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1.

Загальна характеристика закладу

1.1. Структура, педагогічний колектив, контингент
учнів
Склад педагогічного колективу тощо

Адреса: м. Київ, 02072, вул. Б. Гмирі, 3-Б, ідентифікаційний код
33099434; телефон-факс: 577-23-26; e-mail: scandy_edu@ukr.net, адреса
сайту: www.scandy.kiev.ua.
Скандинавська гімназія – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів, заснований 1 вересня 2004 року. У своїй роботі керується
Статутом, який було затверджено розпорядженням Дарницької
районної у місті Києві державної адміністрації за № 591 від 30.07.2004р.
та зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною
адміністрацією за № 395 від 26.08.2004 року.
Всього в 55 класах на кінець 2020-2021 н.р. навчається 1784 учнів.
Мова навчання в усіх класах українська.
У гімназії вивчаються наступні іноземні мови:
Англійська, данська, німецька, норвезька, фінська, шведська.
Профільне навчання:
10 кл. (А, Б, В, Г) – філологічний (англійська мова).
11 кл. (А, Б, В, Г)– філологічний (англійська мова).
Якість навчання забезпечують 135 педагогів.

Якісний склад педагогічного колективу:
кандидатів педагогічних наук – 1;
вчителів-методистів – 39;
старших учителів – 18;
вчителів вищої категорії – 75;
вчителів першої категорії – 15;
вчителів другої категорії – 12;
вчителів категорії спеціаліст – 25;
вчителів, нагороджених:
 Заслужений працівник освіти України -1;
 знаком Василя Сухомлинського – 2;
 знаком «Відмінник освіти України», – 11;
 знаком «Відмінник столичної освіти», – 8.

Розподіл педагогічних працівників
за кваліфікаційними категоріями з 2020 по 2021 рік
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1.2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

5

«Запровадження нового змісту освіти,
заснованого на формуванні компетентностей,
потрібних для успішної самореалізації в суспільстві»
Із Концепції Нової української школи
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», Концепцією Нової української школи та відповідно до
Стратегії діяльності та розвитку гімназії на 2020-2025 роки протягом
поточного навчального року колектив працював над виконанням
завдань, спрямованих на якісне оновлення змісту освіти. Відповідно до
перспективних цілей, викладених в Стратегії, розвиток гімназії був
спрямований в площину цінностей особистісного розвитку,
варіативності й відкритості освітньої системи закладу, що зумовлює
модернізацію чинників, які вливають на якість освітнього процесу,
змісту, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та
зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти, якості
надання педагогами цих послуг, прийнятті управлінських рішень.
Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної
середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями.
Тому в основу діяльності й розвитку гімназії покладено провідну ідею –
створення
освітнього
середовища
учасниками
мікросоціуму
(педагогами,
учнями,
батьками,
соціальними
партнерами),
спрямованого на модернізацію освітнього простору відповідно до вимог
НУШ, із врахуванням потреб суспільства.
Місія Скандинавської гімназії визначається пошуком ресурсів і
створенням умов для організації такого освітнього процесу, продуктом
якого буде особистість випускника, з високим рівнем освіченості та
культури, соціально активного, самодостатнього, здатного до творчої
праці, професійного розвитку. Випускника, який швидко адаптується та
самореалізовується в будь-яких соціальних та економічних ситуаціях,
здатного самостійно навчатися протягом усього життя.
Педагогічний
колектив
Скандинавської
гімназії
в
2020-2021 н.р. працював над вирішенням таких завдань:
- робота педагогічного колективу над науково-методичною
проблемою: «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів
освітньої діяльності в умовах Нової української школи»;
- впровадження в діяльність учителів положення Концепції Нової
української школи;
- створення нового освітннього середовище, що базується на
компетентнісному, діяльнісному підходах в освіті;
- підвищення рівня ІКТ-компетенцій учителів, опановування
цифрових технологій в умовах змішаного та дистанційного навчання;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг,
особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання,
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забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення
найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального
використання матеріально-технічної бази гімназії, якісної організації
допрофільного й профільного навчання, ефективної співпраці з вищими
навчальними закладами;
- виховання гімназиста-випускника – освіченого українця, всебічно
розвиненого, відповідального громадянина й патріота;
- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання;
- залучення вчителів до інноваційної діяльності, створення
власних методичних розробок, цифрового архіву інформаційних і
методичних ресурсів з навчальних предметів;
- максимально реалізовувати можливості кожного учня з метою
розвитку ключових та предметних компетентностей, створення
оптимальних умов для обдарованих дітей, всебічне сприяння розвитку
творчого потенціалу учнів;
- розширення міжнародних партнерських зв’язків;
- тісна співпраця з батьківською громадськістю, посилення зв’язків
трикутника вчителі – учні – батьки;
- турбота про збереження та зміцнення здоров’я дітей.
Гімназія реалізує свої завдання в комплексі з науковими
установами та закладами вищої освіти: НАПН України, Національним
університетом імені
Т.Г.Шевченка, Національним педагогічним
університетом імені М.П. Драгоманова, Київським університетом імені
Бориса Грінченка, Національним лінгвістичним університетом,
Київським міжнародним університетом. Науковим керівником гімназії є
доктор педагогічних наук, професор Київського міжнародного
університету С.М. Мартиненко. На базі гімназії проходять практику
студенти вищезазначених закладів.
Особливістю організації внутрішнього життя гімназії є рейтингова
форма оцінювання якості всіх видів діяльності учнів і вчителів, де ми
одержуємо інформацію про стан системи з метою прийняття рішень
щодо переводу її на якісно новий рівень. Після закінчення кожного
семестру педагогічний колектив знає, як навчається кожний клас і
кожний учень в гімназії. Такий моніторинг відіграє особливу роль у
створенні цілісного способу життя педагогічного колективу, який
повинен неформально піклуватись про те, яку особистість він плекає.
Поряд з поглибленим вивченням англійської мови, у закладі
вивчаються німецька мова та мови північних країн: фінської, данської,
норвезької та шведської. Треба відмітити, що вивчення іноземних мов у
гімназії відбувається з використанням автентичних підручників і
посібників, із залученням до викладання вчителів-носіїв мов.
Міжнародна співпраця – один із основних напрямів роботи нашого
закладу, головною метою якої є всебічна інтеграція в європейську
освітню спільноту. Зв’язки з партнерськими школами в Швеції, Данії,
Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Грузії, Естонії, участь у спільних проєктах
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дозволяють не тільки поглиблено вивчати іноземні мови, а й сприяють
мовній практиці учнів та вчителів, розвитку міжкультурного
взаєморозуміння та вміння жити й працювати в глобальному просторі.
У гімназії проводиться значна пошукова робота з вивчення історії,
культури та звичаїв народів скандинавських країн. Стало традиційним
проведення фестивалів, відзначення національних свят, благодійних
акцій тощо. Створений і активно працює євроклуб «Вікінги», у роботі
якого беруть участь гімназисти 5-х-11-х класів.
Педагогічне співробітництво батьків та вчителів в умовах Нової
української школи стає необхідними та природними умовами їх
взаємодії. Відбувається залучення батьків до управління закладом,
працює Рада гімназії, Благодійна організація «Фонд «Сканді».
Школою підготовки учнів до дорослого
життя,
розвитку
здібностей
самостійно
вирішувати
проблеми
є
учнівське
самоврядування. Цього навчального року
старшокласники організовували й проводили
заняття, консультації; брали активну участь у
позакласна діяльності - олімпіадах, конкурсах
ерудитів, турнірах кмітливих, предметних
тижнях, роботі спортивних секцій, гуртків, екскурсіях, святах тощо.
Серед вищезазначених діяльностей
варто відмітити такі, що є «родзинками»
нашого закладу й щорічно відбуваються в
гімназії: міжрегіональна науково-практична
конференція
старшокласників
«Модель
ООН», День Святої Люсії, День незалежності
Фінляндії,
День
Конституції
Норвегії, День народження Королеви Данії,
Тиждень дитячої книги, Свято вишиванки,
День гарбуза, фестивалі «Скандинавські
кроки» та «Подорож до Скандинавії» в
початковій
школі,
«Скандиманія»
й
«Октоберфест» у середніх класах. Треба
відзначити, що в зв’язку з карантинними обмеженнями, частина заходів
відбувалася в онлайн-режимі.

1.3. Освітнє середовище гімназії
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Створення в гімназії безпечного освітнього середовища,
забезпечення дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони
праці, техніки безпеки здійснюється відповідно до чинного
законодавства та санітарних норм.
Гімназія забезпечена навчальними
кабінетами
та
приміщеннями,
необхідними для реалізації освітньої
програми. Навчальні кабінети для учнів
початкової
та
старшої
школи
розмежовані й знаходяться в різних
блоках.
Приміщення
для
учнів
початкових класів обладнано відповідно
до вимог НУШ. Для початкової школи
виділено окремий блок, де розташовані
класи, комп’ютерні кабінети для
Навчальний кабінет
початкової школи
занять з інформатики та гурткової
роботи, кабінети груп подовженого
дня, туалетні кімнати для дівчат і
хлопців, окремий вхід. Це дає
можливість
учням
швидше
адаптуватися до умов школи та
почувати себе затишно в стінах
закладу. Освітнє середовище НУШ
сприяє різним формам навчальної
діяльності,
тому
ключовою
новацією є мобільність робочих
місць. Для забезпечення цього
Кабінет інформатики
добираються
меблі,
що
передбачають зонування класів. У вестибюлі початкової школи
розташована інтерактивна підлога – інноваційний інструмент для
шкільної освіти, вправ та рухливих ігор.
З метою забезпечення умов для обов’язкового здобуття освіти
створено матеріально-технічну базу, що
дає кожному вчителю-предметнику мати
окремий кабінет і обладнання в ньому,
організовувати
освітній
процес
у
відповідності до санітарно-гігієнічних
норм, вимог, правил безпеки та з метою
запобігання травматизму, збереження
життя і здоров’я дітей. Адміністрацією
разом із профспілковим комітетом
складено графік чергування вчителів на
Кабінет біології
поверхах під час перерв; щоденно чергує
клас зі своїм керівником, в обов’язки якого входить підтримання
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порядку під час перерв, облік відсутніх учнів та тих, що запізнилися,
ведеться сигнальна книга відсутніх.
Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані
з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності,
пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах
надзвичайних
ситуацій.
Постійно
відбувається
навчання та перевірка знань з питань ОП, БЖ, ЦЗ,
забезпечується проведення усіх видів інструктажів
відповідно до Положень; щороку призначаються
відповідальні
особи,
затверджуються
посадові
інструкції. У колективному договорі зазначаються
питання охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Працівники закладу обізнані з правилами поведінки в разі
нещасного випадку зі здобувачами освіти або працівниками, вживають
необхідні заходи у таких ситуаціях. Розслідування нещасних випадків
здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.
У гімназії організовано харчування для здобувачів освіти і
працівників; учні 1-4-х класів та діти пільгових категорій
забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Адміністрацією та
дієтсестрою здійснюється щоденний контроль за якістю харчування,
багатопрофільним меню та культурою здорового харчування.
У гімназії також працює їдальня, буфет. Учні 1-4-х класів та діти
пільгових категорій забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням.
Адміністрацією та дієтсестрою здійснюється щоденний контроль за
якістю харчування, багатопрофільним меню та культурою здорового
харчування.

Для учнів 1-х-11-х класів працює 4 комп’ютерних класи, кабінети
іноземної мови, 2 спортивні зали, хореографічний зал, кабінет
психолога, кабінет логопеда, бібліотека, конференц-зал.
Також у закладі працює медичний, маніпуляційний та
стоматологічний кабінети. У дворі закладу встановлено пандус для
дітей з обмеженими можливостями, на I поверсі - індивідуальну
туалетну кімнату. Гімназія має достатню кількість питних фонтанчиків
для забезпечення водного балансу учнів. Також у кожному кабінеті є
кулер з питною водою «Небесна криниця» (сертифікати якості є). У
гімназії працює охоронна фірма «Гранд-О» за кошти БО «Фонд «Сканді».
Харчування здійснюється ТОВ «Понтем юа».
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Важливим напрямком роботи закладу у 2020-2021 н.р. було
створення освітнього середовища,
вільного
від
будь-яких
форм
насильства та дискримінації. Так, було
розроблено план заходів із запобігання
та протидії булінгу; адміністрація та
педагогічні працівники проходять
навчання,
співпрацюють
з
відповідними
фахівцями,
ознайомлюються
з
нормативноправовими документами що виявлення
ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому; заклад освіти
співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими
фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу; у гімназії
оприлюднені правила поведінки учасників освітнього процесу, що
спрямовуються на дотримання етичних норм, увагу до гідності, прав і
свобод людини. Адміністрація, психологічна служба у складі
практичного психолога та соціального педагога здійснює системну
роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому
насильству, надає психолого-соціальну підтримку.
У гімназії формуються навички здорового способу життя та
екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти, зокрема
облаштовано місця для роздільного сортування сміття.
Простір нашого закладу, обладнання, засоби навчання сприяють
формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів
освіти. У коридорах гімназії облаштовано мотивувальні панно, стенди,
картини, зокрема на скандинавську тематику.
У
гімназії
створено
простір
інформаційної взаємодії та культурної
комунікації учасників освітнього процесу,
зокрема бібліотечний фонд постійно
поповнюється методичною та художньою
літературою, у тому числі скандинавською.
Конференц-зала
та
бібліотека
використуються
для
індивідуальної,
групової, проєктної та іншої роботи в
рамках освітнього процесу, різних форм
комунікації.
У гімназії безпечно використовується мережа Інтернет засобами
провідного та Wi-Fi зв’язку. Усі комп’ютери забезпечено антивірусними
програмами. Для здобувачів освіти та їхніх батьків систематично
проводяться бесіди щодо безпечного використання мережі Інтернет,
створено власну веб-сторінку, профіль у Фейсбуці, Інстаграмі. Також
налагоджено роботу з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до
навчання, а педагогічних працівників до професійної діяльності.

1.4. Організація та проведення дистанційного
навчання
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У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні,
освітній процес у гімназії протягом 2020-2021р. відбувався в змішаній
формі, а в квітні 2021 -в онлайн
режимі. Під час дії карантинних
обмежень
(застосування
протиепідемічних
заходів)
освітній процес у закладі освіти
за рішенням педагогічної ради
був організований у спосіб, за
якого окремі теми з навчального
предмета (інтегрованого курсу)
частиною
учнів
класу
вивчаються очно, а іншою — дистанційно (в асинхронному режимі, з
можливістю надання учням підтримки шляхом проведення
консультацій у синхронному режимі). При цьому для учнів була
визначена черговість очного та дистанційного навчання з метою
забезпечення рівних умов для здобуття освіти.
Важливим завданням гімназії стала
організація безпечного електронного
інформаційно-освітнього
середовища
для безперервності навчального процесу.
Системи для керування дистанційним
навчанням або цифрові інструменти, які
використовувалися для цього, були
доступними й захищеними.
Гімназія приєдналася до хмарних
сервісів G Suite for Education. Завдяки
цьому заклад безкоштовно отримав доступ до хмарних сервісів, які
можна використовувати в навчальній діяльності як педагогами, так і
учнями.
Переваги навчання з використанням
платформи G Suite for Education:
- безкоштовне
користування
хмарними сервісами;
- використання корпоративної пошти;
- організація дистанційного навчання;
- організація мережевої взаємодії між
усіма
учасниками
освітнього
процесу, «учитель-учень»;
- індивідуалізація процесу навчання,
розширення
меж
самостійної
діяльності школярів;
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- створення відкритої системи освіти, яка забезпечить кожному
учню й вчителю власну траєкторію саморозвитку.
G Suite for Education – це набір безкоштовних програм Google,
розроблених спеціально для шкіл. У пакет G Suite for Education входять
14 основних та 51 додаткових сервісів Google, серед яких Gmail, Google
Диск, Google Клас, Google Meet (засіб для відеоконференцій), Google
Календар, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google
Sites, а також цифрова інтерактивна дошка
Jamboard.
Основною платформою для вчителів
та учнів став Google-клас, в якому було
створено віртуальні класи і було
організовано освітній процес.
Досить популярним став відкритий
сервіс для створення анкет та тестів Google
Forms, що має автоматизовану перевірку
результатів з можливістю експортувати в
таблиці.
Кожний користувач G Suite for
Education мав необмежений дисковий
простір на Google Drive, вбудований чат та відеозв’язок Google Meet,
електронну пошту корпоративного рівня на базі імені сайту закладу,
можливісті спільної роботи в Google Docs тощо.
Навчання на платформі
унеможливлювало
несанкціонований вхід не
корпоративних користувачів.
Дистанційне навчання
у квітні 2021 р. вже не стало
викликом для учасників
освітнього процесу: вчителів,
учнів
та
батьків.
Використання технологій дистанційного навчання потребує постійного
професійного розвитку вчителів. Так, педагоги продовжували
опановувати цифрові інструменти й нові
педагогічні підходи та методики. На
початку карантину було складено
розклад занять і загальний алгоритм дій
під
час
дистанційного
навчання.
Педагоги продовжували опановувати
онлайн освіту, яка дозволяла якісно проводити не тільки уроки, а й
виховні заходи, віртуальні екскурсії. Педагогічні ради, методичні наради
також відбувалися в дистанційному режимі.
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Педагогічна рада в режимі онлайн
Протягом дистанційної та змішаної форм навчання здійснювався
моніторинг та контроль освітнього процесу:
- постійна методична, технічна, організаційна психолого-педагогічна
підтримка
вчителів і учнів
(за
допомогою
онлайн-спільнот);
- моніторинг
активності
на
платформі
(середовищах)
учнів та вчителів;
- опитування
учасників
освітнього
процесу
щодо
задоволеності
цифровими
інструментами,
організацією освітнього процесу, електронними освітніми
ресурсами;
- вчасне реагування адміністрації закладу на критичні ситуації як
технічного, так і організаційного характеру;
- прогнозування методичних, технічних ризиків та прийняття
управлінських рішень щодо їх запобігання.
Якісна освіта у змішаному форматі передусім залежить від
готовності педагога адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів
викладання й розуміння нових ролей вчителів та учнів у освітньому
процесі.
Для реалізації змішаного навчання вчителі набули важливих
навичок вміння ефективно поєднувати навчання в класі з онлайносвітою учнів, створювати безпечне інформаційне освітнє середовище
та електронні освітні ресурси, що сприяють індивідуалізації навчання
(власний темп, час тощо), та спонукати учнів до спілкування і співпраці
онлайн. Педагоги оволоділи методиками використання цифрових
інструментів з урахуванням особливостей предмета.
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Освітні ресурси та інструменти, які
використовувалися під час дистанційного навчання
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Дистанційне навчання виявило ряд проблем:
технічне забезпечення як учнів, так і вчителів;
недостатній рівень IKT-компетенцій учителів;
- психоемоційні труднощі;
- низька мотивація учнів до
навчання;
- надмірне
навантаження
учасників освітнього процесу;
- недотримання
академічної
доброчесності.
Отже, змішану та дистанційну
освіту та дистанційне навчання сьогодні
слід розглядати в контексті глобальної освіти, оскільки вона пов’язана з
побудовою нової освітньої технології, яка передбачає застосування
нових засобів навчання, зокрема комп’ютерів, інформаційних мереж,
глобальної системи Інтернет та необхідних умінь, навичок та
компетентностей для її використання.

1.5. Результати навчальних досягнень учнів
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Моніторинг якості освіти з базових дисциплін виявляє рівень
знань учнів, дає можливість оцінити навчальну спроможність учнів до
опанування навчального матеріалу та виявити тенденції в підвищенні
успішності, визначити причини недостатнього рівня і шляхи їх
подолання. Згідно з річним планом роботи гімназії та графіком
внутрішкільного контролю проводяться діагностичні контрольні
роботи, тести, анкети. Результати обговорюються на засіданнях
шкільних методичних об’єднань, нараді при директору школи,
засіданнях педагогічної ради. Проведені моніторингові дослідження
показали, що всі учні атестовані з усіх предметів.
Показники успішності за 2020-2021 н.р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Клас
5-А
5-Б
5-В
5-Г
5-Д
6-А
6-Б
6-В
6-Г
6-Д
7-А
7-Б
7-В
7-Г
7-Д
7-Є
8-А

Кількість балів
9,51
9,86
8,45
9,94
9,71
9,09
9,07
9,37
9,14
8,96
9,26
8,53
9,01
8,89
8,47
8,93
9,17

№
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Клас
8-Б
8-В
8-Г
8-Д
8-Є
9-А
9-Б
9-В
9-Г
10-А
10-Б
10-В
10-Г
11-А
11-Б
11-В
11-Г

Кількість балів
8,32
8,75
8,67
8,69
8,43
8,96
9,2
9,11
8,87
8,75
8,79
9,2
9,49
9,78
9,66
9,49
9,15
9,07
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Як показує аналіз успішності учнів гімназії за 2020-2021 н.р.
порівняно з попереднім 2019-2020 н.р., рівень знизився у достатньому
на 6,45% та високому рівнях на 3,61% і складає 57,9%. Основною
причиною зниження успішності учнів стали проблеми, викликані
змішаною та дистанційною формою навчання: віртуальний контакт
вчителя та учнів; зниження мотивації онлайн-навчання; необхідність
самоконтролю; невідповідне технічне забезпечення учнів тощо.
Аналіз свідчить, що загальна кількість учнів, що навчаються на
низькому рівні, збільшилася в порівнянні з минулим навчальним роком
з 1,93% до 3,65%, а середній – з 29,77% до 38,48%. Оскільки оцінки
початкового і середнього рівнів є позитивними, наявна тенденція до
більшої об’єктивності в оцінюванні досягнень учнів. У наступному
навчальому році необхідно посилити індивідуальну роботу з цими
категоріями учнів.
Клас
5-А
5-Б
5-В
5-Г
5-Д
6-А
6-Б
6-В
6-Г
6-Д
7-А
7-Б
7-В
7-Г
7-Д
7-Є
8-А
8-Б
8-В
8-Г
8-Д
8-Є
9-А
9-Б
9-В
9-Г
10-А
10-Б
10-В
10-Г
11-А
11-Б
11-В
11-Г
Всього

Кільк.
учнів
36
34
34
38
35
33
32
34
32
33
28
30
34
26
29
29
29
31
28
26
30
29
26
33
30
29
31
29
31
31
26
30
28
28
1042

Високий
рівень
7
7
1
7
3
3
2
4
3
4
2
2
1
2
1
0
4
1
0
4
6
1
1
3
4
3
2
6
5
3
4
5
3
4
108
10,36%

Достатній
рівень
19
23
16
27
23
20
18
19
14
13
14
10
12
6
10
18
14
5
12
10
10
11
13
19
15
13
14
8
17
20
13
13
16
10
495
47,50%
57,9%

Середній
рівень
10
4
17
4
9
10
12
11
14
16
11
12
21
16
16
11
8
20
14
9
12
14
10
11
11
13
13
14
8
8
7
12
9
14
401
38,48%

Початковий
рівень

1
1
6
0
2
2
3
5
2
3
2
3
2

2
1
1
2

38
3,65%
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2. Науково-методична робота
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Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних
документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної
Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту» Концепції Нової
української школи, Державної національної програми «Освіта», міської
комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023рр.» методична
робота в гімназії у 2020-2021 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої
особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено
на формуванні професійно-педагогічної культури вчителів, позитивної
мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної
діяльності; забезпечення психологічного супроводу педагогів; розвиток
творчості та професійної майстерності педагогів; формування
самоосвітніх компетентностей.

Основні напрями науково-методичної роботи
гімназії:
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У звітний період педагогічний колектив гімназії продовжив роботу
над науково-методичною проблемою: «Педагогіка партнерства як
основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової
української школи». Протягом навчального року відбувався перший етап
роботи над науково-методичною проблемою, змістом якого було
науково-теоретичне обґрунтування проблеми
та шляхів її реалізації.
Відповідно до роботи над науковометодичною проблемою були сплановані та
проведені засідання педагогічної ради, на яких
обговорено та ухвалено Стратегію діяльності та
розвитку гімназії на 2020-2025 роки, Положення
про внутрішню систему забезпечення якості
освіти;
розглянуті
питання
формування
Іде засідання
інформаційної культури учасників освітнього
педагогічної ради
процесу
шляхом
упровадження ІКТ; партнерство родини та гімназії
у формуванні творчого потенціалу дитини в
сучасному освітньому просторі; ефективна
взаємодія в освіті: інструменти та прийоми тощо.
У гімназії склалася певна система
методичної
роботи.
Її
структура
підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів,
професійної
майстерності
педагогічних
кадрів,
вивченню
і
використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної
науки й передового педагогічного досвіду.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення
колективного керівництва методичною роботою в гімназії створена
науково-методична рада, яку очолює директор, кандидат педагогічних
наук, учитель української мови та літератури Пушкарьова Т. Е. На
засіданнях
науково-методичної
ради
розглядалися
питання
методичного супроводу освітнього процесу гімназії.
Важливою
ділянкою
методичної
роботи
є
проведення
психологопедагогічних
семінарів,
семінарів-практикумів,
круглих столів, майстеркласів, які є колективними
формами методичної роботи
та формою поширення передового педагогічного досвіду. Протягом
навчального року для вчителів гімназії було проведено
науковопрактичний семінар: «Новітні інформаційнійно-комунікаційні технології
в освітньому середовищі партнерства», круглий стіл «Використання
платформи My English Lab у процесі вивчення англійської мови»,
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майстер-клас: «Організація дистанційного навчання у початковій школі.
Види робіт та онлайн-сервіси», презентації педагогічних технологій
вчителями, які атестуються.
Протягом навчального року педагоги гімназії працювали над
реалізацією педагогічних проєктів:
- викладання
іноземних
мов
вчителями-носіями
мов,
використання
автентичних
підручників
і
посібників
скандинавських країн (вчителі іноземних мов);
- KyivSmartCity. Освітня інноваційна платформа (координатор
вчитель Горбунова Є.В.);
- Співпраця з Екопарком «Осокорки» (координатор вчитель
Боганець Н.П.);
- FIRST Tech Challenge, міжнародна програма навчання дітей в
галузі робототехніки ( координатор вчитель Горбунова Є.В.);
- Регіональна конференція старшокласників «Модель ООН:
«Сканді» (координатор вчитель Глотова Є.А.).
Усе більше педагогів володіють навичками роботи з
комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в освітній процес
сучасні інформаційні технології, система інтерактивного мультимедіа.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні,
освітній процес у гімназії в 2020-2021 н.р. відбувався в умовах змішаного
та дистанційного навчання. Педагоги опанували освітню платформу
G Suite for Education, інструменти та сервіси платформи дозволили якісно
проводити не тільки уроки, а й виховні заходи, віртуальні екскурсії.
Педагогічні ради та методичні наради адміністрація гімназії також
проводила в дистанційному режимі. Важливо, що дистанційне навчання
сьогодні слід розглядати в контексті глобальної освіти, оскільки вона
пов’язана з побудовою нової освітньої технології,
яка передбачає застосування нових засобів
навчання, зокрема комп’ютерів, інформаційних
мереж, глобальної системи Інтернет та необхідних
умінь, навичок та компетентностей для її
використання.
Згідно з угодою про співпрацю з Київським
університетом
імені
Б.Грінченка,
Київським
національним
лінгвістичним
університетом,
Національним педагогічним університетом імені М.
Драгоманова,
Київським
національним
Майбутні
вчителі
університетом імені Т. Шевченка та з метою
початкової
закріплення теоретичних знань протягом 2020-2021
школи
навчального року в гімназії проходили педагогічну
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практику студенти вишів, майбутні психологи, вчителі початкової
школи, англійської та фінської мов, зарубіжної літератури, музики. Під
час проходження практики вчителі гімназії надавали студентампрактикантам педагогічну, методичну допомогу, сприяли оволодінню
ними сучасними формами та методами проведення уроків, позакласних
заходів. Необхідно відзначити наполегливу роботу з організації й
проведення практики студентів заступників директора Фурсову І.М.,
Коломієць Н.Л., Тараян І.Є., вчителів початкових класів, англійської мови,
фінської мови, зарубіжної літератури, які надавали студентампрактикантам професійну допомогу.
Атестація педагогічних кадрів як
чинник
виявлення
професіоналізму,
компетентності вчителя відіграє важливу
роль у результативності освітнього процесу.
З метою отримання необхідної інформації
щодо
системи
роботи
вчителів,
які
атестуються, організації ними освітнього
процесу було вивчено шкільну документацію
(класні журнали, календарно-тематичне планування тощо), відвідані
навчальні заняття й виховні заходи, здійснено моніторинг навчальних
досягнень учнів, огляд навчальних кабінетів. Дотримуючись принципів
загальності,
колегіальності,
гласності,
протягом
року
було
проатестовано 18 учителів, з них:
-

-

підвищили свою категорію – 3 учителів
(Кузьменко Н.Р., Логутенко Н.С., Яременко
В.С.);
підтвердили кваліфікаційну категорію –
15 учителів
( Пушкарьова
Т.Е., Бібик Т.В., Гайдуліна Л.Б., Галік О.П.,
Гарник І.М., Квартальна Н.Я., Ковальчук
Л.В., Коровкіна Н.В., Крячок Л.М., Мельник
І.А., Михайлина І.А., Отрошенко Н.М.,
Панченко Н.А., Попельнюк Ю.В., Пушкарук
Т.М.);
присвоєно педагогічне звання:
«Старший учитель» – учителям Галік О.П., Гарник І.М.,
Панченко Н.А., Пушкарук Т.М.;
«Учитель-методист» - учителям Мельник І.А., Попельнюк Ю.В.
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Одним із напрямів методичної
роботи є забезпечення зростання
фахового
та
наукового
рівня
педагогічного
колективу
гімназії.
Особлива
увага
приділялась
підвищенню
кваліфікації
вчителів.
Відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про повну загальну середню
освіту» та нового Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників всі
педагогічні працівники гімназії постійно підвищують свій професійний і
загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Учителі гімназії
є активними учасниками конференцій, навчальних семінарів, вебінарів,
які проводять освітні центри, методичні портали, під час проведення
яких презентують власний педагогічний досвід.
Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу – важлива
складова роботи педагогів. Психологічна служба працює над
проблемами розвитку класів, діагностикою міжособистісних стосунків у
спілкуванні учнів; наданням допомоги дітям, які мають труднощі у
навчанні чи в адаптаційний період. Психолог гімназії Костенко К.М.
проводить систему індивідуальних бесід та консультування для учнів,
батьків, учителів.
Одним із пріоритетних напрямків роботи з педагогічними кадрами
у гімназії є робота з молодими вчителями. Оскільки на початковому
етапі педагогічної діяльності у кожного молодого вчителя виникає
чимало труднощів, науково-методична рада гімназії розробила систему
роботи з молодими спеціалістами. Усі молоді вчителі працюють під
керівництвом досвідчених педагогів. Наставниками гімназії було
проведено велику роботу щодо надання практичної допомоги молодим
колегам в опануванні мистецтва навчання й виховання.
Робота з обдарованими і здібними учнями є одним із головних
напрямків діяльності педагогічного колективу закладу. В гімназії
постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. Результати
роботи гімназії – в перемогах наших учнів. Успішно гімназію
презентували учні педагогів Крячок Л.М., Ковальчук Л.В., Вітвіцької Т.Г.,
Брикової Л.О., Семенюк О.О., Попельнюк Ю.В., Боганець Н.П., Теребіленко
Л.В., Горбунової Є.В., Шимової Л.О.
Відповідно до структури методичної роботи в гімназії
організовано роботу предметних кафедр, які працювали над
оволодінням теоретичними основами педагогічної проблеми гімназії та
розробкою рекомендацій щодо її практичної реалізації в освітній процес.
Науково-методична рада гімназії відмітила якісну роботу у 2020-2021
н.р. методичного об`єднання вчителів початкових класів (голова
Третяк Л.М.), кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (голова
Ковальчук Л.П.), кафедри іноземних мов (голова Марко І.І.). Вчителі
кафедри природничо-математичних дисциплін (голова Агєєва С.В.),
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естетичного і фізичного виховання (голова Борисенко О.М.) протягом
навчального року показали різноманітні форми уроків та позакласних
заходів. Педагоги провели насичені цікавими заходами предметні
фестивалі, що сприяло популяризації навчальних предметів.
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2.1. Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Склад методичного
об’єднання
–
32
педагоги, з них 21
учитель
початкових
класів та 11 вихователів.

У 2020-2021 навчальному році методичне об’єднання початкової
школи Скандинавської гімназії працювало над методичною темою:
«Формування партнерських відносин у системі «вчитель-учень-батьки»,
яка є логічним продовженням теми гімназії: «Педагогіка партнерства як
основа розвитку суб’єктів діяльності в умовах Нової української школи».
Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів початкової
школи у 2020-2021 н.р. виконувала Третяк Людмила Миколаївна,
секретаря – Вороніна Ірина Анатоліївна.
Протягом навчального року, відповідно до плану роботи, було
проведено 5 засідань МО, на яких розглядалися питання:
- підготовка початкової школи до нового навчального року.
Формування інформаційної культури учасників освітнього
процесу шляхом упровадження ІКТ;
- нова українська школа: основи стандарту. Адаптація
першокласників до шкільного колективу;
- формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів в
Новій українській школі;
- творчий вчитель – обдарований учень;
- підсумки роботи методичного об’єднання у 2020-2021 н.р. та
визначення завдань на наступний навчальний рік.
У 2020-20201н.р. учителі МО працювали над педагогічною
проблемою «Формування партнерських відносин у системі «вчительучень- батьки», в рамках якої проводилися різноманітні методичні
заходи.
Діяльність роботи методичного об’єднання вчителів також була
спрямована на покращення якості знань учнів. Як зазначено в
матеріалах Державного стандарту початкової освіти в Україні, це мають
бути знання, які:
- потрібні кожній людині протягом усього її життя, незалежно
від виду діяльності, якою вона займається;
- допомагають їй самостійно оволодівати певними знаннями,
необхідними у повсякденному житті;
- дають можливість швидко та без сторонньої допомоги
знаходити правильне рішення в будь – якій нестандартній
ситуації;
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- дозволяють самовизначитись у колективі та суспільстві.
Протягом 2020-2021 н.р. досвідчені вчителі початкової школи
Галік О.П., Панченко Н.П., Отрошенко Н.М., Мельник І.А., Логутенко Н.С.,
Коровкіна Н.В. проводили відкриті уроки, виховні заходи.

Урок математики в 2 Д
Вчитель Мельник І.А.

Урок української мови в 2 Б
вчитель Панченко Н.А.

Педагоги постійно дбали про свій рівень педагогічної майстерності,
займались самоосвітою, підвищували кваліфікацію, брали активну участь
в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядалися важливі
питання реформування освіти, розбудовування НУШ.
Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних
учнями уміннях, навичках, а й у ключових компетентностях, які мають
стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти.
Виклики, пов’язані із навчанням учнів в
умовах
карантину,
колектив
учителів
початкових класів зустрів із чітким розумінням
організації освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання. Учителі швидко
переорієнтувалися з класних кімнат до
проведення онлайн-занять, які проводили через
наступні сервіси та програми:
Відкриті уроки вчителів, які атестувалися:
-учитель Галік О.П. провела урок
української мови в 2-А класі за темою «Уживання формул мовленнєвого
етикету (слова ввічливості). та урок з предмету «Я досліджую світ» за
темою «Повітря» ;
-учитель Панченко Н.А. - урок читання в 2-Б класі за темою
«Досліджуємо текст: оповідання В.Чухліба «Зимова казка» та урок з
української мови за темою «Написання службових слів разом і окремо
від інших. Редагування тексту шляхом добору службових слів. Побудова
тексту з використанням службових слів»;
-учитель Мельник І.А. провела урок математики в 2-Д класі за
темою «Розв’язуємо задачі» та урок української мови за темою «Ставлю
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питання до назв предметів. Розпізнавання слів- назв предметів за
питаннями»;
-учитель Отрошенко Н.М. - урок розвитку зв’язного мовлення за
темою «Краса осіннього парку» та урок позакласного читання за темою
«З любов’ю до рідної землі»;
-вихователь Логутенко Н.С. провела виховне заняття в 1-А класі за
темою «Вода і здоров’я »;
-вихователь Коровкіна Н.В. - творчо–пізнавальне заняття з
елементами конструювання і моделювання на тему «Птахи – наші друзі»
в 3-Є класі.

Урок з предмету
«Я досліджую світ»
у 2 А класі
Вчитель Галік
О.П

Урок позакласного читання в 4 Г класі
Вчитель Отрошенко Н.М.

Виховне заняття у 1 А класі
Вихователь Логутенко Н.С.

Творчо-пізнавальне заняття в 3 Є класі
Вихователь Коровкіна Н.В.

Упродовж навчального року молодші школярі брали участь у
різноманітних конкурсах:
- I (шкільний) етап Міжнародного конкурсу з української мови
імені П. Яцика (35 учасників);
- Всеукраїнський конкурс «Соняшник» (88 учасників);
- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок2020» (183 учасники).
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Протягом року робота була
спланована
так,
щоб
заходи
охоплювали різні сфери діяльності
вчителів та учнів, були цікавими,
корисними,
сприяли
інтелектуальному
та
творчому
розвитку учнів. Так, під час
знайомства з творчістю Астрід
Ліндгрен діти готували проєкти,
презентації, ілюстрації, лепбуки до її творів. А «Тиждень дитячої книги»
стартував улюбленим конкурсом учнів «Ілюстрації до творів Г.К.
Андерсена».
У класних аудиторіях учителями створене
освітнє середовище, що відображає філософію Нової
української школи, у якому діти відчувають себе
комфортно та у безпеці. Таке середовище дає
можливість інтенсифікувати та інтегрувати освітній
процес, сприяє адаптаціі першокласників до навчання.
У 1-х класах були організовані навчальні центри, що
відображають освітні потреби й інтереси дітей, а
наявні
навчальні
матеріали
забезпечують
дослідницьку діяльність дітей. Наші вчителі та
Урок читання
вихователі
працюють
наполегливо,
творчо,
в 2 Б класі
ініціативно .
Вчитель
Панченко
Зміна Н.А.
пріоритетів у розвитку освіти, орієнтація на Концепцію
«Нової
української
школи»,
методична тема МО вчителів
початкової
школи,
новий
Державний
стандарт,
узагальнення
досвіду
роботи
педагогічного
колективу
визначили основні завдання та
перспективні напрямки роботи
методичного об'єднання вчителів
початкової школи на 2021-2022н.р.
Виховне заняття у 4 Г класі
Вчитель Отрошенко Н.М.

Завдання, які ставлять вчителі
МО початкової школи на 2021-2022 н.р. :
- робота над впровадженням Концепції « Нової української школи»
та Державного стандарту початкової школи;
- підвищення рівня теоретичних знань та фахової майстерності
вчителів методичного об’єднання початкових класів;
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дистанційного

- опанування цифровими сервісами в умовах
навчання;
- удосконалення форм проведення методичної роботи шляхом
упровадження передового педагогічного досвіду та інформаційнокомунікаційних технологій;
- залучання педагогів до інноваційної діяльності;
- вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів гімназії;
- формування здоров’язбережувальної компетентності учнів;
- активізація роботи з обдарованими учнями.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів - це дружна
команда однодумців, у роботі якої поєднані професіоналізм, ентузіазм та
творчість.

2.2. Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
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Склад кафедри – 15
учителів: 8 учителів
української
мови
та
літератури; 4 вчителі
зарубіжної літератури; 4
вчителі історії.

Концепція Нової української школи закріплює особистісно
орієнтований, компетентнісний, діяльнісний підходи до навчання.
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід
особистої діяльності.
Саме тому вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
успішно працюють над створенням моделі випускника гімназії, такого
учня, котрий зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої
думки, застосовувати в практичній діяльності набуті під час навчання
ключові та предметні компетентності. А щоб досягти цього, учитель
повинен бути творчою особистістю, завжди знаходитися в пошуку нових
ідей і форм роботи на уроці.
Протягом навчального року вчителі:
- продовжували роботу над науково-методичною темою гімназії,
працювали над
науково-методичною темою кафедри та
індивідуальними проблемними темами;
- сприяли формуванню предметних та ключових компетентностей
на основі діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів;
- вивчали й упроваджували в практику досягнення психологопедагогічної науки, новітніх технологій;
- особливу увагу приділили впровадженню проєктної технології у
процес навчання;
- оволодівали навичками самоаналізу, інноваційними технологіями
в навчальній та позакласній роботі;
- брали участь у професійних конкурсах, науково-методичних
семінарах, конференціях;
- підвищували рівень професійної компетентності в рамках
інформальної освіти;
- активізували роботу з обдарованими учнями;
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- створювали ресурсно-інформаційний модуль кафедри;
- продовжували зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінетів.
У 2020-2021 навчальному році відбулося 5 засідань кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін, на яких розглядався цілий ряд
важливих питань:
- методичні рекомендації щодо викладання суспільно-гуманітарних
предметів у 2020-2021 н.р.;
- зміни до навчальних програм для 5-9 та 10-11 класів;
- компетентності в системі Рекомендацій Європейської Ради й в
Концепції Нової української школи;
- реалізація наскрізних ліній у освітніх програмах;
- актуальні питання реалізації позитивної мотивації навчальної
діяльності учнів; концепції НУШ;
- проєктна діяльність як інноваційна педтехнологія;
- пошуково-дослідницька робота на уроках історії та в позаурочний
час;
- упровадження інноваційних технологій на уроках суспільногуманітарних дисциплін з метою розвитку ключових та
предметних компетентностей тощо.
Одним із основних завдань кафедри на 2020-2021 н.р. було
підвищення загальної освіченості учнів та досягнення ними належного
рівня сформованості аксіологічних, літературознавчих, компаративних
та культурологічних компетенцій. Результатом роботи вчителів із даної
проблеми є призери міського конкурсу-захисту наукових робіт МАН, де
учні Скандинавської гімназії показали високий рівень досягнень. Серед
переможців були гімназисти, яких навчають учителі кафедри:
Ковальчук Л.В. (учень 8-Д класу Грищук Тімур – III місце), Крячок Л.М.
(учениця 11-В класу Хрол Ада – III місце). Учениця 10-Б класу Хрол
Катерина, учитель Вітвицька Т.Г. брала участь у міському конкурсізахисті наукових робіт МАН та була нагороджена грамотою.
Цьогоріч
учні
Скандинавської
гімназії
долучилися
до
Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра
Яцика, який проходив з 26 лютого по 21 березня. Інститут модернізації
змісту освіти та Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських
меценатів» за підтримки освітньої компанії HUMAN у зв’язку із
карантинними обмеженнями проводили конкурс у форматі онлайн. Юні
знавці 3-11 класів нашої гімназії мали можливість перевірити,
удосконалити свої знання з рідної мови. За результатами конкурсу
високий результат показав учень 5-А класу Якушев Едуард, який посів
6-те місце серед 2853 п’ятикласників(учитель Павленко О.М.)
Протягом 2020-2021 навчального року вчителі працювали над
підвищенням свого фахового та методичного рівня, використовуючи
різноманітні онлайн-ресурси, беручи участь у вебінарах, науковопрактичних семінарах, конференціях, відвідуючи відкриті уроки колег
Скандинавської гімназії.
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Напередодні Дня українського козацтва
та Дня захисника України були проведені
різноманітні
заходи. Радіогазета"Ми нащадки козацького роду» (Брикова Л.О.)
ознайомила з історією цих пам΄ятних дат, а
здобувачі освіти 8-Д,Є класів узяли участь в
уроках-презентаціях про легендарну Марусю
Чурай
та
її
пісню
"Засвіт
встали
«Нащадки козацького
козаченьки"(Ковальчук
Л.В.).
Також
роду»
підготували інформаційний вісник «Нащадки
козацького
роду»
про
захисників
нашої
країни
учні
7,11класів(Шимова Л.О.). Традиційно розповіла про історію козацтва
книжкова виставка в бібліотеці «Ми козаки, ми - гордість України» (Лісова О.А.).
14 жовтня старшокласники переглянули
прем'єрну кінострічку "Черкаси" (режисер
Т. Ященко).
Традиційний День гарбуза в гімназії
Напередодні
вирішили провести в останню п´ятницю
гарбузових осінніх канікул
перед канікулами. Біля фотозони, чудово
оформленої учнями сьомих класів, мали
можливість побувати всі охочі. Приємне
завершення першої чверті навчального року
напередодні гарбузових осінніх канікул.
До Дня української писемності та мови
учні 9-11 класів та вчителі долучилися до
Всеукраїнської акції та написали Ювілейний
XX Радіодиктант національної єдності. Не
Радіодиктант
диктантом єдиним цей день відзначили
гімназисти Скандинавської. Так, ранок розпочався традиційною
радіогазетою "Сторінками української писемності" (Лубинець А.В.).
Також філологи підготували й провели мовні конкурси : «Дзвінкий
кришталь української мови»(Семенюк О.О.,5-Бкл.), «Хто зможе
повторити?» (Шевчук Л.П., 6-В кл.), лінгвістичні ігри: «З джерел рідної
мови» (Вітвіцька Т.Г.,7-В,Д кл.), «Розсипані
перли» (Шевчук Л.П., 8-Гкл.) , «Рекорди
української мови»(Лубинець А.В.,9-Б кл.),
турнір
юних
мовознавців
«Цікавинки
української лексики» (Лубинець А.В., 5-Г кл.),
мовну вікторину «Від словечка до сердечка»
(Маркович Т.І., 7-Г кл.), які спонукали
вихованців продемонструвати мовознавчу
«Розсипані перли»
ерудицію та творчі здібності.
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Під час відкритого онлайн-діалогу учні
5-Б, 6-Г,8-В класів мали нагоду поспілкуватися
з письменницею і журналісткою Лесею
Ворониною «Таємниці книжкової полиці»
(Семенюк О.О.).
Старшокласники
переглянули
документальний
фільм про українську
мову, історію та лінгвістику
«Соловей
співає, доки голос має»(автори стрічки
Л.Воронюк та С.Кримський).
А в бібліотеці учні мали змогу
ознайомитися з книжкової виставкою «Мови велич і краса»(Лісова О.А.)
21 листопада кожного року Україна відзначає День Гідності та
Свободи. 107 героїв, що загинули в
боротьбі проти диктатури, назвали
Небесною Сотнею. Усім їм було
посмертно присвоєно звання Героя
України!
Учні
8—11
класів
Скандинавської гімназії на уроках
згадали про ці трагічні події і вшанували
День Гідності та Свободи
пам'ять
героїв
(Фурсова
І.М.,
Полікарпова І.В., Шимова Л.О., Брикова Л.О., Глотова Є.А.).
19 лютого, напередодні Дня Героїв
Небесної Сотні учні гімназії вшановували
учасників Революції гідності.
Розпочався ранок радіогазетою, під
час якої учнівське самоврядування
оголосило
Хвилину
мовчання
за
загиблими героями Майдану. 4-6 класи
Вшановуємо учасників
Революції гідності
провели
"інформаційні
хвилинки".
Вчителі розповідали школярам про
революційні події 2013-2014 років й про тих, кого називають «Небесною
Сотнею». Уроки історії у 7-9 класах відбувалися біля фотовиставки,
присвяченої буремним подіям лютого 2014 року. Здобувачів освіти
інформували про героїв, що відстояли нашу честь та гідність.
Учні 9 та 10 класів ділилися враженнями від перегляду фільму
«Небесна сотня. Зима, що нас змінила». Старшокласники дійшли
висновку, що Революція Гідності - це відлуння нашої незалежності,
гідності, патріотичного духу.
У лютому-березні відбувся Фестиваль кафедри суспільногуманітарних дисциплін – багатоаспектний інтегрований комплекс
навчально-виховних заходів із відповідних предметів, спрямований на
закріплення, збагачення та поглиблення знань учнів, розвиток
предметних, життєвих компетентностей, розвиток творчої майстерності
вчителів. До його проведення були залучені учні 5-11 класів, учителіпредметники, бібліотекар.
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Ми - українці і цим пишаємося! Саме під таким гаслом пройшов
фестиваль, метою якого було актуалізувати й популяризувати рідну
мову, культуру; розвивати творчі здібності учнів, естетичні смаки;
виховувати любов і повагу до рідного слова.
Відкриття фестивалю відбулося проведенням традиційних
філологічних заходів з нагоди Міжнародного дня рідної мови, щоб ще
раз долучитися до материнської мови, найкращої, найріднішої,
наймилозвучнішої.
Ранок розпочався радіогазетою «Єдиний скарб у тебе - рідна мова»,
яку підготувала і провела вчитель української мови та літератури
Лубинець А.В., а продовжився мовними вікторинами, турнірами,
мінідиктантами,
граматичними
хвилинками,
фразеологічним
калейдоскопом. Серед проведених нетрадиційних уроків найцікавішими
стали:
- вікторина «Рідна мова – річка часу», 5-А,В кл., Павленко О.М.,
- марафон-гра «Мовний розмай», 5-Б кл., Семенюк О.О.,
- вікторина «Бринить, співає наша мова…», 6-ті кл., Шевчук Л.П.,
- «Фразеологічний калейдоскоп», 7-Г
кл., Маркович Т.І.,
- «Синтаксичне фігурне катання», 8-Д,Є
кл., Ковальчук Л.В.,
- граматична хвилинка «Знаю, вмію,
володію», 11-В кл., Крячок Л.М.,
- «Фразеологічне фехтування», 7-А кл.,
Лубинець А.В.
У бібліотеці розмістилася книжкова
виставка «Співуча, калинова - наша українська мова», організована
бібліотекарем Лісовою О.А.
До 150-річчя з дня народження Лесі Українки щире й влучне слово
Дочки Прометея звучало в радіогазеті "Світле безсмертя Лесі
Українки", яку підготувала і провела директор гімназії та вчитель
української мови й літератури Пушкарьова Т.Е. та учні 11-А,Б кл.
Учителями
кафедри
суспільногуманітарних дисциплін були проведені
цікаві заходи до дня народження Великої
Українки :
- конкурс читців поезій Лесі Українки,
5-11кл., Павленко О.М., Ковальчук Л.В.,
- літературна година «Чистий промінь
Лесиного слова», 6-В кл., Шевчук Л.П.,
- круглий стіл «Що ми знаємо про Лесю
Конкурс читців поезій
Українку?», 8-А,Б,Д,Є кл., Ковальчук Л.В.,
Лесі Українки
- заочна мандрівка «Місцями Лесі
Українки у Києві», 6-Б кл., Крячок Л.М.,
«Фразеологічний
калейдоскоп»
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- літературна інтелектуальна гра «І квітнуть
мрії…», 5-Б кл., Семенюк О.О.,
- усний журнал «Безсмертна донька мудрого
народу», 6-Г кл., Семенюк О.О.
- літературний
калейдоскоп
«Маленька
Жанна Д´Арк», 5-Г кл., Лубинець А.В.
Учні Скандинавської гімназії долучилися до
міжнародного флешмобу «Global Lesya Ukrainka
«Маленька
2021». Гімназисти, перебуваючи в різних
Жанна Д´Арк»
місцинах Києва, пов'язаних з Лесиним іменем,
зафільмували виконання творів геніальної поетеси.
Щоб вшанувати пам'ять Лесі Українки, підготовлено виставки:
- фотовиставка «Ні! Я жива, я буду вічно жити!» (з Лесиного
альбому), вчителі української мови та літератури;
- виставка-конкурс стіннівок до 150річчя з дня народження Лесі Українки, 511кл., вчителі української мови та
літератури;
- виставка творчих робіт «Ювілярка в
креативах», 5-9 кл., вчителі української
мови та літератури;
- книжкова виставка «Творчий
«Ювілярка в креативах»
доробок Лесі Українки», бібліотекар
Лісова О.А.
Під час проведення фестивалю гімназисти взяли участь у
Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник -2021» (до 150-річчя з дня
народження Лесі Українки та Василя Стефаника), 5-11кл., вчителі
української мови та літератури.
9 березня ми вшановували
генія, мислителя, пророка
Т.Г. Шевченка, тому представники учнівського самоврядування
Скандинавської гімназії підготували радіогазету "Тобі, Тарасе, наша
шана!"
У Шевченківські дні було проведено низку цікавих заходів:
- вітальня «Мистецький світ Т.Г. Шевченка», 7-Є кл., Павленко О.М.;
- усний журнал «Сторінками Шевченкового щоденника», 11-В кл.,
Крячок Л.М.;
- історичний екскурс « Звучать Шевченкові слова», 7-Бкл.,
Шимова Л.О.;
- конкурс презентацій «Тарас Шевченко – геніальний син
українського народу», 8-А,Б,Д,Є кл., Ковальчук Л.В.;
- театралізовані читання «Твори Лесі Українки, Тараса Шевченка», 8Г, 11-Г кл., Шевчук Л.П.;
- захист проєктів «Я відкриваю Шевченка», 8-Вкл., Семенюк О.О.;
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- конкурс-виставка
ілюстрацій
«Шевченкові твори очима нащадків», 58кл., вчителі української мови та
літератури;
- -виставка стіннівок «Ми не забудемо
тебе, Тарасе!», 5-9 кл., вчителі української
мови та літератури;
- книжкова виставка в бібліотеці «Доля,
Книжкова виставка
осяяна талантом», Лісова О.А.
Родзинкою фестивалю було сучасне та актуальне
експресопитування "Хто для вас Т.Г. Шевченко?" Дали відповіді 120
респондентів, це учні 8-11класів. Опитування було організовано
представниками учнівського самоврядування.
Після завершення фестивалю були підбиті підсумки, відзначено
учнів-переможців різних конкурсів та активних учасників виховних
заходів.
День вишиванки - це не лише свято національної свідомості,
єдності, а й краси, патріотизму. Яскрава, унікальна, сучасна українська
вишиванка заполонила весь світ. 20 травня учителі української мови та
літератури, класні керівники провели тематичні уроки, виховні години
«Закодовані у вічність узори». Скандинавська гімназія наповнилася
різнобарв'ям вишиваних узорів. Ранкова радіогазета сповістила, що
Всесвітньому дню вишиванки 15 років (Лубинець А.В.). Любов і повагу
до національного строю висловили в челенджі «Вишиванок краса
дивовижна» учні та вчителі.
Фотовиставка
«Вишиванкові
традиції
Скандинавки» нагадала всім, що гімназисти
шанують свої національні обереги.
Бібліотека підготувала книжкову виставку
«Вишиванки - свято української душі». Але
найбільшої популярності набула фотозона
«Скандинавка у вишиванках – 2021».
Учителі історії разом зі своїми учнями
Фотовиставка
успішно
працюють
в
Міжнародних
та
Всеукраїнських
проєктах
«Модель
ООН:Сканді-2020», «Модель ООН: СкандіЮніор».
3 жовтня 2020 року відбулася VI
регіональна
науковопрактична
конференція «Модель ООН: Сканді-Юніор –
2020», темою якої стало “Екологічне
майбутнє спільними зусиллями”(керівник«Сканді- Юніор – 2020»
Глотова Є.А.).
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Традиційно під час цієї молодіжної гри
відбувається спецконференція. Цього разу її
провела Олена Казанська, еколог, фахівець з
питань побутових відходів. Наша гостя дуже
змістовно
розповіла
про
проблеми
з
використання пластику, одноразового посуду,
сортування відходів тощо.
Завершилася конференція, в якій взяли
«Модель ООН:
участь понад 100 учасників з різних шкіл
Сканді - 2020»
України, прийняттям резолюцій.
28-29 листопада 2020 року відбулася довгоочікувана й найбільш
цікава подія року. Хоча пандемія й внесла свої корективи, але навіть у
форматі онлайн регіональна конференція старшокласників "Модель
ООН: Сканді - 2020" вкотре довела, що ця гра - не просто хобі, а стиль
життя для сучасної креативної молоді, яка цікавиться не тільки
глобальною політикою, але й усім світовим порядком у цілому.
Для наших моделістів справжнім випробуванням було:
- по-перше, заявлена масштабна програма конференції;
- по-друге, відбувся дебют її проведення в онлайн-режимі;
- по-третє, одночасна робота Всеукраїнської та Міжнародної
Моделей.
Темою цьогорічної конференції обрана така: "Роль ООН у
формуванні та підтриманні нового світоустрою". У роботі Моделі взяли
участь 20 команд навчальних закладів із різних куточків України,
зокрема з Києва, Мелітополя, Сєвєродонецька,
Старобільська,
Миколаєва, Одеси, Харкова, Кропивницького, Полтави.
У Міжнародній Моделі, до якої долучилися представники України,
Грузії, Вірменії, Польщі та Бельгії, працювали два комітети - Security
Council та Human Rights Council.
Важливими для успішного функціонування Моделі завжди є
виступи гостей на спец-конференціях та під час роботи в комітетах.
Цьогоріч
тематика
від
спікерів
була
різноманітною, починаючи з приємного вітання
всім учасникам від Посла Фінляндської
Республіки п. Пяйві Лаїне. Цікавими стали
виступи П. Замостьяна, представника Фонду
ООН у галузі народонаселення в Україні;
О. Рихальської, кандидата психологічних наук,
психолога-практика; М. Болховітіна, члена Ради
Модель ООН у
стандартизації та метрології нафтогазового
Сєвєродонецьку
комплексу; О. Краєва, нашого випускника, а нині
аспіранта Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка;
Антона-Жозефа Хагена, координатора та аналітика офісу ООН.
Результатом будь-якої Моделі ООН є прийняття резолюцій від
кожного комітету. І хоча не всі документи були підтримані й
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проголосовані делегатами, робота над їх створенням здійснена
змістовно й досить потужно.
2-4 квітня 2021 року команда зі Скандинавської гімназії стала
частиною IV Обласної Моделі ООН у місті Сєвєродонецьк Луганської
області. Нашим учням Жеребюк А., Ізюмченко К., Старшиновій К. та
Бабик К. випала можливість співпрацювати з благодійною організацією
“Восток SOS”, Сєвєродонецьким багатопрофільним ліцеєм, тим самим
зробити свій внесок в процес реінтеграції Донбасу та розвиток
модельного руху в Луганській області(керівник – Глотова Є.А.)
Протягом навчального року учителями кафедри були проведені
відкриті уроки. Учитель –методист зарубіжної літератури Квартальна
Н.Я. продемонструвала урок-дослідження із зарубіжної літератури в 11А класі «Е.М. Гемінгвей «Старий і море». Символіка образів». Усі етапи
проведеного уроку супроводжувалися використанням ІКТ, що сприяло
успішному оволодінню компетентностями й підтримці стійкої уваги та
мотивації учнів.
Ковальчук Л.В. у 8-Д класі провела урок української літератури за
баладою І. Малковича «Із янголом на плечі». Драматизм людських
почуттів, роздуми про добро і зло, віра в перемогу добра. Розвитку
критичного мислення сприяли написання сенканів, творчої уяви –
словесний малюнок Янгола. Восьмикласники намагалися пояснити
швидкоплинність людського життя .
Уроки учителя-методиста Крячок Л.М. вирізняються глибиною
дослідження, ґрунтовною методичною підготовкою. На уроці
української літератури у 11-В класі «Зображення цілісної людини в
романі В. Підмогильного» учні були захоплені і вражені розповіддю про
головного героя, колишнього селянина, який підкорює місто.
Психологічна трансформація вихідця з села в умовах міста, народження
письменника. Інтерактивні , проблемно-пошукові, розвиток критичного
мислення – це технології, які є провідними в роботі вчителя.
Працюючи над вихованням духовно багатої особистості,
педагоги кафедри значну увагу приділяють позакласній роботі з учнями.
Особливою формою роботи є
довготривалий
проект
«Мистецькі
обрії»,
який
реалізується
через
театральну й музейну педагогіки.
С Екскурсії до музеїв сприяють
розширенню
світогляду
учнів,
к
а
розвивають допитливість, виховують
н
патріотизм.
д
Окрім опанування програм із
і
різних
- предметів, гімназисти здійснили
екскурсії цікавими місцями нашого
Екскурсія до Переяславміста і країни, збагатившись знаннями
Хмельницького
про історію, культуру та традиції свого
народу. Так, учні 5-А та 7-А класів отримали насолоду від поїздки до
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музеїв міста Переяслав-Хмельницького, натомість 7- В клас пізнавав
історію князя Заліського у Володарському районі на Київщині.
10-В та 10-Г класи долучилися до народної культури та традицій у
с. Пирогово, а 7-Б та 7-Г класи побували у центрі духовності - Києво Печерській лаврі, 8-Є відвідав парк Т. Шевченка. Враження від усіх
екскурсій матимуть своє продовження в подальших навчальнодослідницьких проєктах наших гімназистів.
Більшість екскурсій цьогоріч були віртуальними.
Учні 5-Б
здійснили тур «Місцями Кобзаря» (Семенюк О.О.), 6-Б зробив заочну
мандрівку «Місцями Лесі Українки в Києві»( Крячок Л.М.) Сподіваємося,
що в наступному навчальному році нам ніщо не завадить здійснювати
нові подорожі.
Відвідування київських театрів – прекрасна традиція вчителів та
учнів гімназії. Перегляд вистав сприяє не лише засвоєнню учнями
навчального матеріалу з літератури, а й виховує естетичні смаки і
вподобання. Упродовж навчального року учні Скандинавської гімназії
переглянули і обговорили на уроках української і зарубіжної літератури
спектаклі
Національного
академічного
драматичного
театру
ім. І. Франка, Київського академічного драматичного театру на Подолі,
Київського академічного театру на Липках, Київського театру оперети,
Київського академічного театру ляльок.
Дистанційне навчання – виклик сучасній освіті, вчителю й учню. У
дистанційному навчанні вчителі кафедри використовували різноманітні
платформи і методи надання освітньої інформації, здійснювали
комунікацію з учнями за допомогою різних платформ : Google Suite for
Education та ZOOM, «На урок», вайбер, телеграм, електронна пошта.
Уроки Пушкарьової Т.Е., Фурсової І.М., Павленко О.М., Семенюк О.О.,
Ковальчук Л.В., Вітвіцької Т.Г., Глотової Є.А., Шевчук Л.П. проводилися з
використанням відеоуроків, презентацій. Учителі Пушкарьова Т.Е.,
Семенюк О.О., Глотова Є.А. Крячок Л.М. надсилали готові гул-форми
тестів, а результати робіт аналізувалися за допомогою онлайнконференцій.
Учителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, детально
проаналізувавши роботу з учнями протягом навчального року,
окреслили подальші шляхи педагогічної діяльності.
Завдання, які ставлять вчителі кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін на наступний 2021-2022 навчальний рік:
Продовжити роботу над науково-методичною темою
гімназії, темою методичного об’єднання учителів суспільногуманітарних дисциплін та індивідуальними темами учителів
кафедри;
забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної
теорії та практики, впроваджувати нові методи і прийоми
навчання й виховання учнів гімназії;

-

-

-
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залучати вчителів кафедри до інноваційної діяльності.
Застосовувати на уроках інтерактивні дошки, мультимедійні
системи;
постійно підвищувати методичну підготовку вчителів
кафедри, шляхом обміну досвідом успішної педагогічної
діяльності та створення умов для самоосвіти вчителів, залучати їх
до участі у конкурсі «Вчитель року»;
упроваджувати в практику моніторингову діяльність;
підвищувати рівень роботи з обдарованими дітьми.

Учителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
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2.3. Кафедра іноземних мов
Склад кафедри – 43
учителі:
33
учителів
англійської мови; 1 учитель
данської мови; 2 учителі
шведської мови; 5 учителів
німецької мови; 3 учителі
норвезької мови; 2
учителі
фінської мови.

Основні напрямки роботи кафедри іноземних мов у 2020-2021 н.р.:
– запровадження інноваційних технологій в освітньому процесі
– упровадження сучасних інтерактивних методів і форм навчання;
– моніторинг та аналіз результатів навчальної діяльності;
– стимулювання навчальної активності учнів на уроках шляхом
застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності;
– організація позакласної діяльності та роботи факультативів;
– організація та проведення методичних нарад, консультацій,
семінарів, круглих столів та відкритих уроків;
– якісна методична допомога молодим спеціалістам;
– ефективна співпраця з британськими видавництвами;
– виявлення і розвиток здібних та обдарованих учнів, якісна
підготовка гімназистів до науково-дослідницької діяльності;
– керівництво
практикою
студентів
Київського
міського
педагогічного університету ім. Б. Грінченка, Київського лінгвістичного
університету .
Головним завданням навчання іноземної мови є практичне
опанування учнями мовленнєвих умінь на достатньому рівні для
здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої
діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях.
Саме на виконання цього завдання й була спрямована робота вчителів
кафедри іноземних мов у 2020-2021 н.р.
Учителі
іноземних
мов
проводять
засідання
кафедри,
інструктивно-методичні наради, наукові конференції, семінари,
майстер–класи, фестивалі педагогічних ідей, а також тижні педагогічної
майстерності. Згідно з
планами атестації кожного року вчителі
іноземних мов проходять курсову перепідготовку в ІППО при
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Київському університеті ім. Бориса Грінченка. Активізується робота
школи молодих спеціалістів, яким надається всебічна підтримка та
створюються умови для їх творчого зростання.
Згідно з планом роботи кафедри були проведені засідання за
темами:
– обговорення плану кафедри на поточний рік;
– аналіз проведення Тижня майстра;
– затвердження плану проведення уроків учителями, які
атестуються;
– підсумки проведення атестації вчителів;
– проведення фестивалю скандинавських мов.
Робота з молодими фахівцями:
Кафедра іноземних мов звертає велику увагу роботі з молодими
спеціалістами. Для них, викладачів іноземних мов, проводилися
консультації, під час яких досвідчені вчителі ділилися досвідом і
допомагали молодим спеціалістам у вирішенні складних питань.
Учителі кафедри постійно відвідують уроки своїх колег, науковометодичні семінари, майстер – класи. Молодих педагогів забезпечили
навчальними планами, методичними розробками та
посібниками, надали кожному фахівцю особистого
наставника, який здійснював методичну допомогу
протягом
року,
проводилися
щотижневі
консультації.
У листопаді 2020 р. відбувся традиційний
Тиждень майстра. Досвідчені вчителі кафедри
продемонстрували уроки для молодих спеціалістів
кафедри.
Учителі англійської мови:
- Васильєва О. Я. у 4-А класі за темою „Погода”
- Канюка Н. В. у 5-А класі за темою „Моє хобі”
- Мариненко О.П. у 10-Б класі за темою „Здоровий спосіб
життя”
- Миць С.О. у 11-А класі за темою „Плани на майбутнє”
- Попельнюк Ю.В. у 8-Б класі за темою „Захист навколишнього
середовища”
- Шаповаленко В.С. у 3-В класі за темою „Моя улюблена іжа”
- Сабадаш Н.В. у 1-В класі за темою „Хобі”
- Наберухіна А. В. у 9-Б класі за темою „Природа України”
- Козлова Т.Б. у 9-А класі за темою „Їжа”
Вчителі німецької мови:
- Гризодуб Л.М. у 8-Б класі за темою „Вечірки”
- Марко І.І. у 6 –А класі за темою „Подорожі”
Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень,
відвідують семінари та беруть участь у різноманітних конкурсах. Також
кожен учитель працює над своєю методичною темою протягом
навчального року.
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Цього навчального року вчителі підвищували свою кваліфікацію.
Основними видами підвищення кваліфікації були вебінари, семінари,
онлайн-курси, науково-практичні конференції.
Щороку в Україні проходять конкурси знавців англійської мови від
наших партнерів Dinternal Education та London School of English! Учні
гімназії активно взяли участь в цьому конкурсі, і двоє учнів отримали
призові місця . Це - учень 5-Д класу Владислав Нечипорук та учениця 8-В
класу Хоменко Єлизавета.

Щороку учні гімназії беруть участь у Всеукраїнських конкурсах з
англійської мови «Гринвіч» та «Puzzle» та отримують сертифікати ,
дипломи і призи.
Учні початкової школи взяли участь у шкільному конкурсі знавців
англійської мови. Усіх учасників відзначили грамотами , а найкращі
отримали подарунки та цікаві книги.
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Також у цьому році 120 учнів Скандинавської гімназії активно
брали участь у конкурсі «Пазли».
У травні гімназисти складали міжнародний екзамен PTE
(PearsonTestofEnglish).
23 жовтня відбулося святкування Halloween, яке відзначають в
англомовних країнах. Монстри, зомбі, привиди та відьмочки в останній
день чверті бешкетували й розважалися у школі. Вони брали участь у
квестах, співали, ходили з класу в клас у пошуках гостинців, смакували
гарбузові страви. А ще діти дізналися про походження свята Halloween,
традиції святкування.

25 листопада учні гімназії святкували День Подяки Thanksgiving
day. Діти познайомилися з історією виникнення свята, традиційним
меню, вивчали тематичні слова, співали веселі пісні й виготовляли
яскраві поробки- символи свята. Також діти писали листи-подяки своїм
сім’ям та друзям. Елементи костюмів та святкові атрибути додали
неймовірних вражень та захоплюючих емоцій на уроках.
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17 грудня напередодні свята Миколая учні говорили про традиції
відзначення Різдва в англомовних країнах, а також співали караоке,
розгадували загадки . Школярі підготували вірші та презентації.

17 березня учні гімназіі відзначали ірландське свято – День
Святого Патрика. Традиційним кольором свята є зелений, тому учні
одягли кольорове вбрання, а вчителі прикрасили класи. Учні
виконували безліч цікавих завдань та брали участь у конкурсах.

Підвищення кваліфікації.
Протягом 2020-2021 рр. пройшли чергову атестацію наступні
вчителі: Гарник І.М., Кузьменко Н.Р.,Попельнюк Ю.В.. Усі педагоги
презентували відкриті уроки та позакласні заходи:
І семестр
Гарник І.М.(тема «Здорова їжа», 9-В клас)
Кузьменко Н.Р. (тема «Що я роблю вдома», 4-Бклас)
Попельнюк Ю.В. (тема «Улюблений фільм» , 8-Б клас)
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Атестаційні уроки з англійської мови

ІІ семестр
Гарник І.М (тема «Здоровий спосіб життя», 9-Б клас)
Кузьменко Н.Р. (тема «Спорт», 2-Вклас)
Попельнюк Ю.В (тема «Подорожі» , 8-Б клас)
Підтримуючи ініціативу Міністерства освіти і науки України,
спрямовану на підвищення якості освіти та поліпшення системи
викладання англійської мови, Представництво міжнародної освітньої
групи Пірсон Ед’юкейшн (Велика Британія) та Скандинавська гімназія
уклали угоду про співпрацю, що діє впродовж декількох років.
Програма методичної підтримки навчального закладу передбачає
різноманітні заходи для вчителів, учнів та батьків. Варто зазначити, що
учні Скандинавської гімназії користуються підручниками цього
видавництва, вчителі – відповідними посібниками й ресурсами;
методисти проводять постійні семінари й круглі столи, тренінги та
демо-уроки. Також на базі гімназії у школярів є можливість пройти
Міжнародний тест і одержати сертифікат PTE Тest, тим самим
підтвердити свій рівень англійської. Вже декілька років Скандинавська
гімназія має офіційний статус «Навчальний заклад – партнер Пірсон
(Велика Британія)».
Дистанційне навчання.
У
процесі
дистанційного
навчання
вчителі
кафедри
використовували сучасні вебтехнології та онлайн-платформи. Разом із
учнями вони обрали найбільш зручний засіб спілкування. Під час
дистанційного навчання педагоги використовували освітню платформу
«Google Suite», де розміщували завдання та тести для учнів. Також
вчителі використовували такі платформи, як: Zoom, Microsoft Teams, My
English Lab, Kahoot , Quizlet , Miro. Для комунікації з учнями кожен
вчитель створив групу в меседжерах Viber, WhatsApp, Telegram. Всі
педагоги намагалися підібрати зручні інструменти та ресурси, які
допомагали зробити навчання якісним, а сам процес – цікавішим.
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Головною метою педагогічної діяльності вчителів кафедри є
підвищення успішності учнів й оволодіння комунікативними вміннями.
Протягом 2020-2021 н.р. відбувався постійний контроль за якістю
навчання іноземними мовами. З цією метою в кінці вересня
проводилися зрізи знань в усіх класах гімназії. У кінці І та ІІ семестру
відбулися контрольні роботи з аудіювання, читання, говоріння та
письма, результати яких зафіксовані у звітах кожного педагога.
Протягом 2020-2021 н.р. вчителі кафедри іноземних мов працювали над
розв’язанням першочергових завдань навчання та виховання учнів у
сучасних умовах. Роботу кафедри вчителів іноземних мов вважаємо
задовільною.
Обговоривши й проаналізувавши роботу кафедри за 2020-2021
навчальний рік, завданнями на 2021-2022 н.р. визначено:
– упроваджувати дистанційні форми в освітньому процесі;
– продовжувати роботу з розвитку комунікативної культури та
соціокультурної компетенції;
– упроваджувати нові методи роботи для вивчення іноземних мов;
– підвищувати загальну позитивну мотивацію в освітньому процесі;
– працювати над удосконаленням професійної майстерності;
– розвивати індивідуальні особливості учнів, розширювати
світогляд школярів;
– розвивати вміння представляти рідну країну і культуру;
– розвивати вміння використовувати інтерактивні ігри та засоби
інтерактивного навчання.

Кафедра вчителів іноземних мов

Кафедра природничо-математичних дисциплін
У 2020-2021 навчальному
році в гімназії працювало
спеціалістів вищої категорії
6 учителів
математики,
4
спеціалістів першої категорії
3 вчителі фізики, 5 учителів
спеціалістів другої категорії 7
інформатики, 2 вчителі хімії,
спеціалістів
2
учителів-методистів
2 вчителі біології, 2 вчителі
"Відмінників освіти"
географії. З них:
2
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16

1

Обов’язки керівника кафедри природничо-математичних дисциплін
у 2020-2021 н.р. виконувала Агєєва Світлана Валеріївна, секретаря –
Пушкарук Тетяна Миколаївна.
Згідно з річним планом роботи методичної кафедри на 5
засіданнях розглядалися питання стану викладання математики,
фізики, інформатики, хімії, біології, географії. Засідання проводилися в
різних формах:
– візуалізація навчального контенту при викладанні природничоматематичних дисциплін;
– упровадження інноваційної діяльності на уроках і в
позаурочний час;
– дистанційне навчання – сучасний формат освіти;
– формування науково-дослідницьких умінь учнів під час
проведення фестивалю кафедри природничо-математичних наук;
– розвиток конкурентноспроможної особистості в інноваційному
просторі;
– вивчалися навчальні програми, інструктивні та методичні листи
Міністерства освіти і науки України; заслуховували та обговорювали
доповіді з актуальних питань навчання й виховання учнів, дотримання
державних стандартів освіти та вимог до ведення шкільної
документації, тематичної атестації та інших нормативних документів
тощо.
У гімназії функціонують 5 кабінетів математики, 2 кабінети фізики,
1 кабінет хімії, 2 кабінети біології, 2 кабінети географії, 4 кабінети
інформатики.
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Протягом навчального року вчителі кафедри працювали над
темою «Реалізація завдань розвитку природничо-математичної освіти в
сучасному освітньому середовищі», вирішуючи наступні завдання:
– підвищення ефективності освітнього процесу на основі
використання інноваційних технологій навчання;
– упровадження нових інформаційних технологій в освітній
процес;
– використання диференційованого підходу на уроках, організація
самостійної роботи учнів;
– виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого
досвіду вчителів , які творчо працюють;
– розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних
матеріалів, створення банку олімпіадних завдань.
Вивчення
предметів
природничо-математичного
циклу
відбувається на основі планомірного й поступового розвитку основних
теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів,
які становлять основу для практичної підготовки, формування їх
наукового світогляду, які необхідно для забезпечення свідомого
розв'язання проблем, що постають перед конкретним індивідуумом,
його оточенням і людством у цілому.
Аналіз роботи свідчить, що за
минулий
навчальний
рік
значно
підвищився науково-теоретичний та
методичний
рівень
викладання
навчальних предметів, посилилась увага
до пошуку ефективних форм і методів
навчання. У процесі роботи виправдали
себе різні форми моделювання уроку,
індивідуальна та групова робота із
Відкритий урок біології на
обдарованими
інтерактивній основі
учнями.
Велика
увага приділялася учням з низьким рівнем знань.
Для них були організовані додаткові та
індивідуальні заняття з метою підвищення
мотивації до навчання.
Особливу увагу вчителі приділяють підбору
практичних завдань, послідовності їх виконання під
час уроку. Для цього вони використовують
різноманітні джерела, дидактичний і методичний
матеріали, факти з історії науки і техніки. Роль
учителя полягає в стимулюванні учнів до
самостійного просування сходинками навчання та
Хімічний уроквиховання.
дослідження
Основною формою проведення занять
залишаються уроки різних типів, але поряд із ними використовуються
лекції, семінари, практичні заняття. В організації освітнього процесу
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вчителі обирають раціональні методи і прийоми навчання, що
стимулюють активність учнів, підвищують у них інтерес до вивчення
математики, фізики, географії, біології, хімії та інформатики і сприяють
свідомому засвоєнню знань.
Робота вчителів кафедри спрямована на усвідомлення учнями
гімназії законів природи й Всесвіту, виховання бережного ставлення до
довкілля, формування екологічних знань і зв'язок їх з практикою
природоохоронної роботи, осмислення кожним того, що він є частиною
Всесвіту. Особливу увагу вчителі кафедри приділяють міжпредметним
зв'язкам курсів математики, інформатики, фізики, хімії, біології та
географії. Суттєве значення для формування наукового світогляду учнів
відіграють елементи історизму як на уроках, так і в позакласній роботі.
Протягом 2020-2021 навчального року
робота кафедри була спрямована на
вдосконалення
методичної
підготовки,
фахової майстерності вчителів та методики
проведення уроку.
Гімназисти
взяли
участь
у
Всеукраїнському учнівському фізичному
конкурсі «Левеня» в режимі онлайн, який дає
можливість учням перевірити свої вміння
застосовувати знання та інтуїцію на практиці,
позмагатися з ровесниками з усієї України та відчути радість успіху. У
конкурсі брали участь 19 учнів з 7 по 11 класи, і з них 11 показали
відмінний результат.
На уроках біології гімназисти разом з
учителем Боганець Н.П. реалізовували проєктні
технології. У результаті дослідницької і пошукової
діяльності створено колекції моделей клітин та
вірусів, буклети, інфографіку, плакати, презентації
із запропонованої тематики.
Згідно з річним планом гімназії у листопаді
2020 р. цікаво й
змістовно
було
проведено Фестиваль природничоматематичних дисциплін. Цього року
він проходив під гаслом: «Scientia Vinces.
Наукою переможемо?».
Кожного дня впродовж фестивалю
працювала
радіогазета
«Таємничі
справи вірусів». Також усі класи
випустили
природничо-математичні
стіннівки пізнавального характеру з теми «Неочікувані наслідки
пандемії. Як COVID-19 оживив природу на планеті».
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У рамках Фестивалю для учнів були проведені цікаві заходи:
З математики:
 конкурс відеороликів «Сам собі
фокусник» (учителі Мельник Н.В., Агєєва
С.В.);
 вікторина «Математика змінює світ»
(учитель Гайдуліна Л.Б.);
 виставка криптоарифметичних задач
«Розв’язуй! Міркуй! Відгадуй!» (учитель Романюк Г.М.);
 урок-конференція «Математичні методи та 3D-моделі в медицині
(учитель Пушкарук Т.М.);
 відеорепортаж «Медичні новини в цифрах та формулах» (учитель
Терещенко Л.М.);
З інформатики:
 комплексно-творчий
урок
«Людина vs комп’ютер. Лікування і
наслідки». (учителі Пугачова М.О.,
Арзуманян К.Р.),
 круглий стіл «Фейк & факт»
(учитель Кушнір С.Г.);
 онлайн-квест «По слідах вірусівзлочинців» (учитель Кушнір С.Г.);
 урок-дослідження «Роботи vs Віруси» (учитель Горбунова Є.В.);
 урок-гра «Інформаційний бум» (учитель Кушнір С.Г.);
 проблемно-пошуковий урок «Віруси у
житті&комп’ютері» (учитель Пугачова М.О.)
З географії, біології:
 дослідницький проєкт «Карта Європи –
статистика
розповсюдження
COVID-19»
(Савінайнен І.П., Бусюк В.В.);
 урок-семінар
«Світ
одноклітинних
еукаріотів» (учителі Голобородько В.Ю.);
 проєкти «Біорізноманіття. Віруси та
неклітинні форми життя» (учитель Боганець
Н.П.);
 виставка моделей і фотографій вірусів.
 спільний проєкт з математики та
біології «Прибульці чи творіння природи»
(учитель Боганець Н.П., Мельник Н.В.).
З хімії, фізики:
 диспут
«Мило
проти
вірусів»(учитель Теребіленко Л.В.);
 конкурс плакатів «Цікаві факти про
мило» (учитель Теребіленко Л.В.);
 вікторина
«Користь
фізики»
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(учитель Осика О.Б.);
 конкурс-інформаційних листівок «Фізики інформують. Шляхи
розповсюдження коронавірусу» (учителі Кравзюк Г.Г., Задніпрянець І.І.,
Осика О.Б.);
 урок «Подорож Сонячною системою» (учителі Кравзюк Г.Г.,
Задніпрянець І.І.);
 фізико-літературний конкурс «Фізика та астрономія в
українській поезії» (учителі Кравзюк Г.Г., Задніпрянець І.І.).
Учні
Скандинавської
гімназії
завжди із задоволенням беруть участь
у конкурсах з робототехніки: «FIRST
Tech Challenge», «MakeX Robotics
Competition», Всеукраїнський конкурс
UNICEF “Створи найбезпечнішу школу
мрії” на платформі Minecraft: Education
Edition, «WorldSkills Ukraine».
В останній день зими відбулися Всеукраїнські змагання з
робототехніки MakeX - 2021, де взяли участь і учні Скандинавської
гімназії. Наш заклад представляв 7 команд: 5 - молодшої ліги (6-13
років), 2 - старшої ліги (13-16 років). Команда «Ice Team» у складі
Мосєєва Павла і Пономаренка Романа (молодша ліга) виборола 2-ге
місце, а збірна команда «Miminosyky» в складі Хандельди Єлизавети й
Цвірової Альони від #RoboClub (тренери Єлизавета Горбунова і Павло
Алексєєв, молодша ліга) отримала номінацію «Командний дух». У
номінації «Найкращий ментор» перемогла наша тренер Горбунова Є.В.
Учителі
кафедри
із
задоволенням
беруть
участь
у
конкурсах
фахової
майстерності.
Теребіленко Л.В. нагороджена сайтом
«ВСЕОСВІТА» грамотою від проєкту
«ВСЕОСВІТА»
«За
активне
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій
у
Виставка моделей і
педагогічній
фотографій вірусів
роботі».
Упродовж 2020-2021 навчального року
вчителі кафедри Пушкарук Т.М. і Гайдуліна Л.Б
навчалися в Інституті післядипломної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка та
здали модулі фахової і вибіркової частини,
розмістили розробки уроків та зразки тестових
завдань на навчальних платформах «На Урок»,
«Всеосвіта» та «Учительський журнал online».
Починаючи з січня 2021 р., під керівництвом
Боганець Н.П. розпочато співпрацю з Екопарком
«Осокорки». Відбулося підписання угоди про
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партнерські зв’язки між адміністрацією парку та директором гімназії.
Було створено екологічний актив гімназії серед учнів 9-11 класів.
Дистанційне навчання.
З метою реалізації дистанційного навчання під час карантину
вчителі
кафедри
природничо-математичних
дисциплін
використовували різноманітні форми й методи.
Наша школа приєдналася до платформи G Suite for Education.
Навчальний заклад безкоштовно отримав доступ до хмарних сервісів,
які можна використовувати в навчальній діяльності як педагогами, так і
учнями. Це надало можливість створити інформаційно-навчальне
середовище школи. Учителі кафедри широко застосовували в
освітньому процесі ресурси інтернету.
Карантин
став
часом,
коли
дистанційні технології використовуються
не лише для навчання наших гімназистів.
Зокрема,
більшість
учителів
використовували сервіси для проведення
відеоконференцій Zoom та Google meet, під
час яких можна показувати екран,
демонструвати відео, презентації, опорні
конспекти, розв’язання завдань тощо.
Діяльність кафедри природничо-математичних дисциплін у 20202021 н.р. буде спрямована на вирішення таких завдань:
– забезпечення засвоєння та використання найоптимальніших
методів і прийомів навчання гімназистів;
– створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення
керівництва творчою діяльністю педагогів;
– визначення індивідуальних форм методичної роботи на
кафедрі, їх тематики й періодичності (консультації, співбесіди,
взаємовідвідування уроків, допомога вчителям, які одержали
рекомендації за результатами атестації);
– опановування
цифровими
технологіями
в
умовах
дистанційного навчання.

Вчителі кафедри природничо-математичних дисциплін

Кафедра естетичного та фізичного виховання
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Склад кафедри – 9
досвідчених вчителів: 6
учителів фізичної культури,
2
вчителі
музики
і
мистецтва,
2
вчителі
хореографії. Серед них:

Головною метою роботи вчителів кафедри у 2020-2021 н. р. було
створення умов для розвитку особистості школяра та її творчої
самореалізації засобами естетичного виховання та фізичної культури.
Практична реалізація цієї мети вчителями кафедри здійснювалася
на уроках та в позакласній діяльності з урахуванням внутрішньо
предметних, міжпредметних та інтегральних зв’язків. Протягом
відповідного періоду педагоги проводили відкриті уроки, виховні
заходи, організовували конкурси та змагання, відвідували семінари,
конференції, тренінги, ділилися досвідом роботи, підвищували рівень
фахової майстерності шляхом самоосвіти та курсової перепідготовки.
Методична робота вчителів кафедри була спрямована на
виховання в педагогів вимогливості до своєї праці, впровадження
інноваційних технологій навчання. При проведенні науковопрактичних, теоретичних семінарів залучалися психологи, методисти та
представники педагогічної науки.
Обрана вчителями кафедри методична тема «Розвиток особистості
й творча самореалізація гімназиста засобами естетичної та фізичної
культури» включає такі завдання:
–
формування мотивації та самовдосконалення;
–
забезпечення раціонального формування індивідуального
фонду рухових умінь і навичок, необхідних у житті;
–
виховання успішної особистості за допомогою технологій
саморозвитку;
–
створення методичної бази для модернізації виховного
процесу.
За цей період було проведено 5 засідань кафедри. У серпні 2020 р.
на методичній нараді опрацьовано організацію освітнього процесу у
2020-2021 н. р.
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Окрім засідань кафедри, учителі обговорювали актуальні питання
освітнього процесу, обмінювалися досвідом, опрацьовували методичні
матеріали, відвідували районні семінари, уроки досвідчених учителів.
У 2020-2021 навчальному році вчителі
організовували конкурси та змагання,
брали участь в шкільних та районних
святах, виставках, фестивалях, конкурсах та
патріотичних заходах.
У вересні на базі Київської інженерної
гімназії відбулося спортивно-видовищне
свято "Фестиваль спорту", до участі в якому
запросили й учнів Скандинавської гімназії.
Спортивне свято
Нашу команду було урочисто нагороджено
«Фестиваль спорту»
подякою «Спортивна гордість і надія
Дарниці». Учні 3-4-х класів брали участь у Всеукраїнському дитячому
футбольному фестивалі «Фестиваль чемпіонів ФФУ».
Дітей було
відзначено медалями, дипломами та цінними подарунками.

З великою зацікавленістю учні початкових класів сприймають
нестандартні форми проведення уроків: уроки-подорожі, свята, забави,
змагання. Уже традиційними стали інтегровані заняття з музики,
образотворчого мистецтва, фізичної культури, хореографії.
Метою кожного уроку фізичної культури в гімназії є формування в
учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров’я.
Учнів старших класів цікавлять уроки-практикуми, на яких вони
отримують не тільки спрямоване навантаження, а ще й наукове та
методичне його обґрунтування.
Учитель Козловська О.П., до Дня українського козацтва провела
спортивне свято «Веселі старти» для учнів 1-2-х класів.
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Учителі кафедри проходили онлайн навчання у жовтні, листопаді
та грудні. По закінченню курсу «Нова фізична культура» отримали
сертифікати .
У травні місяці відбувся районний етап військово-патріотичної гри
«Джура» серед молодшої групи. Змагання проходили у вигляді квесту
«Котигорошко». Всього брало участь 14 шкіл. Скандинавська гімназія
посіла 4 місце.

«Відкритий урок футболу» відбувся на початку травня. Для учнів
школи було організовано й проведено майстер-клас представниками
Української асоціації футболу. Цей захід проходив в рамках реалізації
проекту «Відкритий урок футболу, метою якого є популяризація
футболу, здорового способу життя та впровадження цінностей
здорового способу життя. Під час цього заходу учні не лише удосконали
свої навички гри в футбол, але й мали змогу поспілкуватися з
організаторами цього заходу.
Для учнів нашої гімназії цей захід став справжнім святом, оскільки
діти отримали масу позитивних емоцій і незабутніх вражень.

30 травня Театр танцю «Шарм» разом із художнім керівником
Валієвою О.В. виборов Гран-прі у Міжнародному конкурсі-фестивалі
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«Київська веселка» за підтримки Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради і телепроекту «Зіркафест».

Велику увагу педагоги приділяють роботі з обдарованими дітьми.
Створено банк даних художньо та спортивно обдарованих дітей гімназії.
Цих гімназистів вони готують до участі в конкурсах та змаганнях усіх
рівнів.
Завданням кафедри на 2021-2022 н.р. є:
 створення умов для всебічного розвитку творчої особистості
засобами предметів фізичного та естетично виховання;
 сприяти розвитку самостійності, ініціативності, творчості,
упевненості в собі для успішної реалізації в сучасному суспільстві;
 формувати в учнів стійку мотивацію до здорового способу
життя як основну умову зміцнення власного здоров’я;
 проводити уроки-практикуми, активно впроваджувати сучасні
інноваційні технології;
 урізноманітнювати форми і методи позакласної роботи,
активно залучати учнів до творчості (олімпіади, конкурси, змагання
тощо).

Вчителі кафедри естетичного та фізичного виховання

3. Діяльність психологічної служби. Стоп булінг
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До психологічної служби Скандинавської
гімназії
входить
практичний
психолог
Костенко Катерина Михайлівна, освіта вища;
соціальний педагог Кулик Ольга Ігорівна,
освіта вища.
Робота
психологічної
служби
проводиться відповідно до Положення про
психологічну службу системи освіти України
(наказ МОН України від 03.05.99 № 127, Закону
України «Про освіту» від 23.05.91, Закону
України «Про загальну середню освіту» від
13.05.99
№
651;
наказу
Міністерства
освіти і науки України від 07.06.01 № 439 «Про
внесення змін про положення про психологічну службу системи освіти
України»), наказу Міністерства освіти і науки України № 649 від 10.11.05
Типового положення про центри практичної психології і соціальної
роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.00 № 38.,
плану роботи гімназії на 2020/2021 навчальний рік.
Аналіз основних напрямків роботи.
Мета
роботи
психологічної
служби полягає в сприянні створенню
умов
для
соціального
та
інтелектуального розвитку здобувачів
освіти, охорони психічного здоров'я,
надання психологічної та
соціальнопедагогічної підтримки всім учасникам
освітнього процесу, відповідно до цілей
та завдань системи освіти.
Завдання психологічної служби:
- охорона і захист прав та інтересів дітей;
- психологічний супровід психічного, розумового, соціального і
фізичного розвитку здобувачів освіти;
- психологічна діагностика та аналіз динаміки психічного,
розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
- психологічний супровід адаптації до умов освітнього
процесу;
- реалізація розвивальних, профілактичних, просвітницьких,
корекційних програм з урахуванням індивідуальних,
гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
- консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу
з питань навчання, виховання здобувачів освіти,
особистісного та професійного розвитку;
- участь учнівської молоді у суспільно-корисній діяльності;
- упровадження політики академічної доброчесності у гімназії;
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- розбудова безпечного і здорового освітнього середовища у
Новій українській школі.
Виходячи з цього, психологічна служба працювала над проблемою
особистісного зростання та соціалізації учасників освітнього процесу.
Для цього службою гімназії упродовж навчального року була проведена
робота з здобувачами освіти, педагогічними працівниками та батьками
учнів
в
наступних
напрямках:
психодіагностична
робота,
консультаційна робота, корекційно-відновлювальна та розвивальна
робота, психологічна просвіта, навчальна діяльність, організаційнометодична робота, зв’язки з громадськістю.
Діагностичні дослідження.
У I семестрі :
- з
учнями
1
класів
проведена діагностика рівня
адаптації
першокласників до
шкільного
навчання
(за
методикою
“Мій
клас”
І.Лусканової)
- проведено діагностування
5-их класів , мета якого є:
встановлення
адаптивних
механізмів учнів при переході з
початкової до середньої школи; складання психолого-педагогічної
характеристики класного колективу.
Був
здійснений
контроль
за
адаптацією учнів 5 класу до нових умов
навчання: дослідження мікроклімату в
класному колективі, діагностика рівня
адаптації.
(Методики:
соціометричне
дослідження, адаптація до навчання в
середній школі А.В. Фурмана та тест на
рівень шкільної тревожності Філіпса)
- проведення соціальної паспортизації
гімназії; виявлення серед прийнятих здобувачів освіти дітей, які
перебувають під опікою, учнів із соціально незахищених сімей та сімей,
які перебувають у соціально - небезпечному стані;
У II семестрі з учнями було проведено:
- діагностичне
обстеження
учнів 9, 11 класів з метою
допомоги їм у профільному і
професійному
самовизначенні;
(використана
методика
профорієнтації Дж. Голланда).
- анкетування з використанням
Google форм щодо розуміння
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академічної

педагогічними та іншими працівниками політики
доброчесності, яка проводиться в гімназії;
- анкетування з використанням Google форм щодо розуміння
здобувачами
освіти
політики академічної доброчесності,
яка
проводиться в гімназії;
- анкетування з використанням Google форм обізнаності здобувачів
освіти на тему булінгу 9-10-х класів;
- проведення діагностики з використанням Google форм емоційнопсихологічного стану учнів 9-х класів.
Консультативна робота.
Протягом року проводилась консультативна робота з учнями,
батьками, педагогами. Основні запити
звернення: проблеми
в міжособистісних стосунках, підвищення самооцінки та впевненості у
собі, формування емоційно-вольової сфери, улагодження конфліктних
питань, профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання
психологічного тиску серед однолітків та корекція агресивної
поведінки.
Батьки зверталися, в основному, з наступних питань: психологічні
особливості дитини на різних етапах розвитку особистості; проблема
«батьки - діти»; формування позитивних рис характеру, профілактика
порушень навчальної дисципліни; психоемоційний стан самих батьків та
їх дітей пов'язаний з довготривалими карантинними обмеженнями.
У педагогічних працівників були наступні запити: труднощі у
взаємовідносинах у класному колективі, особливості поведінки та
неуспішність учнів, складнощі в організації роботи з колективом, з
окремими учнями.
Організаційно-методична робота:
Відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову
документацію працівників психологічної служби у системі освіти
України» розроблені нові зразки ведення документації:
- перспективний
план
роботи
практичного
психолога/
соціального педагога;
- журнал практичного психолога/ соціального педагога;
- облік проведення корекційних занять;
- протоколи індивідуальної психологічної діагностики;
- протоколи групової психологічної діагностики;
- протоколи індивідуальних психологічних консультацій.
Із організаційно-методичної роботи відбувається підготовка
практичного психолога до корекційно-розвиткової роботи, обробка
результатів діагностик, розробка інформаційних буклетів, методичних
рекомендацій для батьків, вихователів. Систематично відбувається
розповсюдження психологічних матеріалів (брошури, буклети,
інформаційні повідомлення, рекомендації) по класах відповідно до
проблем та запитів.
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Психологом підібрані методичні матеріали, розроблені пам’ятки
для батьків та вчителів: пам’ятка для батьків першокласників, для
батьків, які збираються працювати за кордоном.
Розроблено папки методичного матеріалу, до якої входять
профілактична робота (тютюнопаління, обізнаність з проблеми
ВІЛ/СНІДу), розробки занять для учнів початкових класів.
Підібраний інформаційно-методичний матеріал з питання
профілактики девіантної поведінки учнів.
У цьому році у гімназії була впроваджена “Скринька довіри”, з
можливістю звертатися до психолога анонімно, яка користується
популярністю серед старших класів з актуальних питань перехідного
віку.
Профілактична та просвітницька робота.
Просвітницька робота проводилась з учнями та педагогами:
- індивідуальні розвиваючі
заняття
з
розвитку
мислення, уваги, уяви,
пам'яті (1 кл.);
- проведено
лекції
з
використанням
відеоматеріалу «Іще раз
про СНІД» до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом.(9,10,11 кл);
- перегляд презентації «Торгівля людьми» 11 кл;
- лекція з використанням презентації з учнями 5-10 кл.
“Академічна доброчесність у закладі освіти”.
Психологічна служба гімназії бере участь у реалізації Національних
та Державних програм:
- Національної стратегії розбудови безпечного і здорового
освітнього середовища у новій українській школі;
- Державна програма запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі;
- Законів України «Про охорону дитинства» та «Про загальну
середню освіту»;
- Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми;
- Державної програми профілактики жорстокого поводження з
дітьми та насильства у родинах.
Труднощів та ускладнення у роботі психологічної служби.
Нерозуміння батьками учнів проблем та труднощів, безмежна
довіра дитині, гіперопіка або, навпаки, дефіцит уваги щодо дітей,
небажання співпрацювати та дослуховуватись до педагогічних та
психологічних порад.
Також виникали труднощі в реалізації плану роботи (запланованих
заходів) психологічної служби на 2020-2021 навчальний рік, пов’язані з
карантинними обмеженнями (дистанційною та змішаною формою
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навчання), а саме неможливість проведення вчасно (згідно з планом)
заходів у форматі офлайн (лекцій, тренінгів, виховних годин).
На наступний навчальний рік психологічна служба Скандинавської
гімназії бачить перед собою пріоритетними наступні завдання:
- розбудова безпечного і здорового освітнього середовища у
Новій українській школі;
- робота над підвищенням психологічної компетентності
вчителів;
- формування у підлітків навичок ненасильницького спілкування
з метою запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі;
- впровадження політики академічної доброчесності в гімназії;
- подальше вивчення правової бази та її застосування при
здійсненні соціально-правового патронажу;
- надання соціальної та психологічної допомоги кожному учню
незалежно від його можливостей та здібностей;
- поглиблення діагностичного напрямку роботи.

Стоп булінг
Булінг — це прояв нетерпимості до прав людини і форма
насильства, де постраждати може будь-хто, незалежно від гендерної
ідентичності та віку. У школі від булінгу страждають як хлопці, так і
дівчата. Жертвами цькування можуть стати навіть вчителі. Булінг
суперечить таким базовим поняттями, як толерантність, права людини,
взаємоповага.
Школа один із основних агентів гендерної соціалізації дитини.
Саме на педагогічних працівниках лежить відповідальність за те, щоб
вчасно виявити прояви булінгу і попередити його наслідки.
Протягом навчального року психологічною службою були
проведені такі заходи для попередження булінгу:
- онлайн-конференції з педагогічним колективом на тему: «Булінг
(цькування) в закладі освіти як явище»;
- лекції, години спілкування на тему попередження булінгу з
учнями 5-11 класів;
- лекції з використанням презентацій на тему «Безпека в інтернеті
та профілактика суїцидів» в 5-11 кл;
- тренінгово-корекційна робота, спрямована на профілактику
конфліктів та згуртованість колективу 3-4 класах за запитом
класних керівників;
- групове консультування учнів «Насильство в сім’ї: як себе
захистити» ( 7 – 9 кл.).

4. Проєктна діяльність
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Проєктне навчання дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже
ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання.
Численні дослідження вказують на те, що після його успішного
впровадження в учнів покращується мотивація до навчання та
підвищується рівень досягнень. Також така форма роботи допомагає
реалізувати частково програму ранньої профорієнтації учнів, аби в
майбутньому випускники свідомо обирали професію.
Оскільки навчання – це соціальна активність, яка відбувається в
межах учнівських груп, культури та минулого досвіду, через проєктну
діяльність учні мають можливість використовувати не лише знання з
навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати
спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній
команді й разом інтерпретувати результати своєї діяльності. Це також
дає можливість вчителям побачити учнів у новому світлі, допомагати їм
розвивати вроджені здібності в новий спосіб, що не вдається часом у
традиційній системі уроку. Крім того, часто проєктне навчання
реалізується через міждисциплінарні зв’язки, що виходять за межі
програми одного конкретного предмету. Це значно розширює
можливості вчителя і сприяє креативності, а учні часто мають завдання,
у процесі вирішення яких отримують практичні навички, непередбачені
в теоретичній частині навчального процесу.
Протягом 2020-2021 н.р. у гімназії реалізовувалися наступні освітні
проєкти:

Проєкт «Модель ООН: Сканді»
Модель ООН – освітня ролева гра, в ході
якої імітується засідання різних органів системи
Організації Об’єднаних Націй. Її учасники
виступають в ролі дипломатів, відтворюючи
роботу ООН. Вони представляють різні країни і
беруть участь в обговоренні поточних питань,
які стоять на порядку денному в ООН.
За рахунок імітації діяльності ООН, на
прикладі роботи різних органів організації,
учасники дізнаються про проблеми в різних регіонах світу та шляхи їх
вирішення ООН.
З 2008 року Скандинавська долучилася до моделіського руху,
створила власний проєкт «Модель ООН: Сканді» (керівник: учитель
історії Глотова Є.А.)
Сьогодні «Модель ООН: Сканді» стала платформою, що об’єднує
свідому та соціально активну молодь. Учасниками проєкту є учні 6-11-х
класів гімназії. Старшокласники в ході підготовки та самої гри
набувають комунікативних, ораторських навичок, вміння працювати в
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команді, ухвалювати компромісні рішення, проєкт заохочує молодих
людей взяти на себе роль світових лідерів.
Протягом 2020-2021 н.р. учасники проєкту взяли участь у низці
конференцій, частина з яких відбувалася в онлайн-форматі:
03
жовтня
відбулася
VI
регіональна
науковопрактична
конференція «Модель ООН: Сканді
Юніор–2020»,
темою
якої
стало
“Екологічне
майбутнє
спільними
зусиллями”. Під час Моделі працювали
чотири комітети, а саме: Всесвітня
організація охорони здоров'я (ВООЗ) —
консолідація
світової
спільноти
у
боротьбі
із
негативним
впливом
погіршення екологічної ситуації на здоров'я людини; Міжнародне
агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) — роль ООН у вирішенні
проблеми радіоактивного забруднення як фактора руйнування
навколишнього середовища;⠀Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) —
консолідація країн-учасниць Організації Об'єднаних Націй вирішення
проблеми зменшення розмірів і об'ємів Вічної мерзлоти; Економічна та
Соціальна Рада (ЕКОСОР) — необхідність вибору шляхів раціонального
використання й відновлення природних ресурсів.
- 28-29 листопада відбулася регіональна
конференція старшокласників "Модель ООН:
Сканді - 2020". Тема конференції: "Роль ООН у
формуванні та підтриманні нового світоустрою".
У роботі Моделі взяли участь 20 команд
навчальних закладів із різних куточків України,
зокрема з Києва, Мелітополя, Сєвєродонецька,
Старобільська, Миколаєва, Одеси, Харкова,
Кропивницького, Полтави. Під час конференції
працювали
наступні
комітети:
Генеральна
Асамблея
(GA).
"Переукладання договору з нерозповсюдження
ядерної зброї"; Програма розвитку ООН (UNDP ).
"Основні критерії впровадження реформи
децентралізації"; Комітет ООН з використання
космічного простору в мирних цілях (COPUOS).
"Створення правової бази для діяльності
приватних корпорацій з освоєння космосу";
Світова Енергетична Рада (WEC). "Шляхи
попередження
енергетичної
кризи
та
встановлення
енергоефективності
задля
економічної безпеки світу";
Програма ООН з навколишнього
середовища (UNEP). "Консолідація країн-учасниць ООН з вирішення
питання щодо запобігання руйнації купола "Рунит". У Міжнародній
Моделі, до якої долучилися представники України, Грузії, Вірменії,
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Польщі та Бельгії, працювали два комітети - Security Council та Human
Rights Council.
- 2-4 квітня команда моделістів зі
Скандинавської гімназії стала частиною IV
Обласної Моделі ООН у місті Сєвєродонецьк
Луганської області. Упродовж трьох днів
учасники конференції імітували роботу
Економічної та Соціальної Ради ООН
(ЕКОСОР) і Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Розглядали палкі та актуальні теми
сьогодення:
«Наслідки
пандемії
коронавірусної хвороби на світову економіку» й «Участь дітей у
військових конфліктах». Результатом роботи стали написані
конструктивні підсумкові документи. Треба відзначити, що захід
відбувся у співпраці з благодійною організацією «Восток SOS» та
Сєвєродонецьким багатопрофільним ліцеєм.
- 5-6 червня команда
гімназії
взяла
участь
у
Всеукраїнській Моделі ООН у
Харкові. Організаторам вдалося
провести ELSAMUN в офлайнформаті в одному з найкращих
університетів країни - імені
Каразіна.
У
робочий
час
гімназисти відстоювали інтереси
Російської Федерації та Держави Ізраїль. Гімназисти гідно виступили
серед студентських команд. Конференція виявилася змістовною та
якісною.
- у 2021 р. розпочато підготовку до міжнародної «Моделі
ООН:Сканді-2021». Новими партнерами гри стали: муніципальна школа
міста Копенгагена (Данія), україно-данська організація «Молодіжний
дім», представництво ООН в Україні. Створено україно-данський
Секретаріат, до якого увійшли школярі обох країн. Організатори проєкту
планують залучити до «Моделі ООН: Сканді-2022» учнів з країн Європи,
Азії та Америки.
У чому цінність проєкту «Модель ООН: Сканді»? Це, перш за все,
пізнавальна конференція, і, звичайно, учні під час підготовки до неї
розвивають в собі вміння працювати з різними джерелами інформації,
створювати
й
опрацьовувати
дипломатичні
документи.
Старшокласники вчаться критично мислити, вести дискусії, знаходити
компроміси і приймати правильні рішення. Участь гімназистів у проєкті
- це можливість самовдосконалення та самореалізації.

Проєкт STEM-освіта
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Протягом 2020-2021 н.р. учні гімназії взяли участь у наступних
програмах з робототехніки (керівник: учитель інформатики
Горбунова Є.В.):
WorldSkills Ukraine 2020.
Жовтень-листопад - WORLDSKILLS INTERNATIONAL — це
міжнародна некомерційна асоціація. Місія проведення конкурсу— це
професійна орієнтація молоді, а також впровадження в систему
вітчизняної професійної освіти кращих міжнародних напрацювань.
Змагання проводяться у формі конкурсу професійної майстерності, де
учасник повинен продемонструвати всі свої навички за певну кількість
часу, виконати ряд практичних завдань. Офіційно асоціація була
заснована в 1953 році, проте перші змагання проводилися вже в другій
половині 1940-х років. Конкурс «WORLDSKILLS INTERNATIONAL» — це
своєрідні олімпійські ігри для учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, молодих кваліфікованих робітників і фахівців у віці від
18 до 22 років. У діяльності організації беруть участь 74 країни. На
сьогоднішній день це найбільше змагання з подібних у світі. Учні
гімназії брали участь у двох компетенціях для юніорів: Мобільна
робототехніка та Мехатроніка.
FIRST Tech Challenge.
FIRST Tech Challenge – є глобальною програмою
освіти в області робототехніки, яка призначена для
дітей віком від 12 до 18 років. Це не лише процес
створення роботів, а можливість поборотися за
перемогу в форматі альянсу команд.
Мета змагань: виховати лідерів, які зможуть
приймати самостійно рішення та згодом конкурувати
на ринку праці. Це набагато більше, ніж просто
створення роботів. Командам, до складу яких входять
до 15 учасників (учні 6-11 класів), пропонується розробити,
сконструювати, запрограмувати власного робота та керувати ним на
змаганнях у формі альянсу з іншими командами, з метою вирішення
конкретних тематичних завдань, які є аналогами глобальних проблем.
Гра роботів змінюється кожного сезону і є справжнім вибухом у світі
змагань із робототехніки. Учасники FTC розвивають свої STEM-навички,
практикують інженерні принципи, усвідомлюючи
цінність наполегливої праці, інновацій та роботи в
команді.
Протягом року команда учнів 7-9 класів активно
готувалися до участі у Всеукраїнських змаганнях FTC.
MakeX Robotics Competition
Платформа змагань з робототехніки, створена з
метою формування сучасних навичок у молоді,
спрямована надихати ентузіазмом на творчість, обмін
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та співпрацю через змагання з робототехніки, формування STEAM
спільнот тощо. У міжнародних змаганнях MakeX щороку беруть участь
більше 12 000 команд з 60 країн світу.
Поточного року команда учнів гімназії брала участь у змаганнях:
- вересень-жовтень - MakeX Spark online-Competition. Smart Links.
Учні гімназії стали кращими у номінаціях «Best Creativity» та
«Young Designer»;
- лютий – команди гімназії стали
учасниками у всеукраїнських
змаганнях
з
робототехніки
MakeX Robotics Competition –
Ukraine 2021. Команда ICE team
(Мосєєв
Павло,
10
років,
Пономаренко Роман, 9 років)
посіла 2 місце в групі elementary
(6-13 років);
- травень – гімназисти взяли участь у міжнародних онлайн
змаганнях, які проводила Італія –MakeX Robotics Competition –
ITALIA 2021. Було підготовлено 2 команди групи elementary: ICE
team (Мосєєв Павло, 10 років, Пономаренко Роман, 9 років) та
Technounion Asys (Бусюк Анастасія, 8 років). В цьому змаганні
команди посіли 1 місце у своїй віковій групі;
- травень-червень - учень гімназії Пономаренко Роман (9 років)
взяв участь у MakeX Spark online Competition. Code for health.
Smart City School Hackathon
У грудні в стінах Smart City
Hub у рамках реалізації проєкту
Громадського бюджету-2020 міста
Києва розпочався дитячий хакатон
Smart City School Hackathon.
Команди гімназії, а саме «КріспіМюслі» (старша ліга, Дацюк
Володимир та Стрілецька Марія),
«Кіберпунк»,
«Міміносики»
(молодша ліга, Толстікова Софія та Гончаров Ярослав), взяли активну
участь у цьому заході. Під час хакатону учасники повністю занурилися у
програмування, проявили
свої IT-знання, навчилися вправно
користуватися технологіями. Вони виконували завдання та
програмували робототехніку в режимі реального часу під керівництвом
менторів.
Серед 34 команд різних вікових категорій скандинавці взяли III
місце у старшій лізі («Кріспі-Мюслі»), а команда «Міміносики» була
відзначена призом за дизайн найкрутішого робота!
Всеукраїнський конкурс UNICEF “Створи найбезпечнішу школу мрії”
на платформі Minecraft: Education Edition.

68
Червень - ЮНІСЕФ Україна розпочала всеукраїнський конкурс для
шкіл, який дозволяє дітям переосмислити нинішні реалії освітнього
процесу та реалізувати найбезпечнішу віртуальну школу мрії в часи
пандемії. Конкурс відбувається на навчальній платформі Minecraft:
Education Edition. Школярі гімназії стали учасниками цієї програми.

Проєкт Екопарк «Осокорки»
Співпраця з Екопарком «Осокорки»
Робота в проєкті розпочалася у січні 2021 р з
підписання угоди про співпрацю між адміністрацією
парку та директором гімназії Пушкарьовою Т.Е..
У рамках проєкту було створено екологічний
актив гімназії з учнів 9-11 класів. Вони провели:
- опитування серед гімназистів 8-11 класів «Що
я знаю про Екопарк «Осокорки?», в якому взяло
участь 138 респондентів;
- 2 лютого, у День водно-болотних
угідь, для учнів 5-9-х класів старшокласники
провели презентацію проєкту Екопарку
«Осокорки» (радіогазета,
бліц-екскурсії,
відеопрезентація);
- 22 березня, у Всесвітній день водних
ресурсів, учні 11-х класів у дистанційному
режимі провели екологічні хвилини з
демонстрацією відеоматеріалів за проєктом;
- 29 березня учні 9-11-х класів взяли участь в акції «Година Землі»;
- 22 квітня, у Міжнародний день Землі, старшокласники провели
екологічну онлайн конференцію «Сталий розвиток та
раціональне природокористування»;
- у травні, під час Тижня екологічної освіти, в
якому взяли участь учні 9-11-х класів, відбулася
зустріч з представником Екопарку «Осокорки»
Солобаєм Ю.В., який представив концепцію Екопарку
«Осокорки» та створення міжнародного каталогу
«Птахи парку «Осокорки». Члени екологічного активу
долучилися до велопатрулювання території парку з
метою захисту видів рослин, які внесені до Червоної книги України.

Робота з обдарованими дітьми.
Місія Нової української школи – це допомогти розкрити та
розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини, адже кожна
особистість неповторна, наділена від природи унікальними здібностями,
талантами і можливостями. Тому пріоритетним напрямом діяльності
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педагогічного колективу гімназії є створення системи пошуку, навчання,
виховання та підтримки обдарованої молоді як важливого чинника
формування умов для становлення особистості.
У гімназії створено й постійно поповнюється банк даних
обдарованих дітей, проводяться заняття факультативів, працює наукове
товариство учнів гімназії «Ерудит». У школярів є можливість
відвідувати спортивні секції та художні гуртки.
Підготовка учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад є однією
з базових складових системи роботи з обдарованими учнями,
результати виступу учнів на всіх етапах олімпіад – важливий показник
якості роботи вчителя. Участь в олімпіадах дає можливість проявити
свої навчальні компетентності інтелектуально обдарованим учням,
продемонструвати
рівень
самоорганізації,
аналітико-синтетичні
здібності, оригінальність мислення.
У зв’язку з карантинними обмеженнями цього року відбувся тільки
шкільний етап Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Всього в
I (шкільному) етапі взяли участь майже 800 учнів, 232 з них стали
призерами.
Розвитку особистості, її вміння реалізовувати в практичній
діяльності набуті під час навчання знання сприяє науково-дослідницька
діяльність учнів в межах Київського територіального відділення Малої
академії наук України та робота в гімназійному науковому товаристві
учнів «Ерудит». Всеукраїнський конкурс-захист учнівських науководослідницьких робіт Малої академії наук України цьогоріч проходив в
онлайн режимі. На II (міському) етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН учні гімназії вибороли два призові місця:
Грищук Тимур (8-Д кл.) – III місце у секції мистецтвознавства; Хрол Ада
(11-В кл.) – III місце у секції української літератури; двоє учнів
нагороджено грамотами: Хрол Катерину у секції української літератури,
Мовчан Юлію у секції історичного краєзнавства.

Постери до учнівських науково-дослідницьких робіт

5. Виховна робота
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Модернізація сучасної освіти, вдосконалення її системи й
спрямованості передбачає пошук шляхів підвищення якості освітнього
процесу. Під час планування виховної роботи на 2020-2021 н.р.
враховувалися ступінь зайнятості дітей навчанням та інші суспільно
корисні справи, рівень їх досвіду та організаційні навички.
Однією з найбільш важливих проблем у повсякденній діяльності
адміністрації та всього педагогічного колективу – знайти підхід до
кожного учня, сприяти його особистісному розвитку. Сучасна школа має
завдання:
виховувати
відповідальну
особистість,
свідомого
громадянина своєї держави, що уміє самостверджуватись, прагне
змінити на краще життя людей та держави.
Виховна робота спрямована на виконання завдань:
– Формування громадянина, якому притаманні високі моральні
ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність за
виконання громадянського обов’язку;
– виховання поваги до Конституції, законів держави, прийнятих у
ній правових норм, формування потреби в їх дотриманні,
розвиток високої правосвідомості;
– формування вмінь, необхідних для участі учнів у житті
суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей;
– виховання дисциплінованості, працьовитості, завзятості, почуття
дбайливого господаря своєї землі, піклування про природу,
екологію;
– формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями
свободи, правами людини та громадською відповідальністю;
– забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й
вихованості особистості;
– розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді,
забезпечення умов її самореалізації;
– забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, зміцнення
здоров’я, формування потреби здорового способу життя.
Педагогічний колектив гімназії керувався у своїй роботі
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», Конвенцією про права дитини, Державною
національною програмою «Освіта України ХХІ століття», концепцією
демократизації українського виховання, концепцією національнопатріотичного виховання.

Національно-патріотичне виховання
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Із метою реалізації змісту національно-патріотичного та
громадянського виховання в Скандинавській гімназії протягом
навчального року проведено низку заходів до подій, якими жила країна
протягом 2020-2021 н.р., до річниць знаменних дат в історії України, з
нагоди відзначення національних свят та міжнародних днів ООН,
вшанування пам’яті видатних українців тощо. Одним із пріоритетних
напрямків роботи закладу було проведення заходів щодо відзначення
річниць Євромайдану, АТО, визволення України, Києва та Дарницького
району від німецько-фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня
пам‘яті та примирення та інших знаменних подій.
У холі школи оформлені стенди «Державна символіка України»,
атрибути Скандинавської гімназії. Такі ж куточки має кожен клас.
Протягом року учні готували повідомлення, якими інформували
однокласників про політичні новини нашої
країни та світу.
Учителі
ознайомлюють
дітей
з
традиціями,
звичаями
та
культурним
надбанням українського народу не тільки
теоретично, а й практично. У всіх класах
обов'язковими є виховні години, на яких
вивчаються основні закони нашої держави,
наприклад: «Україно моя, Україно, я для тебе на
світі живу», «Вишиванка – українська традиція»,
«Від роду до народу слався, Україно», «Наш стяг
у золоті й блакиті», «Солов’їна, барвінкова
українська рідна мова», диспут «Як бережемо
З Україною в серці
рідний край».
Метою національно-патріотичного виховання є формування
свідомого громадянина, патріота, тобто людини з притаманними їй
особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом
мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на
самовдосконалення та розвиток демократичного громадянського
суспільства в Україні. Ці якості мають органічно поєднуватись із
потребою й умінням діяти компетентно й результативно.
Протягом року відбулися зустрічі з воїнами АТО, гімназисти стали
учасниками різних заходів та свят, відвідували різноманітні виставки та
музеї. Кожна зустріч мала величезне значення для учнів гімназії.
Учні долучилися до благодійної акції. На звернення наших батьківволонтерів діти зібрали подарунки для військових: солодощі, каву, чай,
мед, засоби особистої гігієни. Також школярі передали малюнки та
листи для наших воїнів, які знаходяться в зоні бойових дій.
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Допомога військовим

Напередодні державного Дня захисника України і Дня українського
козацтва в гімназії відбулося свято.
Шкільний
ранок
розпочався
радіогазетою"Ми
нащадки
козацького роду, а гімназисти 8-Д,Є
класів узяли участь в урокахпрезентаціях про життя легендарної
Марусі Чурай та історію її пісні
"Засвіт встали козаченьки". Учні 7,11
класів підготували інформаційний
вісник про захисників нашої країни.
До Дня Гідності та Свободи

Книжкова виставка «Ми - козаки, ми

- гордість України», з якою можна було
ознайомитись у бібліотеці, розповідала
про історію козацтва.
21
листопада
в
Україні
відзначають День гідності та Свободи.
Старшокласники та учителі гімназії
долучилися до вшанування пам'яті
громадянського подвигу учасників
революції.
День
розпочався
з
радіогазети, у якій учні розповіли
історію появи цієї знаменної дати та
згадали про події на Майдані Незалежності.
Вихованці закладу ознайомилися
До Дня козацтва
з
фотовиставкою про подвиги героїв.
Протягом дня вчителі провели для
гімназистів тематичні екскурсії, під
час яких нагадали хронологію
трагічних
подій.
Метою
запровадження пам'ятної дати стало
донести до сучасного і майбутніх
" Пам’яті Героїв Небесної Сотні"
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поколінь об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку
21 століття, а також вшанувати мужність, патріотизм громадян, які
стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини,
національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
Голодомор 1932-1933 рр. - одна із найбільш
трагічних сторінок історії українського народу ХХ
століття. 23 листопада в гімназії відбулися заходи
щодо вшанування жертв геноциду українського
народу.
Учні підготували інформаційну радіогазету,
долучилися до громадської акції "Запали свічку
пам'яті". В актовій залі старшокласники
переглянули документальний фільм про події
1932-1933 рр. Сповідь очевидців вражає своєю
правдивістю, цифри приголомшують, побачені
події дають можливість стати свідком тих
страшних років, відчути біль і страждання кожної
жертви.
" Запали свічку пам’яті"
Подібні заходи, що відбуваються в гімназії і
в нашій країні, спрямовані на збереження й
відновлення національної пам'яті, сприяють єднанню українців.
Невід’ємною складовою національно-патріотичного виховання є
родинні свята.
Разом з батьками та вчителями учні початкової школи
організовували різноманітні майстер-класи, виставки малюнків. Заходи
є запорукою доброзичливих, дружніх взаємин із однокласниками,
батьками та створюють комфортний простір для гармонійного розвитку
дитини.

Правове та превентивне виховання
Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної
та соціально-економічної ситуації в державі вимагають визначити
правове виховання та правову підготовку як пріоритетні напрями в
освіті. Особливого значення набуває особистісно орієнтований підхід,
коли в центрі освітнього процесу– інтереси дитини, її потреби та
можливості, права окремої особистості. Загальновідомо, що моральний
стан будь-якого суспільства залежить від того, як воно ставиться до
своїх дітей. Якщо сьогодні юні громадяни визнаються самостійними
особистостями зі своїми правами, то в цьому є велика заслуга сучасних
стандартів прав людини, прав дитини, системи правової освіти та
правового виховання школярів, яка існує в суспільстві.
У гімназії протягом року проводилася систематична робота щодо
попередження виникнення будь-яких негативних явищ в учнівському
середовищі. У жовтні відбувся Місячник правових знань, під час якого
гімназисти провели тематичні години спілкування, опитування,
вікторини, оформили експозиції. Також до навчального закладу були
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запрошені представники соціальних служб, які проводили лекції для
учнів. За потреби розглядалися питання попередження правопорушень
та надавалась інформаційна підтримка класним керівникам, учням
стосовно дітей, які потребують особливої уваги. Соціально-психологічна
служба гімназії регулярно проводила з учнями та батьками
профілактичну роботу у вигляді тренінгів, виховних бесід, лекцій,
профілактичних годин.
Традиційно у вересні відбувся
місячник «Увага! Діти на дорозі!», під
час якого учні початкових класів
разом із учителями та вихователями
розробили
карти-маршрути
найбезпечнішого руху від дому до
школи. Були проведені виховні
години, вікторини, виставки малюнків
"Безпечна дорога".
Увага! Діти на дорозі!
Бібліотекар Лісова О.А. ознайомила
учнів 2-х класів із повчальним змістом
книг "Безпека на дорозі" та "Правил дорожнього руху для дітей". Діти 3Г класу провели інтерактивну подорож "Вулицями міста". Учні 4-Г класу
на практичному занятті "Азбука доріг" повторили правила дорожнього
руху, користування велосипедом та поведінки в транспорті.
Вихователі груп продовженого дня через розвивальні ігри вчили
дотримуватися правил дорожнього руху.
Класні керівники 5-х класів підготували й провели цікаві виховні
заходи, де школярі повторювали правила дорожнього руху,
змоделювали небезпечні ситуації на дорозі, склали поради, як бути
уважними.
У рамках Місячника правових знань із учнями середніх класів були
обговорені публікації в пресі. Використовувались у роботі спеціально
створені презентації: «Що таке правомірна поведінка», «Ми – діти світу»,
«Торгівля людьми», «Права людини» та ролики соціальної тематики.
У гімназії створено інформаційні куточки, стенди з правової
тематики,
змістом яких є правові норми, шкільні нормативні
документи, «Загальна декларація прав людини», «Конвенція про права
дитини», Конституція України, права дітей в ілюстрованому матеріалі.
У гімназії проведено анкетування на визначення рівня обізнаності
учнів з питань ВІЛ/СНІДу, стану вживання учнівською молоддю
наркотичних речовин, тютюнопаління, алкоголю, проведено виховні
години з елементами тренінгових занять з таких тем: «Школа проти
СНІДу», «Якщо ти потрапив у наркозалежність», «Куріння та вживання
спиртних напоїв не лише особиста справа», «Безпека дітей в Інтернеті»,
«СНІД. Про це необхідно знати» та ін. З учнями молодших класів
відбулися спеціальні тренінги з демонстрацією відеофільму «Острів
здоров’я – дитинства край. Завжди для себе його відкривай», «Проблеми
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життя та довголіття», а також лекційні заняття з елементами тренінгу
«Роздуми про здоров’я», «Сім’я як носій духовних традицій».
Однією зі складових
правової освіти є конференція
старшокласників «Модель ООН: Сканді-2020». Хоча пандемія й внесла
свої корективи, але навіть у форматі онлайн регіональна конференція
старшокласників вкотре довела, що ця гра - не просто хобі, а стиль
життя для сучасної креативної молоді, яка цікавиться не тільки
глобальною політикою, але й усім світовим порядком у цілому.
Результатом будь-якої Моделі ООН є
прийняття резолюцій від кожного комітету. І
хоча не всі документи були підтримані й
проголосовані делегатами, робота над їх
створенням здійснена змістовно й досить
потужно.
Цікавим фактом є те, що Модель ООН у
Скандинавській гімназії створюється «дітьми і
«Модель ООН: Скандідля дітей». Це потребує значних зусиль,
2020»
відповідальності, лідерських здібностей і
вільного часу. Та, незважаючи на це, учні Скандинавської гімназії,
починаючи з сьомого класу, долучаються до цього заходу.
У травні на нашому новому
футбольному
майданчику
«Веселі нотки»
представники Української асоціації
футболу провели майстер-клас для
юних спортсменів. Так ця організація
допомагає популяризувати футбол,
підтримувати здоровий спосіб життя,
створювати й розвивати шкільні
стадіони.
Також
наші
гуртківці
отримали в подарунок футбольні м’ячі,
Майстер-клас для юних
які так необхідні для тренувань.
спортсменів
Як отримати посвідчення водія, які
транспортні
засоби
необхідно
реєструвати які особливості дотримання
дорожнього руху при користуванні
самокатами,
гіроскутерами,
велосипедами тощо. Відповіді на ці та
інші питання школярів проінформували
працівники Регіонального сервісного
центру ГСЦ МВС в Київській області
Ще раз про дорожній рух
Євгеном Маріним та Світланою Полин.
Адже автомобілі й інші сучасні
транспортні
засоби
потребують
надзвичайної
уважності
й
інформаційної обізнаності молодих людей.
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Превентивне виховання спрямоване створити умови для
формування та виявлення в соціальному просторі сталої, безпечної,
відповідальної поведінки дітей на основі сформованого світогляду,
правового імунітету, здатності до супротиву щодо негативних впливів
соціального середовища групи та окремих осіб. Тому в гімназії протягом
року проводяться профілактичні заходи.

Естетичне виховання
У процесі естетичного виховання важливу роль відіграє вміння
навчити учнів розуміти й сприймати красу. Людина не може залишатися
байдужою до навколишнього світу.
Завдання естетичного виховання — створення умов, які б сприяли
розвитку емоційної сфери учнів, багатство якої свідчить про розмаїтий
глибокий внутрішній світ людини. Рівень такого мислення залежить від
розумового виховання, вміння здійснювати мисленнєві операції.
У процесі естетичного виховання учнів, прищеплення їм почуття
прекрасного формується позитивне ставлення до навколишньої
дійсності. Діти не лише милуються красою природи чи пам'ятками
культури, а й бережуть й захищають їх.
Важливе значення має виховання в школярів естетики поведінки
— охайності в одязі, красивої постави й манер, уміння триматися
невимушено, природньо, виховано й відповідно до етикету виявляти
свої емоції. Ці якості тісно пов'язані з мораллю особистості.
На розв'язання завдань естетичного виховання спрямована також
позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, цінною в цьому
вихованні є участь школярів у роботі гуртків художньої самодіяльності,
літературних об'єднань, музичних ансамблях, шкільному театрі.
У Скандинавській гімназії значна увага приділяється всебічному,
гармонійному розвитку особистості і, зокрема, естетичному вихованню.
Гарбузовий
тиждень
у
гімназії стає традиційним, а заходи
під час нього яскравішими й
колоритнішими.
У
початковій
школі
гарбузилися
досхочу:
проводили
майстер-класи,
вікторини, виставки, пізнавальні
уроки. Біля
фотозони,
чудово
оформленої учнями сьомих класів,
День Гарбуза
мали можливість побувати всі
охочі.
День Люсії, що святкується 13 грудня кожного року, є однією з
найважливіших культурних традицій Швеції з його головним символом
– образом Люсії, що несе світло у темряві шведської зими. Наші
гімназисти завжди причетні до цього автентичного заходу.
Чудовий настрій панував 21 лютого з нагоди Міжнародного дня
рідної мови, під час якого були проведені цікаві, яскраві заходи.
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Розпочався день радіогазетою "Сторінками української писемності". А в
бібліотеці можна було ознайомитись із книжковою виставкою "Там, де
живе рідна мова, живе український народ!"
Напередодні Дня української писемності та мови старшокласники
гімназії долучилися до Всеукраїнської акції - диктанту національної
єдності.

Міжнародний день рідної мови

Також
учні
гімназії
долучилися до святкування Дня
народження гімназії. Журі в складі представників учнівського
самоврядування, педагогів та батьків переглянуло відеоролики наших
гімназистів: презентації колективів п’ятикласників, екологічні проєкти
«Ми рятуємо планету» від учнів 6-х класів, патріотичні виступи «Ми
українці! Україна - це я!» сьомої паралелі, закордонний фест
«Подорожуючи світом» восьмикласників.
Диктант національної єдності

Міс та Містер 2021

День народження гімназії

Найважче було визначити пару старшокласників «Міс та Містер»,
які цьогоріч представляли візитку та домашнє завдання.
У травні в гімназії пройшов традиційний День вишиванки. Це
свято стало ювілейним і було присвячене 15-річчю Всесвітнього дня
вишиванки. У закладі відбулися тематична
радіогазета, фотовиставка, а в бібліотеці книжкова виставка «Вишиванка - свято
української душі».
У березні було зелено та весело в
гімназії, адже ми відзначали культове
ірландське свято - День святого Патрика!
День святого Патрика
Традиційним кольором Дня є зелений, і саме
тому учні одягли кольорове вбрання, а
вчителі прикрасили класи відповідними декораціями та підготували
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безліч цікавих конкурсів та завдань. Також обов’язковим атрибутом
свята є трилисник конюшина, з яким протягом дня ходили учні та
вчителі англійської мови.
Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно
забезпечується різними ланками освітнього процесу. Виходячи з вище
зазначеного, можна стверджувати, що основою естетичного виховання є
ідея комплексного підходу, щоб різні види мистецтва постійно
взаємодіяли між собою в процесі впливу на дитину. Формування у
школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, світосприйняття
багато в чому визначає їхнє подальше майбутнє, активну участь у житті
країни.

Екологічне виховання

Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого
покоління у сфері екологічного виховання – формування почуття
відповідальності, розуміння необхідності піклування про навколишній
світ. Одним із завдань сучасної школи є підвищення екологічної
грамотності учнів, формування звички бережливого використання
природних ресурсів, гуманної позиції у ставленні до природи, виховання
любові й поваги до оточуючого середовища, уміння бачити красу
навколо себе, розвиток почуття прекрасного. У середніх і старших класах
метою такого виховання є усвідомлення учнями масштабів екологічної
кризи, знання й розуміння причин і наслідків негативного впливу
людства на природне середовище, продукування нових ідей зі
збереження довкілля.
Протягом року в гімназії з цією метою проводилися уроки з
екологічного виховання, інтегровані заняття
екологічного змісту, різноманітні ігри, конкурси
малюнків, виставки робіт учнів із неживого
природного
матеріалу.
Також
необхідно
зазначити, що виховна ефективність екологічної
діяльності зростає за умови, коли учні є не лише
виконавцями, а й організаторами, саме тому
велика
увага
приділяється
власним
дослідженням і розробкам учнів, у яких діти
висловлюють своє бачення сучасних проблем.
З учнівської ініціативи в Скандинавській
гімназії
проводились
різноманітні
акції,
спрямовані на виховання екологічно грамотної
поведінки в природному середовищі, гуманного Сортуємо сміття
правильно
ставлення до природи.
Скандинавська гімназія разом із Kyiv Smart
City School та компанією «Екосток» розпочинає довгоочікуваний проєкт
з правильного використання сміття. Три спеціальних екозони з
розподільними контейнерами для паперу, пластику та кришечок
організовано на блоках старшої, початкової школи та біля їдальні.
Вчимося разом сортувати сміття й робити нашу планету чистішою.
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Щороку 2 лютого весь світ відзначає День водно-болотних угідь,
аби ще раз нагадати представникам влади та бізнесу, що їхня втрата —
одна з найбільших загроз для існування не тільки рік та водойм, але й,
без перебільшення, усього людства. У цьому році Скандинавська
гімназія разом з представниками екопарку «Осокорки» долучилася до
відзначення цієї важливої події.
Зранку для усієї гімназійної спільноти пролунала радіогазета, яку
підготували одинадцятикласники Тетяна Луцик та Микита Іванчук.
Протягом дня десятикласники, представники екологічного активу
гімназії, проводили стендові виступи, залучаючи учнів гімназії бути не
байдужими до проблем збереження
природних
екосистем.
Місцина
екопарку «Осокорки» належить до
водно-болотних угідь. Вони дивом
збереглися поруч з мегаполісом і
потребують
збереження
та
дбайливого ставлення.
Для відпрацювання евакуації на
День Цивільного Захисту
випадок виникнення надзвичайних
ситуацій
природного
та
техногенного характеру. Учні взяли
участь у практичних заняттях, на
яких відбулася евакуація школярів із приміщення гімназії, проведені
виховні години та бесіди з питань запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій.
Окрім опанування програм із різних предметів, гімназисти
здійснили екскурсії цікавими місцями нашого міста і країни,
збагатившись знаннями про історію, культуру та традиції свого народу.
Так, учні 5-А та 7-А класів отримали насолоду від поїздки до музеїв м.
Переяслав-Хмельницького, натомість 7- В клас пізнавав історію князя
Заліського у Володарському р-ні на Київщині.
10-В та 10-Г класи долучилися до народної культури та традицій у с.
Пирогово, а 7-Б та 7-Г класи побували у центрі духовності - Києво Печерській лаврі. 8 - Є вивчав флору нашого регіону в ботанічному саду
ім. Фоміна, парку Т. Шевченка. Враження від усіх екскурсій матимуть
своє продовження в подальших навчально-дослідницьких проєктах
наших гімназистів.
Протягом року учні гімназії знайомилися з природою та історією
рідного краю. Школярі побували в різних куточках нашої держави,
завдяки чому здобули нові враження про багатства рідної землі.
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Навчальні екскурсії

Отже, екологічне виховання дає можливість познайомитись учням
з природою рідного краю, долучитися до збереження навколишнього
середовища та розвинути свої творчі здібності.

6. Діяльність органів учнівського самоврядування
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Сьогодні учнівське самоврядування Скандинавської гімназії
"ВІКІНГ" можна розглядати як форму творчої співпраці вчителів і учнів,
спосіб виявлення організаторських та виконавських здібностей і
можливостей учнів з різних видів діяльності, спілкування та стосунків,
як один із методів формування в колективі громадської думки та
вироблення управлінських навичок і вмінь.
Для старшокласників дуже важливо привчатися самостійно
приймати рішення. І в цьому допомагає налагоджена робота в органах
учнівського самоврядування. Завдяки активній участі в організації
гімназійного життя формуються такі якості: відповідальність,
самостійність, прагнення до творчості та ініціативи.
У
цьому
навчальному
році
учнівське
самоврядування
Скандинавської гімназії брало активну участь у різноманітних за
напрямками акціях, конкурсах, змаганнях, концертах.
Так, достатньо активно працювали всі комітети, брали участь в
організації та проведенні традиційних Шевченківських читань творів
Кобзаря мовами світу «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», які
відбулися в Національному музеї літератури.
Самоврядуванці брали участь у щорічному святі нагородження
переможців районного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.
Учні старших класів регулярно проводили мінілекції з правових
питань для школярів молодшої школи та акцію «Краща новорічна
іграшка». Було організовано виставку малюнків учнів початкових класів
«Дивовижний свiт». Самоврядування активно долучалося до проведення
всіх тематичних акцій, декад, тижнів.
Разом зі своїм куратором Глотовою Є.А. підготували науковопрактичну конференцію для учнів 6-8 класів «Модель ООН: Сканді –
Юніор 2020».

«Модель ООН: СкандіЮніор2020»

Традиційно
під час цієї молодіжної гри відбувається спецконференція. Цього разу її
провела Олена Казанська, еколог, фахівець з питань побутових відходів.
Наша гостя дуже змістовно розповіла про проблеми з використання
пластику, одноразового посуду, сортування відходів тощо. Завершилася
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конференція, в якій взяли участь понад 100 учасників з різних шкіл
України, прийняттям резолюцій.
Пріоритетним напрямком роботи
самоврядування цього року була
допомога воїнам ООС. Школярі провели
не одну акцію на підтримку наших
захисників. З ініціативи учнівського
самоврядування вся скандинавська
родина вирішила зібрати подарунки
для військових: солодощі, каву, чай, мед,
засоби
особистої
гігієни.
Також
гімназисти передали малюнки та листи
Допомога бійцям ООС
для наших воїнів, які знаходяться в зоні
бойових дій.
Одним із цікавих напрямків роботи в Скандинавській гімназії є
спортивно-оздоровчий. У цьому році комітетом спорту було проведено
декілька спортивних змагань для учнів гімназії. Футболісти, каратисти й
тенісисти нашого закладу також були неодноразовими призерами
багатьох змагань.
Представники учнівського самоврядування брали участь в
організації та проведенні всіх шкільних заходів.
25 лютого учнівське самоврядування підготувало радіогазету
"Світле безсмертя Лесі Українки", конкурс читців поезій, літературні
години, журнали, калейдоскопи, бесіди, заочні мандрівки, віртуальні
екскурсії та візуалізуція в учнівських стіннівках, плакатах, творчих
роботах.
Літературний набуток Лесі Українки в усьому невичерпний і
неосяжний. Скандинавська гімназія була горда долучитися до
міжнародного флешмобу Global Lesya Ukrainka 2021.
Щоб вшанувати пам'ять Великої українки, гімназисти,
перебуваючи в різних місцинах Києва, пов'язаних з Лесиним іменем,
зафільмували виконання творів геніальної поетеси.

До 150-річчя Лесі Українки
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Під час екологічної акції «Робимо планету
чистішою» учні гімназії разом із батьками
долучилися до збору вторинної сировини. У
першому семестрі одержали
за вторинну
сировину 3500 грн, в другому 4000 грн.
Учнівське
самоврядування
ініціювало
витратити всі зібрані кошти на встановлення у
подвір’ї гімназії паркувального обладнання для
велосипедів.
Учні гімназії доклали неабияких зусиль до
проведення Дня народження гімназії. Кожний клас
Екологічна акція
отримав своє тематичне завдання. Презентація
для маленьких 5-класників, сюрпризи від 6-х
класів, феєрверк патріотичних виступів від 7-х класів, подорожуючи
світом від 8-класників, а старші учні виборювали звання «Міс та Містер
гімназії».

До дня народження гімназії

8 та 9 травня Україна вшановує День пам'яті та примирення й
відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До цих
пам'ятних дат долучилися й наші учні. Зранку самоврядування школярів
у радіогазеті нагадало про трагічні сторінки нашої історії,
запропонувавши пом'янути всіх борців за Україну "Хвилиною мовчання".

День пам'яті та примирення

Навчальний день розпочався у всіх "Уроком звитяги ", під час якого
школярі розповідали про своїх родичів - учасників війни, а також про
подвиги українського народу, його визначний внесок у перемогу в
Другій світовій війні та висловили повагу всім борцям проти фашизму.

7. Міжнародні зв’язки Скандинавської гімназії
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Основою нового суспільства є висока якість освіти та посилення
впливу школи на розбудову держави: виникають нові методи здобуття,
розповсюдження та застосування знань, спрямовані на залучення
більшої кількості партнерів. Важлива роль у цьому відводиться
співпраці на міжнародному рівні, участі закладів загальної середньої
освіти у міжнародних програмах та проєктах.
Одним із напрямів євроінтеграції середньої освіти є
взаєморозуміння через мову. На сьогодні в Україні вивчається загалом
38 мов. Останнім часом зросла кількість дітей, які вивчають дві іноземні
мови, і на зараз цей показник становить 20%.
Україна активно входить в європейські програми та проєкти.
Реалізується співпраця шкіл-партнерів, підтримується міжнародна
діяльність шкіл, з’являються нові форми роботи; відкриваються
дистанційні та віртуальні міжнародні класи в онлайн режимі;
підтримується обмін викладачами та учнями на певний час роботи й
навчання в іншій країні; створюються міжнародні школи.
Виконуючи одне з основних завдань суспільства знань,
забезпечення якісної освіти, Скандинавська гімназія відзначається
високим рівнем організації навчального процесу, реалізацією
інноваційних підходів у навчанні, мотивацією навчальної діяльності,
гармонізацією взаємин між учителем і учнем, розвитком
самоврядування.
Основна мета навчання іноземних мов у Скандинавській гімназії
полягає в розвитку уміння використовувати іноземну мову як
інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета
передбачає взаємозв’язок комунікативний і соціокультурний, а також
розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їхнього
міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності.
Саме завдяки вивченню декількох іноземних мов міжнародні
зв’язки Скандинавської гімназії поширюються на партнерські школи, а
саме:
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Географія міжнародної співпраці
гімназії в цьому році розширилася друзями
з Італії. 25 лютого відбулася друга зустріч
учнів гімназії з вихованцями італійської
школи Mittelschule Herz Jesu Institut
Mühlbach South Tyrol in Italy. Цей захід
організували вчителі Смотрова О.А., Стопа
А.С. та італійська вчителька Elfi Troi. Підчас онлайн-зустрічі учні
спілкувалися, мали можливість мовної практики з англійської та
німецької мов.
Скандинавська гімназія організовує, проводить та бере участь у
різноманітних заходах, у міжнародних проєктах, відзначенні пам’ятних
дат
ЮНЕСКО,
проведенні
конференцій,
семінарів, у міжнародних обмінах та зустрічах.
Гімназія співпрацює з видавництвом
«Longman» щодо пілотних випробовувань підручників та новітніх
комунікативних методик. У цьому році в початковій школі
Скандинавської гімназії пілотується підручник для молодших учнів
”Irelands”.
Суспільство ХХІ століття змінюється надто швидко,
тому виникає очевидна потреба оновлення системи
вивчення мови та посилення її ролі в суспільстві. Тож у цей
період існує нагальна потреба перегляду методики вивчення
мови для наступних поколінь.
Мова
є
необхідною
складовою
процесу
стабільності
демократичних суспільств.
Міжкультурні освітні напрямки «Через мову до взаєморозуміння»
та «Від шкіл-партнерів до партнерів-країн» мають стати невід’ємною
складовою процесу безперервного навчання, яке охоплює початкову,
середню та вищу ланку освіти.
Вивчення іноземних мов сприяє розумінню мови на зовсім іншому
рівні, під іншим кутом. Науковцями доведено, що вивчення іноземних
мов сприяє покращенню пам’яті, а також додатковому розумінню самої
концепції спілкування. Вивчення іноземної мови надає можливість
більш глибоко пізнавати та досліджувати історію і культуру різних країн
та народів. Як у професійній, так і в особистій сфері життя двадцять
перше століття вимагає від людей глобальних знань, які можна здобути,
використовуючи різні джерела інформації. Володіючи будь-якою з
іноземних мов, ми автоматично отримуємо можливість спілкуватися з
ширшим колом людей, дізнаватися про їхню культуру, звичаї, цінності
та традиції від безпосередніх носіїв. Справжні суспільні лідери для
прийняття правильних, зважених рішень повинні не лише мати доступ
до інформації, але й могти самостійно зрозуміти її, аналізувати та
робити власні висновки.

8. Робота бібліотеки та інформаційні ресурси
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Основні завдання й напрямки роботи бібліотеки:
- сприяти розвитку освітнього процесу;
- виховувати у школярів шанобливе ставлення до книжки як
до головного джерела знань;
- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних
кадрів;
- сприяти різними формами та методами бібліотечної роботи
самоосвіті учнів і педагогів;
- виховувати інформаційну культуру в учнів, постійного їх
прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору
інформаційних джерел, формувати навички систематизації та
особистісної оцінки інформації;
- навчати школярів технологій користування бібліотеками всіх
типів;
- сприяти вихованню культури, національної свідомості у
школярів;
- створити комфортне бібліотечне середовище;
- реформувати бібліотеку в таку, яка б включала як традиційні,
так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.
Основні показники роботи бібліотеки:
Бібліотечний фонд
У тому числі (примірників)
(всього на 01.01.2021р.)
підручники
художня
література
34144
30023
4121
Читачів
(всього на 01.01.2021р.)
1 900

З них (осіб)
учнів
1799

викладачів
101

Щорічно фонд бібліотеки поповнюється скандинавською
літературою:
Скандинавська
У тому числі (примірників)
література, Шведська
Норвезька Фінська
Данська
всього
літерАтура література література література
518
126
148
96
148
У бібліотеці гімназії протягом 2020-2021 н.р. були оформлені
тематичні виставки:
– "Міжнародний день дитячої книжки"
– "Увага: новинки"
– "Ми – козаки, ми-гордість України"
– " Мандри Тараса Київщиною"
– "Моя країна – прекрасна і незалежна"

– "Книга вчить, як на світі жити"
– "На допомогу класному керівнику"
– "Ми різні – ми рівні"
– "У сім’ї росте дитина"
– "Звичаї нашого народу"
– "Випускнику та майбутньому студенту»"
Форми роботи:
– бесіди про письменників, книги, твори;
– екскурсії до бібліотеки;
– літературні ігри, вікторини, подорожі;
– голосні читання книжок;
– консультаційна допомога в підборі книжок;
– обговорення книг;
– бібліотечні уроки.
Книжкові виставки:
–
"Ріка нашої пам’яті "
–
"Твори-ювіляри 2021 р"
–
"Українські письменники-дітям"
–
"Право – мистецтво добра і справедливості"
–
"Вчителю початкової школи: нова українська школа"
–
"Чарівне царство казок"
–
"Гетьмани України"
–
"Жива вода його слова" (До дня народження Т.Г.Шевченко)
–
"Нові надходження в бібліотеці"
–
"Мрії втілені у казках"
–
"Мовні перлини для кожної дитини"
–
"Методичні розробки Скандинавської гімназії"
–
"Цікаво знати…"
–
“Читач сказав браво"
–
"Там де живе рідна мова , живе український народ"

87

До дня козацтва
оформлена
тематична виставка і проведена історична
вікторина «Ми – козаки, ми-гордість
України».
Любов
та
повага
до
книг
виховується у школярів середнього та старшого
віку при проведенні таких масових заходів:
літературні вітальні, історичні вікторини, брейнринги, години пам’яті, інтелектуальні ігри,
літературні мозаїки, Ерудит - лото тощо.
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Бібліотечні уроки у молодших школярів завжди проводяться у
формі гри. Це "Таємниці та пригоди слова", "На казковому полі, або хід
конем", "З якої казки ці слова?" та багато інших. Вони мають мету
залучити дітей до читання книжок.

На перерві у читальному залі.
До дня української мови та
писемності оформлена книжкова
виставка "Там, де живе рідна мова,
живе український народ".
Вже стало доброю традицією
проводити в гімназії щорічну
благодійну
акцію
"Подаруй
улюблену книгу бібліотеці". Учні
активно беруть участь у цьому
проекті, і завдяки їм фонд бібліотеки
поповнився різноманітною літературою: енциклопедіями, словниками,
казками українських письменників, пригодницькими та детективними
романами.
Бібліотека систематично інформує педагогів про нові документи в
галузі освіти, матеріали з викладання окремих предметів, нові
підручники, отримані бібліотекою, функціонує тематична виставка
"Методичні розробки Скандинавської гімназії".
Передплачується 22 найменувань періодичних видань, з них
"Початкова освіта", "Шкільний світ", "Розкажи онуку", "Позакласний час",
"Дивослово", "Зарубіжна література в школі", "Все для вчителя" та
багато інших. Читачі-учні залюбки читають такі періодичні видання:
"Пізнайко", "Барвінок".
На допомогу учням і вчителям розроблені тематичні папки: "Твоє
здоров’я у твоїх руках", "Моя мова калинова", "Правове виховання учнів",
"Моя країна – Україна", "Видатні імена України", "Знаменні і пам’ятні
дати", "Вислови про…", "Ріка нашої пам’яті" та інші. Вони допомагають
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учням у підготовці домашнього завдання, при написанні рефератів
тощо.
У бібліотеці працює книжкова лікарня, члени якої ремонтують,
"лікують" книжки, підручники.
Своєчасно обліковуються й обробляються підручники, що
надходять до бібліотеки. Зав. Бібліотекою Лісовою О.А ведеться
картотека
підручників.
Після
закінчення
навчального
року
систематично проводиться «Аналіз забезпеченості підручниками учнів
школи на навчальний рік». Організовано проходить видача і повернення
у бібліотеку підручників гімназії. Ведеться робота із збереження
книжкового фонду. Разом з учнями самоврядування проводяться
загальногімназійні рейди з перевірки стану підручників. Результати
перевірок оголошуються по шкільному радіо.
У співпраці з БО «Фонд «Сканді»
бібліотечний
фонд
поповнюється
художньою літературою для учнів
гімназії.
З метою бібліотечної самоосвіти
бібліотекарем регулярно відвідуються
семінари, засідання, що організовуються
районним методичним об’єднанням
шкільних бібліотек.
Інформаційні ресурси.
Протягом 2020-2021 навчального року в гімназії продовжена
робота з інформаційного забезпечення, а саме:
– розширилась внутрішня комп’ютерна мережа із виходом до
всесвітньої мережі Інтернет в початковій та старшій школі;
– підтримується функціонування гімназійного сайту, на якому
можна ознайомитися з життям гімназії: www.scandy.kiev.ua;
– активно працює сторінка у ФБ, Instagram, Telegram;
– створена й працює шкільна радіокомпанія «Епіцентр», яка
випускає радіогазети до свят: дня знань, дня рідної мови, дня
незалежності Фінляндії, дня української писемності, тематичні
випуски в межах предметних фестивалів тощо.

8. Моніторингові дослідження
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Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення,
зберігання і розповсюдження інформації про етапи загальної середньої
освіти, прогнозування на основі об’єктивних даних динаміки і
основних тенденцій її розвитку та розроблення наукового
обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень
стосовно підвищення ефективності функціонування навчального
закладу.
Протягом 2020-2021 н.р. було проведено наступні моніторингові
дослідження:
1. Рівень володіння ІКТ педагогічними працівниками.
Протягом листопада-грудня 2020 року відбулося анкетування
педагогічних працівників гімназії щодо володіння ними інформаційнокомунікативними технологіями. В опитуванні взяли участь 87 учителів
гімназії, які відповідали на 30 запитань, об’єднаних в п’яти напрямках
(від початкового до високого).
Напрямок «Початківець».
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Відповідно до дослідження можна зробити висновок, що
навичками ІКТ на початковому рівні володіють 100% педагогів
гімназії.
Напрямок «Активний користувач».
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Таким чином, дослідження напрямку «Активний користувач»
показало, що 68% респондентів вміють створювати презентації; 30% працюють з електронними таблицями, програмують розрахунки,
вміють будувати графіки та діаграми різних типів; 16% - створюють
власні бази даних; 73% - використовують комп’ютер для організації
освітнього процесу; 77% - використовують ресурси мережі Інтернет
для вивчення досвіду колег, берете участь в обговореннях, форумах,
чатах тощо.
Напрямок «Експерт».
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Напрямок «Експерт» показав більш високий рівень володіння ІКТ
педагогами гімназії, а саме: 50,6% респондентів здійснюють аналіз і
відбір освітніх комп’ютерних програм, засобів ППЗ для використання
під час навчання предмета; 27,6% - розробляють і реалізують
міжпредметні навчальні проєкти з використанням ІКТ.
Напрямок «Робота з G Suite».

Дослідження цього напрямку було важливим для оцінювання
рівня володіння ІКТ навичками, тому що колектив гімназії обрав цю
платформу для здійснення освітнього процесу під час змішаного та
дистанційного навчання. Моніторинг показав, що: 49,4% респондентів
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вже розробляють тести та анкети за допомогою команди «Форми»;
62,1% - користуються Google календарем та Google Meet для якісного
проведення навчальних занять та позакласних заходів.
Напрямок «Складнощі при роботі з ІКТ».

Напрямок «Складнощі при роботі з ІКТ» виявив, що 57%
респондентів не мають складнощів при застосуванні інформаційних
технологій під час освітнього процесу.
Рекомендації педагогічним працівникам: продовжити навчання
щодо
оволодіння
навичками
застосування
інформаційнокомунікативних технологій в освітньому процесі. Запланувати
проведення навчальних занять у рамках підвищення кваліфікації
учителів.
2. Опитування батьків.
Темою дослідження було визначення якості дистанційного
навчання в гімназії.
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Опитування батьків показало, що більшість учнів гімназії (89,2%)
вміють користуватися інструментами для організації дистанційного
навчання, 94% забезпечені швидкісним домашнім Інтернетом; 44,6%
респондентів використовують комп’ютер, 23,9% - планшет, 23,8% смартфон; 80,4% вільно працюють з додатком Google Class (на
платформі G Suit for Education)); 41,3% учні дистанційно навчаються
самостійно, а 44,2% - під контролем батьків; 61,4% респондентів
вважають, що обсяг домашнього завдання достатній; 51,7% батьків
визначають позитивні зміни в організації дистанційного навчання
порівняно з весняним карантином 2020 року; на запитання «Чи
задовольняє дистанційне навчання освітні потреби вашої дитини?»
23,2% відповіли так, 38,4% - ні, 38,4% - частково.
3. Щодо обізнаності здобувачів загальної середньої освіти на тему
«Стоп булінг».
З 1 травня по 21 травня 2021 року проведено анкетування серед
учнів 9-их класів щодо обізнаності здобувачів загальної середньої
освіти на тему «Стоп булінг». В опитуванні взяли
участь 72 респонденти.
Так
29,2
Учні надали наступні відповіді:
70,8
Ні
на запитання № 1 “Чи знаєте ви, що таке булінг?”
ствердну відповідь надали 95,8% учнів, 4,2%
відповіли, що не знайомі з
4,2
цим поняттям.
Так
На запитання № 2 “Чи розумієте Ви різницю між
98,8
Ні
конфліктом і булінгом?” 95,8% відповіли - так та
4,2% - ні.
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На запитання № 3 “Чи розповідають вам у гімназії про булінг, як
запобігти насильству і хто може допомогти?” 87,5% відповіли що так, а
12,5% - ні.
12,5
На запитання № 4 “Ви знаєте, до кого звернутись
Так
по допомогу у випадку булінгу?” 93,1% відповіли
Ні
так, та 6,9% - ні.
Запитання № 5 “Чи
6,9
87,5
знаєте
ви,
що
в
Україні
діє
Так
Закон, який захищає дітей від булінгу?” 70.8%
Ні
знають про це, а 29.2% не знають про існування
93,
даного закону.
1
7

Запитання № 6 “Які з нижче наведених
Так
варіантів є булінгом?” спрямоване на перевірку
Ні
93
розуміння сутності поняття булінгу, 93% надали
правильні відповіді, та 7% відповіли хибно.
Проведене анкетування щодо обізнаності
здобувачів загальної середньої освіти на тему «Стоп буліпг» та його
аналіз дають підстави зробити висновок:
- більше ніж 95% опитуваних розуміють сутність терміну
“булінг”;
- такий же відсоток опитуваних
розуміють різницю між
конфліктом і боулінгом;
- 70,8% здобувачів освіти знають, до кого звернутися за
допомогою, та про існування Закону України, який захищає
дітей у випадку булінгу;
- 93% надали правильну відповідь на запитання про види
булінгу.
100
90
80
70

60
50
40

30
20
10
0

Розуміють термін булінг

Розуміють різницю між
конфліктом та булінгом

Так

Знають до кого
звернутись та про
існування Закону України,
який захищає дітей від
булінгу
Ні

Знають про ісування
різновидів булінгу

97
Таким чином, учні 9-х класів гімназії продемонстрували високий
рівень обізнаності на тему булінгу. Рекомендовано під час планових
зустрічей (лекцій) та тематичних занять в наступному 2021-2022 н.р.
більш широко розкривати правовий аспект цієї теми, а саме: детально
розповідати про «Закон України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та
наслідки його порушення.
4. Щодо розуміння здобувачами загальної середньої освіти
політики академічної доброчесності, яка проводиться у навчальному
закладі.
З 12 травня по 14 травня 2021 року проведено анкетування серед
учнів 9-10-х класів на тему «Академічна доброчесність в гімназії». В
опитуванні взяли участь 78 респондентів.
На запитання №1 «Чи розумієте ви
7,90%2,60%0
сутність академічної доброчесності?» учні
Та к
Ча стково
відповіли, що повністю розуміють - 89,5%,
89,50%
Ні
розуміють частково - 7,9% та не розуміють
взагалі - 2,6%.
Наступні чотири запитання були
направленні на перевірку усвідомлення, що таке доброчесність. «Чи є
порушеннями академічної доброчесності списування та плагіат?» 93,4%
опитуваних дійсно це розуміють, 6,6% - дали
хибну відповідь.
6,60
%

На запитання №3 «Чи є порушеннями
академічної доброчесності хабарництво та
Так
необ'єктивне оцінювання?» 93,4% надали
93,40
Ні
%
правильну відповідь та 6,6 % - виявили
необізнаність у цьому питанні.
На запитання № 4 «Чи потрібно
вказувати
джерело
інформації,
яку
Ви
5,30
використали у своїй роботі?» 94,7 % відповіли
%
що необхідно, 5,3 % - заперечно.
Так
Метою запитання № 5 «Які заходи впливу
94,70
Ні
%
можуть застосовуватися
4,00
за
порушення
%
академічної
Та к
96,00
доброчесності у гімназії?»
Метою цього
Ні
%
питання було перевірити, чи знають учні які
заходи впливу можуть бути застосовані у
випадку порушення академічної доброчесності.
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Правильну відповідь (що це може бути повторне проходження
підсумкового оцінювання або попередження) надали 96% респондентів
та 4% вибрали неправильну відповідь.
І на заключне запитання № 6 «Як
Ви вважаєте, чи створено у гімназії
середовище, у якому неприпустимі
Та к
27,60%
порушення академічної доброчесності?»
Ні
53%
27,6% вважають, що у гімназії створено
18,40%
Ча стково
середовище, у якому неприпустимі
порушення академічної доброчесності, та
53% - що такі умови створено частково,
18,4% вважають, що таких умов не створено.
Проведене анкетування та його аналіз дають підстави зробити
наступний висновок:
- більше 90% опитаних респондентів розуміють сутність
академічної доброчесності. Учні знають її принципи, а також
які заходи впливу можуть застосовуватися до здобувачів
освіти за порушення академічної доброчесності;
- зазначимо, що 80,6% здобувачів освіти повністю або частково
задоволені створеними умовами дотримання академічної
доброчесності у гімназії, але 18,4% вважають, що такі умови не
створено.

Згідно з наведеними даними рекомендовано: довести до відома
педагогічних працівників результати даного опитування; запланувати
та провести в новому навчальному році науково-практичні семінари з
академічної доброчесності.
5. Анкетування щодо здобуття повної загальної середньої освіти та
визначення профілю навчання в 10-11-х кл.
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Дослідження визначило, що 93,5% учнів планують продовжити
навчання після закінчення 9-го класу в Скандинавській гімназії, 3,3% вступати до закладів професійно-технічної освіти; 69,1% респондентів
обрали профіль навчання у 10-11-х кл. - англійська філологія, 20,3% математичний профіль.
На наш погляд, моніторингові дослідження є важливими,
оскільки дають змогу своєчасно усунути можливі прорахунки та
розробити стратегію подальшого розвитку гімназії.
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10. Результати самооцінювання освітнього середовища
в процесі розбудови внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 1), Закону України
«Про повну загальну середню освіту» (ст. 10), Порядку проведення
інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, керуючись
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти гімназії
(затверджено рішенням педагогічної ради від 28.12.2020, протокол № 5),
протягом II півріччя 2020-2021 н.р.
у закладі було проведено
самооцінювання якості освітньої діяльності.
Модель: самооцінювання освітнього середовища гімназії.
Методи збору інформації та інструментарій: спостереження,
опитування, вивчення документації.
Узагальнення результатів: комбінований підхід (поєднання
кількісного й описового).

Забезпечення
комфортних та
безпечних умов
навчання та праці

Створення
освітнього
середовища,
вільного від будьяких форм
насильства та
дискримінації

Формування
інклюзивного,
розвивального та
мотивуючого до
навчання
освітнього
простору
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Оцінювання освітнього середовища гімназії відбувалося робочою
групою за 4 рівнями:
- високий
- достатній
- потребує покращення
- низький
Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов
навчання та праці.
Критерій 1.1.1 Приміщення і територія закладу освіти є
безпечними та комфортними для навчання та праці.
Індикатор 1.1.1.1.
Облаштування території
закладу та розташування
приміщень є безпечним

Індикатор 1.1.1.2.
У закладі освіти забезпечується
комфортний повітрянотепловий режим, належне
освітлення, прибирання
приміщень, облаштування та
утримання туалетів,
дотримання питного режиму
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Індикатор 1.1.1.3. У закладі забезпечується раціональне
використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням
чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі
приміщень).
Кількість здобувачів освіти не
Усі навчальні приміщення
перевищує проектну
використовуються в
потужність приміщення
освітньому процесі
закладу

Відсутні диспропорції у
кількості здобувачів освіти у
класах однієї паралелі (різниця
між найбільшою і найменшою
кількістю учнів у класі на
паралелі в початковій,
основній і профільній школі)
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Індикатор 1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі)
місця для педагогічних працівників та облаштовані місця
відпочинку для учасників освітнього процесу.
Кожен учитель закладу освіти
Облаштовані місця для
має робоче (персональне робоче)
відпочинку у вестибюлі,
місце
коридорах

Критерій 1.1.2 Заклад освіти
забезпечений навчальними та
іншими приміщеннями з
відповідним обладнанням, що
необхідні для реалізації
освітньої програми

Критерій 1.1.3. Здобувачі
освіти та працівники закладу
освіти обізнані з вимогами
охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної
безпеки, правилами поведінки
в умовах надзвичайних
ситуацій і дотримуються їх
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Критерій 1.1.5. У закладі
освіти створено умови для
харчування здобувачів освіти і
працівників

Критерій 1.1.6. У закладі
освіти створено умови для
безпечного використання
мережі Інтернет, в учасників
освітнього процесу
формуються навички
безпечної поведінки в
Інтернеті

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації.
Критерій 1.2.2. Правила
поведінки учасників
освітнього процесу в закладі
освіти забезпечують
дотримання етичних норм,
повагу до гідності, прав і
свобод людини
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Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та
мотивуючого до навчання освітнього простору.
Критерій 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти
облаштовується з урахуванням універсального дизайну та/або
розумного пристосування.
Індикатор 1.3.1.1. У закладі
Індикатор 1.3.1.2. У закладі
освіти забезпечується
освіти приміщення (туалети,
архітектурна доступність
їдальня, облаштування
території та будівлі для осіб з
коридорів, навчальних
особливими освітніми
кабінетів тощо) і територія
потребами
(доріжки, ігрові, спортивні
майданчики тощо) адаптовані
до використання всіма
учасниками освітнього процесу

Індикатор 1.3.1.3. У закладі освіти наявні
та використовуються ресурсна
кімната, дидактичні засоби для осіб з
особливими освітніми потребами ( у
разі наявності здобувачів освіти з
особливими освітніми потребами)
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Критерій 1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти
до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними
уміннями, ведення здорового способу життя.
Індикатор 1.3.4.2. Простір
закладу освіти, обладнання,
засоби навчання сприяють
формуванню ключових
компетентностей та
наскрізних умінь здобувачів
освіти

Критерій 1.3.5.1. У закладі
освіти створено простір
інформаційної взаємодії та
соціально-культурної
комунікації учасників
освітнього процесу
(бібліотека, інформаційноресурсний центр тощо)

Результати спостереження за освітнім середовищем подано в табл. 1
Вимоги, критерії, індикатори

І
ІІ
ІІІ
IV
рівень рівень рівень рівень

Облаштування території закладу та розташування
приміщень є безпечним

61% 21%

У закладі освіти забезпечується комфортний
повітряно-тепловий режим, належне освітлення,
прибирання приміщень, облаштування та
утримання туалетів, дотримання

89%

7%

1%

Кількість здобувачів освіти не перевищує проектну
потужність приміщення

10%

7%

Усі навчальні приміщення використовуються в
освітньому процесі

100%

Відсутні диспропорції у кількості здобувачів освіти у
класах однієї паралелі (різниця між найбільшою і
найменшою кількістю учнів у класі на паралелі в
початковій, основній і профільній школі)

100%

Кожен учитель закладу освіти має робоче
(персональне робоче) місце

14% 86%

11%

93%
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Облаштовані місця для відпочинку у вестибюлі,
коридорах

100%

Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими
приміщеннями з відповідним обладнанням, що
необхідні для реалізації освітньої програми

89%

Здобувачі освіти та працівники закладу освіти
обізнані з вимогами охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і
дотримуються їх

64% 29%

4%

У закладі освіти створено умови для харчування
здобувачів освіти і працівників

30% 54%

16%

У закладі освіти створено умови для безпечного
використання мережі Інтернет, в учасників
освітнього процесу формуються навички безпечної
поведінки в Інтернеті

25% 43%

29%

3%

Правила поведінки учасників освітнього процесу в
закладі освіти забезпечують дотримання етичних
норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

30% 54%

13%

4%

У закладі освіти забезпечується архітектурна
доступність території та будівлі для осіб з
особливими освітніми потребами

4%

У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня,
облаштування коридорів, навчальних кабінетів
тощо) і територія (доріжки, ігрові, спортивні
майданчики тощо) адаптовані до використання
всіма учасниками освітнього процесу

50% 50%

У закладі освіти наявні та використовуються
ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з
особливими освітніми потребами ( у разі наявності
здобувачів освіти з особливими освітніми
потребами)

2%

38%

Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання
сприяють формуванню ключових компетентностей
та наскрізних умінь здобувачів освіти

93%

7%

У закладі освіти створено простір інформаційної
взаємодії та соціально-культурної комунікації
учасників освітнього процесу (бібліотека,
інформаційно-ресурсний центр тощо)

100%

1%

93%

10%

3%

4%

2%

57%

Табл. 1

Висновок про результати
самооцінювання освітніх і управлінських процесів
за 2020-2021 навчальний рік
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Під час спостереження за освітнім середовищем та наслідками
вивчення документації з’ясовано:
Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та
праці:
- територія та приміщення гімназії чисті та охайні;
- щоденно здійснюється огляд території щодо її безпечності для
учасників освітнього процесі;
- уся територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний
час;
- територія гімназії недоступна для несанкціонованого заїзду
транспорту та доступу сторонніх осіб. У приміщення закладу
допускаються виключно учасники освітнього процесу;
- кількість учнів перевищує проєктну потужність гімназії,
керівником вжито належні заходи для забезпечення відповідного
рівня організації освітнього процесу;
- початкова школа не відокремлена від навчальних приміщень для
здобувачів базової та профільної середньої освіти. Наявні прохідні
навчальні приміщення;
- у гімназії облаштовано спортивні майданчики з твердим
покриттям. Наявне футбольне поле. Майданчики для учнів 1-4-х
класів обладнані
ігровим та фізкультурно-спортивним
обладнанням, що відповідає віковим особливостям учнів;
- у приміщеннях гімназії повітряно-тепловий режим та освітлення
відповідає санітарним нормам. Приміщення прибрані;
- туалети облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та
утримуються в належному стані;
- у гімназії дотримано питний режим у різні способи (питні
фонтанчики, вода в кулерах);
- в основному приміщення гімназії використовуються раціонально.
Комплектування класів відбувається з урахуванням чисельності
здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі навчальних
приміщень;
- у гімназії є персональні робочі місця для педагогічних працівників,
об лаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу;
- гімназія забезпечена навчальними кабінетами і приміщеннями,
необхідними для реалізації освітньої програми та забезпечення
освітнього процесу;
- навчальні кабінети повністю обладнані засобами навчання для
виконання відповідної навчальної програми;
- інструктажі/навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних
ситуацій із працівниками закладу та здобувачами освіти
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проводяться систематично. Учасники освітнього процесу
дотримуються
вимог
щодо
охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності, правил поведінки в умовах надзвичайних
ситуацій;
- інструктажі/навчання з педагогічними працівниками щодо
надання домедичної допомоги, реагування на випадки
травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та
працівників під час освітнього процесу проводяться один раз на
рік (згідно з вимогами законодавства про охорону праці).
Педагогічні працівники та керівництво у разі нещасного випадку
діють у встановленому порядку;
- організація харчування в закладі освіти сприяє формуванню
культури здорового харчування у здобувачів освіти. Переважна
більшість учасників освітнього процесу задоволені умовами
харчування. Спостерігається тенденція до покращення умов
харчування;
- переважна
більшість
комп’ютерів
гімназії
облаштовані
технічними засобами та інструментами контролю щодо
безпечного користування мережею Інтернет;
- у гімназії систематично проводиться (під час уроків, позакласних
заходів) робота зі здобувачами освіти та їхніми батьками щодо
попередження кібербулінгу та безпечного використання мережі
Інтернет;
- у гімназії налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції
здобувачів освіти до освітнього процесу, педагогічних працівників
до професійної діяльності. Переважна більшість батьків вважають,
що у їхніх дітей не виникали проблеми з адаптацією до умов
закладу освіти.
Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких
форм насильства та дискримінації:
- у гімназії розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті
гімназії План заходів, спрямованих на запобігання та протидію
боулінгу (цькуванню). Заходи проводяться регулярно відповідно
до плану роботи;
- здобувачі освіти та педагогічні працівники вважають освітнє
середовище безпечним і психологічно комфортним;
- керівництво та переважна більшість педагогічних працівників
гімназії проходять навчання (у тому числі дистанційно) з протидії
боулінгу,
співпрацюють
з
компетентними
фахівцями,
ознайомлюються з законодавством щодо виявлення ознак булінгу,
іншого насильства та запобігання йому;
- гімназія залучає представників правоохоронних органів, інших
фахівців з питань запобігання та протидії булінгу;
- у гімназії оприлюднено правила поведінки для учнів, адаптовані
для сприйняття учасниками освітнього процесу. Усі учасники
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освітнього процесу ознайомлені з ними та переважна більшість
дотримується їх;
- у закладі освіти періодично здійснюється аналіз причин
відсутності здобучів освіти на заняттях та вживаються відповідні
заходи;
- гімназія відповідним чином реагує на звернення про випадки
боулінгу, приймаються відповідні рішення, простежується
результат виконання цих рішень;
- психологічна служба гімназії здійснює системну роботу з
виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству.
Здобувачі освіти, яким необхідна психолого-соціальна підтримка,
отримують її;
- гімназія повідомляє службу у справах дітей, правоохоронні органи
про факти булінгу та іншого насильства.
Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого
до навчання освітнього простору:
- у гімназії забезпечено доступ до споруди. Проведено адаптацію
лише одного із типів приміщень (навчальні кабінети, туалетна
кімната, коридори) та/або маршові сходи до використання
учасниками освітнього процесу;
- у гімназії наявні дидактичні засоби для осіб з особливими
освітніми потребами, однак вони не відповідають віковим
особливостям дітей та/або їхнім освітнім потребам. Ресурсна
кімната відсутня;
- гімназія забезпечується фахівцями та/або залучає фахівців,
необхідних для реалізації інклюзивного навчання;
- у гімназії забезпечується корекційна спрямованість освітнього
процесу для дітей з особливими освітніми потребами,
налагоджено співпрацю педагогічних працівників щодо навчання
дітей з особливими освітніми потребами;
- для дітей з особливими освітніми потребами створено команду
психолого-педагогічного
супроводу
для
розроблення
індивідуальної програми розвитку;
- для дітей з особливими освітніми розроблено індивідуальні
програми розвитку; до розроблення індивідуальної програми
розвитку залучаються батьки;
- гімназія у разі потреби співпрацює з інклюзивно-ресурсним
центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами;
- у гімназії формуються навички здорового способу життя та
екологічно-доцільної поведінки в здобувачів освіти в освітньому
процесі;
- обладнання, засоби навчання застосовується у більшості
навчальних завдань або видів діяльності, спрямованих на
формування ключових компетентностей та наскрізних умінь
здобувачів освіти;

111
- бібліотека гімназії використовується для навчально-пізнавальної
діяльності учнів. У гімназії ресурси бібліотеки використовуються
для проведення навчальних занять, позаурочних заходів.
Таким чином було визначено рівні оцінювання за вимогами:
- Вимога 1.1 Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання
та праці – високий рівень.
- Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації – достатній рівень.
- Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та
мотивуючого до навчання освітнього простору – достатній рівень.
Отже, за напрямом 1. Освітнє середовище Скандинавської гімназії
відповідає достатньому рівню.

-

-

-

-

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності гімназії за
результатами самооцінювання та спостереження освітнього
середовища:
вживати заходів щодо розбудови внутрішньої системи
забезпечення
якості
освіти,
запровадження
щорічного
самооцінювання освітніх та управлінських процесів;
дотримуватись санітарних вимог щодо облаштування та
утримання
приміщень
школи
(належний
повітрянотемпературний режим в кабінетах, чистота в навчальних
кабінетах, спортивній залі, їдальні, належне утримання туалетних
кімнат);
з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та
праці і створення нового сучасного освітнього простору провести
ремонтні роботи у кабінетах: 301, 303, 304, 305, 204, 204а, 208,
327а;
обладнати SMART-дошками конференц-зал, кабінети: 204, 325, 327,
327а.
Адміністрації гімназії:
проводити навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах
надзвичайних ситуацій;
спланувати курси підвищення кваліфікації для педагогічних
працівників щодо протидії та попередження булінгу в закладах
освіти; надання домедичної допомоги; роботи вчителів з учнями з
особливими освітніми потребами;
повідомляти правоохоронні органи та службу у справах дітей у
випадку виявлення фактів булінгу чи іншого насильства у школі;
при складанні розкладу уроків враховувати санітарно-гігієнічні
норми.
Педагогічним працівникам:
неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, норм
педагогічної етики та поваги до гідності й прав здобувачів освіти;
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- активно формувати в учасників освітнього процесу свідому
громадянську позицію;
- брати участь у розробці документів, які визначають стратегію
розвитку закладу освіти, регламентують роботу освітнього
закладу;
- формувати під час освітнього процесу культуру здорового
харчування.
Класним керівникам:
- продовжити роботу з попередження булінгу та інших форм
насилля, створення морально безпечного освітнього простору,
формування
позитивного
мікроклімату
та
толерантної
міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових
занять;
- ознайомити учнів з планом заходів із запобігання та протидії
булінгу;
- систематично звертати увагу учнів на встановлені й затверджені
правила поведінки;
Системному адміністратору встановити на комп’ютерах у
навчальних кабінетах програми-фільтри, що унеможливлюють доступ
до сайтів небажаного змісту.
Соціально-психологічній службі школи:
- здійснювати належну системну роботи з адаптації та інтеграції
учнів і педагогів до освітнього процесу;
- систематично проводити роботу з виявлення, реагування та
запобігання булінгу, іншому насильству шляхом діагностування,
індивідуальної роботи, проведенню тренінгових занять;
- продовжувати з учасниками освітнього процесу профілактичнопросвітницьку, корекційнорозвивальну роботу.
Завідуючий виробництвом їдальні гімназії, що забезпечує
харчування учнів:
- продовжувати впровадження проекту Нового шкільного
харчування відповідно до вимог мультипрофільного меню та
вимог НАССР;
- урізноманітнити асортимент страв примірного двотижневого
меню за рецептурним збірником Є.Клопотенка та покращити
якість готової продукції.
Розробити інформаційні стенди «Правила для учнів», «Академічна
доброчесність» та розмістити їх у коридорах гімназії.
Розмістити звіт за результатами самооцінювання освітнього
середовища на сайті гімназії.

11. Завдання, які ставить перед собою педагогічний
колектив гімназії на 2021-2022 навчальний рік

113

Роботу гімназії спланувати з метою реалізації методичної теми:
«Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої
діяльності в умовах Нової української школи».
Основними завданнями колективу вважати:
– запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби
учнів);
– розвиток нового освітнього середовища, що базується на
компетентнісному, діяльнісному підходах в умовах реформування
середньої освіти;
– забезпечувати постійне й неухильне вдосконалення якості освітньої
діяльності і якості освіти;
– проводити роботу щодо розбудови внутрішньої системи
забезпечення якості освіти відповідно до вимог, за якими
визначається якість освітньої діяльності;
– провести комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності та
якості освіти;
– приводити освітній простір гімназії відповідно до потреб сучасної
освіти;
– створити умови для здійснення внутрішніх і зовнішніх моніторингів
якості освітньої діяльності і якості освіти;
– розвиток здібностей талантів кожної дитини в результаті
впровадження нових освітніх технологій, на основі партнерства
учителя, учня, батьків;
– виховання гімназиста-випускника – освіченого українця, всебічно
розвиненого, відповідального громадянина і патріота;
– формування в учнів духовних і громадянських цінностей;
– виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
інших громадян як найвищої соціальної цінності;
– підтримувати дітей з особливими потребами, організовувати
інклюзивне навчання.
Заступникам директора:
– забезпечувати розвиток гімназії на основі демократизації
управління;
– спрямовувати внутрішньошкільний контроль на підвищення
ефективності освітнього процесу та якості освітніх результатів;
– проводити аналіз навчальних занять з урахуванням вимог
внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– організовувати проведення методичних семінарів, вебінарів,
майстер-класів, круглих столів, конференцій;
– запланувати в системі роботи з учнями проведення конференцій,
інтелектуальних марафонів, олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських
робіт МАН тощо;

–
–
–
–
–
–
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–
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–
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–
–
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спланувати заходи до проведення: Дня народження гімназії,
предметних фестивалів, Свято вишиванки тощо.
Науково-методичній раді гімназії:
вдосконалювати
інструменти
формування
ключових
компетентностей в умовах НУШ;
проводити методичні заходи з підвищення рівня ІКТ-компетенцій
вчителів в умовах змішаного та дистанційного навчання;
забезпечити високу професійність та творчий підхід до роботи з
обдарованими дітьми;
створити умови для професійного зростання педагогічних
працівників та підвищення фахового рівня;
залучати вчителів до експериментальної науково-дослідної
діяльності.
Вчителям гімназії:
впроваджувати в діяльність положення Концепції Нової української
школи, Стратегії розвитку гімназії, Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти;
спрямовувати діяльність на створення партнерських взаємин під час
освітньої діяльності;
підвищувати рівень володіння інформаційно-комунікаційними
технологіями та їх використання в освітньому процесі шляхом
відвідування курсів та самоосвіти;
у практичній діяльності керуватися сучасними досягненнями
педагогіки та психології, передового психологічного досвіду;
вдосконалювати
особистісно-орієнтовані,
інформаційнокомунікаційні, інтерактивні, проблемні, проектні технології
навчання;
продовжити подальшу реалізацію профільного навчання в старшій
школі з метою наближення змісту навчання до потреб дитини, її
інтересів, її орієнтації в майбутньому житті і професії;
удосконалювати навички технологій змішаного та дистанційного
навчання;
залучати учнів до дослідницької роботи – основи розвитку
інтелектуальних здібностей гімназистів;
забезпечувати дотримування академічної доброчесності у діяльності
педагогічних працівників та учнів;
запобігати та протидіяти боулінгу (цькуванню);
дотримуватися принципів правил і процедур оцінювання навчальних
досягнень учнів;
підтримувати різні форми учнівського самоврядування й розвиток
соціальної активності учнів.

