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І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ № 1 

 У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ   

Напрям: Освітнє середовище 

 

У 2020-2021 навчальному році нормативно-правовим забезпеченням реалізації освітньої програми в 

Житомирській гуманітарній гімназії № 1 є Конституція України, Конвенція про права дитини, Закони 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону 

дитинства», «Про доступ до публічної інформації» тощо, Державний стандарт базової та повної загальної 

середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року № 538), Типова 

освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН України від 

08.10.2019 року № 1272, Типова освітня програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена 

наказом МОН України від 20.04.2018 року № 495, Типова освітня програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 (для 10-11 класів, 

Державний стандарт 2011 року), Лист МОН № 1/9-430 від 11 серпня 2020 року Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році; лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо впровадження Українського правопису в 

редакції 2019 року”; Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року «Про застосування державної мови в освітньому 

процесі», наказ МОЗ України  № 2205 від 25 вересня 2020 року «Про затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти» тощо. 

Уперше у 2020-2021 навчальному році до складу Житомирської гуманітарної гімназії №1 увійшли три 

класи початкової школи: 1-А, 2-А та 4-А. Класи 2-А та 4-А були сформовані та навчались  на базі ДЗО № 34. 

Для створення належного освітнього простору було залучено кошти державного та місцевого 

бюджетів. Придбано меблі, техніку, дидактичний матеріал, змінено дизайн класних кімнат. 

В 1-2 класах  створене сучасне освітнє середовище з мобільними робочими місцями, які можуть 

трансформуватися для командної проєктної групової роботи. Для організації освітнього простору вчителі 

використовують різноманітні методи (гру, дидактичні методи, дослідження, віртуальні екскурсії, LEGO, 

шість цеглинок, проектну технологію, технологію розвитку критичного мислення). Соціалізація дитини 

відбувається завдяки таким технологіям, як «коло вибору», ранкові зустрічі. Здобувачі освіти обізнані з 

правилами і рутинами, організацією в колективі, відносинами з однолітками та вчителями. Розвиток творчих 
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здібностей відбувається через заповнення освітніх осередків, участь у класних та  загальногімназійних 

заходах. 

Учителі початкової школи пройшли навчання з використання нових методик компетентнісного та 

інтегрованого  навчання, управління класом, нейропсихології, які дозволяють вчителю зрозуміти 

особливості функціонування  мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні та виправити їх. 

У Житомирській гуманітарній гімназії № 1 гімназії створені безпечні умови для навчання та виховання 

здобувачів освіти. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог 

безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями 

проводяться відповідні інструктажі, групові та індивідуальні бесіди. Робота з профілактики дитячого 

травматизму   відображена в класних журналах та журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів з безпеки життєдіяльності, які ведуть класні керівники, вчителі-предметники. 

У гімназії систематично проводиться масово-роз’яснювальна робота із попередження травмування 

учнів. 

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та  подолання їх наслідків, 

практичної   реалізації завдань, визначених у державних документах, є викладання навчальної дисципліни 

«Основи здоров'я» (5-9 кл.), програма якої визначається практичним спрямуванням, передбачає формування 

основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. 

Учитель предмета «Основи здоров'я» належну увагу приділяє  формуванню в здобувачів освіти необхідних 

складових індивідуальної захищеності людини, а саме: психологічної готовності адекватно діяти у разі 

наближення чи виникнення небезпек, набуття умінь і навичок свідомого прийняття рішень; усвідомлення 

своїх прав та обов’язків стосовно власного здоров’я, здоров’я оточуючих, надання домедичної допомоги; 

навчання учнів бачити цілісну картину небезпек, пов’язаних з навколишнім середовищем, вміння аналізувати 

їх.  

Попередження дитячого травматизму забезпечувалося чергуванням адміністрації, вчителів та учнів 7-

11-х класів. Особлива увага зверталася на чергування на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, 

їдальня тощо). Раз на місяць з учнями 1 – 11 класів проводяться профілактичні бесіди щодо правил 

поводження з газом. У кінці кожної чверті класними керівниками проводилися інструктажі за відповідними 

інструкціями  щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності під час канікул. Зміст бесід націлений на 

теми безпеки, що оточують людину в сучасному світі: безпека дорожнього руху, безпека в побуті, пожежна, 

екологічна та соціальна безпека тощо. Ця робота фіксується в класних журналах на відповідних сторінках, 

раз на місяць в планах виховної роботи вчителів передбачено проведення виховних годин з використанням 



різних форм роботи з попередження усіх видів травматизму, прищеплення навичок безпеки життєдіяльності, 

формування здорового способу життя, серед яких варто відмітити виховні години «Знай і виконуй правила 

дорожнього руху», «Сам удома», «Безпека – запорука життя», «Залізнична колія – зона підвищеної 

небезпеки!»,  «Місто – джерело небезпеки», «Безпечне користування побутовими електроприладами», 

«Небезпечні знахідки» тощо. У гімназії належним чином організовано ведення Журналу обліку інструктажів 

з техніки безпеки, у якому фіксуються бесіди з безпеки життєдіяльності учнів перед виходом учнів за межі 

гімназії на екскурсії, змагання тощо. 

У коридорах гімназії розміщено наочність:  стенди, плакати «Правила поводження на воді», «Куточок 

рятівника», «Куточок пожежної безпеки», «Куточок електробезпеки», «Дії населення у надзвичайних 

ситуаціях». У класних куточках 1-11 класів розміщені матеріали з пожежної безпеки, безпеки 

життєдіяльності.   Одним із основних питань, що є нагальним сьогодні, є проблема щодо 

запобіганню булінгу серед  учнів учнівської молоді в закладах освіти. З метою формування безпечного 

освітнього середовища в гімназії вживається комплекс заходів профілактичного та просвітницького 

характеру: 

-         обговорення правил поведінки в класах, у закладі, розміщення цих правил у класних куточках; 

-         тематичні виховні години, години спілкування; 

-     перегляд відеороликів, тематичні кола «Права та обов'язки дітей» (1-4 кл.), «Чому діти втікають з дому» 

(9-11 кл.); 

-      питання булінгу, попередження правопорушень, профілактики шкідливих звичок  висвітлюються на 

інформаційному сайті гімназії;      

- на виробничих нарадах розглянуто ряд законодавчих актів, що підсилюють вирішення цієї проблеми. 

 З метою організації ефективної діяльності щодо профілактики та запобігання негативних проявів в 

учнівському середовищі в закладі  проводиться значна робота щодо розвитку правосвідомості, усвідомлення 

своїх прав, свобод, обов′язків, свідомого ставлення до законів і державної влади, попередження 

правопорушень та злочинності, бродяжництва, формування здорового способу життя, запобігання вживанню 

алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок серед неповнолітніх. 

Класними керівниками, психологом, соціальним педагогом проведено тематичні виховні години, години 

спілкування, запроваджуються програма профілактичних занять «Жити в злагоді з собою та іншими» (2-А, 

4-А), тренінгова програма «Пізнати себе та інших – це важливо» (5-А, 6-А, 6-Б), профілактична програма 

«Ми та конфлікт» (7 кл.), «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті» (8 кл.), програма з розвитку навичок 



протидії секстингу серед підлітків «Обережність та обачливість – помічники мого життя» (10-А, 11-А кл.) 

тощо. 

Окрім занять із запланованих програм із здобувачами освіти також здійснювалася поточна 

профілактична робота. Так, у квітні-травні 2021 року соціальним педагогом було пройдено онлайн-курс 

«Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми» від МБО «Служба 

порятунку дітей» (сертифікат № 011499). У рамках курсу було проведено групові профілактичні заняття із 

здобувачами освіти початкових класів на зазначену тематику. На заняттях використовувались ІКТ. 

Індивідуальні соціально-перетворювальні заняття з гімназистами, які мали поведінкові 

девіації,  здійснювалися за потребою (з дозволу батьків). Заняття з дітьми були спрямовані на розвиток 

соціальних навичок. 

Протягом року  впроваджувалися план заходів, спрямованих на протидію булінгу у закладі освіти, план 

заходів до Міжнародної акції «16 днів проти насильства».         

 У гімназії створені інформаційний куточок «Знай свої права», постійно оновлюються матеріали стендів 

«Твоє життя – твій вибір», «Безпека онлайн». До уваги учасників освітнього процесу представлені дані про 

організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини. Протягом року здійснювалось 

систематичне висвітлення інформації на сайті закладу з питань профілактики негативних соціальних явищ у 

молодіжному середовищі та проблем соціального захисту дітей. 

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводились рейди з профілактики 

правопорушень серед учнівського середовища, соціального захисту «Урок», «Запізнення». 

Питання запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, роз’яснення вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав та інтересів дітей та їх батьків перебуває на постійному контролі 

адміністрації, обговорюється на нарадах вчителів, педагогічній раді, на засіданнях методичної комісії 

класних керівників, класних батьківських зборах. 

З метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі гімназія співпрацює із Службою 

(управлінням) у справах дітей ЖМР, Житомирським міським центром соціальних служб, БФ «Нас об`єднує 

Житомир», ВБО «Асет», ГО «Я-мама!», ювенальною превенцією Житомирського ВП, волонтерами.   

 Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» також формувалося через залучення учнів до спорту, 

творчості, мистецтва, інших громадських заходів щодо пропаганди здорового способу життя. Протягом року 

колективом проводилась значна робота із профілактики інфекційних захворювань, формування навичок 

здорового харчування,  безпечної поведінки в умовах складної епідситуації через поширення COVID-19 

(заходи Днів гігієни, онлайн-лекції фахівців, бесіди медпрацівника, випуск листівок, плакатів, постерів 



тощо).   Значна увага приділялась протягом року створенню належних умов для навчання учнів 

соціальних категорій. За даними соціального моніторингу на гімназійному обліку станом на 01.06.2021 р. 

перебуває: 

Діти- 

сироти 

Діти з 

багатодіт 

них сімей 

Діти, із внутрішньо 

переміщених сімей 
Діти з 

інвалід 

ністю 

Діти з 

малозабезпече 
них сімей 

Діти, чиї батьки є 

учасниками АТО 

1 26 - 7 2 38 

Учнів, які б перебували на внутрішньому профілактичному обліку, немає. Усі учні мають 

безперешкодний доступ до навчання і виховання. Слід відзначити, що класними керівниками, вчителями-

предметниками, педагогом-організатором, керівниками гуртків проводиться систематична робота із 

залучення дітей соціально незахищених категорій, схильних до девіантної поведінки, до різних форм 

позаурочної і позакласної роботи. 
  

Протягом 2020-2021 навчального року адміністрацією закладу вивчався стан адаптації учнів 1-А класу 

до умов освітнього процесу  (наказ від 30.12.2020 року № 141 “Про підсумки адаптаційного періоду учнів 1 

класу”) та стан адаптації учнів 5 класу до умов освітнього процесу в базовій школі (наказ від 05.01.2021 року 

№ 7 “Про результати психолого-педагогічного консиліуму “Адаптація учнів 5-А класу до умов навчання в 

Житомирській гуманітарній гімназії № 1”), де аналізувались рівень створених умов для безболісної адаптації 

здобувачів освіти, зміни умов навчання і виховання, що мають вплив на результативність навчання, 

проводилось  спостереження за роботою гімназистів на уроках, співбесіди з класними керівниками та 

батьками, для учнів 5 (новосформованого) класу - діагностичні контрольні роботи (порівняльний аналіз з 

вступним випробуванням та річним оцінюванням за 4 клас). Ряд методик було проведено психологічною 

службою гімназії. Це дало змогу прийняти управлінські рішення щодо полегшення адаптаційного періоду 

для учнів, які вступили до 1 класу або перейшли до базової середньої школи.       
           

У 2021-2022 навчальному році потрібно продовжити вивчення стану адаптації учнів до умов освітнього 

процесу не лише в 1 та 5 класах, а й в 10 класі, що переходить до профільної школи.     

 Протягом 2020-2021 навчального року в гімназії не було потреби у відкритті класів з інклюзивною 

формою навчання. Через відсутність учнів з ООП в гімназії ще не сформована ресурсна кімната. Проте у 

2020-2021 навчальному році  індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) в Житомирській 



гуманітарній гімназії №1 була організована для однієї учениці 4-А класу. Психологічною службою гімназії 

вівся облік дітей з особливими потребами. Для  дитини, яка навчається індивідуально, заведено діагностичну 

картку, в якій ведеться облік роботи та фіксуються результати  психологічного супроводу. Проте продовжує 

носити достатньо формальний характер щодо роботи з цією категорією дітей діяльність соціально-

психологічної служби гімназії. 

У 2020 -2021 н. р. гімназійну їдальню забезпечувала харчуванням ФОП Духота В.П. на основі угоди, 

укладеної з директором гімназії. При організації харчування приватний підприємець керувалася вимогами 

чинного санітарного законодавства. 

Харчування дітей організовувалось у відповідності до примірного двотижневого меню, погодженого 

начальником Житомирського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у 

Житомирській області і затвердженого директором департаменту освіти. На основі зазначеного меню 

складалося щоденне робоче меню, яке затверджувалося директором гімназії. 

У закладі складено план заходiв щодо створення належних умов для безпечного та якiсного харчування 

дiтей на 2020-2025 роки, який мiстить такі завдання: органiзацiйно-методичне забезпечення плану заходiв; 

cтворення необхiдних умов, передбачених чинним законодавством для органiзацiї повноцiнного i якiсного 

харчування дiтей в гімназії; проведення комплексу заходiв щодо забезпечення дiтей безпечним та якiсним 

харчуванням; пiдвищення рiвня гiгiєнiчних знань. 

Працівники харчоблоку дотримувалися режиму харчування, технологічного процесу обробки 

продуктів, в належному стані перебуває устаткування харчоблоку. Їдальня забезпечена в достатній кількості 

столовим посудом. 

Відповідно до санітарних норм медична сестра гімназії Шарненкова І.І. здійснювала щоденний 

контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів 

реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-епідемічним режимом харчоблоку, фактичним 

виконанням щоденного меню. Харчові продукти, що поступали на харчоблок, відповідали вимогам 

нормативно-технологічної документації і супроводжувалися документами, які встановлювали їх безпеку і 

якість. Не допускалося приймання харчових продуктів без супроводжувальних документів, із минулим 

строком зберігання, з ознаками псування. 



Контроль за організацією харчування в навчальному закладі було покладено на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Дзядевич Н.В.. 

Комісія з громадського контролю за якістю організації харчування протягом у 2020-2021 н.р. здійснювала 

перевірки асортименту буфету, зберігання та якості продуктів харчування, санітарного стану харчоблоку. 

Результати перевірок оформлювались у відповідних актах. 

У гімназії створені умови для продажу буфетної продукції: обладнані буфетні стійки, вітрини. Продаж 

буфетної продукції здійснюється готівкою, на всю продукцію наявні цінники. При цьому працівники в 

цілому дотримуються культури обслуговування. В асортименті буфету понад 15 видів продукції: булочки, 

пиріжки, печиво, фрукти тощо. Ціна на власну випічку буфету становить від 8,00 до 15 грн. У середньому за 

день реалізується близько 120 одиниць різного виду випічки. 

Відповідно до рішень виконавчого комітету Житомирської міської ради було організовано: 

-  безкоштовне харчування учням 5-11 кл. - дітям із малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, дітям, один 

з батьків яких захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 

в районах антитерористичної операції у період її проведення, дітям, які є внутрішньо переміщеними особами 

(пільгові категорії)  із розрахунку 23 грн. 70 коп.  – обід; 

- для учнів початкових класів, які зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території громад, з якими 

укладено договір на передачу міжбюджетних трансферів 45,90 грн.  (9,20 грн. – кошти місцевого бюджету, 

36,70 грн. – кошти батьків) – сніданок, обід, вечеря; 

- для дітей пільгових категорій 1-4 кл., які мають право на безкоштовне харчування відповідно до 

чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської  ради і виконавчого комітету 

Житомирської міської ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання 45,90 грн. – сніданок, 

обід, вечеря. 

 За кошти міського бюджету організовано безкоштовне пільгове гаряче харчування 14 учнів 1-2, 4 –х 

класів  пільгових категорій та 27 учнів 5—11 класів пільгових категорій. 



Питний режим гімназистів було органiзовано вiдповiдно до вимог адаптивного карантину: шляхом 

щоденного забезпечення батьками дiтей питною негазованою водою в iндивiдуальнiй ємності. Крім того, 

було передбачено ще два додаткових варiанти органiзацiї питного режиму: за потреби видача з харчоблоку 

охолодженої кип'яченої води в iндивiдуальну ємність учня та придбання дiтьми фасованої питної негазованої 

води в буфетi гімназії. 

У рамках Днів гігієни проведені заходи, спрямовані  на усвідомлення цінності власного здоров'я, 

формування навичок ведення здорового способу життя, раціонального і безпечного харчування, дотримання 

гігієни, рухового режиму тощо, збереження фізичного здоров’я, профілактику хвороб, усвідомлення 

наслідків негативного впливу шкідливих звичок. Виховні години «Життя – це найбільша цінність», 

«Складові здоров'я»,  «Сенс мого життя…» проходять в усіх класах. До проведення просвітницької роботи 

щодо попередження інфекційних захворювань (бесіди, випуск інформаційного бюлетеня «Як попередити 

інфекційні захворювання») залучено медичного працівника гімназії Шарненкову І.І. 

Питання організації харчування перебувають на контролі директора Бохан М.А., заступника директора 

з навчально-виховної роботи Дзядевич Н.В. На нарадах за участю директора, нарадах вчителів, педагогічних 

радах систематично заслуховуються питання організації харчування учнів, дотримання учнями правил 

особистої гігієни, культури харчування. На батьківських зборах обговорюються питання організації гарячого 

харчування як необхідної умови повноцінного розвитку дитини. 

Напрям : Система оцінювання здобувачів освіти   

Навчальний план Житомирської гуманітарної гімназії № 1 був розроблений на основі Типових 

навчальних програм, затверджених: 

№ з/п Клас Наказ 

1 1-А, 2-А Наказ МОН України від 08.10.2019р. №1272 

2 4-А Наказ МОН України від 20.04.2018р. № 407 

3 5-А, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б,8-А, 9-А Наказ МОН України від 20.04.2018р. № 405 

4 10-А, 11-А Наказ МОН України від 28.11. 2019р. № 1493  



що відповідає принципу наступності та гуманітарному профілю навчального закладу.     

 Особливість формування навчальних планів для учнів Житомирської гуманітарної гімназії № 1 у 2020-

2021 навчальному році: зберігаючи наступність та з урахуванням  методично-матеріальним забезпечення 

закладу для 5-х класів  обрано поглиблене вивчення англійської мови, а для учнів 10-А класу, враховуючи 

попереднє опитування старшокласників та їхніх батьків, - профіль «Іноземна філологія (англійська мова)». 

Уперше у 2020-2021 навчальному році до складу Житомирської гуманітарної гімназії №1 ввійшли три класи 

початкової школи: 1-А, 2-А та 4-А класи.           

       Аналізуючи потреби та побажання учнів та батьків, матеріально-технічне 

забезпечення,  за  рахунок варіативної складової введено в 1-4 класах : в 1-А класі курс «Читаємо. Розуміємо. 

Творимо», у 2-А класі – «Розвиток продуктивного мислення», в 4-А класі з метою збереження наступності 

введено 1 годину на курс «Музичне мистецтво»; у  5-8 класах збільшено на 1 годину предмет німецька мова 

(з урахуванням поділу 0,5+0,5 год на тиждень, окрім 8-А – 1 год без поділу), також  в 5-6 класах введено за 

бажанням учнів та батьків факультатив «Мистецтво театру», а в  8-А та Б класах – традиційно факультатив з 

математики. Для учнів старшої школи (10-11 класи) з урахуванням  попереднього моніторингу участі 

випускників у ЗНО,  для уникнення перевантаження та збільшення годин для профільних предметів  введено 

експериментальний інтегрований  курс «Природничі науки» за програмою  авторського колективу під 

керівництвом Ільченко Р.В. У 10-А класі обрано із вибірково-обов'язкових предметів (з урахуванням 

можливостей навчального закладу) - інформатику та мистецтво (по 1,5 год. на тижд.); в 11-А класі 

продовжено вивчення інформатики ( з урахуванням вичитаних годин у минулому році – 1 год на тижд.) та 

мистецтва – 3 год. на тижд. у зв'язку з тим, що в 10 класі для учнів цього класу предмет «Мистецтво» не 

викладався. Введено за рахунок додаткових годин введено додатково 1 годину математики, 6 годин 

англійської мови на тиждень (з урахуванням поділу 3+3) та спецкурс «Країнознавство Великобританії та 

США» для 10-А класу;  1 годину математики, 4 години на тиждень англійської мови (з урахуванням поділу 

2+2), спецкурси «Країнознавство Великобританії та США», «Література Великобританії та США», «Ділова 

англійська мова» для 11-А класу.            

 За рахунок варіативної складової традиційно введено факультатив «Польська мова» для учнів-

старшокласників (10-11 класи по 1 год на тижд.), які бажають вивчати третю іноземну мову (польську), Для 

тих учнів, які виявляють бажання складати ЗНО з географії, біології, хімії організовано індивідуальні заняття 

за рахунок варіативної складової (11-А клас:  географія – 0,5 год. на тижд.); хімія, біологія – по 0,25 год. на 

тижд.).               

 Навчальні програми, за  якими працюють вчителі,  є рекомендованими Міністерством освіти і науки 



України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році.    

 Аналіз кількісних показників виконання навчальних програм інваріантної частини навчального плану 

свідчить про: 

•  дотримання послідовного проходження навчального матеріалу, кількості годин, визначених 

програмою на кожну тему. 

• кількість фактично проведених уроків учителями-предметниками станом на кінець навчального 2020-

2021 року відповідає календарному плануванню. 

• у навчальному закладі в повному обсязі  виконано обов’язковий мінімум практичних, лабораторних 

робіт, уроків розвитку мовлення та позакласного читання,  семестрових контрольних робіт з 

англійської та німецької мов; 

• учителями-предметниками враховались рекомендації щодо особливостей організації освітнього 

процесу  та внесились зміни у календарно-тематичне планування.  Аналіз доцільності 

використання варіативної складової навчального плану у 2020-2021 навчальному році свідчить про те, 

що у  1-4 класах години варіативної складової використовуються для розвитку логічного мислення і 

мовлення учнів, їхніх творчих здібностей, формування умінь текстотворення, розвиток в учнів умінь 

самостійно опрацьовувати незнайомі художні та науково-пізнавальні тексти, здійснення позитивного 

виховного впливу на особистість кожного школяра, розвиток продуктивного мислення; 5-9 класах 

навчальні години варіативної складової використовуються головним чином для загальноосвітньої 

підготовки учнів, вивчення ними  додаткових навчальних предметів за їх вибором або відповідно до 

обраного напряму роботи гімназії, факультативного навчання. На цьому ступені створюються 

передумови для поглибленого вивчення окремих предметів чи курсів, що в подальшому дасть учням 

можливість свідомо обрати профіль навчання 

    Аналіз використання варіативної складової в 5-11 класах свідчить про те, що в гімназії 

створюється педагогічна система з урахуванням освітніх потреб, можливостей і пізнавальних інтересів 

гімназистів, яка забезпечує роботу з обдарованими учнями. Це досягається, зокрема ефективним 

поєднанням інваріантної та варіативної складових Базового навчального плану задля задоволення 

запитів учнів і досягнення найкращих освітніх результатів.        

 Аналіз варіативної складової  в 10-11 класах свідчить про доцільність поєднання інваріантної і 

варіативної складових навчального плану в умовах упровадження Концепції профільного навчання в 

старшій школі. У 10-11 класах варіативна складова забезпечує в основному поглиблене вивчення 

окремих предметів за спеціальними програмами.         



   Адміністрація Житомирської гуманітарної гімназії № 1 тримає на чіткому контролі 

викладання спецкурсів в старшій профільній школі. За результатами контролю видано наказ від 

30.12.2020 року № 146 «Про результативність викладання спецкурсів у профільних класах».  

          Вихідною умовою для формування мережі факультативного вивчення 

предметів в гімназії стали наступні нормативні документи: 

•  Наказ МОН України від  20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 1,2,3) 

• Наказ МОН України від  20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 3).        

  Враховуючи потреби учнів, проведене опитування серед учнівського та батьківського 

колективів, умови Житомирської гуманітарної гімназії №1 та відповідно до наказу ЖГГ №1 від 

02.09.2020 року № 82 «Про організацію роботи факультативів у 2020-2021 навчальному році» у 

навчальному закладі визначена та функціонує система факультативних занять для учнів. 

№ З якого предмета 

факультатив 

Клас Програма 

1 Мистецтво. 

«Мистецтво театру» 

5-А 

6-А 

6-Б 

Навчальна програма дитячого театру / схвалено для використання комісією з проблем 

позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України 

(протокол № 1 від 22.06.2009 року) Автори: А. Купчик, О.Купчик 

 

2 Математика 

«Працюємо на 

множині цілих 

чисел» 

8-А, 

8-Б 

Апостолова Г.В. Математика. Працюємо на множині цілих чисел: 6-11 кл./Г.В. 

Апостолова.- К.: Генеза, 2014.-144 с.:іл. 
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Польська мова 10А, 

11-А 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 2-

11 класи, 5-11 класи, Зінчук С.О., Дрогобич, Посвіт, 2010 р. 



  Учителями гімназії, які викладають факультативні курси, чітко та відповідно до календарно-

тематичного планування ведуться записи обліку занять у класних журналах, де спеціально відведені сторінки 

обліку для факультативів. 

Раціональність обраного навчального плану та програм, факультативів, основних та додаткових 

підручників були обговорені на засіданні педагогічної ради (протокол № 12 від 28.08.2020 року). Двічі на рік 

адміністрацією гімназії узагальнюється самоаналіз вчителів про виконання навчальних програм та планів. 

Так, було проведено узагальнення самоаналізів вчителів виконання навчальних програм та планів наприкінці 

І та ІІ семестрів 2020-2021 навчального року. Результати узагальнення обговорені на педагогічній раді 

гімназії. 

На виконання Наказ МОН України від  20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 1,2,3)  у закладі проводилась відповідна 

робота, а саме: обговорювалось під час засідань методичних комісій вчителів-предметників, відбувся 

круглий стіл для педагогічного колективу щодо організації та умов  освітнього процесу у 10 та 11 класах, 

надавались рекомендації вчителям-предметникам  стосовно роботи із учнями даної вікової категорії та 

запровадження нових навчальних планів.  

Учні 5-11 класів вивчають другу іноземну – німецьку мову.   

Станом на 31 травня 2021 року в Житомирській гуманітарній гімназії №1 навчалося 385 учнів.  

      Під час аналізу встановлено, що за результатами річного оцінювання  100% учнів 4-11 класів 

(319 учнів) засвоїли обов’язковий рівень навчання з такими результатами:  

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень 

32 учнів (10 %) 147 учні (46%) 137 учнів (43%) 5 (1 %) 

      Аналіз результатів успішності за 2020-2021 навчальний рік у порівнянні з  попереднім 2019-2020 

навчальним роком свідчить про певне погіршення у результатах навчальних досягнень гімназистів. Частково 

це пов’язано із підєднанням до складу гімназії початкової школи. Варто зазначити, що серед учнів гімназії  за 

результатами річного оцінювання 5 учнів засвоїли навчальний матеріал на низькому рівні, 3 з яких є учнями 

4 класу. 

Порівняльний аналіз результатів успішності за останні два навчальні роки демонструє наступне: 



 
      Кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні, зазначена у таблиці: 

Клас Кл.керівник  Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Разом 
(учнів) 

% 

якості 
За 

ПЯН 

4-А Гунько І.Л. 5 18 23 70 % 0,59 

5-А Ковальчук Н.А. 3 18 21 64 % 0,56 

6-А Гончарук Н.О. 3 12 15 56 % 0,56 

6-Б Трясиборода Л.А. 4 13 17 65 % 0,59 
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7-А Співак Т.Й. 1 19 20 67 % 0,56 

7-Б Лайчук А.О. 3 8 11 37 % 0,50 

8-А Баранівська Н.В. 2 7 9 38 % 0,51 

8-Б Карпельова І.В. 4 14 18 58 % 0,62 

9-А Мухортов І.П. - 17 17 53 % 0,51 

10-А Конончук Л.В. 1 7 8 33  % 0,47 

11-А Горбаченко С.М. 6 18 24 73 % 0,63 

Загалом 
 

32 147 179 56% 0,55 

Варто зазначити шкалу визначення навченості учнів (за ПЯН): критичний (0,44); низький (0,45-0,49); 

достатній (0,50-0,74); оптимальний (0,75-1) 

  Отже, показник навченості учнів за формулою ПЯН свідчить, що всі класи гімназії, окрім 10-А, 

опанували навчальний матеріал у 2020-2021 навчальному році на достатньому рівні. Прослідковується 

тенденція погіршення результатів навчання серед учнів гімназії. Таке погіршення можна пояснити частими 

змінами у організації форм освітнього процесу (очне навчання, навчання з використанням технологій 

дистанційного навчання, важкою адаптацією учнів до умов адаптивного карантину, проведенням значної 

кількості уроків у незвичному для учнів режимах та часто несформованими навичками організації 

самостійної роботи в умовах адаптивного карантину). 



Найбільша кількість учнів, що встигають на високому та достатньому рівнях, уже традиційно серед 

учнів-випускників 11-А класу (кл.кер. Горбаченко С.М.) та 4-А класу (кл.кер. Гунько І.Л.) Варто зазначити, 

що другий рік поспіль найнижчий рівень якості навчання демонструють учнів 9-А класу (кл.кер. Мухортов 

І.П.) та, що особливо турбує, клас старшої школи – 10-А (кл.кер. Конончук Л.В.). 

      Порівняльний аналіз за результатами  річного оцінювання (якості навчання – високий та достатній 

рівні) за два  останні роки свідчить: 

 

 
В усіх класах, окрім 11-А, спостерігається тенденція погіршення рівня якості навчання. Особливо 6-А 

клас (кл.кер. Гончарук Н.О.), 7-Б (кл.кер. Лайчук А.О.) та 10-А клас (кл.кер. Конончук Л.В.) 

Учні, які виявили високий рівень навчальних компетенцій: 4-А клас- 5 учнів, 5-А клас - 3 учні, 6-А - 2 

чні, 6-Б-4 учні, 7А-1 учень, 7-Б -3 учні, 8-А -2 учні, 8-Б -4 учні, 10 А-1 учень, 11-А 6 учнів. Дещо зменшилась 

кількість учнів, які  демонструють високі результати, також у 9-А класі третій рік поспіль немає жодного 

учня, який би демонстрував високі результати. 

      Найнижчі та найвищі  результати виявили учні з таких предметів: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4-А 5-А 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 10-А 11-А

2020-
2021



Клас Найвищий Найнижчий 

4-А Літературне читання (10) Англійська мова (7,7) 

5-А Фізична культура (11,4) Англ.мова, математика (7,6) 

6-А Фізична культура (10,4) Математика (7,3) 

6-Б Фізична культура (10,8) Географія (7,8) 

7-А Фізична культура, основи здоров’я (10,4) Англійська мова (7,7) 

7-Б Основи здоров’я (9,9) Алгебра, англ.мова (7,3) 

8-А Фізична культура, трудове навчання, основи здоров’я (9,7) Алгебра (6,3) 

8-Б Фізична культура (10,7) Алгебра (7,1) 

9-А Фізична культура (10,6) Алгебра, історія України (7,0) 

10-А Захист України (10,3) Математика  (6,2) 

11-А Фізкультура (11,3) Математика (7,4) 

 Уже котрий рік спостерігається стійка тенденція  в тому, що у більшості класів найнижчим середнім 

балом є саме з предмети математичного циклу, проте не може не турбувати той факт, що серед предметів з 



найнижчими показниками серед чотирьох класів є  англійська мова.  У 2020-2021 навчальному році серед 

класів є показники середнього рівня, що для гімназії раніше не було характерним. Уперше серед предметів, 

які учні опанували найгірше, з’явилась географія (6-Б клас, вчитель Бірюкова А.В.) 

У 2020-2021 навчальному році адміністрація Житомирської гуманітарної гімназії № 1 здійснила аналіз 

результатів навчальних досягнень учнів випускних 4-А, 9-А та 11-А класів (у кожному з класів – 33 учні) з 

предметів, які виносились на державну підсумкову атестацію, від якої учні були звільнені. 

 

Так кількісний аналіз результатів з української мови у вищезазначених класах засвідчує: 

 
 

Кількісний аналіз з англійської мови засвідчив таке: 
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Кількісний аналіз з математики демонструє таке: 
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Порівняльний аналіз за середнім балом рівня навчальних досягнень класів гімназії за три останні 

навчальні роки засвідчив наступне (варто зазначити, що загальний для гімназії середній бал – 8,6): 
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Традиційно  якіснішими стали досягнення учнів випускного 11-А   класу, решта класів демонструють 

погіршення результатів навчання. Найвищий середній бал продемонстрували учні 11-А 

класу.  Спостерігається стійка тенденція до зниження рівня навчальних досягнень в учнів 7-х, 8-х класів. 

Зазначимо, що як і середній бал по закладу, так і по кожному з класів демонструє достатній рівень знань 

здобувачів освіти. Хоча майже кожен клас гімназії погіршив результати річного оцінювання у порівнянні з 

минулим навчальним роком. 

Зазначимо, що у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року було організовано навчання з використанням 

дистанційних технологій. За результатами співбесіди з вчителями-предметнками, батьками та учнями 

гімназії такий результат пояснювався чіткою організацією навчання з використанням дистанційних 

технологій, відповідальним ставленням усіх учасників освітнього процесу до виконання навчальних завдань, 

проте учасники освітнього процесу зазначали певну необ’єктивність  оцінювання реальних знань учнів, що 

пов’язана із вагомою роллю батьків при виконанні учнями домашніх завдань, неможливістю організувати 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 10-А 11-А 5-А 4-А

9,2 9,1
8,5

9,2

7,8 7,6

8,4
9,1 9,2 9,2 9,1

8,4
9

7,90
8,4

9,4

8,6
8,9 8,8

8,3
8

8,6
7,9

8,3

9,7
9,2

8,5

2019-2020

2020-2021



перевірку робіт у певні часові рамки, використанням додаткових джерел при виконанні контрольних видів 

робіт, проконтролювати які вчитель не мав змоги. 

Тож, у 2020-2021 навчальному році  зміни у формі організації освітнього процесу дали можливість 

більш об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учнів. 

      Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 

року №344/2013) та відповідно до річного плану роботи гімназії, Програми роботи з обдарованими учнями 

та з метою виявлення та підтримки обдарованих учнів, створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого 

самовдосконалення, залучення гімназистів до науково-дослідної діяльності в філії, підготовки гімназистів до 

олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних змагань, конкурсів тощо у 2020-2021 навчальному році було 

організовано систему роботи з обдарованими учнями. 

Напрями роботи з обдарованими дітьми у 2020-2021 навчальному році: 

-         Навчально - пізнавальний (навчальні заняття, олімпіади, участь у роботі гімназійної філії МАН, 

учнівські науково-практичні конференції, інтерактивні та інтелектуальні конкурси, турніри тощо). 

-         Культурно-освітній (театральні постановки, літературні вітальні, години спілкування, створення 

літературних збірок, конкурси декоративно-ужиткового мистецтва). 

-         Фізкультурно-оздоровчий (спортивні свята та конкурси, змагання, зустрічі, спартакіади, турпоходи 

тощо). 

Так, відповідно до психолого-діагностичного дослідження особистісних рис здобувачів освіти, 

спостереження, опитування, цілеспрямованих на пошук обдарованих дітей, було сформовано Банк даних у 

відповідності до різних типів обдарованості (академічної, інтелектуальної, лідерської, творчої, художньо-

естетичної, рухової тощо). Це дало можливість підбору адекватних методів особистісно зорієнтованого 

навчання і виховання гімназистів, підтримки, соціальної адаптації учнів. 

Роботу  з обдарованими учнями Житомирської гуманітарної гімназії №1 спрямовано на пошук, підтримку, 

супровід й розвиток інтелектуально й творчо обдарованих дітей. Для формування ключових 

компетентностей учасників освітнього процесу основними формами роботи є реалізація наскрізних ліній: 

«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність», пошук міжпредметних зв’язків, командна робота, уміння 



співпрацювати, розвиток критичного мислення в процесі навчання, формування вміння аналізувати і 

систематизувати інформацію з різних наукових сфер, використання конструктивних та креативних методів 

навчання, різнорівневе навчання, диференціація завдань з урахуванням загального рівня навченості; 

навчання гімназистів творчим прийомам дослідницької діяльності у рамках роботи гімназійної філії МАН, 

формування соціальної компетентності як засобу для досягнення комфортного існування особистості в 

сучасному динамічному світі.      Науково-дослідницька діяльність – важлива 

ланка у процесі формування креативної інтелектуальної особистості. На базі Житомирської гуманітарної 

гімназії №1  організовано  роботу творчої групи у рамках роботи гімназійної філії МАН в таких секціях: 

• Філології, мистецтвознавства (українська мова та література, зарубіжна література); керівник: 

Карпельова І.В., учитель української мови та літератури 

• Іноземних мов (англійська, німецька, польська мови, країнознавство); керівник: Трясиборода Л.А., 

учитель німецької мови; 

• Хіміко-біологічна (хімія, біологія, медицина, психологія, екологія, валеологія); керівник: Дем’янець В. 

І., учитель хімії та біології; 

• Історична  (історія України, всесвітня історія, археологія, філософія, історичне краєзнавство, 

правознавство, педагогіка); керівник: Лайчук А. О., учитель історії та правознавства;  

• Географічна (географія, економіка, медицина, соціологія); керівник: Бірюкова А.В., учитель географії 

та біології;  

• Фізико-математична (математика, фізика, інформатика, астрономія); керівник: Скороход О.С., учитель 

математики та фізики.              

 У ЖГГ № 1 розроблено курс практичних занять з теми «Організація і методика роботи з 

підготовки учнівських пошуково-дослідницьких робіт» у рамках функціонування гімназійної філії 

МАН. Програма з підготовки учнів складається із трьох модулів: «Специфіка науково-дослідницької 

діяльності», «Зміст і структура наукової роботи», «Культура наукового спілкування». 

Проведено заняття 1. Наука як сфера людської діяльності. Наукові видання. Пошук наукової інформації. 

Формулювання теми роботи 

Заняття 2. Структура наукової роботи. Цитування. Плагіат. Правила оформлення списку використаних 

джерел. Науковий стиль. 

Заняття 3. Актуальність теми. Об’єкт і предмет дослідження. Мета і завдання наукової роботи. Теоретичні 

основи дослідження. Наукові методи і підходи. Методика дослідження. 

Заняття 4. Основна частина роботи. Висновки. Технічне оформлення наукової роботи. Мотиваційний лист. 



Заняття 5. Наукова  доповідь. Редагування підготовленого тексту. Наочність. правила підготовки 

постерного захисту. 

Заняття 6. Публічний виступ. Правила ведення дискусії. Відповіді на запитання опонентів.   

     Згідно з новими Правилами проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення Малої академії наук України, 

які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 року за № 211/211та з метою підтримки, 

розвитку духовного, інтелектуального і творчого потенціалу учнівської молоді в гімназійній філії 

Житомирського територіального відділення Малої академії наук України  з  04 по 06 січня  2020 року в 

навчальному закладі проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

    Учасниками конкурсу стало 77 учнів. У рамках І етапу конкурсу  було проведено заочне оцінювання 

пошуково-дослідницьких робіт та постерний конкурс-захист пошукових робіт учнями 8-10 класів у шести 

секціях.                

     Роботи були представлені за напрямками: 

•          Філології, мистецтвознавства 13 (17%) – 18% (минулого року) 

•          Іноземних мов (англійська, німецька) 11(14%) – 5% (минулого року) 

•          Фізико-математичний  18(23%) – 23% (минулого року) 

•          Історичний 17 (22%) – 28% (минулого року) 

•          Економіко-географічний  3 (4%) – 1%(минулого року) 

• Хіміко-біологічний 15(20%) – 25% (минулого року).   

Абсолютними переможцями визнано 1 ученицю 11-го та 1 учня 10-го класу. У 2020-2021 навчальному 

році 2 учнів ЖГГ№1 взяли участь у ІІ етапі конкурсу-захисту, стали абсолютними переможцями (І місце у 

відділенні «Власна творчість» і І місце у відділенні «Всесвітня історія») та учасниками ІІІ (всеукраїнського) 

етапу конкурсу-захисту МАН. Під час заходу проводилось заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт 

та їх постерний захист у секціях в онлайн-режимі, а також учасники   взяли участь у науковій конференції, 

під час якої представили найбільш вагомі здобутки проєкту у формі наукової доповіді (повідомлення). За 

підсумками конкурсу-захисту двоє  учасників Гімназійної філії МАН (100%) (проти 71% у 2020 

році)  набрали більше 75 балів та стали переможцями.         

 Науковий супровід діяльності Гімназійної філії МАН забезпечується завдяки участі у засіданнях 

навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» у рамках роботи за програмою підтримки 

обдарованих дітей та молоді, індивідуальним консультаціям викладачів ЖДУ ім. Івана Франка-наукових 

керівників науково-дослідних робіт учнів-членів МАН, мотиваційним лекціям та консультаціям кандидата 



сільськогосподарських наук, доцента Зінченка В.О., співпраці з Житомирським центром науково-технічної 

творчості у підготовці до участі учнів-членів Гімназійної філії МАН у всеукраїнських конкурсах.

 Робота колективу Житомирської гуманітарної гімназії №1, проведена за планом підтримки талановитої 

молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальних та неординарних здібностей учнів, має свої 

позитивні результати. Так  з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів, виявлення та розвитку 

обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, пропаганди 

досягнень науки, техніки та новітніх технологій в гімназії було  І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

української мови та літератури, англійської мови, німецької мови, польської мови, історії, правознавства, 

біології, географії, математики, хімії, в якому взяв участь 161 гімназист. Аналіз результатів І (гімназійного) 

етапу дав можливість визначити переможців з кожного предмету, які за рішенням оргкомітету журі та 

відповідно до наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 02.10.2020 року №238 «Про 

проведення І етапу та підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2020/2021 навчальному році» були включені до складу команди Житомирської гуманітарної гімназії № 1 для 

участі у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (за письмової згоди 

батьків). З 31 жовтня по 19 грудня 2020 року проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 20 

навчальних предметів. У 2020-2021 навчальному році  19 учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 – 

переможці І етапу (гімназійного) – взяли участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 9 базових 

дисциплін.  Відповідно до наказу управління освіти від 21.12.2020 року №319 «Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»  переможцями 

та призерами ІІ етапу олімпіад з  8 навчальних дисциплін журі визнало 10 учнів гімназії. У зв’язку з 

особливістю організації освітнього процесу у 2020-2021 н. р. через складну епідситуацію, а саме участь учнів 

за бажанням і лише за згодою батьків,   кількість учасників ІІ етапу олімпіад (19) значно зменшилася, 

відповідно і кількість переможців  олімпіад (10 призових – 53% від загальної кількості учасників) у 

порівнянні з минулими роками значно зменшилася (14 переможців у 2019 році, 15 переможців у 2018 році, 

11 переможців у 2017 році, 17 переможців – 2014р.; 15 переможців 2015р.; 9 переможців 2016 р.). З 10 

призових місць диплом І ступеня виборола 1 учениця (10%), ІІ ступеня – 3 учнів (30%), ІІІ ступеня – 6 (60%). 

Якісний показник (53%) переможців олімпіад  свідчить про достатньо успішні  результати, про системну і 

якісну роботу педагогічного колективу упродовж року з підготовки учнів до участі в олімпіадах.  

 Гімназисти також брали активну участь у всеукраїнських освітніх проєктах, турнірах, конкурсах, 

чемпіонатах у 2020–2021 н. р. Так команда учнів гімназії «Дзеркало правди» стала переможницею (І місце) 

в Х обласному інтелектуальному конкурсі юних журналістів, здобувачі освіти ЖГГ№1 посіли ІІ місце в 



Міському чемпіонаті учнівської молоді з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», ІІ місце в Обласному турнірі 

юних істориків, ІІІ місце в Обласному онлайн-конкурсі «Відун» в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» Джура, стали лауреатами Обласного літературного фестивалю-конкурсу 

«Обрії душі», були переможцями у командних змаганнях Чемпіонату міста з баскетболу «Житомирська 

шкільна баскетбольна ліга» серед дівчат (ІІ місце), 17 гімназистів стали призерами (дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів) 

VІІІ та ХІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з німецької мови, а також 8 переможців  ІХ 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з англійської мови (дипломи І, ІІ ступенів), двоє учениць 

гімназії вибороли І і ІІІ місце в міському етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка та троє учениць посіли ІІ і ІІІ місця в ХХІ Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика (міський етап), гімназистів було нагороджено за І та ІІ місця 

у міському учнівському конкурсі перекладу німецької поезії «Quelle der Poesie», відзначено дипломами І та 

ІІІ ступеня в Конкурсі учнівської та аматорської творчості та Конкурсі декламації віршів з польської мови. і 

гімназії виявили свої здібності також у найрізноманітніших творчих мистецьких фестивалях, конкурсах, 

спортивних чемпіонатах, змаганнях, турнірах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня. 

 Учнів та учителів гімназії було відзначено преміями та стипендією міського голови.  

 Аналіз результативності виступу учнівської команди Житомирської гуманітарної гімназії №1 на 

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах свідчить про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота 

щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін. Цьому, зокрема, сприяє створення 

класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів, гурткова робота, факультативні, 

індивідуальні та групові заняття, проведення предметних тижнів, інтелектуальні ігри та конкурси. 

 Педагогічний колектив гімназії продовжує роботу зі створення освітнього простору як сукупності умов 

для розвитку обдарованої особистості. Враховуючи сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до 

нової педагогічної парадигми – від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу в 

гімназії з використанням технологій розвитку критичного мислення. 

 Напрям : Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

Керуючись Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р,  Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки,  Концепцією «Нова українська школа», ухваленої рішенням колегії МОН 

України від 27.10.2016 року, Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» та іншими 

нормативними документами передбаченими чинним законодавством, методична робота в Житомирській 

гуманітарній гімназії №1 була спрямована на стимулювання професійного інтересу, сприяння формуванню 



особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики 

(особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для 

особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в: 

· Підвищенні ефективності планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

· Постійному підвищенні професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

· Налагодженні співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу. 

· Організації педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності. 

У 2020-2021 навчальному році колектив гімназії складався з 39  педагогічних працівників, з яких 

семеро працювало за сумісництвом, три працівники знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством. Працювали три новопризначені педагогічні 

працівники. 

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями: 

Вища кваліфікаційна категорія – 18 (56%). 

З них мають звання: «старший учитель» - 4 

                               «учитель методист» - 8 

І кваліфікаційна категорія – 2 (6%) 

ІІ кваліфікаційна категорія – 7 (22%) 

Спеціаліст – 5 (16%) 

Методична робота гімназії була спрямована на впровадження освітніх технологій, спрямованих на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. У 2020-2021 н.р. педагогічний 

колектив гімназії продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми гімназії «Соціалізація 

учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення», а саме ІІІ 

практичним етапом, сутність якого полягає в оволодінні технологіями  впровадження інтегрованих змістових 

ліній, виборі ефективних форм, методів, прийомів та засобів діяльності для реалізації теми в умовах 

гімназії.  Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, передбачає наступні 

аспекти, які стали предметом  вивчення та впровадження у  структурних підрозділах методичної роботи 

гімназії: 

 



1.            Упровадження технологій критичного мислення в освітній процес. 

2.            Реалізацію інтегрованих змістових ліній на уроках. 

3.         Створення умов для активної  співпраці всіх учасників освітнього процесу, громадських, наукових, 

освітніх інституцій. 

4.            Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для творчого самовизначення вчителя. 

5.            Використання особистісно-орієнтованих навчальних технологій на уроках і позаурочний час. 

6.            Використання конструктивних та креативних методів навчання. 

7.   Продовження впровадження різнорівневого навчання на уроках, диференціацію по загальним 

здібностям на основі врахування загального рівня навченості, розвиток у школярів мислення, 

пізнавальної діяльності. 

8.            Оптимізацію системи роботи з обдарованими учнями. 

9.  Навчання гімназистів творчим прийомам дослідницької діяльності на першому етапі підготовки до 

роботи в МАН. 

Відповідно до плану роботи гімназії на 2020-2021 н.р., наказу № 71 від 01 вересня 2020 року «Про 

організацію методичної робот з педагогічними працівниками Житомирської гуманітарної гімназії №1 у 2020-

2021 н.р.» та з метою реалізації впровадження інтегрованих змістових ліній в освітній процес та 

ознайомлення з рівнем ефективності індивідуальної науково-методичної роботи вчителів з розробки та 

впровадження перспективних освітніх технологій критичного мислення, з 08 по 12 лютого  2021 року 

пройшла онлайн-декада педагогічної майстерності, у якій взяли участь педагогічні працівники гімназії. 

За планом роботи гімназії на цей період були проведені такі методичні заходи: 

·    Засідання методичної комісії вчителів іноземних мов,  природничо-математичного циклу, вчителів 

початкових класів, класних керівників; 

·         Звіти вчителів про роботу над методичною проблемою; 

·         Онлайн-уроки вчителів гімназії (згідно з графіком); 

·         Творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються (16 лютого 2021 р.). 

Проведені методичні заходи, онлайн-уроки свідчать про високий фаховий рівень педпрацівників 

гімназії, наявність чіткої структури методичної роботи, значну роботу педпрацівників гімназії із створення 

навчально-матеріальної бази, роздаткового, дидактичного, ілюстративного матеріалу, що сприяє творчому 

зростанню педагогічного колективу гімназії. 



Під час творчого звіту педагогічні працівники презентували узагальнення досвіду роботи над 

проблемною темою та результативність її реалізації, ефективність організації позаурочної роботи  та роботи 

з обдарованими дітьми. 

Педагогічний колектив послідовно керувався запровадженою практикою фасилітативного керівництва 

в роботі всіх структурних підрозділів організації методичної роботи (творчих груп, при формуванні 

методичних комісій,   організації наставництва). 

Результатом методичної роботи в Житомирській гуманітарній гімназії №1 стало ефективне проведення 

атестації  педагогічних працівників гімназії: у 2020-2021 навчальному році атестувалися 5 педагогічних 

працівників гімназії. За наслідками роботи атестаційної комісії Житомирської гуманітарної гімназії №1 

(протокол засідання № 6 від 09.03.2021 р.)  та згідно з наказом департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 09.04.20221 №111-к, одному вчителю продовжено на п’ять років дію  раніше присвоєної 

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист», одному 

вчителю присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», двом вчителям продовжено на 

п’ять років дію  раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного 

звання «старший учитель», одному вчителю продовжено на п’ять років дію  раніше присвоєної 

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії» 

Продовжується активна співпраця педагогічного колективу Житомирської гуманітарної гімназії №1 з 

Житомирським державним університетом ім. І.Я. Франка  в  рамках навчально-науково-виробничого 

комплексу «Полісся». Протягом навчального року директор  та заступник директора з НВР брали участь у 

засіданнях ННВ комплексу при Житомирському державному університеті ім. І. Франка. 

Житомирська гуманітарна гімназія №1 в рамках науково-методичної роботи тісно співпрацює з 

департаментом освіти Житомирської міської ради та Житомирським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. 

Так, 21 січня 2021 року вчитель англійської мови гімназії провела онлайн-семінар для вчителів 

англійської мови міста на тему «Використання онлайн технологій для організації групової роботи на уроках 

іноземної мови». 

Протягом навчального року у гімназії проводились декади та тижні  предметних МК, а саме: тижні 

німецької мови, англійської мови, предметів суспільного циклу, естетичного циклу, природничо-

математичного та гуманітарного циклів,  під час яких вчителями МК на онлайн-платформі гімназії були 

проведені онлайн-журнали, онлайн-конкурси есе та творів, онлайн-вікторини, брейн-ринги, круглі столи, 

заочні мандрівки, виставлені посилання на відео, презентації, вікторини, цікаві завдання для самоосвіти 



здобувачів освіти. Такі заходи ще раз засвідчують високий рівень творчої, пізнавальної, соціокультурної 

компетенцій, як здобувачів освіти,  так і вчителів. Проте через довготривалі періоди карантину не всі 

заплановані на рік заходи відбулися. 

Протягом 2020-2021 н.р. пройшло шість запланованих  засідань науково-методичної ради гімназії, на 

яких були підведені підсумки роботи НМР за попередній рік та спланована робота на поточний, визначені 

шляхи реалізації науково-методичної проблеми гімназії, обговорені нові навчальні програми з базових 

дисциплін, рекомендації МОН щодо викладання предметів, обговорені засади організації науково-дослідної 

роботи учнів у 2020-2021 н.р., складений план проведення предметних тижнів, обговорений стан роботи з 

обдарованими учнями в поточному навчальному році та затверджені списки для участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та 

підведені підсумки їхньої участі, обговорено питання результативності проходження педагогічними 

працівниками гімназії курсів підвищення кваліфікації, розглянуті нормативні документи щодо організації та 

проведення ЗНО та ДПА в 2020-2021 н.р., заслухані звіти голів методичних комісій за 2020-2021 н.р. 

Постійно здійснювався огляд нормативних, директивних документів, новинок методичної, психолого-

педагогічної літератури, інформаційних матеріалів в методичному кабінеті. 

Аналіз стану методичної роботи у 2020-2021 н.р. в гімназії дає підставу вважати, що процес реалізації 

педагогічним колективом методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та 

методичному рівні. Методична робота сприяла реалізації проблемної теми гімназії і поставлених завдань 

перед колективом на 2020-2021 н.р., професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та 

навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю 

з боку гімназії, громадськості. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи гімназії є система професійного зростання педагогічних 

кадрів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зі змінами, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1133, які визначали Порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, педагогічні працівники гімназії мали змогу 

підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами: інституційна, заочна, дистанційна, тощо. 

Основними видами підвищення кваліфікації були навчання за програмою підвищення кваліфікації; у тому 

числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, тощо. Працівники гімназії мали 

можливість самостійно обирати конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації. 



Відповідно до п. 15 Порядку основними напрямами підвищення кваліфікації були: 

• розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, 

технологій); 

• формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених 

частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; 

• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 

• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами; 

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, 

включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 

• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; 

• розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, та їх заступників) тощо. 

У разі викладання кількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники гімназії 

самостійно обирали послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період 

в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством (не менше ніж 

150 годин на п’ять років). 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії здійснювалось згідно з планом підвищення 

кваліфікації гімназії на 2021 рік, що був сформований, затверджений і виконувався відповідно до Порядку. 

Педпрацівники гімназії мали право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації 

гімназії відповідно до Порядку. 

Планування підвищення кваліфікації працівників гімназії здійснювалось  двома етапами. На першому 

етапі здійснювалось перспективне планування у 2020 році на наступний календарний рік шляхом 

затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації (протокол №14 від 

29.09.2020). Орієнтовний план підвищення кваліфікації містить інформацію про загальну кількість 

педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний 

перелік суб’єктів підвищення методичних комісій, підготували виступи на педагогічних радах. 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації був сформований із урахуванням пропозицій педагогічних 

працівників і оприлюднений на інформаційному стенді гімназії  та на веб-сайті гімназії протягом двох 

робочих днів з дня його затвердження. 19 місць були виділені для проходження курсів підвищення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n187
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кваліфікації на умовах регіонального замовлення. Списки бажаючих педпрацівників затвердженні рішення 

педради (протокол №21 від 17.12.2020). 

Другий етап планування розпочався після затвердження в установленому порядку кошторису гімназії 

на 2021 рік. Директор  невідкладно оприлюднив загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення 

кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі гімназії 

для підвищення кваліфікації. 

Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний 

працівник, який мав право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подав директору 

пропозицію до плану підвищення кваліфікації на 2020 рік, яка містила інформацію про тему (напрям, 

найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта 

(суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість 

підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги. 

З метою формування плану підвищення кваліфікації гімназії на 2021 рік пропозиції педагогічних 

працівників були розглянуті педрадою гімназії. За результатами розгляду педагогічна рада гімназії 

затвердила  план підвищення кваліфікації на 2021 рік в межах коштів, затверджених у кошторисі гімназії за 

всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на 2021 рік (за винятком коштів самостійного 

фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками) (протокол № 22 від 21.01.2021). 

На підставі плану підвищення кваліфікації директором були укладені договори між гімназією та 

суб’єктами підвищення кваліфікації: комунальним закладом «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та Житомирським державним 

університетом ім. І. Франка про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на 2021 рік. Таким чином 

всі педпрацівники гімназії пройшли або пройдуть до кінця року курси підвищення кваліфікації:18 - на базі 

ЖДУ ім. І.Франка за кошти державного та місцевого фінансування, 19 – на базі КЗ «ОІППО» ЖОР на умовах 

регіонального замовлення. 

  Копії отриманих документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особових справах 

працівників відповідно до законодавства. 

 Оскільки вищезазначені суб’єктів підвищення кваліфікації мають ліцензію на підвищення кваліфікації 

або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, результати підвищення 

кваліфікації не потребували окремого визнання чи підтвердження. 



Проте, у 2020-2021 н.р. педагогічною радою гімназії були визнані результати інформальної освіти 

(самоосвіти) 7 педагогічних працівників гімназії (протокол №18 від 20.11.2020, протокол №19 від 27.11.2020, 

протокол № 21 від 17.12.2020, протокол №29 від 05.05.2021), які протягом одного місяця після завершення 

підвищення кваліфікації подали до педагогічної ради гімназії клопотання про визнання результатів 

підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. Клопотання протягом 

місяця з дня його подання були розглянуті на засіданнях педагогічної ради гімназії. Для визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічна рада заслухала педагогічних працівників щодо якості виконання 

програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення 

кваліфікації умов договору та прийняла рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації таких 

працівників. 

Адміністрація вжила необхідних заходів щодо повного і якісного забезпечення виконання даного 

плану підвищення кваліфікації. 

Педагогічні працівники, які пройшли підвищення кваліфікації, поділились досвідом на 

засіданнях  питань використання різноманітних засобів, технологій, платформ організації навчання з 

використання технологій дистанційного навчання. Зокрема, використання платформи Human в освітньому 

процесі, електронного журналу та щоденника МОН. Були проведенні онлайн зустрічі, наради, засідання 

науково-методичної ради гімназії та методичних комісій з цього ж питання. Протягом навчального року 

вчителі гімназії продовжували займатися самоосвітою та брали участь у різноманітних вебінарах на різних 

онлайн-платформах, про що мають відповідні сертифікати, дистанційно підвищували свою кваліфікацію та 

набули таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, інформаційно-комунікаційна, 

навчання впродовж життя. 

Окремо слід відзначити роботу педколективу гімназії в період карантину. У поточному навчальному 

році велика увага приділялась організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання. Питання організації  такої форми освітнього процесу було обговорено на засіданні педагогічної 

ради (протокол №12 від 28.08.2020р.). Крім того, для вчителів гімназії було організовано ряд тренінгів з 

підвищення кваліфікації.  

У червні 2021 року 29 педагогічних працівники гімназії взяли участь у національному проєкті з 

цифрової грамотності на порталі «Дія. Цифрова освіта», організованому Міністерством цифрової 

трансформації України, та пройшли національний тест на цифрову грамотність для вчителів.  Цифрограм для 

вчителів, розроблений на основі рамки професійних компетенцій для вчителів, містив 21 професійну 

цифрову компетенцію, що згруповані в 5 сфер. Після складання національного тесту на цифрову грамотність 



для вчителів кожен педагог отримав електронний сертифікат. Максимальна кількість балів – 63. За 

результатами тестування 55% педагогічних працівників гімназії продемонстрували високий рівень володіння 

цифровою грамотністю. 

У наступному 2021-2022 навчальному році слід: 

- Урахувати досвід організації методичної роботи в закладі освіти при плануванні роботи на наступний 2021-

2022 навчальний рік. 

- Продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблеми педагогічного колективу гімназії 

«Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного 

мислення», а саме ІV результативно-узагальнюючим етапом реалізації науково-методичної проблеми. 

- Сприяти забезпеченню зростання фахового та наукового рівня  педагогічного колективу гімназії шляхом 

проходження курсової перепідготовки, участі педагогічних працівників в роботі творчої лабораторії вчителів 

німецької мови, МК вчителів-предметників, МК класних керівників, творчої групи по підготовці до 

педагогічних рад, із впровадження науково-методичної проблеми, над якою буде працювати педагогічний 

колектив гімназії у 2021-2022 навчальному році. 

- Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних 

працівників в умовах неперервної освіти; 

- Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, оволодівати 

інструментами дистанційного навчання. 

 

 Напрям : Управлінські процеси в гімназії 

Управлінський процес закладу освіти: діяльність керівника, його заступників та органів управління 

закладом освіти - спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

Управлінські процеси гімназії у минулому навчальному році сприяли вирішенню та реалізації 

пріоритетних питань роботи закладу, серед яких найголовнішим було і залишається створення безпечних та 

комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти . 

Також одним з пріоритетних напрямів управлінських процесів в гімназії є наявність стратегії розвитку 

та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.  

У 2020-2021 навчальному році адміністрація продовжувала працювати над реалізацією внутрішньої 

системи забезпечення освіти. З цією метою  восени 2020 року  була розроблена, винесена на громадське 

обговорення  та затверджена у грудні  2020 року стратегія розвитку Житомирської гуманітарної гімназії № 1 



на 2021-2025 роки. У закладі розпочалась перебудова освітньої діяльності відповідно до основних положень 

стратегії розвитку. Було здійснено комплексне самооцінювання діяльності закладу, на підставі якого 

визначені напрями вивчення динаміки розвитку на наступні роки, висвітлені досягнення закладу та 

проблеми, які потребують вирішення. Для здійснення комплексного оцінювання адміністрацією закладу 

було  проведено вагому роботу: проводились спостереження, збір інформації, співбесіди, здійснювалось 

анкетування учасників освітнього процесу. До кожного виду оцінювання адміністрації намагалася залучити 

працівників всіх підрозділів закладу, учнів, батьків.  Було внесено кардинальні зміни у систему 

планування закладу, яка перебудовувалась відповідно до стратегії розвитку Житомирської гуманітарної 

гімназії № 1 та системи внутрішнього забезпечення якості освіти.        
    

Вивчення питання моніторингу виконання поставлених цілей і завдань призвів до створення в гімназії 

нової системи контролю за прийняттям управлінських рішень в частині моніторингу за виконанням за 

рішеннями педагогічних рад, створенням системи управління дистанційним навчанням тощо.  

 Традиційно на засіданнях педагогічних рад, науково-методичної ради, методичних комісій 

здійснювався моніторинг виконання завдань, які були визначені як основополагаючі у діяльності закладу.

 У другому семестрі 2020-2021 було здійснено комплексне самооцінювання діяльності Житомирської 

гуманітарної гімназії №1, результати якого оприлюднені для громадського обговорення на сайті гімназії та 

враховані при плануванні роботи на 2021-2022 навчальний рік. До участі у комплексному оцінюванні були 

запрошені всі учасники освітнього процесу, вивчені всі пропозиції та рекомендації.  

Досвід діяльність закладу в умовах карантинних обмежень за технологіями дистанційного 

навчання  призвів до необхідності внесення певних коректив до освітньої програми, де з'явився окремий 

розділ “Особливості організації освітнього процесу в умовах використання технологій дистанційного 

навчання” та до системи внутрішнього забезпечення якості освіти, де виникла необхідність висвітлення 

механіізму моніторинга та контролю якості використання технологій дистанційного навчання.  

Керівництво закладу приділяє належну увагу плануванню та здійсненню заходів щодо утримання у 

належному стані будівель, приміщень, обладнання. Розроблений план заходів щодо розвитку матеріально-

технічного стану гімназії на 2021-2022 навчальний рік (див. додаток до річного плану роботи), 

проаналізовано виконання запланованих заходів на 2020-2021 навчальний рік.. Найбільш вагомим було 

виконання таких заходів: 

• заміна віконних вітражів блоку А; 

• ремонт сходової клітки блоку А; 



• заміна електропроводки блоку А; 

• заміна дерев'яної підлоги фоей ІІ поверху блоку А на напольну плитку; 

• обладнання другого евакуаційного блоку з їдальні; 

• встановлення міжповерхових протипожежних дверей на сходових клітках всіх трьох блоків; 

• укладка частини майданчику перед центральною вхідною групою бруківкою; 

• встановлення блискавкозахисту; 

• встановлення бойлеру для забезпечення гарячою водою рукомийників санвузлів блоку Б та 

їдальні; 

• заміна системи мийок та часткова заміна робочих меблів на харчоблоці; 

• часткова укладка напольної плитки в туалеті для хлопців, в зоні рукомийників туалету для 

дівчат, в зоні рукомийників їдальні; 

• ремонти системи тепло- та водопостачання; 

• заміна трьох комп'ютерів в кабінеті інформатики; 

• придбання одномісних антискаліозних меблів для кабінету інформатики, двох 1-х класів; 

• придбання стендів “Державна символіка”, “Стоп-булінг”, стендів для кабінетів інформатики, 

географії, німецької мови тощо. 

• придбання camtouch для кабінету математики. 
 

Педагогічний колектив гімназії наполегливо працював над формуванням відносин довіри, що 

реалізовувалося через залучення до вирішення питань організації освітньої діяльності (структура 

навчального року, організація дистанційної форми навчання, визначення форм навчання під час 

карантинних обмежень, визначення потреб закладу на наступний навчальний рік тощо) та виховного 

процесу (“Спільні творчі справи”, допомога дітям, які попали в скрутну життєву ситуацію, вирішення 

проблемних ситуацій в класі тощо), до діяльності Ради гімназії, батьківського комітету, батьківської та 

учнівської громадськості,  ГО “Фонд підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії № 1 

“Пошук”. 

Прозорість діяльності гімназії забезпечувалась висвітленням інформацій про основні напрямки роботи 

закладу на сайті гімназії, де розміщено  інформацію, яка вимагається ст. 30 Закону України. На сайті гімназії 

на сторінці “Фінансова діяльність” висвітлені основні напрямки роботи: кошторис на 2020-2021 н.р., звіти 

про щоквартальне використання бюджетних надходжень, щомісячні звіти про надходження благодійних 

коштів та їх використання тощо. На сторінці “Батькам”, “Стоп-булінг”, “Дистанційна освіта” до відома 



учасників освітнього процесу доводилась  важлива інформація, що стосувалась організації освітнього 

процесу. 

Зворотній зв'язок з батьками, учнями та адміністрацією гімназії здійснювався через сайт гімназії 

(анкетування), онлайн-збори, класні вайбер-групи, вайбер-форми та особистий прийом громадян. У 2020 році 

на сайті гімназії з'явилася сторінка “Громадське обговорення”, де до участі в обговоренні важливих справ та 

документів запрошуються усі небайдужі. Першим таким документом стала Стратегія розвитку 

Житомирської гуманітарної гімназії № 1 на 2021-2025 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ  ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ  №1  

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

№з/п           Завдання Заходи 

Напрям: Освітнє середовище 

1. Формування комфортного та безпечного середовища 

1.1. “Перший крок” 1. Переведення у приміщення гімназії 2-го та 3-го класів.  

2. Формування в навчальних кабінетах 2-го, 3-го класів та фоей 1-го 

поверху блоку А освітнього середовища НУШ 

3.Удосконалення матеріально-технічної бази НУШ 

1.2. “Благоустрій” 1. Частково відновлення асфальтового покриття  на території закладу. 

2. Початок робіт з облаштування спортивного/тренажерного 

майданчику 

3. Приведення стану пандусу у відповідність до вимог 

1.3. “Гімназія -територія 

безпеки” 

1. Удосконалення безпечності  території та приміщень закладу. 

2. Робота з цивільного захисту 

1.4. “Безпечний інтернет” 1. Розширення роз'яснювальної та профілактичної робіт щодо безпеки 

дітей в Інтернеті. 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

2.1. “Стоп-булінг” 1. Виконання заходів антибулінгової програми. 

2. Організаційна діяльність щодо оновлення антибулігнової програми 

за участю учасників освітнього процесу. 

2.2. “Ні- домашньому 

насильству” 

1. Розширення інформаційно-просвітницької роботи серед учнів та їх 

батьків щодо профілактики насильства. 
 

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

середовища 

3.1. “Адаптаційний період” 1. Вивчення адаптація учнів 1-го, 5-го,10-го класів до навчання.  

3.2. “Інклюзивний простір” 1.Облаштування ресурсної кімнати. 



2. Створення система роботи щодо виховання толерантного 

ставлення до здобувачів освіти з ООП 

3.3. “У здоровому тілі - 

здоровий дух” 

1. День гімназиста 

2. Фізкультурно-оздоровча робота 

3. Участь у заходах військово-патріотичного спрямування 

3.4. “Сучасна бібліотека -  на 

допомогу здобувачеві 

освіти” 

1. Забезпечення бібліотеки сучасною комп'ютерною технікою. 

2. Створення проекту майбутнього інформаційного центру. 

Напрям. Система оцінювання здобувачів освіти. 

 4.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

результатів навчання 

4.1.  “Система оцінювання” 1. Удосконалення системи взаємооцінювання та самооцінювання. 

2. Контроль за об'єктивність оцінювання під час спостережень за 

навчальними заняттями 

4.2. “Формувальне 

оцінювання” 

1. Впровадження формувального оцінювання в базову та профільну 

школи. 

4.3. “Обдарованість і успіх” 1. Виконання заходів програми “Успіх.”  
5.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

5.1 “Індивідуальна 

траєкторія” 

1. Забезпечення побудови освітньої траєкторії (за потреби) 

5.2 “Карта спостережень” 1. Розробка системи моніторингу особистої динаміки освітньої 

діяльності кожного здобувача освіти  
5.3 “Система моніторингів” 1. Оновлення системи моніторингу діяльності вчителів. 

6.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

6.1. “Профорієнтаціна 

робота” 

1. Застосування технологій критичного мислення  

6.2. “Самооцінювання та 

взаємооцінювання” 

1. Впровадження системи самооцінювання та самооцінювання 

здобувачами освіти    



6.3. “Соціалізація здобувачів 

освіти” 

1. Формування навичок у здобувачів освіти вчитися впродовж 

життя 

Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

7. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання освітніх 

підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти 

7.1. “Компетентнісний 

підхід” 

1. Система застосування освітніх технологій, спрямованих на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

7.2. “Дистанційна освіта” 1. Створення системи дистанційної виховної роботи 

2. Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу 

за умови дистанційного навчання або навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання 

8. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

8.1. “Професійна 

майстерність педагогів” 

1. Завершення роботи над розв’язанням науково-методичної 

проблеми гімназії, підготовка та проведення “Ярмарки ідей”, 

узагальнення результатів у вигляді друкованих матеріалів. 

2. Створення робочої групи та її діяльність  з визначення нової 

науково-методичної проблеми. 

8.2 “Прагнемо до вершин” 1.Створення умов для автономного неупередженого вибору педагогами 

закладу форми підвищення кваліфікації в обсязі не менше 30 годин на 

рік 

2.Участь педагогів у добровільній сертифікації педагогічних 

працівників 

8.3  Цифрова освіта 1.Підвищення цифрової грамотності вчителів 

9.Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

9.1. “Виховання гімназиста-

патріота” 

1. Здійснення заходів, орієнтованих на національно-патріотичне 

виховання учнів. 

9.2. “Особистісно-

орієнтоване навчання” 

1. Педагогіка партнерства  



9.3. “Зворотній зв’язок” 1. Забезпечення комунікації з батьками в різних формах 

9.4. “Профілактика девіантної 

поведінки учнівської 

молоді” 

1.Соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, 

які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та 

малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в 

сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників 

АТО. 

10.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності 

10.1. “Академічна 

доброчесність” 

1. Створення робочої групи з впровадження академічної 

доброчесності 

Напрям: Управлінські процеси в гімназії 

11. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань 

11.1. “Стратегія розвитку та 

система планування” 

1. Приведення системи планування у відповідність до стратегії 

розвитку. 

2. Вивчення діяльності закладу у напрямі “Освітнє середовище”  
12. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   

12.1 “Атмосфера довіри” 1. Активізація комунікації із здобувачами освіти на сторінці 

“Громадське обговорення” сайту гімназії 

2. Розширення інформації про діяльність закладу на відкритих 

загальнодоступних ресурсах 

3. Розширення  учнівського самоврядування та батьківської 

громадськості до прийняття управлінських рішень  
13.  Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку 

педагогічних працівників 

13.1 “Професійний колектив” 1. Організація самоосвіти вчителів з питань роботи з дітьми з ООП 

2. Проведення тренінгів з актуальних питань діяльності закладу 



14.Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою 

14.1 Трикутник 

“Учні-батьки-педагоги” 

1.Залучення всіх учасників освітнього процесу до самооцінювання 

діяльності закладу. 

2. Активізація роботи Ради гімназії. 

14.2. “Громадське 

обговорення” 

1. Прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій 

учасників освітнього процесу 

14.3. “Права і обов’язки” 1. Інформаційні заходи щодо формування негативного ставлення до 

корупції 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 

 

Зміст Строк виконання Відповідальні Форма узагальнення Відмітка 

про 

виконання 

СЕРПЕНЬ 

1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Контроль за виконанням санітарно-

гігієнічних умов освітнього процесу перед 

навчальним роком 

До 31.08 Бохан М.А Матеріали для наради 

при директорові 

 

Видання наказів з визначенням 

відповідальних осіб за пожежну, 

електробезпеку, безпечну експлуатацію 

електромеханічного обладнання, будівлі, 

електрогосподарство тощо 

До 31.08 Бохан М.А. Накази 
 

Організація гарячого харчування До 31.08 Дзядевич Н.В. Накази, 

 графіки 

 

Проведення інструктажів з ОП, 

протипожежної безпеки для працівників 

До 31.08        Таловір Т.В. 

Нужна Л.В. 

Журнал інструктажів 
 

Організація чергування вчителів, 

адміністрації 

До 31.08 Шуст О.С. 

Дзядевич Н.В. 

Графіки 
 

Перевірка готовності закладу до нового 

навчального року, оформлення акту 

готовності закладу, актів-дозволів на заняття 

в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-

випробувань спортивного обладнання 

до 31.08 Дзядевич Н.В. Акти 
 

Безпечність приміщень закладу до 31.08 Нужна Л.В. 

Дзядевич Н.В. 

Акт 
 

Справність інвентарю та меблів до 31.08 зав.кабінетами Журнал 
 

Проведення інструктажів працівників щодо 

питань першої домедичної допомоги та 

щодо охорони праці та ТБ 

до 31.08 Дзядевич Н.В 

Нужна Л.В. 

Шарненкова І.І. 

Журнал інструктажів 
 

Забезпеченість закладу первинними 

засобами пожежогасіння, наявність та 

до 31.08.  Нужна Л.В. Акт 
 



належний стан пожежних виходів, 

незахаращеність шляхів евакуації 

Вивчення матеріально-технічного стану 

харчоблоку та їдальні  

до 31.08 Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Довідка 
 

Дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму на харчоблоці та проходження 

обов'язкових медичних оглядів 

працівниками харчоблоку 

до 31.08. ПП Духота В.П. 

Шарненкова І.І. 

Журнал 
 

Усунення травмонебезпечних місць у школі 

та на її території 

до 25.08 Нужна Л.В. Довідка 
 

Проведення ремонту будівлі і споруд з 

метою підтримання експлуатаційних 

якостей як будівлі в цілому, так і її окремих 

конструкцій 

згідно договорів Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Акти виконаних робіт 
 

Проведення електротехнічних вимірів опору 

заземлюючого пристрою, опору ізоляції 

електропроводів 

до 31.08 Нужна Л.В. Акти 
 

Контроль за обов’язковим медоглядом 

працівників відповідно до нормативно-

правових вимог 

до 31.08 Шарненкова І.І. Наказ 
 

Закріплення класних кімнат та кабінетів за 

класами 

До 31.08 Шуст О.С, 

Дзядевич Н.В. 

Наказ 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Оновлення матеріалів сторінки сайту 

гімназії «Стоп булінг» 

До 31.09 Пр. психолог Довідка 
 

Проведення інструктажу (алгоритм дiй) для 

вcix працівників гімназії щодо протидii 

булiнry 

до 31.09. ЗНВР Дзядевич 

Н.В. 

Відомості про 

інструктаж 

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Подання на департамент освіти щодо 

організації класу з інклюзивною формою 

навчання   

до 30.08 Шуст О.С. Подання 
 

Робота щодо створення  відповідних умов з 

урахуванням особливостей розвитку 

здобувачів освіти з інклюзивною формою 

навчання 

До 30.08 Шуст О.С. Матеріали до педради 
 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Оздоблення класних кімнат інформаційними 

куточками «Критерії оцінювання» 

До 31.08 Зав.кабінетами Довідка 
 

Громадське обговорення освітньої програми до 31.08 Рада гімназії, 

Педрада 

Протоколи  

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Затвердження освітньої програми на 2021-

2022 навчальний рік 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педагогічної 

ради 

 

Тематичний моніторинг. Використання 

варіативної складової навчального плану 

До 31.08 Шуст О.С. Рішення педагогічної 

ради 

 

Інформаційно-методична нарада “Ведення 

індивідуальних  карток спостереження” 

До 31.08 Башинська Н.В., 

кл. керівники 

Довідка  
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Створення робочої групи “Самооцінювання 

та взаємооцінювання” 

До 31.08 Шуст О.С. Наказ 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Опрацювання нормативних документів, 

рекомендаційних листів щодо організації 

освітньої діяльності, викладання предметів 

до 31.08 голови МК Протоколи МК 
 

Календарно-тематичне планування до 31.08 Забелло Л.О. 

Шуст О.С. 

Дзядевич Н.В. 

Башинська Н.В. 

Протоколи МК 
 

Організація методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

до 31.08 Забелло Л.О. Наказ 
 

Організація роботи науково-методичної 

ради 

до 31.08. Забелло Л.О Наказ 
 

Організація проведення предметних тижнів до 31.08 Забелло Л.О. Наказ 

Графік 

 

Організація заходів щодо реалізації ІV 

результативно-узагальнюючого 

до 31.08. Забелло Л.О Заходи  
 



етапу  науково-методичної  проблеми 

гімназії”Соціалізація учнівської молоді 

через реалізацію інтегрованих змістових 

ліній засобами критичного мислення” 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Оновлення портфоліо вчителів 
    

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Засідання Ради гімназії. Затвердження плану 

роботи 

до 31.08 Бохан М.А Протокол 
 

Залучення батьків до обстеження території, 

будівлі та приміщень гімназії з метою 

визначення основних напрямків роботи на 

2021-2022 рік 

до 31.08. Бохан М.А. Акт обстеження 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Про посилення просвітницької роботи щодо 

важливості дотримання норм академічної 

доброчесності 

до 31.08 Бохан М.А. Рішення педради 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Визначення основних напрямків 

роботи  гімназії на 2021-2022 навчальний рік 

у відповідності до Стратегії розвитку та 

результатів комплексного самооцінювання. 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педради 
 

Затвердження освітньої програми на 2021-

2022 навчальний рік 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педради 
 

Затвердження робочого плану діяльності 

гімназії на 2021-2022 навчальний рік 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педради 
 

Внесення змін до Положення про 

внутрішню систему забезпечення 

освіти  (моніторинг і контроль якості 

використання  технології дистанційного 

навчання) 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педради, 

наказ 

 

Створення системи управління 

дистанційним навчанням 

До 31.08 Бохан М.А. Рішення педради, 

наказ 

 



Організація використання електронного 

розкладу занять, електронних класних 

журналів/щоденників 

До 31.08 Шуст О.С. Рішення педради, 

наказ 

 

Засідання педагогічної ради 28.08 Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Затвердження графіка прийому громадян До 31.08 Бохан М. А. Наказ 
 

Наповнення на сайті гімназії сторінки 

“Громадське обговорення” 

До 31.08 Цапана І. О. Інформаційні 

матеріали 

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Ознайомлення працівників із ЗУ№1217 від 

05.02.2021 “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в 

електронній формі” 

До 31.08 Адміністрація Відомості про 

ознайомлення 

 

Визначення кадрової потреби на 2021-2022 

н.р. 

до 20.08. Адміністрація Нарада при 

директорові 

 

Укомплектування закладу освіти 

обслуговуючим персоналом та 

педагогічними кадрами 

До 31.08 Директор Штатний розпис, 

педнавантаження        

 

Вивчення стажу роботи працівників до 31.08 Бохан М.А. наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Затвердження режиму роботи  гімназії до 31.08.21 Шуст О.С. рішення педради 
 

Затвердження колективного договору на 

2022-2027 роки 

до 31.08.21 Бохан М.А. 

Скороход О.С. 

рішення педради 
 

Затвердження структури навчального року до 31.08.21 Шуст О.С. рішення педради 
 

Громадське обговорення результатів 

комплексного самооцінювання 

до 31.08.21 Бохан М.А., 

вчителі, батьки 

комплексне 

самооцінюванн 

 

Схвалення освітньої програми до 31.08.21 Бохан М.  рішення педради 
 

Затвердження  плану роботи гімназії  на 

2021-2022 н.р. 

до 31.08.21 Бохан М.А рішення педради 
 

Батьківські збори 1-х, 5-го класів до 31.08.21 Шуст О.С., класні 

керівники 

Протоколи 
 

Засідання педагогічної ради (див. додаток 

“Педради”) 

до 31.08.21 Бохан М.А. 

Адміністрація 

рішення педради 
 



Організація роботи із зверненнями громадян До 31.08 Бохан М.А., 

Паламарчук Д.С. 

Виробнича нарада 
 

Розподіл обов’язків між адміністративним 

складом гімназії 

До 31.08 Бохан М.А. Наказ 
 

Забезпечити участь педпрацівників у 

серпневій конференції  та секційних нарадах 

За графіком ДО Директор, ЗНВР, 

вчителі 

Графік 
 

Провести інструктивно-методичну нараду з 

учителями-предметниками і класними 

керівниками щодо особливостей організації 

освітнього процесу в 2020/2021 навчальному 

році 

до 31.08 Директор , ЗНВР Нарада при 

директорові 

 

 Розробити та погодити з профспілковим 

комітетом : 

• розклад занять на І семестр; 

• графік чергування вчителів 

• графік чергування вчителів-

предметників 

до 31.08. ЗНВР Графіки, розклад 
 

Призначити відповідального по закладу за 

ведення ділової документації 

до 31.08. Шуст О.С. наказ 
 

Внести зміни до складу експертної комісії(за 

потребою) 

до 31.08. Шуст О.С. наказ 
 

Укладання угоди з ІІІ ІРЦ про співпрацю 

щодо супроводу дитини з ООП 

До 31.08 Директор Договір 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Організаційне засідання комісії з 

академічної доброчесності 

ДО 31.08.21 Дзядевич Н.В. План роботи, наказ 
 

ВЕРЕСЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Складання та затвердження розкладу уроків, 

факультативів, консультацій 

До 01.09. Шуст О.С. 

Дзядевич Н.В. 

Накази, розклади 
 

Скласти і здати звіти ЗНЗ-1, 77-РВК До 05.09 Шуст О.С. Звіти 
 

Організація гарячого харчування До 01.09 Дзядевич Н.В. Накази, 

 графіки 

 

Організація роботи та затвердження 

плану  роботи ГПД 

До 15.09 Бохан М.А., 

Дзядевич Н.В. 

Наказ, план роботи 
 



Проведення інструктажів з БЖД та ПБ  для 

гімназистів 

До 10.09 Класні керівники; 

Вчителі-

предметники 

Довідка 
 

Моніторинг стану здоров’я учнів, розподіл 

їх на групи для уроків фізкультури 

До 15.09 Шарненкова І.І. 

Шуст О.С. 

Наказ 
 

Оформлення листків здоров’я  До 05.09 Шарненкова І.І. Листки здоров’я  
 

Тематичний контроль: контроль за обліком 

руху учнів (формування шкільної мережі) 

до 20.09.21 Шуст О.С.. Аналітична записка 
 

День гігієни до 30.09 Дзядевич Н.В. 

Класні керівники 

Наказ 
 

Спецмедспостереження за уроками фізичної 

культури 

протягом місяця Адміністрація, 

кл.керівники, 

сестра медична 

Картка 

спостережень              

 

Усунення недоліків, на які вказано комісією 

по перевірці готовності закладу до нового 

навчального року 

до 31.09 Адміністрація 

  

Інформація  ДО про 

усунення недоліків 

 

Огляд стану території, будівлі та приміщень щодня Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Матеріали для наради 

при директорові 

 

Створення робочої групи з упровадження й 

підтримки Системи управління безпечністю 

харчових продуктів, заснованої на 

принципах НАССР 

до 30.09 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Аналіз наявності згод батьків на 

оприлюднення закладом збражень дитини в 

будь-якому вигляді(фото-; відео-; або 

аудіозаписів) 

до 30.09.21 Класні керівники Матеріали для наради 

при директорові 

 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Створення робочої групи з оновлення плану 

заходів щодо запобігання та протидії 

булiнгу 

до 31.09 Дзядевич Н.В. 

Діденко А.О. 

Наказ 

Протокол 

 

Ознайомлення учасників освітнього процесу 

з правилами поведінки  у закладі освіти 

щодо дотримання етичних норм, поваги та 

гідності прав і свобод людини 

до 31.09 Класні керівники Звіт про виховні 

години 

 

Вивчення умов проживання «категорійних» 

дітей 

До 30.09 Соц.педагог Наказ 
 



Складання соціального паспорта гімназії До 30.09 Соц.педагог Соціальний паспорт 
 

Проведення рейду «Урок» До 10.09 Дзядевич Н.В. Довідка 
 

Збір даних. Аналіз соціальних паспортів 

класів. Облік дітей та сімей «групи ризику». 

Упорядкування банку даних  дітей із 

соціально незахищених та пільгових 

категорій сімей. 

Протягом місяця Соц.педагог Банк даних 
 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Свято Першого дзвоника 01.09 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Розробка заходів на 2021-2022 н.р. щодо 

облаштування приміщення та території з 

урахуванням принципів універсального 

дизайну та розумового пристосування 

до 31.09 Бохан М.А. Заходи 
 

Організація навчання учнів за 

індивідуальною формою навчання (за 

потреби) 

Протягом місяця Шуст О.С. Наказ 
 

Вивчення адаптації учнів 1-го класу до 

навчання в гімназії 

Протягом місяця Дзядевич Н.В, 

класовод, 

пр.психолог 

Матеріали до педради 
 

Вивчення адаптації учнів 5-го класу до 

навчання у базовій школі гімназії 

Протягом місяця Шуст О.С., 

кл.керівник, 

Діденко А.О. 

Матеріали до педради 
 

Вивчення адаптації учнів 10-го класу до 

навчання у профільній школі гімназії 

Протягом  місяця Шуст О.С., 

кл.керівник, 

Діденко А.О. 

Матеріали до педради 
 

Стан охоплення гуртковою роботою  до 20.09 Дзядевич Н.В., 

класні керівники 

Довідка 
 

Створення інклюзивного середовища  та 

організація роботи класу з інклюзивною 

формою навчання 

До 20.09 Шуст О.С., 

психологічна 

служба 

Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

ВЕРЕСЕНЬ 

Бесіди «Ознайомлення з нормативно-

правовими документами щодо оцінювання 

01.05.09 Вчителі Листки ознайомлення 
 



навчальних досягнень учнів та 

ознайомлення з критеріями оцінювання» 

Погодження календарно-тематичного 

планування уроків на І семестр 

до 15.09 ЗНВР Календарно-тематичні 

планування вчителів 

 

Призначення відповідального за організацію 

роботи з підготовки замовлень на 

виготовлення документів про освіту для 

випускників 2022 року 

до 15.09 ЗНВР Наказ 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Тематичний моніторинг. Стан 

працевлаштування випускників. 

Д о 30.09 Шуст О.С. Наказ 
 

Організація роботи гімназійної філії МАН до 30.09 Башинська Н.В. Наказ, план 
 

Оновлення індивідуальних карток 

спостереження 

До 30.09 Класні керівники Картка спостереження 
 

Проведення діагностичних контрольних 

робіт серед учнів 5,10 класів з української 

мови, математики, англійської мови 

До 30.09 Шуст О.С., 

Забелло Л.О. 

Наказ 
 

Затвердження графіку відвідування 

навчальних занять з метою моніторингу 

якості знань та системи оцінювання учнів на 

І семестр 

до 15.09 ЗНВР Графік 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Участь у майстер-класах, днях відкритих 

дверей внз міста та інших  закладах, 

професійного спрямування 

Протягом року Шуст О.С., 

Дзядевич Н.В., 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

  

Тематичний моніторинг. Стан 

працевлаштування та подальшого навчання 

випускників гімназії  

до 15.09 Шуст О.С. Наказ 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 



Засідання НМР, затвердження плану роботи 

на рік 

до 31.09 Забелло Л.О План роботи НМР 
 

Призначення голів методичних комісій до 10.09 Забелло Л.О. Наказ 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Анкетування щодо  педагогічного 

наставництва, взаємонавчання, професійної 

співпраці 

до 15.09 Забелло Л.О. Довідка  
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Інформування батьків з 

теми  «Ознайомлення з нормативно-

правовими документами щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів та 

ознайомлення з критеріями оцінювання» 

До 31.09 Шуст О.С. Матеріали на 

батьківській сторінці 

сайту 

 

Оновлення складу батьківського комітету. 

Затвердження плану роботи 

до 31.09 Дзядевич Н.В. Протокол 
 

Оновлення складу гімназійного Парламенту до 31.09 Дзядевич Н.В. Протокол 
 

Батьківські збори “Плануємо майбутнє 

разом” 

до 31.09 Класні керівники Протоколи зборів 
 

Вибори класних активів. Складання плану 

дій класних активів 

до 31.09 Класні керівники, 

активи класів 

Плани 
 

Організація участі батьківської 

громадськості у всіх формах позаурочної 

діяльності з учнями 

Протягом місяця Дзядевич Н.В., 

класні керівники 

План 
 

Призначення відповідальної особи із 

забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти та забезпечення оперативного 

керування процесом вивчення  

До 31.09 Директор Наказ 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Засідання МК “Організація педагогічної 

діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності” 

Протягом місяця Голови МК Протоколи 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Затвердження складу робочої групи з 

забезпечення вивчення та оцінювання 

до 10.09. Бохан М.А. Наказ 
 



діяльність гімназії у напрямі “Освітнє 

середовище”  

Організаційне засідання робочої групи з 

забезпечення  вивчення та оцінювання 

діяльність гімназії у напрямі “Освітнє 

середовище “.  

до 31.09 Голова робочої 

групи  

Протокол 
 

Про стан ведення ділової документації 

закладу, класні журнали 

до 05.09 Шуст О.С. Матеріали до наказу 
 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Формування Реєстру учнів гімназії До 10.09 Шуст О.С, 

Паламарчук Д.С 

Реєстр учнів 
 

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

можливостей та функціонування 

гімназійного сайту 

Постійно Класні керівники Протокол 

батьківських зборів 

 

Оновлення інформації на сайті гімназії 

відповідно до статті 30 Закону України “Про 

освіту” 

До 30.09 Адміністрація, 

Цапана І. О. 

Інформація 
 

Перевірити достовірність даних в 

Інформаційній системі управління освітою 

до 30.09 Шуст О.С. 

Мухортов І.П 

Матеріали до наради 

при директорові 

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Організація роботи щодо систематичного 

забезпечення звітності щодо плинності 

кадрів  

Щомісяця Директор, 

секретар 

Звіт 
 

Проведення тарифікації педагогічних 

працівників 

До 15.09 Шуст О.С. Тарифікаційні списки 
 

Складання графіків роботи працівників 

гімназії 

До 15.09 Директор, голова 

профкому 

Наказ 
 

Організація роботи Школи молодого 

вчителя 

до 10.09 Забелло Л.О. Наказ 
 

Створення атестаційної комісії, 

затвердження її складу, розподіл обов’язків 

до 20.09 Забелло Л.О Наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 



Підсумки роботи Ради гімназії у 2020-2021 

н.р. та визначення пріоритетних напрямків 

роботи на 2021-2022 н.р. 

до 15.09 Бохан М.А., 

Романчук В.П. 

Протокол 
 

Організаційне засідання науково-методичної 

ради гімназії 

до 20.09.21 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Вибори активів класів та делегування 

представників до парламенту гімназії 

до 10.09 Класні керівники Протокол 
 

Організаційне засідання Парламенту гімназії до 20.09.21 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Організаційне засідання батьківського 

комітету гімназії 

до 20.09.21 Дзядевич Н.В., 

батьківський 

комітет 

Протокол 
 

Батьківські збори 2,3,6-11-х класів до 20.09.21 Дзядевич Н.В. 

Шуст О.С. 

Протокол 
 

Організаційні засідання методоб'єднань 

вчителів 

до 30.09.21 Забелло Л.О., 

керівники МК 

Протокол 
 

Затвердження планів виховної роботи  до 10.09 Дзядевич Н.В. План 
 

Затвердження планів роботи психолога і 

соціального педагога 

до 10.09 Дзядевич Н.В. План 
 

Затвердити план роботи сестри медичної до 10.09. Бохан М.А. План 
 

Організація заходів до Дня працівника 

освіти 

До 31.09 Скороход О.С., 

Дзядевич Н.В. 

Сценарій 
 

Організація заходів до Всеукраїнського дня 

бібліотек 

До 31.09 Денисенко Л.І. Звіт 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Проведення батьківських зборів 

“Академічна доброчесність - запорука 

успіху в сучасному освітньому середовищі” 

До 30.09.21 Класні керівники Протоколи 
 

Перевірка стану ведення журналів ІV декада ЗНВР Довідка 
 

ЖОВТЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Анкетування дітей  щодо якості організації 

харчування, меню 

до 31.10 Дзядевич Н.В.  Звіт про результати 

анкетування 

 



Спецмедспостереження за уроками фізичної 

культури 

протягом місяця Адміністрація, 

кл.керівники, 

сестра медична 

Картка 

спостережень              

 

Підготовка навчального закладу до 

опалювального сезону  

перша декада Нужна Л.В. Інформативний лист 

про готовність 

 

Розробка заходів щодо підготовки 

навчального закладу до роботи в осінньо-

зимовий період 

до 15.10 Нужна Л.В. Заходи 
 

Огляд стану території, будівлі та приміщень щодня Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Матеріали для наради 

при директорові 

 

Проведення практичних занять з 

відпрацюванням плану евакуації 

до 30.10 Дзядевич Н.В. 

Нужна Л.В. 

Матеріали для наради 

при директорові 

 

Тематичний контроль: Нормативність 

виконання закладом Порядку обліку дітей 

шкільного віку та учнів 

до 30.10 Шуст О.С. Аналітична записка 
 

Здійснення аналізу стану травматизму серед 

учасників освітнього процесу за ІІІ квартал 

2021 року 

до 30.10 Дзядевич Н.В. Звіт 
 

Візуальний контроль санітарного стану 

приміщень їдальні та харчоблоку 

до 30.10 Дзядевич Н.В., 

робоча група 

Чек-лист 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Моніторинг відвідування учнями занять До 30.10 Дзядевич Н.В. Довідка 
 

Вивчення обізнаності вчителів із засобами 

протидії насильству 

До 30.10 Дзядевич Н.В. Опитування, 

Наказ  

 

Опитування учасників освітнього процесу 

щодо безпечності і психологічної 

комфортності закладу освіти 

до 30.10 Соціальна та 

психологічні 

служба 

Довідка 
 

Виявлення учнів, схильних до 

правопорушень. 

Анкетування з учнями 5-9 класів 

протягом місяця Соціальна та 

психологічні 

служба 

Банк даних 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

День здоров'я 06.10 Дзядевич Н.В., 

Хохуля Г.М.,  

Нєлєпіна З.Д., 

класні керівники 

Наказ 
 



Вивчення простору бібліотеки, його 

використання для проектної роботи, 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

неформального спілкування 

до 31.10 Дзядевич Н.В., 

Денисенко Л.І. 

Матеріали до наради 

при директору 

 

Обстежити житлово-побутові умови 

проживання дітей-сиріт 

до 31.10 Психологічна 

служба, класні 

керівники 

Акт обстеження 
 

Педагогічні консиліуми щодо адаптації 

учнів 1,5 та 10 класів класів 

до 31.10 Дзядевич Н.В., 

Шуст О.С., 

психологічна 

служба, класні 

керівники 

Накази 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Організація та проведення Інтелектуального 

марафону 

До 20.10 Башинська Н.В. Наказ 
 

Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів 

До 30.10 Башинська Н.В, 

Забелло Л.О. 

Наказ 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Тематичний моніторинг. Ведення 

щоденників учнів 5, 9,11 класів 

До 30.09 Шуст О.С. Наказ 
 

Тематичний моніторинг. Оформлення та 

ведення учнівських зошитів з української 

мови та математики 

До 30.09 Шуст О.С. 

Дзядевич Н.В. 

Довідка 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Забезпечення участь здобувачів освіти у 

міських, обласних, всеукраїнських 

конкурсах, турнірах, 

інтелектуальних  змаганнях 

Протягом року Башинська Н.В. Наказ, довідка 
 

Налагодження зв’язків із позашкільними 

закладами міста для сприяння розвитку 

обдарованих учнів 

Протягом року Башинська Н.В. Карта спостережень 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 



3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Створення робочої групи з підготовки до 

питання педради “Компетентний учитель - 

запорука реалізації компетентнісного 

підходу до сучасного освітнього процесу 

на шляху створення Нової української 

школи.“ 

до 05.10 Забелло Л.О. Наказ 
 

Компетентний учитель - запорука 

реалізації компетентнісного підходу до 

сучасного освітнього процесу на шляху 

створення Нової української школи.“ 

до 30.10 ЗНВР Педрада/протокол 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Самоаналіз роботи вчителями , що 

атестуються у 2022 році 

до 25.10 Забелло Л.А. 

Вчителі 

Таблиці самоаналізу 
 

Організація участі педагогічних працівників 

гімназії в професійних конкурсах, 

педагогічних виставках. фестивалях 

до 31.10  Забелло Л.О. Протокол засідання 

НМР 

 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

ЖОВТЕНЬ 

Ознайомлення батьків з нормативно-

правовими документами щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів та 

ознайомлення з критеріями оцінювання 

До 30.10 Класні керівники Протоколи 

батьківських зборів 

 

Налагодження роботи “Скриньки 

пропозицій” (пропозиції, зауваження щодо 

організації освітнього процесу) 

До 10.10 Хохуля Г.М., 

активи класів 

Матеріали до наради 

при директору 

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Виховні години “Чесність починається з 

тебе” 

Протягом місяця Класні керівники Сценарій 
 

Розробка завдань до Інтелектуального 

марафону 

До 15.10 Вчителі-

предметники 

Завдання 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 



Про стан ведення ділової документації 

закладу, класні журнали 

до 30.10 Шуст О.С. Довідка 
 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

Засідання педагогічної ради Останній 

тиждень жовтня 

Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Добір інструментарію щодо збору 

інформації відносно рівня довіри та 

психологічного клімату в закладі  

до 31.10 Хохуля Г. М., 

Діденко О. А 

Інструментарій 
 

Проведення Дня учнівського 

самоврядування 

01.10 Дзядевич Н. В., 

Хохуля Г. М., 

учнівський 

парламент 

Сценарій 
 

Оприлюднення інформації про 

використання кошторису за ІІІ квартал 

До 05.10 Директор Звіт 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Перевірка ведення особових справ 

працівників 

До 30.10 Директор Матеріали до наради 
 

Підготовка звіту РВК-83”Про чисельність та 

склад  педагогічних працівників закладу 

загальної середньої освіти” 

до 05.10 ЗНВР Звіт 
 

Прийом списків педагогічних працівників, 

які підлягають черговій атестації 

до 10.10 Забелло Л.О. протокол АК 
 

Прийом заяв педагогічних працівників про 

позачергову атестацію, про перенесення 

строків атестації, подань директора гімназії 

або педагогічної ради 

до 10.10 Забелло Л.О. протокол АК 
 

Організація проведення атестації 

педагогічних працівників, затвердження 

списків педагогічних працівників, які 

атестуються, затвердження графіка роботи 

атестаційної комісії 

до 20.10 Забелло Л.О Наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 



Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.10 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Підготовка до Дня українського козацтва (за 

окремим планом) 

До 15.10 Дзядевич Н.В., 

Хохуля Г.М., 

парламент гімназії 

Сценарій 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Анкетування учнів гімназії щодо обізнаності 

з основними поняттями  академічної 

доброчесності 

до  30.10.21 Дзядевич Н.В. Довідка 
 

ЛИСТОПАД 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Тематичний контроль: алфавітна книга 

запису учнів, мережа 

до 30.11 Шуст О.С. Аналітична записка 
 

Проведення занять з користування 

первинними засобами пожежогасіння 

до 30.11 Нужна Л.В. 

Таловір Л.О. 

Відомості 
 

Огляд стану території, будівлі та приміщень щодня Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Матеріали для наради 

при директорові 

 

Моніторинг гімназійних ресурсів (сайту 

гімназії, сторінок у соціальних мережах) на 

предмет розміщення на них 

несанкціонованої інформації 

постійно Цапана І.О. Матеріали для наради 

при директорові 

 

Контроль умов зберігання сировини та 

напівфабрикатів 

до 25.11 Дзядевич Н.В., 

робоча група 

Чек-лист 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Навчання педагогів із запобігання та 

протидії насильству і булінгу 

До 30.11 Дзядевич Н.В., 

пр.психолог, 

соц.педагог 

Протокол 
 

Проведення опитування учнiв, батькiв, 

педагогів з питань протидії булiнry, 

вивчення думки та побажання вcix учасників 

освітнього процесу 

до 30.11 Робоча група Результати 

анкетування 

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Вивчення запитів учасників освітнього 

процесу щодо послуг бібліотеки (читацькі 

формуляри, опитування, бесіди) 

до 30.11 Денисенко Л.І. Матеріали до наради 

при директору 

 



Уроки толерантності до Міжнародного дня 

протидії насильству 

До 30.11 Класні керівники, 

соц.педагог 

Фотозвіт 
 

Заходи до Міжнародного дня людей 

похилого віку 

До 30.11 Соц.педагог Звіт 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Моніторинг результатів проведення 

Інтелектуального марафону 

До 15.11 Башинська Н.В,  Наказ 
 

Моніторинг результатів участі здобувачів 

освіти в І етапі Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів 

До 30.11 Башинська Н.В, 

Забелло Л.О. 

Наказ 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Тематичний моніторинг. Ведення 

щоденників учнів 6-8,10 класів 

До 30.11 Шуст О.С. Довідка 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Організація участі здобувачів освіти в 

інтернет-олімпіадах 

Протягом року Башинська Н.В. Довідка 
 

Забезпечення формування замовлення 

документів про освіту 

Листопад-

грудень 

Шуст О.С. База даних 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Вивчення використання ІКТ в освітньому 

процесі 

до 31.10 Забелло Л.О. Протокол НМР 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Виявлення рівня психологічної та 

загальнокультурної підготовки вчителів, що 

атестуються 

Протягом місяця Атестаційна 

комісія 

Матеріали до атестації 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Анкетування батьків з питань організації 

освітнього процесу, забезпечення 

постійного зворотного зв'язку 

До 30.10 Шуст О.С. Звіт 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 



Проведення практичного заняття щодо 

дотримання правил академічної 

доброчесності при написанні пошукових та 

дослідницьких робіт МАН 

Протягом місяця Башинська Н.В. Сценарій 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Про дотримання учасниками освітнього 

процесу встановлених протиепідемічних 

заходів 

До 30.11 Дзядевич Н.В., 

медсестра 

Спостереження 
 

Про визнання/невизнання документів про 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу, отриманих ними поза 

закладами освіти, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або проводять 

освітню діяльність за акредитованою 

освітньою програмою 

До 30.11 або за 

потребою 

ЗНВР Матеріали до педради 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Вивчення звернень громадян на сайті 

гімназії, у соціальних мережах про 

діяльність закладу 

Протягом місяця Соціальний 

педагог 

Довідка 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Контроль за веденням Книги обліку 

трудових книжок 

До 30.11 Директор Матеріали до наради 
 

Аналіз роботи новоприбулих вчителів до 31.03 ЗНВР Довідка 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання Ради гімназії (за планом роботи) До 15.11 Бохан М.А., 

Романчук В.П. 

Протокол 
 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.11 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Підготовка заходів до Дня української 

писемності та мови 

До 09.11 Карпельова І.В. План заходів 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 



Круглий стіл “Доброчесність в сучасному 

академічному середовищі” 

До 30.11.21 Башинська Н.В. Рекомендації 
 

ГРУДЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Стан охорони праці та попередження 

травматизму за І семестр 

До 31.12 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

 Підсумки  МПК за І семестр до 31.12 Шуст О.С. Довідка 
 

Бесіди, виховні години щодо навчання 

безпечного користування Інтернетом 

до 31.12 Дзядевич Н.В., 

Цапана І.О., 

класні керівники 

Плани виховної 

роботи 

 

Тематичний контроль: особові справи учнів до 31.12 Шуст О.С. Аналітична записка 
 

Моніторинг забрудненості території 

шкідниками 

до 31.12 Дзядевич Н.В., 

робоча група 

Чек-лист 
 

Аналіз наявності зобов'язань працівників 

щодо нерозголошення інформації, що 

отримана під час виконання професійних 

обов'язків 

до 31.12. Директор Матеріали до наради 

при директорові 

 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Булінг та особистість. Семінар для підлітків 

з елементами тренінгу  

до 30.12 Дзядевич Н.В. Звіт про виховні 

години 

 

Анкетування учасників освітнього процесу 

щодо дотримання  визначених у закладі 

освіти правил поведінки 

до 30.12. Дзядевич Н.В. Звіт про результати 

анкетування 

 

Збір даних. Аналіз соціальних паспортів 

класів. Облік дітей та сімей «групи ризику». 

Упорядкування банку даних  дітей із 

соціально незахищених та пільгових 

категорій сімей. 

Протягом місяця Практичний 

психолог 

Банк даних 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Спортивні змагання до Дня Збройних сил 

України, Дня захисника України  

до 14.10, 

до 06.12 

Нєлєпіна З.Д., 

Хохуля Г.М. 

Наказ 
 

Проведення благодійної акції, Різдвяного 

ярмарку 

до 31.12 Дзядевич Н.В.. 

Хохуля Г.М. 

Наказ 
 



Оцінити стан обладнання та устаткування 

навчальних приміщень 

До 31.12 Шуст О.С., Нужна 

Л.В, 

зав.кабінетами 

Довідка 
 

Аналіз проведення МПС на уроках фізичної 

культури за І семестр  

До 31.12 Шуст О.С., 

Шарненкова І.І. 

Наказ 
 

Аналіз роботи СМГ у І семестрі  До 31.12 Шуст О.С., 

Шарненкова І.І. 

Наказ 
 

Аналіз стану організації інклюзивного 

навчання 

До 31.12 Шуст О.С. Наказ 
 

Аналіз стану організації індивідуального 

навчання 

До 31.12 Шуст О.С. Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Конкурс-захист дослідницьких робіт учнів-

членів МАН, пошукових робіт учнів 

до 25.12 Башинська Н.В. Наказ 
 

Моніторинг результатів участі здобувачів 

освіти в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів 

До 28.12 Башинська Н.В. Довідка 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів гімназії за І семестр 21-22 навчального 

року 

До 29.12 Шуст О.С. Наказ 
 

Затвердження графіку відвідування 

навчальних занять з метою моніторингу 

якості знань та системи оцінювання учнів на 

ІІ семестр 

до 29.12 ЗНВР Графік 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Педагогічна майстерня “Формувальне 

оцінювання в базовій школі” 

До 30.12 Забелло Л.О. Матеріали до педради 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Аналіз реалізації календарно-тематичного 

планування за І семестр 

до 31.12. Засідання МК Протоколи МК 
 



Стан реалізації компетентнісного підходу до 31.12 Засідання МК Протоколи МК 
 

Тематичний контроль: Стан реалізації ІV 

результативно-узагальнюючого 

етапу  науково-методичної  проблеми 

гімназії”Соціалізація учнівської молоді 

через реалізацію інтегрованих змістових 

ліній засобами критичного мислення” за І 

семестр  

до 31.12 Забелло Л.О. Наказ 
 

Створення робочої групи з підготовки до 

питання педради “Про цифрову грамотність як 

одну з ключових компетентностей  сучасного 

освітнього процесу “ 

до 31.12 Забелло Л.О. Наказ 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Педагогічна майстерня “Формувальне 

оцінювання в базовій  школі” 

до 30.12 Забелло Л.О. Звіт 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Батьківські збори “Сім'я - джерело 

особистісного становлення гімназиста” 

до 31.12 Класні керівники Протоколи зборів 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Заходи щодо утримання у належному стані 

будівель, приміщень, обладнання: 

формування потреби на 2022 фінансовий рік 

до 25.12 Директор, завгосп, 

бухгалтер 

Проект кошторису 
 

Аналіз раціональності використання 

фінансів  за 2021 рік 

до 29.12 Директор, 

головний 

бухгалтер 

Аналіз 
 

Засідання робочої групи з забезпечення 

вивчення та оцінювання діяльність гімназії у 

напрямі “Освітнє середовище  

до 29.12 Керівник робочої 

групи 

Матеріали до 

самооцінювання 

 

Моніторинг стану реалізації стратегії 

розвитку за І семестр 2021-2022 навчального 

року 

до 31.01.2022 Бохан М.А. Нарада при 

директорові 

 

Про стан ведення ділової документації 

закладу, класні журнали 

до 28.12 Шуст О.С. Наказ 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      



Анкетування щодо збору інформації 

відносно рівня довіри та психологічного 

клімату в закладі 

До 27.12 Хохуля Г. М., 

Діденко О. А 

Довідка 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

ГРУДЕНЬ 

Підсумки підвищення кваліфікації та 

сертифікації вчителів 

до 28.12 ЗНВР Наказ 
 

Звіт членів атестаційної комісії про хід 

вивчення системи роботи вчителів, які 

атестуються  

до 28.12 ЗНВР Протокол 
 

Організація курсової перепідготовки 

вчителів у 2022 році 

до 28.12 ЗНВР Заявка 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.12 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Виховна година для початкової школи 

“Працелюбність — основа академічної 

доброчесності:Бджола мал, а й та працює” 

До 25.12.21 Класоводи, 

вихователі ГПД 

звіти 
 

СІЧЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Організація системи цивільного захисту в 

гімназії 

до 10.01 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Вивчення відповідності програмного 

забезпечення закладу вимогам блокування 

доступу до небажаних ресурсів 

до 30.01 Бохан М.А. 

Цапана І.О. 

Мухортов І.П. 

Матеріали на нараду 

при директорові 

 

Коригування плану ЦЗ з додатками до 10.01 Дзядевич Н.В. Листок коригування 
 

Оновлення Плану основних заходів 

підготовки цивільного захисту 

до 10.01 Дзядевич Н.В. План основних 

заходів 

 

Повторні інструктажі з техніки безпеки та 

охорони праці для здобувачів освіти та 

персоналу гімназії 

до 10.01 Дзядевич Н.В., 

вчителі гімназії 

Журнал інструктажів 
 



Облік температурного режиму обладнання до 25.01 Дзядевич Н.В., 

робоча група 

Чек-лист 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Стан роботи психологічної служби з 

виявлення, реагування та запобігання 

булінгу 

До 31.01 Бохан М.А. 

Пр.психолог 

Рішення педради 
 

Аналіз причин пропусків уроків учнями До 31.01 Дзядевич Н.В. Довідка 
 

Оприлюднення проекту оновленого плану 

заходів протидії булінгу на сторінці 

“Громадське обговорення” сайту гімназії 

до 15.01 Робоча група проект плану заходів 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Співпраця із спортивними клубами, 

бібліотекою, соціальними установами щодо 

формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя 

постійно Дзядевич Н.В., 

Хохуля Г.М., 

Нєлєпіна З.Д. 

Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Погодження календарно-тематичного 

планування уроків на ІІ семестр 

До 15.01 ЗНВР Календарно-тематичні 

планування вчителів 

 

Моніторинг результатів участі здобувачів 

освіти в ІІ етапі конкурсі-захисті 

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

До 30.01 Башинська Н.В. Довідка 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Фронтальний моніторинг стану викладання 

зарубіжної літератури 

До 29.01 Шуст О.С. Наказ 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Профілактично-консультативна робота 

психологічної служби щодо формування 

мотивації навчання та досягнення успіху 

(звіт) 

До 15.01 Психологічна 

служба 

Нарада при 

директорові          

 

Забезпечення формування замовлення 

документів про освіту 

Листопад-

грудень 

Шуст О.С. База даних 
 



Про визначення претендентів на отримання 

свідоцтв про базову середню освіти з 

відзнакою. 

до 10.01 Шуст О.С. Рішення педради 
 

Про визначення претендентів на отримання 

свідоцтв про повну загальну середню з 

відзнакою Золота та Срібна медаль. 

до 10.01 Шуст О.С. Рішення педради 
 

Подати до департаменту освіти попередні 

дані щодо претендентів на нагородження 

медалями 

до 10.01 Шуст О.С. Списки претендентів 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Календарно-тематичне планування до 31.01 Забелло Л.О. 

Шуст О.С. 

Дзядевич Н.В. 

Башинська Н.В. 

Протоколи МК 
 

Стан реалізації компетентнісного підходу до 31.01 ЗВНР Рішення педради 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Круглий стіл “ Особистісно орієнтовані 

технології в освітньому процесі” 

до 31.01 ЗНВР Звіт 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Звітування класних активів  про роботу за І 

семестр. Складання плану роботи на ІІ 

семестр 

до 31.01 Класні керівники, 

активи класів 

План 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Перевірка стану ведення класних журналів до 15.01 ЗНВР Наказ 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Заходи щодо утримання у належному стані 

будівель, приміщень, обладнання: 

формування кошторису на 2022 рік 

До 31.01 Директор, 

бухгалтерська 

служба 

Кошторис 
 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

Засідання педагогічної ради До 12.01 Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      



Оновлення інформації на сайті гімназії 

відповідно до статті 30 Закону України “Про 

освіту” 

До 15.01 Адміністрація Інформація 
 

Оприлюднення інформації на гімназійному 

сайті щодо результатів моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів за І семестр 

До 15.01 Шуст О. С. Інформація 
 

Оприлюднення інформації про 

використання кошторису за ІУ квартал 

До 05.01 Директор Звіт 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Організація роботи щодо дотримання 

Закону України “Про відпустки” 

До 10.01 Директор Матеріали до наради 
 

Уточнення стажу працівників станом на 

01.01.22 

 01.01.22 Бохан М.А. Наказ 
 

Заключення договорів на проходження 

курсової перепідготовки у 2022 році 

31.01.22 Забелло Л.О. Договори 
 

Формування графіку відкритих уроків 

та  колективних форм методичної роботи 

педагогічних працівників, які атестуються 

до 15.01.22 Забелло Л.О, Графік 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.01 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Розробка заходів до Дня соборності та 

свободи України 

До 21.01 Лайчук А.О. Сценарій 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Інтерв'ю з вчителями “Академична 

доброчесність в школі” 

до 31.01.22 Хохуля Г.М. Довідка 
 

ЛЮТИЙ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Вивчення рівня ознайомлення здобувачів 

освіти з принципами безпечного 

користування мережею Інтернет 

до 28.02.22 Дзядевич Н.В. 

Цапана І.О. 

Мухортов І.П. 

Анкетування, довідка 
 

Моніторинг стану освітнього середовища 

гімназії  

до 28.02 Дзядевич Н.В. Анкетування, 

довідка 

 



Санітарна обробка допоміжних та побутових 

приміщень 

до 28.02 Дзядевич Н.В., 

робоча група 

Чек-лист 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Батьківські збори «Булінг та особистість». 

Обговорення пропозицій до проекту плану 

заходів. 

До 28.02 Класні керівники Протоколи зборів 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Акція “Пташине містечко” До 28.02 Учнівське 

самоврядування 

Фотозвіт 
 

Акція “Поділись своїм теплом” 

(відвідування Житомирського геріатричного 

пансіонату) 

До 28.02 Учнівське 

самоврядування 

Фотозвіт 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Аналіз наявності інформації про критерії 

оцінювання в  навчальних кабінетах 

До 28.02 ЗНВР Довідка 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Фронтальний моніторинг стану викладання 

фізики 

До 28.02 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Засідання МК “Учнівське самооцінювання 

та взаємооцінювання в сучасній школі - 

невід’ємний елемент навчання” 

Протягом місяця Голови МК Матеріали 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Проведення ярмарку педагогічних ідей, 

презентація панорами методичних знахідок 

у розрізі науково-методичної проблеми 

гімназії 

до 28.02 ЗНВР Звіт 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Проведення тижня педмайстерності до 28.02.  ЗНВР 

Вчителі, що 

атестуються 

Звіт 
 



Звіт вчителів, які атестуються  до 28.02.  ЗНВР 

Вчителі, які 

атестуються 

Протокол педради 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Анкетування батьків та здобувачів освіти 

про діяльність вчителів, що атестуються 

до 28.02 Забелло Л.О. 

Класні керівники 

Звіт 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Аналіз діяльності на засадах академічної 

доброчесності вчителів, які атестуються 

До 18.02 ЗНВР Інформація на 

засідання АК    

 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Заходи щодо утримання у належному стані 

будівель, приміщень, обладнання: 

проведення тендерних торгів, заключення 

договорів 

до 28.02 Директор, 

фахівець з 

закупівель 

Договори 
 

Засідання робочої групи з забезпечення 

вивчення та оцінювання діяльність гімназії у 

напрямі “Освітнє середовище  

до 28.02 Керівник робочої 

групи 

Матеріали до 

самооцінювання 

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Оприлюднення інформації на гімназійному 

сайті щодо результатів участі учнів у 

інтелектуальних змаганнях 

До 15.02 Башинська Н. В. Інформація 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Анкетування здобувачів освіти та їх батьків 

щодо оцінювання діяльності вчителів, що 

атестуються 

до 15.02 Забелло Л.О. Матеріали до атестації 
 

Вивчення досвіду роботи/системи роботи 

вчителів, що атестуються 

до 15.02 Забелло Л.О. Матеріали до атестації 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання Ради гімназії (за планом роботи) До 15.02 Бохан М.А., 

Романчук В.П. 

Протокол 
 



Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.02 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Виховна година  для базової школи“Суд над 

ГДЗ” 

до 28.02.22 Класні керівники звіти 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Аналіз роботи  щодо проведення 

просвітницької роботи з батьками з питань 

безпечного інтернету 

до 28.02.22 Дзядевич Н.В., 

класні керівники 

Довідка 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Виховна година «Конфлікт породжує 

насильство» 

До 30.03. Класні керівники Звіт 
 

Збір даних. Аналіз соціальних паспортів 

класів. Облік дітей та сімей «групи ризику». 

Упорядкування банку даних  дітей із 

соціально незахищених та пільгових 

категорій сімей. 

Протягом місяця Практичний 

психолог 

Банк даних 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Перевірка відвідування занять учнями 

спеціальної медичної групи 

До 30.04 Шуст О.С., 

Шарненкова І.І. 

Довідка 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Моніторинг результатів участі учнів  у ІІ 

етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів 

до 30.03 Башинська Н.В. Довідка 
 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо організації та проведення ДПА 

та ЗНО 

Протягом місяця Шуст О.С. Батьківські збори, 

бесіди 

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 



Фронтальний моніторинг стану викладання 

основ правознавства, громадянської освіти, 

історії 

До 28.03 Башинська Н.В. Наказ 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Анкетування здобувачів освіти “Оцінка і 

самооцінювання: контроль чи розвиток?” 

Протягом місяця Творча група Анкетування 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Вивчення особистісно-орієнтованих 

технологій навчання 

до 31.03 ЗНВР Протокол НМР 
 

Формування суспільних цінностей у 

здобувачів освіти 

до 31.03 ЗНВР Рішення педради 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Презентація практичного досвіду з реалізації 

науково-методичної проблеми гімназії 

до 31.03 Забелло Л.О. 

Башинська Н.В. 

Звіт 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Батьківські збори “Формування мотивації 

навчання” 

до 31.03 Класні керівники Протоколи зборів 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Тематичний контроль. Неупередженість при 

оцінюванні навчальних досягнень учнів 

Протягом місяця Адміністрація Довідка 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Заходи щодо утримання у належному стані 

будівель, приміщень, обладнання: 

замовлення проектної документації на 

ремонт санвузлів 

До 30.04 Директор, завгосп Замовлення 
 

Про стан ведення ділової документації 

закладу, класні журнали 

до 04.04 Шуст О.С. Довідка 
 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      



Поновлення інформації на стендах гімназії 

“ДПА та ЗНО” 

До 15.03 Шуст О. С. Інформаційні 

матеріали 

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Вивчення результативності роботи вчителів 

закладу у гімназійній філії МАН 

до 31.03 Башинська Н.В. Таблиця 

результативності 

 

Засідання АК: обговорення матеріалів з 

вивчення системи роботи/досвіду роботи , 

характеристик вчителів, що атестуються. 

до 31.03. Забелло Л.О. Таблиця 

результативності 

 

Аналіз результативності участи 

педагогічних працівників, що 

атестуються,  в професійних конкурсах, 

педагогічних виставках, фестивалях. 

до 31.03. Забелло Л.О. Таблиця 

результативності 

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.03 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Організація заходів до Міжнародного 

жіночого дня 

до 07.03 Парламент 

гімназії, Хохуля 

Г.М. 

Сценарій 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Виховна година для профільної школи “Мій 

двобій з рефератом: як перемогти честю”  

до 31.03.22 Класні керівники звіти 
 

КВІТЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

День гігієни до 30.04 Дзядевич Н.В. 

Класні керівники 

Наказ 
 

День ЦЗ до 30.04 Штаб ЦЗ Наказ   
 

Анкетування батьків щодо комфортності та 

безпечності умов навчання в гімназії 

До 30.04 Дзядевич Н.В. Анкетування 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Аналіз  стану роботи з протидії насильству До 30.04 Психологічна 

служба, Дзядевич 

Н.В. 

Довідка 
 



Схвалення оновленого Плану заходів щодо 

запобігання протидії булінгу 

до 30.04 Робоча група Рішення педради 
 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Участь команди у міських змаганнях 

“Джура”, “Школа безпеки” 

до 30.04 Нєлєпіна З.Д., 

Хохуля Г.М. 

Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Затвердження строків проведення ДПА  до 25.04 Шуст О.С. Наказ 
 

Організація та проведення Інтелектуального 

марафону 

до 25.04 Башинська Н.В. Наказ 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Фронтальний моніторинг стану викладання 

мистецтва 

До 29.04 Башинська Н.В. Наказ 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Організація заохочення обдарованих 

здобувачів освіти (за результатами участі у 

творчих конкурсах, олімпіадах та інших 

інтелектуальних змаганнях)  

До 30.03 Башинська Н.В. Підготовка матеріалів 
 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Створення робочої групи з підготовки до 

питання педради “Формування суспільних 

цінностей у здобувачів освіти” 
  

до 05.04 Забелло Л.О. Наказ 
 

Анкетування педагогічного колективу щодо 

вибору теми науково-методичної проблеми 

на 2022-2027 роки 

до 20.04 Забелло Л.О. Анкетування 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому 

процесі 

до 31.04 Забелло Л.О.  Довідка 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 



Аналіз організація участі батьківської 

громадськості у всіх формах позаурочної 

діяльності з учнями 

Протягом місяця Дзядевич Н.В., 

класні керівники 

Довідка 
 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Розробка завдань до Інтелектуального 

марафону 

До 15.04 Вчителі-

предметники 

Завдання 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

Засідання педагогічної ради Перший тиждень Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Оприлюднення інформації на гімназійному 

сайті щодо організації прийому учнів до 1 

класу 

До 03.04 Шуст О. С. Інформаційні 

матеріали 

 

Оприлюднення інформації про 

використання кошторису за І квартал 

До 05.04 Директор Звіт 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Організація роботи з підготовки 

попереднього навантаження на 2022-2023 

навчальний рік 

До 29.04 Директор, ЗНВР Попереднє 

навантаження 

 

Створення тарифікаційної комісії на 2021-

2022 н.р. 

до 28.04 Шуст О.С. Наказ 
 

Підведення підсумків атестації до 15.04 ЗНВР Наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.04 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Організація заходів до Дня Чорнобильської 

трагедії 

До 26.04 Бірюкова А.В. Сценарій 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Книжкова виставка “Охорона 

інтелектуальної власності та запобігання 

поширенню плагіату” 

до 30.04.22 Денисенко Л.І. Фотозвіт 
 



ТРАВЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Стан охорони праці та попередження 

травматизму за ІІ семестр 

До 31.05 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Підсумки  організації роботи СМГ за рік до 31.05 Шуст О.С. Наказ 
 

Підсумки організації МПС за навчальний рік до 31.05 Шуст О.С. Наказ 
 

Огляд стану території, будівлі та приміщень щодня Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Нарада при 

директорові 

 

Анкетування здобувачів освіти щодо 

комфортності та безпечності умов навчання 

в гімназії 

До 30.05 Дзядевич Н.В. Анкетування 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Аналіз співпраці із суміжними службами 

(органами Національної поліції, управлінням 

у справах дітей, центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді та ін.) у проведенні 

інформаційно-просвітницької роботи роботи 

з учасниками освітнього процесу щодо 

запобігання булінгу та кібербулінгу 

до 25.05 Дзядевич Н.В., 

психологічна 

служба 

Наказ 
 

Оприлюднення оновленого Плану заходів 

щодо запобігання корупції 

до 25.05 Робоча група Сайт, інформаційні 

стенди 

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Організація та проведення прийому дітей до 

1 класу 

До 31.05 Шуст О.С Наказ (01.06) 
 

Свято Останнього дзвоника 31.05 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Забезпечення участі учнів 4, 9, 11-х класів у 

державній підсумковій атестації  

 
Шуст О.С. Графіки 

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів гімназії за 2021-22 навчальний рік 

До 31.05 Шуст О.С. Наказ 
 



Моніторинг досягнень учнів НУШ До 31.05 Класоводи Свідоцтво досягнень 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Подати до регіонального вузла другого 

рівня ІВС “Освіта” замовлення на 

виготовлення документів про освіту, що 

здобувають загальну середню освіту за 

екстернатною та сімейною формами 

навчання (за потреби) 

до 03.05 Шуст О.С. База даних 
 

Урочисте вшанування обдарованих 

здобувачів освіти 

До 31.05 Адміністрація Свято Останнього 

дзвоника 

 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Створення робочої групи з підготовки до 

питання педради “Використання 

особистісно-орієнтованих технологій в 

освітньому процесі гімназії” 

до 05.05 Забелло Л.О. Наказ 
 

Аналіз реалізації календарно-тематичного 

планування 

до 31.05. Засідання МК Протоколи МК 
 

Підведення підсумків діяльності 

педагогічного колективу по впровадженню 

науково-методичної проблеми гімназії 

до 31.05 Забелло Л.О. Протокол НМР 
 

Аналіз стану проведення предметних тижнів до 31.05. Забелло Л.О. Протокол НМР,Наказ 
 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

Аналіз стану створення наочності, 

дидактичних матеріалів в електронному 

вигляду 

до 31.05 Забелло Л.О.  Довідка 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Залучення учасників освітнього процесу до 

розроблення річного плану роботи 

До 31.05 Адміністрація 
  

Батьківські збори “Співпраця сім'ї та 

гімназії - в ім'я дитини” 

до 31.05 Класні керівники Протоколи зборів 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 



ТРАВЕНЬ 

Підсумкове засідання робочої групи з 

забезпечення вивчення та оцінювання 

діяльність гімназії у напрямі “Освітнє 

середовище  

до 15.06 Голова робочої 

групи  

Протокол 
 

Оприлюднення результатів самооцінювання 

діяльності закладу у напрямі “Освітнє 

середовище” для громадського обговорення 

до 15.06 Голова робочої 

групи  

Сторінка сайту 

“Громадське 

обговорення” 

 

Планування роботи пришкільного табору До 29.05 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Наради при директорові Щопонеділка Бохан М.А. Нарада/протокол 
 

Засідання педагогічної ради Останній 

тиждень 

Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Оприлюднення інформації на гімназійному 

сайті щодо організації роботи пришкільного 

табору 

До 27.05 Дзядевич Н. В, Інформація 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Видання наказів “Про відпустки” До 31.05 Бохан М.А., 

голова профкому 

Накази 
 

Ознайомлення з попередньою тарифікацією 

на 2022-2023 навчальний рік 

До 31.05 Бохан М.А. Попереднє 

навантаження 

 

Аналіз результативності участи 

педагогічних працівників гімназії в 

професійних конкурсах, педагогічних 

виставках, фестивалях. 

до 31.05. Забелло Л.О. Таблиця 

результативності 

до 31.03. 

Аналіз проведення предметних тижнів до 31.05. Забелло Л.О. Наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Засідання парламенту гімназії(за планом 

роботи) 

До 15.05 Дзядевич 

Н.В.,Хохуля Г.М., 

президент гімназії 

Протокол 
 

Організація заходів до Дня пам’яті й 

примирення 

До 08.05 Хохуля Г.М., 

парламент гімназії 

Сценарій 
 

Організація Свята останнього дзвоника До 27.05 Хохуля Г.М., 

парламент гімназії 

Сценарій 
 



4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Підсумкове засідання комісії з питань 

академічної доброчесності та етики 

До 31.05.22 Дзядевич Н.В. Протокол 
 

ЧЕРВЕНЬ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Підсумки роботи з ОП за рік До  20.06 Дзядевич Н.В. Наказ 
 

Тематичний контроль. Організація  роботи 

пришкільного табору 

До 05.06 Дзядевич Н.В. Довідка 
 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

Аналіз роботи за рік із запобігання булінгу До 30.06 Дзядевич Н.В. Рішення педради 

Наказ 

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

Стан організації інклюзивного навчання за 

2021-2022 навчальний рік 

До 15.06 Шуст О.С. Наказ 
 

Стан організації індивідуального навчання 

за 2021-2022 навчальний рік 

До 15.06 Шуст О.С. Наказ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання 

Здійснення моніторингу результатів 

досягнень учнів у відповідності річний бал/ 

державна підсумкова атестація 

до 15.06 Шуст О.С. Наказ 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Тематичний моніторинг. Стан роботи з 

обдарованими учнями у 21-22 навчальному 

році 

До 15.06 Башинська Н.В. Наказ 
 

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

Тематичний моніторинг. Результати ЗНО-

2022. 

До 26.06 ЗНВР Довідка 
 

 ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ 

3.1. Ефективність планування працівниками своєї діяльності освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 



Стан реалізації ІV результативно-

узагальнюючого етапу  науково-

методичної  проблеми гімназії”Соціалізація 

учнівської молоді через реалізацію 

інтегрованих змістових ліній засобами 

критичного мислення” 

до 10.06. Забелло Л.О. Наказ 
 

Підготовка презентаційних матеріалів щодо 

ІV результативно-узагальнюючого 

етапу  науково-методичної  проблеми 

гімназії”Соціалізація учнівської молоді 

через реалізацію інтегрованих змістових 

ліній засобами критичного мислення” 

до 10.06. Забелло Л.О. Наказ 
 

Підведення підсумків методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

до 15.06 Забелло Л.О Рішення  педради 

Наказ 

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

 Аналіз роботи з педагогічного 

наставництва, взаємонавчання, професійної 

співпраці  

до 15.06 Забелло Л.О. Рішення педради 
 

3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

Підготовча робота щодо формування 

Річного плану на 2022-2023 навчальний рік 

Протягом місяця Адміністрація, 

педагоги, батьки 

Проєкт Робочого 

плану 

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Обговорення Плану роботи комісії з 

академічної доброчесності на 2022-2023 

навчальний рік 

До 15.06 Голова комісії Проєкт плану роботи 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ГІМНАЗІЇ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Ознайомлення членів педагогічного 

колективу з результатами  самооцінювання 

діяльності закладу у напрямі “Освітнє 

середовище”. Затвердження заходів щодо 

покращення роботи  у цьому напрямі 

до 20.06 Директор, 

Голова робочої 

групи  

Протокол педради, 

наказ 

 

Моніторинг стану реалізації стратегії 

розвитку за ІІ семестр та за 2021-2022 

навчальний рік 

до 25.06 Бохан М.А. Нарада при 

директорові 

 



Про стан ведення ділової документації 

закладу, класні журнали 

до 26.06 Шуст О.С. Наказ 
 

Засідання педагогічної ради До 16.06 Адміністрація Протокол 
 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм      

Оприлюднення інформації на гімназійному 

сайті щодо результатів моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів за навчальний 

рік 

 

до 15.06 

Шуст О. С. Інформація 
 

Оприлюднення інформації щодо 

моніторингу  результатів ДПА 

До 28.05 Шуст О.С. Інформація 
 

Оприлюднення інформації щодо результатів 

самооцінювання в напряму “Освітнє 

середовище” 

До 28.05 Директор Інформація 
 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного  розвитку педагогічних працівників 

Підведення підсумків діяльності 

педагогічного колективу по впровадженню 

науково-методичної проблеми гімназії 

до 15.06 Забелло Л.О Наказ 
 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за 

рік 

До 15.06 Бохан М.А. Матеріали до наради 

при директорові 

 

Засідання Ради гімназії (за планом роботи) До 15.06 Бохан М.А., 

Романчук В.П. 

Протокол 
 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Оприлюднення Проєкту Плану роботи 

комісії з академічної доброчесності для 

громадського обговорення 

До 25.06 Голова комісії Проєкт плану роботи 
 

ПОСТІЙНО 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Організація зберігання добових проб 

готових страв у холодильнику відповідно до 

вимог 

постійно Шарненкова І.І Журнал 
 



Здійснення бракеражу сирої та готової 

продукції, фіксація результатів у 

відповідних журналах 

постійно  Шарненкова І.І. Журнал 
 

Огляд стану території, будівлі та приміщень щодня Бохан М.А. 

Нужна Л.В. 

Нарада при 

директорові 

 

Спецмедспостереження за уроками фізичної 

культури 

протягом місяця Адміністрація, 

кл.керівники, 

сестра медична 

Картка 

спостережень              

 

Контроль за прибиранням санвузлів протягом місяця Шарненкова І.І. Листки прибирання 
 

Психодіагностичне обстеження учнів за 

запитом батьків та класних керівників з 

метою визначення відповідності розвитку 

віковим нормам або у зв’язку з 

виникнення  проблемної ситуації. 

протягом року, за 

потребою 

Діденко А.О. Узагальнення 

результатів 

обстеження 

 

Консультування за результатами 

діагностики 

протягом року Діденко А.О. Журнал консультацій 
 

Організація освітнього процесу відповідно 

до освітньої програми 

постійно Директор, ЗНВР Розклад 
 

  
 


