО -22
Усі діти, які позбавлені батьківського піклування, були забезпечені
безкоштовним гарячим харчуванням.
До свята Нового року діти пільгових категорій відвідували різноманітні
концерти та отримали новорічні подарунки.
Влітку дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в
літніх пришкільних та позаміських оздоровчих таборах.
З учнями перших та п’ятих класів, на початку навчального року,
практичним психологом гімназії проводились адаптаційні заняття, а через
місяць психодіагностичне дослідження рівня адаптації у першокласників,

спрямоване на визначення рівню мотиваційної готовності дітей до школи за
методикою «Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання»
Т.А.Нежнової та методикою А. Керна - Я. Йєрасика. Визначення адаптації у
п’ятикласників проводилось за методикою «Тест Філіпса». Результати
дослідження адаптації учнів 1-х та 5-х класів були представлені практичним
психологом гімназії на педраді у формі докладу. Були надані рекомендації
класним керівникам та баткам на батьківських зборах.
З

учнями 9-х класів була проведена

профорієнтаційна робота в

вигляді просвіти та діагностики інтересів за методикою «Карта інтересів» та
визначення схильності до одного з п’яти типів професій за методикою
«ДДО» Клімова. На батьківських зборах батьки та учні були ознайомлені з
результатами діагностики в роздрукованому вигляді.
В 10-х класах була проведена діагностика ціннісних орієнтацій учнів за
методикою Рокіча та їх характерологічні особливості за методикою
«Підлітвовий тест Кетела». Результати, також були представлені батькам і
учням на батьківських зборах у роздрукованому вигляді.
За запитом проводилось дослідження міжособистісних відносин за
методикою «Соціометрія». В сьомих та восьмих класах проводилось,

за

запитом, визначення типу акцентуацій характеру методикою ШмішекаЛеонгарда.
У ІІ семестрі була проведена діагностика мікроклімату сім’ї у 1-х
класах за методикою «Малюнок сім’ї звірів», з результатами батьки були
ознайомлені на батьківських зборах, надані рекомендації.
Протягом року надавалась консультаційна допомога всім учасникам
освітнього
урахуванням

процесу.

Проводилися

особистих

корекційно-розвивальні

відмінностей.

Заняття

сприяли

заняття

з

формуванню

позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти
необхідними поведінковими формами, що сприяло адаптації і розвитку
особистості учнів.

При роботі з учнями, які стоять на внутришкільному обліку
проводилися

консультації,

поглиблена

діагностика

та

профілактична

просвіта, за результатами діагностики, бесід, споглядання була складена
психолого-педагогічні

характеристики;

розробка

рекомендацій

для

педагогічного колективу закладу щодо роботи з дітьми цієї облікової
категорії; розробка плану та проведення корекційної роботи з учнями, які
стоять на внутришкільному обліку.
Також психологом гімназії було проведено дослідження рівня адаптації
у дітей ВПО із зони АТО. Аліз результатів дослідження показав високий
рівень адаптації дітей до нових умов. Це свідчить про те, що адміністрацією
гімназії, педагогами та працівниками соціально-психологічної служби
створюються всі умови для адаптації і розвитку особистості дітей.
Психологом був проведен тренінг для педпрацівників на тему:
«Профілактика емоційного вигорання педагогів». А також проведен семінар
для 24-х вчителів майбутніх першокласників на тему «Впровадження
стандартів «Нової Української школи».
У ході спільної роботи з вищевказаними структурами та службами
відбувається щоквартальне звірення списків дітей, які перебувають на обліку.
Основна мета роботи гімназії в цьому напрямку – координація зусиль
педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги
вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав
дитини.
З метою попередження злочинності та правопорушень створено план
проведення

спільних

профілактичних

заходів

гімназії

з

СЮП

Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУНП Харківської області,
ВДІМ, ССД, ЦСССДМ, КССМФС, шкірно-венерологічного диспансеру,
наркологічного кабінету на 2017/2018 навчальний рік.
З метою попередження злочинності та правопорушень в гімназії
організована робота Ради з профілактики правопорушень, яка систематично
відслідковує

результати

роботи

з

учнями,

які

перебувають

на

внутрішкільному обліку та у СЮП Холодногірського відділу поліції (м.
Харків) ГУНП Харківської області. Основна мета роботи Ради - координація
зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання
допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.
План роботи Ради з профілактики правопорушень на 2017/2018 навчальний
рік виконано, всі проведені засідання оформлено протоколами (два рази на
семестр). Організовано правовий лекторій для учнів 5-11 класів та правовий
всеобуч для батьків.
Аналіз виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік
Виховна робота у гімназії здійснювалась на засадах педагогіки
співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті,
Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну
середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в
національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання
особистості

в

умовах

розвитку

української

державності,

Концепції

національно-патріотичної виховання дітей та молоді, формування здорового
способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства,
Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне
виховання – здоров`я нації» тощо.
У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив продовжував
працювати над єдиною проблемою: “Підвищення якості освіти шляхом
упровадження сучасних педагогічних технологій навчання, виховання,
управління в умовах упровадження Державних стандартів початкової,
базової та повної загальної середньої освіти».
Кількість заходів за різними напрямами виховної роботи збільшилась у
середньому на 19 % у порівнянні з минулим навчальним роком. 100% учнів
брали участь у різних виховних формах.

У 2017/2018 навчальному році пройшли традиційні загальношкільні
заходи: свято «День знань», свято до Дня працівників освіти «Низький уклін
Вам, учителі», уроки Мужності до річниці визволення України від
фашистських загарбників, захід до Дня пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій «Народ пам’ятає», заходи до Дня захисника України,
новорічні ранки та свята тощо. Пройшло свято "Тато, мама, я – українська
сім’я", у вестибюлі гімназії проходила конкурс-виставка «Осінні фантазії
квітучої планети», на якому кожний клас представляв свою поробку,
композицію; вибори Президента ДЮГО «Ровесник»; свято для учнів 1-х
класів «Ми тепер не просто діти – ми тепер гімназисти!»; посвята в
старшокласники; інсценізація обрядового дійства «Щедрий вечір, добрий
вечір!»; свята до 8 березня; свято «Останнього дзвоника» та випускний вечір.
З кожним роком збільшується кількість учнів, що беруть участь у
масових заходах гімназії. Діти шукають себе, прагнуть до самореалізації.
Виховні заходи, що готують класи, швидше слід називати колективними
творчими справами, адже усі учні класу в них беруть участь, при чому кожен
сам обирає собі завдання за власним інтересом.
Протягом 2017/2018 навчального року проводилася цілеспрямована
робота щодо залучення дітей та молоді до позакласної та позашкільної
освіти.
З метою залучення незайнятих гуртками школярів до додаткової освіти
були запрошені педагоги центру дитячої та юнацької творчості №3, центр
позашкільної освіти «Старт» № 4, дитячої юнацької спортивної школи №8.
Отже, 98% учнів залучені до позакласної та позашкільної освіти.
Протягом навчального року реалізовані творчі проекти «Квітуче
подвір’я», «Зелена хвиля», встановлені шпаківні та годівнички для птахів на
території гімназії, проведена декада довкілля “Люби всім серцем Україну,
прикрась трудом і збагати”, для учнів 1-4 класів були проведені тематичні
екскурсії до осіннього лісу «Загляньмо у природу», проведені єдині виховні
години «Екологічні проблеми України»(9-11кл), озеленення кабінетів,

конкурси малюнків та плакатів на техногенну тематику, «Оберігаємо
життя!», «Охорона праці очима дітей!».
Гімназія входить до обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, тому у
гімназії створено систему виховання здорового способу життя. Щороку у
вересні проводиться загальношкільний «День здоров’я».
Окремим питанням у виховній роботі закладу є профілактика
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та формування здорового способу
життя. Протягом 2016/2017 н.р. були проведені конкурс агітбригад серед
учнів 3-х класів «Крокуємо здоровими у світле майбуття», свято для учнів 78-х класів «Геть паління! Ми здорове покоління!» вікторина "Цінуй здоров'я,
цінуй життя", виставки малюнків, плакатів "Ми за здоровий спосіб життя",
"Ні наркотикам!", для 9-11 класів "СНІД - чума XXI століття".
Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського
самоврядування. ДЮГО «Ровесник», яка включає дитячі об’єднання (1-11-х
класів), працює в гімназії багато років.
Упродовж 2017/2018 навчального року члени молодіжної організації
провели та взяли участь у багатьох заходах:
-

День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого

учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному
виборі своєї майбутньої професії;
-

Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок;

-

День Святого Валентина тощо.

Упродовж навчального року у гімназії проводилось багато конкурсів,
змагань,

вікторин,

диспутів,

вистав,

виступів

на

загальношкільних

тематичних лінійках, де брали участь лідери дитячої організації.
Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за
чергуванням учнів, проведенням санітарних днів, поведінкою окремих учнів.
В учнів гімназії помітно підвищилася активність, самостійність, але
результативність

роботи

недостатньо висока.

в

органах

учнівського

самоврядування

ще

Проведені конкурси плакатів, малюнків, стіннівок з попередження
дитячого травматизму: «Здоров’я очима дітей», «Вогонь буває добрим,
вогонь буває злим», «Охорона життя та здоров’я дітей і підлітків»,
«Попередження ДТП», «Запобігання дитячого травматизму від ВНП»,
«Вміння триматися на воді – запорука самоврятування».
Сумісно

з

обласним

центром

зайнятості оформлений

куточок

профорієнтаційної роботи «Барометр професій», встановлений електронний
термінал, проведено екскурсію до чайної фабрики «Ахмад». Представники
освітніх закладів різних форм акредитації проводили бесіди з учнями 8-11
класів про можливість подальшого навчання. 87 % учнів 9-11 класів брали
участь у днях відкритих дверей освітніх закладів різних форм акредитації.
Щорічно учні 8, 10 класів проходять психологічне тестування професійних
нахилів на базі міського центру зайнятості. Також для учнів 9-х та 11-х
класів був проведений тренінг «Професій є багато у світі‚ і лиш одна із них
твоя»,

організований

учнівський

лекторій

«Трудове

законодавство»,

проведені тематичні екскурсії на підприємства з метою ознайомлення учнів з
професіями.
Участь учнів у виховних заходах відзначається високою активністю за
рахунок позитивної динаміки виховного середовища, створеного в закладі, в
бік творчого середовища вільної особистості.
Рівень сформованих ціннісних ставлень учнів
Виховна робота була і залишається важливим компонентом освітнього
процесу в гімназії. Вона сприяє становленню особистості дитини як творця,
гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, гімназією та
родиною. Дослідження доводять, що рівень вихованості учнів з кожним
роком

поступово

збільшується.

Позитивна

динаміка

є

наслідком

впровадження в роботу класних керівників класних годин виховного
характеру, що мають на меті вивчення рівня становлення та формування в
учнів ціннісного ставлення до держави, навчання, суспільної діяльності,
праці, товаришів, до себе, до природи, до мистецтва.

У 2017/2018 навчальному році проведено моніторинг якості виховної
роботи. Для проведення моніторингового дослідження був розроблений
пакет інструментарію, який містив три види анкет за соціальними групами:
учні, їх батьки та класні керівники гімназії. В анкетуванні брали участь 810
учнів 1-11 класів, 585 батьків та 41 класний керівник гімназії.
За результатами проведеного дослідження системи виховної роботи
були отримані і проаналізовані фактичні дані.
Моніторингова група визначила такий результат: 87% опитаних
вважають, що рівень виховної роботи гімназії високий, 11% - середній, а 2 %
- низький.
Планування виховної роботи здійснюється на всіх рівнях гімназії. Тому
у освітньому закладі функціонує система організації виховної роботи учнів.
Аналіз виховних заходів свідчить про те, що виховна робота
здійснюється на достатньому рівні.
Результати за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
-

виховний процес має тенденцію до розвитку;

-

діяльність

адміністрації

закладу

спрямована

на

вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
-

у

гімназії

використовують

колективне

обговорення

отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення
конкретних завдань.
-

створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму
Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму
упродовж 2017/2018 навчального року здійснювалась відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від
31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування

нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в освітніх
закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і
науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього
процесу в освітніх

закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304
«Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі
змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266
«Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час
канікул»,

від

16.06.2014

№1/9-319

«Про

використання

Методичних

матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення
інструктажів

з

питань

охорони

праці,

безпеки

життєдіяльності

в

загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів Департаменту
освіти Харківської міської ради.
Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого
травматизму у 2017/2018 н.р. мала такі складові, як викладання предмету
«Основи здоров'я» (1-10 класи), класні керівники проводять бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від ВНП та
випадків утоплення, правил поводження з електроприладами; правила
поводження в громадських місцях, організація систематичних медичних
оглядів

учнів

та

педагогічних

працівників;

проведення

усіх

видів

інструктажів з учнями; здійснення роботи щодо формування основ здорового
способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій
для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних
установ,

представниками

поліції;

висвітлення

питання

профілактики

дитячого травматизму на батьківських зборах. Складений і затверджений
спільний план разом з районним відділом СЮП Холодногірського району м.

Харкова у Харківській області. Крім того, класними керівниками 1-11 класів
були проведені з учнями позапланові інструктажі щодо дотримання правил
поведінки в навчальному закладі, на уроках фізичної культури, під час
походів та екскурсій. На батьківських зборах систематично розглядались
питання щодо дотримання правил поведінки учнями в освітньому закладі під
час освітнього процесу та в побуті.
Перед

осінніми,

зимовими,

весняними,

літніми

канікулами

проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких
розглядались пам’ятки на канікули, які записані в щоденниках учнів,
робились записи в класних журналах на сторінці «Поточні бесіди з
попередження дитячого травматизму».
У гімназії наявні класні журнали реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та
позакласних заходів, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
для керівників гуртків, класних керівників при проведенні позашкільних та
позакласних заходів, Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці
(для роботи в пришкільному оздоровчому таборі).
Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з
профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної
безпеки та інших видів дитячого травматизму, проходили конкурси та
вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху,
працювали загони ДЮП та ЮІР, проводились конкурси малюнку «Мій друг
світлофор», плакату «Безпечний рух – запорука життя», конкурс малюнків та
плакатів за темою «Обережно! Вогонь!», виступ агітбригади з правил
протипожежної безпеки. В кожному навчальному кабінеті в наявності
інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час
перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого
травматизму серед дітей. Загальношкільні стенди з протипожежної безпеки,
правил дорожнього руху, попередження наркоманії, алкоголізму та паління
використовувались протягом 2017/2018 н.р. як наочно-агітаційні матеріали,

необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого
травматизму проведені такі заходи:
-

місячник безпеки дорожнього руху – вересень;

-

заходи до Дня працівників цивільного захисту – вересень;

-

заходи до Дня поліції – грудень;

-

місячник безпеки на воді – березень;

-

єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя» –

вересень, квітень;
-

День Цивільного захисту населення – квітень;

-

бесіди до Дня охорони праці - квітень;

-

виступ агітбригади ДЮП та ЮІР – березень-квітень.

Питання стану роботи гімназії щодо запобігання дитячого травматизму
розглядались та аналізувались на нараді при директорові, методичному
об’єднанні

класних

керівників.

Шкільна

відповідності до вимог, гімназія

документація

ведеться

у

в цілому забезпечена нормативно-

правовими документами та періодичними виданнями з даної тематики. В
закладі ведуться записи в класних журналах щодо первинного, вступного та
цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності.
Упродовж 2017/2018 навчального року не зареєстровано жодного
випадку дитячого травматизму.
Забезпечення

умов

для

збереження

здоров’я

учнів.

Аналіз

медичного обслуговування у закладі
У гімназії створені необхідні умови для збереження здоров’я учнів. У
наявності нормативно – правові документи забезпечення санітарно –
гігієнічного стану організації освітнього процесу, обладнаний медичний
кабінет.
Освітлення

гімназії

і

класних

приміщень

люмінесцентні лампи у необхідній кількості.
Гімназія працює в одну зміну.

відповідає

нормам:

Навчальні кабінети обладнані шкільними меблями, промарковані
згідно вимог. Дотримується температурний режим та режим вологого
прибирання, своєчасно здійснюється провітрювання класів. На уроках
проводяться фізкультхвилинки та гімнастика для очей. На перервах
обов’язковими є рухливі ігри та спеціальні фізкультхвилинки.
Класні приміщення оздоблені у відповідності до психогігієнічних
вимог; у гімназії затишно, комфортно. З дотриманням державних санітарних
правил і норм облаштовані спортивний зал, кабінети інформатики.
На початок кожного навчального року згідно з робочим навчальним
планом складається розклад уроків, що погоджується з міською СЕС, в якому
здійснюється
гуманітарного

чергування
циклів.

предметів
Складається

природничо–математичного
окремо

розклад

та

проведення

індивідуальних та додаткових занять, факультативів, гуртків.
З учнями проводиться просвітницька робота щодо здорового способу
життя. Теми про шкідливий вплив на організм людини алкоголю, тютюну,
наркотичних речовин, а також правила безпечної поведінки у різноманітних
критичних ситуаціях, досвід здорового способу життя включені до
навчальних програм з біології,

основ здоров’я, фізичної культури,

правознавства.
Значна робота з цього питання проводиться у позаурочний час
класними керівниками та вчителями-предметниками. До плану виховної
роботи включено Тиждень здоров’я і Тиждень правових знань, під час яких
проводяться години спілкування: «Здоров’я – справжня радість», «Твоє
життя – твій вибір», інструктажі з безпеки життєдіяльності, конкурси
дитячих малюнків та плакатів «Молодь проти тютюнопаління», «Ми проти
СНІДу», зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарями. Метою
проведення Тижня здоров’я є виховання свідомого ставлення до свого
здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності,
формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, зміцнення

фізичного,

духовного,

психічного

здоров’я

дитини,

утвердження

загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я школярів.
На обліку в гімназії перебувають 5 інвалідів дитинства. Ставлення до
таких учнів доброзичливе. Медсестра та лікар гімназії ретельно стежать за
здоров’ям учнів.
Гімназія

співпрацює

з

мережею

Шкіл

сприяння

здоров’ю

Холодногірського району, активно реалізує різноманітні заходи за даним
напрямком. Є активним учасником роботи проекту Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) «Неінфекційні захворювання: профілактика та
зміцнення здоров’я в Україні».
Медичне обслуговування учнів здійснюється працівниками
МДКЛ №19. На базі школи працюютьє медична сестра та лікар .
Протягом року вивчалися умови та спосіб життя школярів, рівень
фізичного здоров’я учнів 1-11-х класів шляхом тестування на уроках
фізичної культури; медико-педагогічні спостереження на уроках фізичної
культури, рівень спеціальних знань учнів з основ здоров’я;

показники

фізичного розвитку учнів шляхом ведення ними паспортів здоров’я; рівень
захворюваності та стан здоров’я учнів шляхом медогляду.
Фізичне виховання є елементом гармонійного розвитку особистості
школяра. Тому під час навчання у гімназії надзвичайно важливо виховувати
в учнів бережливе ставлення до свого здоров’я. На уроках фізичної культури
учні розвивають і зміцнюють основні системи свого організму, отримують
навички організації проведення самостійних занять фізичною культурою. До
того ж заняття спортом є своєрідною профілактикою шкідливих звичок.
Дуже важливо, щоб під час уроків фізичної культури навантаження
відповідало віку учня та функціональним можливостям його організму: лише
за таких умов воно буде ефективним і справлятиме оздоровлюючий ефект.
Тому для того, щоб визначити рівень фізичного розвитку учнів, які
займаються фізичною культурою, а також щоб з’ясувати відповідність
навантаження на уроці стану здоров’я та функціональним можливостям

учнів, у гімназії здійснюється медико-педагогічний контроль (МПК).
Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним
вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого
спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства
освіти і науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674, МПК є частиною
медичного обслуговування учнів.
МПК дає змогу не лише своєчасно визначати рівень їхнього фізичного
розвитку, а й виявляти ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. МПК
містить

також

заходи,

спрямовані

на

оптимізацію,

безпечність

та

ефективність фізичної культури.
На уроках фізичної культури у гімназії ставляться такі завдання МПК:
• визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних
можливостей організму учня;
• виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що
виникають під час занять фізичною культурою;
• здійснення нагляду за динамікою показників локомоторної функції
учня під впливом фізичних вправ;
• запобігання шкільному, у тому числі спортивному, травматизму;
• здійснення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання
тощо.
Здійснюють МПК медичні та педагогічні працівники гімназії.
У 2017-2018

навчальному році основними формами медико-

педагогічного контролю були:
-

спостереження (під час уроків, занять спортивних секцій,

змагань, перерв тощо);
-

диспансерний

облік

учнів,

які

за

станом

здоров’я

займаються у спеціальній та підготовчій групах;
-

оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення

уроків;
-

оцінка форм проведення уроків фізичної культури;

-

контроль за ефективністю організації уроків фізичної

культури тощо.
Медико-педагогічний

контроль

на

уроках

фізичної

культури

здійснювався з 1 по 11 клас.
Протягом року проведено поглиблені медичні огляди учнів. Серед 1386
учнів, оглянутих учнів 1386. Під час медичного обстеження встановлено, що
1027 учня, це 74%, можна вважати здоровими, решта учнів мають відхилення
у стані здоров’я. Так, 331 учнів, 23,9 % перебувають на диспансерному
обліку. За результатами медичного огляду складені листки здоров’я та картки
розсаджування. А також, відбувся розподіл дітей по групах для занять
фізичною культурою.
Організація харчування учнів
Організація харчування учнів у гімназії здійснюється відповідно
до законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання
організації харчування в освітніх закладах: Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у освітніх та оздоровчих закладах» (зі
змінами), рішень 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010
№ 47/10 (зі змінами) «Про затвердження Комплексної програми розвитку
освіти м. Харкова на 2011-2015 роки», у редакції, затвердженій рішенням 10
сесії 7 скликання від 21.12.2016 № 473/16 «Про внесення змін до
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки»,
10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16
«Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Харківської міської
ради від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців
навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році», рішення
виконавчого

комітету Харківської міської ради від 14.02.2018

№ 54

«Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова
у 2018 році»; наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від
20.01.2017 № 23 «Про організацію харчування учнів та вихованців освітніх
закладів міста у 2017 році», від 16.02.2018 № 32 «Про організацію
харчування учнів та вихованців закладів освіти міста у 2018 році», наказів
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради від 20.01.2017 № 16 «Про організацію харчування учнів та
вихованців освітніх закладів Холодногірського району у 2017 році»; від
16.02.2018 № 27 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів
освіти Холодногірського району у 2018 році»; Річного плану роботи гімназії
на 2017/2018 навчальний рік, наказів по гімназії від 31.08.2017 № 170 «Про
організацію харчування учнів гімназії у 2017/2018 навчальному році»; від
16.02.2018 № ___ «Про організацію харчування учнів гімназії у 2018 році».
Загальна кількість учнів, які одержують харчування в їдальні гімназії,
на кінець навчального року становить 1363 особи.
Упродовж 2017/2018 навчального року 582 учні 1-4-х класів
забезпечувались сніданками та 155 учнів 1-х класів молоком гарантованої
якості (станом на 25.05.2018).
Кількість

дітей,

охоплених

усіма

видами

харчування

(гаряче

харчування, буфетна продукція і т.д.), у гімназії є стабільно високою
показник склав 99,9% від загальної кількості учнів.
Безкоштовно

упродовж

2017/2018

навчального

року

гарячим

харчуванням забезпечувались від 17 до 38 учнів гімназії пільгових категорій,
(списки упродовж року оновлюються).
Кількість учнів, які потребують дієтичного харчування, становить
70 осіб. Кожен з цих учнів має можливість одержувати дієтичне харчування у
їдальні гімназії. У медичного представника, а також в їдальні наявний список
таких дітей, є позначки про медичний стіл харчування, рекомендований
медичним працівником згідно з діагнозами учнів. Дієтичні блюда наявні у

меню щоденно. Фактично одержують дієтичне харчування (за рішенням
батьків) 40 дітей.
Охоплення учнів харчуванням у буфеті від загальної кількості складає
1351 учень (99 %). Буфетна продукція різноманітна, відповідає нормам п.10
ДсанПіН 5.5.2.008-01, є безпечною для вживання і доброякісною. В її
асортимент входять соки в розфасовках, печиво, цукерки, шоколад,
різноманітні солодощі.
Контроль за харчуванням учнів здійснюють адміністрація закладу,
лікар, члени батьківських комітетів, комісія громадського контролю.
Так у протягом 2017/2018 навчального року громадська перевірка стану
організації харчування учнів та якості готової їжі була здійснена чотири рази:
у період з 16.10.2017 по 20.10.2017 (акт № 1 від 20.10.2017); з 11.12.2017 по
15.12.2017 (акт № 2 від 15.12.2017); з 19.02.2018 по 23.02.2018 ( акт № 3 від
23.02.2018); з 23.04.2018 по 27.04.2018 (акт № 4 від 27.04.2018).
У закладі розроблено та затверджено графік харчування учнів у їдальні
гімназії, дотримується режим харчування відповідно до р. 10 ДСанПіН
5.5.2.008-01. Під постійним контролем адміністрації гімназії перебуває
питання чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми.
Питання

стану

організації

харчування

учнів

розглядалось

на педагогічній раді, нарадах при директорові, на засіданні Ради гімназії.
Разом з тим слід зазначити й недоліки:
-

послаблений контроль з боку класних керівників 5-11-х класів

за харчуванням учнів, зокрема пільгового контингенту.
Робота з охорони праці
З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці в гімназії
було здійснено перевірку електричного обладнання на заземлення, створена
система управління охороною праці. Наказами визначені особи, які
відповідають за організацію охорони праці в гімназії, пожежну безпеку і
електробезпеку. Для створення безпечних умов праці і навчання в кабінетах
фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, інших навчальних

кабінетах, спортивних залах та майстерні призначені відповідальні за безпеку
життєдіяльності, а також відповідальні за безпеку життєдіяльності на
поверхах закладу.
На початок навчального року було оформлено всі обов’язкові актидозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних
приміщеннях, а також отримано акт готовності гімназії до нового
навчального року.
На серпневому засіданні педагогічної ради були затверджені правила
внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з безпеки життєдіяльності.
Оформлена необхідна документація щодо організації роботи з охорони
праці, забезпечення життєдіяльності. Традиційно в квітні проводилися
«відкриті» тренування з евакуації.
Протягом року належним чином велися усі необхідні журнали з
реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.
Відповідно до законів України «Про охорону праці» і «Про колективні
угоди» між адміністрацією гімназії та профспілковим комітетом підписано
колективний договір, у якому визначено обов’язки сторін щодо організації
безпечних і нешкідливих умов праці, а також щодо реалізації прав і
соціальних гарантій на охорону праці.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя і здоров’я
працівників і учнів в кабінетах фізики, хімії, обслуговуючої праці,
майстернях, спортивних залах передбачено проведення інструктажів. У цих
кабінетах на видному місці розташовано інструкції і пам’ятки з безпеки
життєдіяльності та охорони праці.
Протягом року велася постійна робота з дотримання безпеки
життєдіяльності, було створено куточки безпеки життєдіяльності, гімназія
забезпечена протипожежним інвентарем, на поверхах розташовані плани
евакуації, на всіх розетках змінної напруги є маркування, функціонує
пожежний вихід. Протягом листопада-грудня було поновлено пожежні
скриньки на всіх поверхах закладу.

У травні 2018 року проведено повірку вогнегасників.
На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах,
засіданнях профспілкового комітету заслуховувалися звіти про виконання
заходів, наказів, інструкцій з охорони праці, обговорювалися результати
роботи.
Отже, робота педагогічного колективу гімназії з охорони праці
організована відповідно до закону України «Про охорону праці» та
Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти» і спрямована на недопущення
нещасних випадків, професійних захворювань, поліпшення умов праці
вчителів, обслуговуючого персоналу та безпечних умов навчання учнів.
У 2018/2019 навчальному році необхідно продовжувати проведення
роз’яснювальної

роботи

з

працівниками

гімназії

щодо

важливості

дотримання правил безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

