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клад 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 30.07.2004 року та зареєстровано
Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією за № 395 від
26.08.2004 року.
Всього в 56 класах на кінець 2021/2022 н.р. навчається 1769 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, Г) – філологічний (англійська мова).
10 кл. (В) - математичний
11 кл. (А, Б, В, Г)– філологічний (англійська мова).
Якість навчання забезпечують 131 педагоги.
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1. Освітнє середовище закладу освіти
1.1. Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов
навчання та праці

Створення в гімназії безпечного освітнього середовища, забезпечення
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, техніки безпеки
здійснюється відповідно до чинного законодавства та санітарних норм.
Територія та приміщення гімназії чисті та охайні. Гімназії огороджена
металевим парканом, недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та
доступу сторонніх осіб. Відсутні місця, де учні можуть залишитися без нагляду
дорослих. Територія закладу гарно й естетично озеленена, насаджені
різноманітні дерева, кущі, квіти.
На території школи облаштовано спортивні (стадіон, баскетбольний
майданчик, волейбольний майданчик, мініфутбольне поле, комплекс тренажерів)
та ігрові майданчики для дітей різних вікових категорій, у тому числі учнів
початкової школи. Майданчики для учнів 1-4-х класів обладнані ігровим та
фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає віковим особливостям
учнів.
У
приміщення
закладу
допускаються
виключно учасники освітнього процесу.
Кількість
учнів
перевищує
проєктну
потужність
гімназії,
разом
із
тим
адміністрацією вжито належні заходи для
забезпечення відповідного рівня організації
освітнього процесу.
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, але початкова школа не
відокремлена від навчальних приміщень для здобувачів базової та профільної
середньої освіти, наявні прохідні навчальні
приміщення.
Приміщення для учнів початкових класів
обладнано відповідно до вимог НУШ. Для
початкової школи виділено окремий блок, де
розташовані класи, комп’ютерні кабінети для
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 добираються меблі, що
передбачають зонування класів. У вестибюлі початкової школи розташована
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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, реалізувати
освітні програми та 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 поверхах під час перерв; щоденно чергує
клас зі своїм керівником, в обов’язки якого
входить підтримання порядку під час перерв,
облік відсутніх учнів та тих, що запізнилися, ведеться сигнальна книга відсутніх.
Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму
впродовж 2021/2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 27, Про
затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру», Положення про порядок розслідування нещасних
випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу,
затверджене наказом МОН від 16.05.2019 № 659, Лист МОН «Щодо безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул» від
19.05.2021 № 1/9-268.
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.
У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я
учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях
педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові,
засіданнях предметних кафедр та шкільних методичних об’єднань учителів
початкових класів та класних керівників тощо.
У гімназії наявна система профілактичної роботи із цих питань, яка
включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках основ
здоров’я та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводилися
Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів
дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. У освітньому закладі
оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі
розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан
роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього
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процесу в школі у 2021/2022 навчальному році знаходився під щоденним
контролем адміністрації школи.
У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для
обліку проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.
Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що
зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, фізики, хімії,
інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх
видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.
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 приміщеннях гімназії повітряно-тепловий режим та освітлення
відповідає санітарним нормам. Приміщення прибрані. Туалети облаштовані
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та утримуються в належному стані.
За умов карантинних обмежень освітнього процесу в гімназії організовано
місця для обробки рук антисептичними засобами на всіх входах до закладу;
встановлено контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами для збору
використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок з подальшою
утилізацією; проводиться очищення і дезінфекція поверхонь на перервах, після
закінчення навчальних занять та в кінці робочого дня; розміщено інформаційні
плакати про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю,
правил обробки та миття рук.
Гімназія повністю оснащена системою протипожежного оповіщення,
датчиками протипожежної сигналізації з різним спектром дії та підключена до
пульта централізованого пожежного спостереження, що забезпечує цілодобовий
контроль за пожежною безпекою та оповіщення в закладі освіти.
Харчування в гімназії здійснюється ТОВ «Понтем юа».
У школі організовано харчування для здобувачів освіти і працівників; учні
1-4-х класів та діти пільгових категорій забезпечуються безоплатним гарячим
харчуванням. Для цього складено відповідний графік. Адміністрацією та
дієтсестрою здійснюється щоденний контроль за якістю харчування,
багатопрофільним меню та культурою здорового харчування.
Категорія

1 - 4 класи

Кількість учнів

722

Малозабезпечені

1

Діти учасників бойових дій

11

Діти-інваліди

3

Внутрішньо переміщені особи

2

У гімназії також працює буфет.
Поточні ремонти у приміщеннях їдальні та харчоблоку, заміна посуду
здійснювалися за рахунок бюджетних коштів та БО «Фонд «Сканді».
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У 2021 р. у харчоблоці проведено заміну застарілого на сучасне німецьке
професійне обладнання для кухні Rational.
Протягом року адміністрацією закладу та органами громадського
самоврядування здійснювалися перевірки організації та якості харчування.
Необхідними складовими процесу організації харчування у закладі є:
⎼ видання відповідних наказів;
⎼ затвердження списку дітей пільгової категорії;
⎼ відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;
⎼ приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої
якості;
⎼ складання меню-розкладу;
⎼ виготовлення страв;
⎼ проведення реалізації готових страв;
⎼ ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне гаряче харчування, а також
гаряче харчування за кошти батьків; дітей пільгових категорій;
⎼ контроль за харчуванням з боку адміністрації, класних керівників, батьків
учнів, бракеражна комісії;
⎼ інформування батьків
під час проведення батьківських зборів про
організацію харчування дітей у закладі.
Продукти харчування та продовольча сировина надходять до освітнього
закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та
якість
(накладні,
сертифікати
відповідності,
висновки
санітарно-епідеміологічного експертизи). Регулярно розробляється 2-х тижневе
мультипрофільне меню, яке враховує рекомендації МОЗ щодо здорового
харчування у закладах освіти, пропонуються смачні та апетитні страви.
Проводиться моніторинг якості роботи їдальні, асортименту буфету.
Облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням, та за кошти батьків
здійснюється класними керівниками, які вчасно повідомляють про наявність
учнів особу, відповідальну за організацію харчування. Обов’язково в закладі
ведеться щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти та батьківські
кошти, згідно з актом та журналом обліку харчування.

У шкільній їдальні не допускається використання продуктів харчування
без відповідного сертифікату якості; реалізація страв та виробів, продуктів
харчування, які заборонені в дитячому харчуванні; використання обладнання та
інвентарю не за призначенням. Щомісяця заступником директора з виховної
роботи Полікарповою І.В. разом з громадською комісією, бракеражною комісією
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перевіряється стан організації харчування в закладі, за результатами перевірки
складено акти перевірки, які затверджені директором.
Для учнів 1-11-х класів працює 4 комп’ютерні класи, кабінети іноземної
мови, 2 спортивні зали, 2 хореографічні зали, 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 наявні). У гімназії працює охоронна фірма «Гранд-О» за
кошти БО «Фонд «Сканді».
У гімназії формуються навички здорового способу життя та екологічно
доцільної поведінки у здобувачів освіти, зокрема облаштовано місця для
роздільного сортування сміття.
Бібліотека − це відкритий публічний простір для реалізації освітніх
можливостей кожного учня, покликаний надихати читачів, знайомити з
навчальною та художньою літературою.
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.
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1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких
форм насильства та дискримінації

Важливим напрямком роботи закладу у 2021/2022 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
нормативно-правовими документами щодо 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. Правила поведінки здобувачів освіти
регулярно обговорюються на виховних годинах, проводиться
аналіз їх дотримання. 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.

Діяльність психологічної служби
До психологічної служби Скандинавської гімназії входить практичний
психолог Костенко Катерина Михайлівна, освіта вища; соціальний педагог
Чорненко Ольга Ігорівна, освіта вища. Робота психологічної служби проводиться
відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України,
Законів України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту»;
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону
дитинства», «Про соціальні послуги», плану роботи гімназії на 2021/2022
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 соціально-педагогічної підтримки
всім учасникам освітнього процесу, відповідно до цілей та
завдань системи освіти.
Психологічна
служба
працювала
над
проблемою
особистісного зростання та соціалізації учасників освітнього
процесу.
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;
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⎼ 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;
⎼ розбудова безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській
школі.
Упродовж навчального року була проведена робота із здобувачами освіти,
педагогічними працівниками та батьками учнів за наступними напрямками:
психодіагностична робота, консультаційна робота, корекційно-відновлювальна
та розвивальна робота, психологічна просвіта, навчальна діяльність,
організаційно-методична 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, метою 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. (Використані методики: соціометричне
дослідження, адаптація до навчання в середній школі Фурмана А.В. та тест
на рівень шкільної тривожності 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;
⎼ проведення
Google
діагностики
з
використанням
форм
емоційно-психологічного стану учнів 9-10-х класів.
Консультативна робота
Протягом року проводилась консультативна робота з учнями, батьками,
педагогами. Основні запити звернення: проблеми в міжособистісних стосунках,
підвищення самооцінки та впевненості в собі, формування емоційно-вольової
сфери, розв'язання конфліктних питань, профілактика порушень навчальної
дисципліни, запобігання психологічного тиску серед однолітків та корекція
агресивної поведінки.
Батьки зверталися з наступних питань: психологічні особливості дитини
на різних етапах розвитку особистості; проблема «батьки - діти»; формування
позитивних рис характеру, профілактика порушень навчальної дисципліни;
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психоемоційний стан батьків та їхніх дітей, пов'язаний із довготривалими
карантинними обмеженнями, воєнним станом, проблема цькування в дитячому
колективі.
У педагогічних працівників були наступні запити: труднощі в стосунках
класного колективу; особливості поведінки та неуспішність учнів, складнощі
організації роботи з колективом і окремими учнями.
Організаційно-методична робота
Відповідно до листа МОН «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.
Профілактична та просвітницька робота
Просвітницька робота проводилася з учнями та
педагогами:
⎼ індивідуальні розвивальні заняття з розвитку
мислення, уваги, уяви, пам'яті (1 кл.);
⎼ лекції в 3-4 класах «Хто такий друг»;
⎼ лекції з використанням презентації з учнями 5-10
кл. «Академічна доброчесність у закладі освіти»;
⎼ заняття з елементами тренінгу «Не ведись» для
5-6 класів щодо безпечного поводження в Інтернеті;
⎼ лекції в 6 класах «Конфлікти. Способи їх
вирішення».
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», під час якої в 5-тих
класах було проведено виховні години про спілкування без насильства, у 7-8
класах - лекції «Насильству - НІ», де розповідали про види насильства та їх
упередження, в 9-11 класах проведено показ відеороликів та обговорення того,
як важливо не допускати насильство в суспільстві.
Психологічна служба гімназії бере участь у реалізації національних та
державних програм:
⎼ Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища в Новій українській школі;
⎼ Державної програми 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;
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⎼ Державної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми та
насильства в родинах.
Труднощі у роботі психологічної служби
Під час освітнього процесу служба стикається з такими питаннями:
⎼ нерозуміння батьками проблем та труднощів учнів;
⎼ безмежна довіра дитині;
⎼ гіперопіка або 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 2021/2022
навчальний
рік,
пов’язані
з
карантинними
обмеженнями (дистанційною та змішаною формою
навчання) та введенням воєнного стану, 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;
⎼ робота над підвищенням психологічної компетентності вчителів;
⎼ формування у підлітків навичок толерантного спілкування з метою
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статі;
⎼ упровадження політики академічної доброчесності в гімназії;
⎼ надання соціальної та психологічної допомоги кожному учню незалежно від
його можливостей та здібностей.
Стоп булінг
Булінг − це прояв нетерпимості до прав людини і
форма насильства, коли постраждати може будь-хто,
незалежно від гендерної ідентичності та віку. У школі
від булінгу можуть потерпати як хлопці, так і дівчата.
Жертвами цькування можуть стати 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 й попередити його наслідки. Протягом
навчального року психологічною службою були
проведені такі заходи для попередження булінгу:
⎼ онлайн-конференції з педагогічним колективом на
тему «Булінг та відповідальність»;
⎼ лекції, години спілкування про попередження булінгу з учнями 5-11 класів;
⎼ анкетування в 5 класах «Булінг в учнівському середовищі»;

13

⎼ лекції з використанням презентацій на тему «Безпека в Інтернеті» (5-6
класи) ;
⎼ тренінгово-корекційна робота, спрямована на профілактику конфліктів та
згуртованість колективу в класах за запитом класних керівників;
⎼ групове консультування учнів «Насильство в сім’ї: як себе захистити» (7 – 9
класи);
⎼ виховні години в 3-4 класах «Дітям про булінг».
Психологічна служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і
систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини,
мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових,
інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних
особливостей, створення умов для саморозвитку та
самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань
навчального закладу.
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1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору

У гімназії забезпечується доступність території та будівлі; приміщення
(туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і
територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до
використання всіма учасниками освітнього процесу.
Приміщення
та
територія
закладу
освіти
облаштовуються
з
урахуванням
принципів
універсального дизайну та розумного пристосування.
Простір нашого закладу, обладнання, засоби навчання
сприяють формуванню ключових компетентностей та
наскрізних умінь здобувачів освіти. У коридорах
гімназії облаштовано тематичні панно, що презентують
різні галузі наук, стенди, картини, психологічні
мотиватори.
У навчальному закладі застосовуються методики та технології роботи з
учнями з особливими освітніми потребами.
Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою,
що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності
людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його
учасників. Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній
системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в
спеціальних закладах освіти. Жодна дитина не має відчувати себе іншою та
виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання
інклюзії.
З 2021 року в Скандинавській гімназії на виконання Закону України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів
України від 15.08. 2015 р. №872 «Про затвердження порядку організації
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до
листа МОН України №1/9-495 від 31.08.2020
«Методичні рекомендації щодо організації навчання
осіб з особливими освітніми потребами в закладах
освіти в 2020/2021 н.р.», на підставі заяви батьків
дитини з особливими освітніми потребами (ООП),
витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного
центру (ІРЦ) м.Києва за місцем проживання, їх
соціалізацію та інтеграцію в суспільстві було організовано 3 класи з
інклюзивною формою навчання:
⎼ 2-А клас з 1 вересня 2021 р. по 31 травня 2022 р. - Зубенко Артем (класний
керівник Вороніна І.А., асистент учителя Логутенко Н.С.);
⎼ 4-А клас з з 1 вересня 2021 р. по 31 травня 2022 р. - Черненко Євгенія
(класний керівник Репік Г.І., асистент учителя Стойко О.Л.);
⎼ 4-Б клас з 1 листопада 2021 р. по 31 травня 2022 р. - Білогуров Юрій
(класний керівник Соломенник С.П., асистент учителя Молчанова І.О.).
На виконання наказу МОН України від 08.06.2018 р. № 609 «Про
затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного
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супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу загальної
середньої та дошкільної освіти» та з метою створення оптимальних умов для
навчання дітей з особливими освітніми потребами було організовано команду
психологічного супроводу (Протокол №1 від 27.08.2021 р. педагогічної ради).
Загальне керівництво здійснювала заступник директора з навчально-виховної
роботи Коломієць Н.Л.
Педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації за
напрямом «Інклюзивна освіта».
Протягом року психологом гімназії Костенко К.М. та логопедом Косенко
О.А. систематично проводилися корекційно-розвиткові заняття.
2021/2022
За
н.р.
відбулися
три
засідання
команд
психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.
Згідно з Положенням Скандинавської гімназії про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами виконуються наступні завдання:
⎻ збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси,
труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та
моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку;
⎻ визначення напрямів психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових
послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку
ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
⎻ розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з ООП та
моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки
розвитку дитини;
⎻ надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з
організації інклюзивного навчання;
⎻ створення належних умов для інтеграції дітей з
ООП в освітнє середовище;
⎻ проведення консультативної роботи з батьками
дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку,
навчання та виховання;
⎻ звернення до фахівців ІРЦ щодо надання
методичної допомоги;
⎻ проведення інформаційно-просвітницької роботи у
гімназії серед педагогічних працівників, батьків і
дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини;
формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.
У кінці року відбувся моніторинг з динаміки розвитку та навчання за
2021/2022 н.р. дітей з ООП. Були надані рекомендації батькам на літні канікули.
Переваги інклюзивної освіти:
⎻ діти навчаються разом у звичайній школі;
⎻ поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини;
⎻ діти отримують можливість жити разом з батьками;
⎻ оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;
⎻ навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей;
⎻ у дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками;
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⎻ діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити
повноцінним життям.
Освітнє середовище мотивує учнів до оволодіння ключовими
компетентностями та наскрізними вміннями ведення здорового способу
життя
Реалізуючи оздоровчу функцію освіти, педагогічний колектив формує в
учнів навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність
тощо) та екологічно доцільної поведінки в учнів через наскрізне включення в
освітній процес тем про здорове харчування, користь фізичної активності,
спорту, правила екологічної поведінки як під час уроків природничого циклу,
основ здоров’я, так і в позакласній діяльності.
Одним із пріоритетів та напрямом діяльності освітнього закладу є
екологічне виховання гімназистів, яке здійснюється не тільки під час навчальних
занять, а й через проєктну діяльність: співпраця з екопарком «Осокорки»,
зустрічі із науковцями (наприклад, гідробіологом Миколою Прищепою до
Міжнародного дня захисту водно-болотних угідь). Впроваджується політика
розумного використання: діти привчаються до зменшення використання
пластику та поліетилену в щоденному житті, бережливого ставлення до
витрачання води, електроенергії, сортування сміття (проєкти «Робимо планету
чистішою» (збір макулатури, пластику), «Сортуємо сміття правильно!», акції
«Допоможемо безпритульним тваринам»).
У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та
соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу
Утворюють простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної
комунікації учасників освітнього процесу шкільна бібліотека та
інформаційно-ресурсна система, до якої входять внутрішня мережа, шкільна
платформа Google Workspace (колишній G Suite), сайт гімназії (scandy.kiev.ua),
шкільне радіо, соцмережі тощо.
Інформаційно-ресурсна система створює єдиний інформаційний і
методичний простір гімназії, сприяє вдосконаленню методичної роботи, створює
необхідні умови для творчої, індивідуальної та колективної навчальної та
методичної діяльності педагогів, підвищенню їх професійної та педагогічної
кваліфікації. Простір і ресурси системи використовуються для індивідуальної,
групової, проєктної та іншої роботи, різних форм комунікації учасників
освітнього процесу, формування інформаційно-комунікаційної компетентності
здобувачів освіти.
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Велику роль відіграє в цьому шкільна бібліотека. Це не стільки простір для
книги та інших носіїв інформації, скільки для користувача, його думок, душі,
творчості, що забезпечує йому свободу вибору необхідної інформації, розвиває
таланти, креативність, створює умови для комунікації.
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Своєчасно обліковуються й обробляються підручники, що надходять до
бібліотеки. Завідувачкою 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 в бібліотеку підручників гімназії.
Ведеться робота із збереження книжкового фонду. Разом з учнями
самоврядування проводяться загальногімназійні рейди з перевірки стану
підручників. Підсумки перевірок оголошуються по шкільному радіо.
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».
У бібліотеці як місці зустрічі та просторі навчання
проводяться цікаві заходи: свята «Посвята в читачі»,
«Прощавай, букварику» брейн-ринг «Упізнай книгу»,
літературне лото «Бюро літературних знахідок», літературні мозаїки,
експрес-вікторини.
Різноманітні події й тематичні бібліотечні заходи
сприяють розвитку інформаційних потреб гімназистів,
розширюють коло їхнього пізнання світу, допомагають
цікаво провести вільний час та навчатися.
Бібліотечні уроки у молодших школярів завжди
проводяться у формі гри. Це «Книжковий гардероб»,
«Звірята лікують книгу», «З якої казки ці слова?» та багато
інших. Вони покликані залучити дітей до читання книжок.
Бібліотечні уроки для учнів середнього та старшого
шкільного віку
проводяться у формі бесід, годин
спілкування: «Я – книжка, я – товариш твій», «Періодика,
адресована молоді», «Комп’ютер і діти», «Знати, щоб жити» та інші.
До 114 років від дня народження Астрід Ліндґрен у бібліотеці були
проведені різноманітні заходи. Перформенс «Я читаю твори Астрід Лінґрен», під
час якого діти читали уривки із своїх улюблених творів («Пепі Довгапанчоха»,
«Малюк і Карлсон», «Еміль з Льонеберги»). Учні активно відповідали на
питання літературної вікторини, яка була присвячена біографії письменниці.
У бібліотеці гімназії протягом 2020/2021 н.р. були оформлені тематичні
(«Міжнародний день дитячої книжки», «Увага: новинки», «Ми – козаки,
ми-гордість України», « Мандри Тараса Київщиною»,
«Моя країна – прекрасна і незалежна», «Співуча,
калинова – наша українська мова», «День цивільного
захисту», «Книга вчить, як на світі жити», «На допомогу
класному керівнику», «Ми різні – ми рівні», «Ульотне
читання», «Звичаї нашого народу», «Випускнику та
майбутньому студенту», «Видатні постаті української
історії», «Жінки в історії України») та книжкові виставки («Співуча, калинова –
2022
наша
українська
мова»,
«Твори-ювіляри
р.»,
«Українські
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письменники-дітям», «Право – мистецтво добра і справедливості», «Чи знаєш ти
своє місто?», «Від щирого слова і світ радіє», «Видатні діячі нашого краю»,
«Гетьмани України», «Жива вода його слова»
(до дня народження
Т.Г.Шевченка), «Нові надходження в бібліотеці», «Мрії, утілені в казках»,
«Мовні перлини для кожної дитини», «Методичні розробки Скандинавської
гімназії», «Цікаво знати…», «Читач сказав браво», «У гості до правил
поведінки», «Коли тобі за … чотирнадцять»).
Бібліотека – центр спілкування, комфортний і зручний для відвідувачів.
У 2021/2022 н.р. Скандинавська гімназія продовжила роботу зі
спеціалізованим хмарним програмним забезпеченням та інструментами Google
Workspace (Google G Suite for Education). Організація інформаційного простору
з допомогою платформи Google Workspace дало змогу:
⎼ організувати та забезпечити освітній процес за дистанційною формою
навчання в синхронному та асинхронному режимі для всіх здобувачів освіти
в захищеному середовищі;
⎼ організувати постійну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу в
умовах карантину та воєнного стану;
⎼ надавати різні рівні доступу до додатків системи для окремих груп
користувачів;
⎼ індивідуалізувати процес навчання, розширити межі самостійної діяльності
здобувачів освіти, відстежувати траєкторію їхнього розвитку;
⎼ підключити батьків та опікунів системи для відслідковування персональної
успішності їх дітей.
Шкільне радіо – невід’ємна складова інформаційно-комунікаційного
простору гімназії, багатогранна і найоперативніша форма передачі інформації
про події та факти, провідник розвитку інтелекту і порталом особистості з
реальним шкільним життям, з життям міста, країни.
Традиційно в Скандинавській гімназії лунають радіогазети до державних
свят, знаменних і пам’ятних днів, предметних тижнів, оголошення, привітання,
новини, афіша майбутніх заходів.
Шкільне радіо – це голос гімназії, що відображає реальні проблеми
сьогодення та виховує прагнення спільно вирішувати нагальні питання і
проблеми, що сприяють формуванню позиції учнів та згуртовують колектив у
єдине ціле. Це сприяння тісній співпраці вчителів, учнів та батьків.
Вагомою складовою інформаційно-комунікаційного простору навчального
закладу є сайт Скандинаської гімназії (scandy.kiev.ua). Це засіб надання
важливої інформації, створення умов для комунікації учасників освітнього
процесу, іміджу, залучення педагогічних кадрів та учнів, організація взаємодії з
іншими освітніми установами тощо. Життєдіяльність школи, проведення
різноманітних заходів та свят, участь у міжнародних проєктах, результативність
освітнього процесу – все це знаходить відображення на сторінках сайту.
Скандинавська гімназія має свої сторінки в соціальних мережах
«Фейсбук», «Телеграм», «Інстаграм», де оприлюднюється інформація про
діяльність закладу. Це сприяє оперативності розповсюдження інформації,
доступності, спрощеного пошуку цільової аудиторії, легкості налаштування
зворотного зв’язку тощо.
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2. Система оцінювання здобувачів освіти
2.1. Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів,
яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне
оцінювання
Заклад освіти здійснює оцінювання результатів навчання учнів за
системою оцінювання, визначеною законодавством:
⎼ Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти
і науки України від 13.04.2011 № 329 [Електронний ресурс] / Міністерство
освіти і науки України. — Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
⎼ Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень
учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ
Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 [Електронний
ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru
⎼ Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів
навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи: наказ
Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146 [Електронний
ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729- 20#Text
Критерії оцінювання оприлюднені на сайті гімназії.
Також учні та їх батьки (зокрема й дітей з ООП) отримують
від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та
процедури оцінювання результатів навчання. Інформація
доноситься до учнів у різних формах:
⎻ усно (перед виконанням певних видів робіт, учитель
знайомить здобувачів освіти з критеріями оцінювання, на
початку та впродовж навчального року);
⎻ у вигляді роздаткового матеріалу (лепбуки, інформаційні
папки, інфографіка тощо);
⎻ шляхом розміщення на інформаційному стенді в класі;
⎻ через інтерактивну платформу (сайт гімназії), інші види
комунікації.
Оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних класах, здійснюється згідно із
загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуальної програми
розвитку.
Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному
підході. Учителі використовують (розробляють) компетентнісні завдання для
проведення різних видів оцінювання.
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2.2. Систематичне відстеження результатів навчання кожного
учня та надання йому (за потреби) підтримки в освітньому процесі
На кінець 2021/2022 н.р. у початкових класах закладу освіти навчається
722 учнів, у 5-9 класах – 829 учнів, у 10-11 класах – 219 учнів.
За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021/2022 навчального року
із 349 учнів 1-11 класів:
⎼ 722 учні 1-4 класів оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;
⎼ 1653 учні переведені на наступний рік навчання;
⎼ 3 учні закінчили навчання за інклюзивною формою;
⎼ 106 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні»;
⎼ неатестованих учнів немає;
⎼ 20 отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою;
⎼ 14 нагороджено Золотою та Срібною медалями.
Моніторинг якості освіти
У закладі освіти постійно проводиться відстеження результатів навчання
здобувачів освіти. Визначено порядок проведення внутрішнього моніторингу
для дослідження стану та результатів навчання здобувачів освіти та освітньої
діяльності закладу освіти.
Систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів
освіти з усіх предметів інваріантної частини. Згідно з річним планом роботи
гімназії на 2021/2022 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено
моніторинг досягнень учнів 5-11-х класів за 2021/2022 навчальний рік, який
виявляє рівень знань учнів, дає можливість оцінити навчальну спроможність
здобувачів освіти 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 предметних кафедр, методичних об’єднань,
нарадах при директорі школи, засіданнях педагогічної ради, ухвалюються
рішення щодо їх коригування. Проведені моніторингові дослідження показали,
що 1770 учнів атестовані з усіх предметів.
Показники успішності за 2021/2022 н.р.
№

Клас

Кількість балів

№

Клас

Кількість балів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5-А
5-Б
5-В
5-Г
5-Д
6-А
6-Б
6-В
6-Г
6-Д

9.35
9.88
9.4
9.25
9.87
9.4
9.84
8.38
10.02
9.39

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8-В
8-Г
8-Д
8-Є
9-А
9-Б
9-В
9-Г
9-Д
9-Є

8.89
8.76
8.22
8.98
8.99
8.44
8.93
8.79
8.97
8.36

23
11
12
13
14
15
16
17

7-А
7-Б
7-В
7-Г
7-Д
8-А
8-Б

8.59
8.8
9.11
9.04
8.84
9.39
8.17

10-А
10-Б
10-В
10-Г
11-А
11-Б
11-В
11-Г

28
29
30
31
32
33
34
35

У середньому по гімназії

8.82
9.51
9.68
8.93
9.09
9.4
9.58
10.18
9.12

Як показує аналіз успішності учнів гімназії за 2021/2022 н.р. порівняно з
попереднім 2020/2021 н.р., рівень підвищився у високому на 3,34% та у
достатньому - на 1,35 % та і складає 62,5%.
Під час воєнного стану за короткий час було організовано дистанційне
навчання, частина учнів навчалася в школах Україна та за кордоном (надані
результати успішності були враховані під час виставлення семестрових та
річних оцінок).
Аналіз свідчить, що загальна кількість учнів, які навчаються на низькому
рівні, збільшилася в порівнянні з минулим навчальним роком з 3,65% до 4,69%,
але на середньому зменшилась з 38,48% до 32,76%. Основною причиною
зниження успішності учнів стали проблеми, викликані змішаною та
дистанційною формами навчання під час пандемії та воєнного стану:
психоемоційний стан здобувачів освіти; зниження мотивації онлайн-навчання;
відсутність доступу до Інтернету та зв’язку тощо.
Клас

Кільк.
учнів

Високий
рівень

Достатній
рівень

Середній
рівень

Початковий
рівень

5-А

38

6

20

11

1

5-Б

36

7

26

3

5-В

37

3

30

4

5-Г

40

5

26

8

5-Д

34

10

21

3

6-А

32

4

20

8

6-Б

36

20

7

6-В

32

9
2

14

12

1

4

24
6-Г

36

11

20

5

6-Д

33

3

22

7

7-А

32

2

15

15

7-Б

31

4

12

14

1

7-В

30

5

13

11

1

7-Г

29

4

13

10

2

7-Д

30

3

11

14

2

8-А

26

4

13

9

8-Б

23

1

5

10

7

8-В

30

1

14

11

8-Г

28

3

13

10

4
2

8-Д

28

5

19

4

8-Є

25

14

10

9-А

28

11

12

2

9-Б

27

10

15

2

9-В

28

5

7

16

9-Г

27

6

11

7

3

9-Д

25

6

9

9

1

9-Є

27

1

9

14

3

10-А

22

3

6

12

1

10-Б

25

2

16

7

10-В

27

5

15

7

10-Г

26

3

11

9

11-А

30

2

9

16

3
3

11-Б

27

6

11

9

1

11-В

30

6

18

6

11-Г

30

8

20

2

Всього

1044

143

510

342

49

13.70%

48.85%

32.76%

4.69%

1
3

62.5%

1
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З учнями, які мають бали початкового рівня за результатами річного
оцінювання були проведені такі види роботи: індивідуальні бесіди з учнями та їх
батьками, додаткові заняття з предметів, індивідуальні консультації та завдання.
Розглядалося це питання на нараді при директорові, на засіданнях предметних
кафедр і методичних об’єднань, з’ясовувалися причини слабкої успішності
здобувачів освіти, давалися рекомендації вчителям, батькам, учням щодо
покращення результатів навчання. У наступному навчальному році необхідно
посилити індивідуальну роботу з цими категоріями учнів.
У гімназії впроваджується система формувального оцінювання, що
передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практику само- та
взаємооцінювання. Педагоги відстежують і відображають особистісний
розвиток, процеси та результати навчання кожного учня, надають вихованцям
ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи, формують у них позитивну
самооцінку, підтримують бажання навчатися,
запобігають побоюванням помилитися. Для
подальшого прогресу в навчанні учням
пропонують види роботи, які відповідають
очікуваному розвитку учнів у майбутньому.
Педагоги спрямовують учнів до того, щоб вони
визначали власні освітні цілі, формулювали
очікування від власної роботи, у взаємозв’язку з
цими цілями та очікуваннями здійснювали самооцінювання та взаємне
оцінювання.
Педагоги гімназії, застосовуючи формувальне оцінювання, розв’язували
такі освітні завдання:
− підтримання бажання вчитися та прагнути максимально можливих
результатів;
− сприяння оптимальному темпу здобуття освіти учнів;
− формування в учнів упевненості в собі, усвідомлення своїх сильних сторін;
− формування в учнів рефлексивного ставлення до
власних помилок і розуміння їх як невід’ємних
етапів на шляху досягнення успіху;
− забезпечення постійного зворотного зв’язку щодо
сприйняття та розуміння учнями навчального
матеріалу;
− здійснення
діагностування
особистісного
розвитку та результатів навчання учнів на
кожному з етапів навчання.
Учителі гімназії з метою впровадження
формувального оцінювання під час проведення
навчальних занять:
− пропонують
виконувати
завдання,
спрямовані
на
пошук
причинно-наслідкових зв’язків, розгляду проблемних задач, реалізації
проєктів;
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−
−
−
−

спонукають учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді;
заохочують до обґрунтування думок і способу міркування;
пропонують чіткі критерії оцінювання;
формують в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно
розглядати всебічно;
− розвивають критичне мислення учнів.
Упровадження різноманітних методів і прийомів формувального
оцінювання відбувається на всіх етапах навчальних занять.
Учителі початкової школи систематично запроваджують цю систему, адже
вона є складовою оцінювання досягнень у НУШ, проте в середній і старшій
школі формувальне оцінювання потребує ширшого впровадження.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів
відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання
Заклад освіти сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення до
результатів навчання, без чого продуктивний освітній процес неможливий без
відповідальності, оскільки одна з ключових компетентностей — «навчання
впродовж життя» — ґрунтується саме на відповідальності. Формування і
розвиток цієї особистісної якості відбувається не тільки в школі, але й у сім’ї.
У Скандинавській гімназії розвиток відповідального ставлення до
навчання здійснюється за умови виконання низки організаційних та методичних
кроків:
− активізація участі учнів в організації своєї навчальної діяльності;
− наявність чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
− зосередження освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими
компетентностями, а не на відтворенні інформації;
− можливість вибору учнями власної освітньої траєкторії;
− заохочення і позитивне оцінювання роботи учня;
− надання конструктивного зворотного зв’язку на роботи учнів, їхні результати
навчання.
Учителі надають всебічну допомогу учням у вихованні їхньої
відповідальності: чітко визначають мету навчання, орієнтують учнів на
прикладний характер навчання, застосовують прийоми проблемного навчання,
розвивають критичне мислення.
Сприяє розвитку відповідальності й організація таких видів діяльності:
− проведення у закладі освіти профорієнтаційної роботи;
− викладання спецкурсів і факультативів, які будуть сприяти розвиткові
навичок самостійної та кооперативної роботи учнів;
− запровадження циклів бесід;
− організація учнівського самоврядування;
− залучення учнів до волонтерської роботи.
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2.4.
Заклад
освіти
взаємооцінювання учнів

забезпечує

самооцінювання

та

Учителі гімназії на різних етапах уроку застосовують само- та
взаємооцінювання, що сприяє розвитку уміння оцінювати власну
компетентність, реагувати у відповідь, сприймати оцінку інших та обговорювати
її. Як результат − учні ефективніше навчаються. Під час взаємооцінювання
вчителі закладу приділяють особливу увагу формуванню уміння в учнів
коректно висловлювати думку про результати роботи однокласників. Це
активізує навчальну діяльність, сприяє розвитку критичного мислення,
формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій.
Само- та взаємооцінювання учнів проводиться вчителями за визначеними
критеріями до наскрізних умінь та складових
компетентностей, залежно від навчального
поступу учнів. Для цього застосовують
трирівневу шкалу оцінювання «мені ще варто
попрацювати − я тренуюся − мені вдається».
Самооцінювання
та
взаємооцінювання
запроваджується з першого класу. Від класу
до класу критерії ускладнюються, їх стає
більше.
Учителі, розвиваючи в учнів навички самота взаємооцінювання:
− регулярно нагадують учням про цілі та критерії оцінювання;
− планують
при
проведенні
навчальних
занять
час
для
самооцінювання/взаємооцінювання;
− оприлюднюють мету навчального заняття, критерії оцінювання результатів
навчання;
− надають завдання на рефлексію власної діяльності.
Через процес само- та взаємооцінювання учні навчаються аналізувати
власний навчальний прогрес, ставити перед собою мету та успішно досягати її.
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3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу
освіти
3.1. Науково-методична робота

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. 2019-2023 рр.» методична робота в гімназії у
2021/2022 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.
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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 другий етап роботи над
науково-методичною проблемою, змістом
якого було науково-практичне оволодіння
нею.
Відповідно
до
роботи
над
науково-методичною
темою
були
сплановані
та
проведені
засідання
педагогічної ради, на яких обговорено
наступні питання:
внутрішньої
системи
⎼ розбудова
забезпечення якості освіти гімназії як основа
ефективної роботи закладу;
⎼ педагогіка партнерства як основа системи
особистісного та професійного розвитку
учасників освітнього процеси;
⎼ методичний кластер педагога для роботи в
умовах Нової української школи;
інформаційно-комунікаційні
⎼ новітні
технології в освітньому середовищі
партнерства.
У гімназії склалася певна система
методичної роботи. Її структура підпорядкована
вдосконаленню методики викладання предметів, розвитку професійних
компетентностей 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
психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів,
майстер-класів, які є колективними формами методичної роботи та формою
поширення
передового
педагогічного досвіду. Протягом
навчального року для вчителів
гімназії
було
проведено
науково-практичні
семінари:
«Можливості освітньої платформи
Google Workspace for Education»,
«Підготовка до ЗНО - 2022:
перемоги та виклики», круглий стіл «Критерії оцінювання навчальних
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досягнень учнів: вимоги і дотримання», майстер-клас «Організація
дистанційного навчання у початковій школі. Використання онлайн-сервісів»,
презентації педагогічних технологій та власних творчих портфоліо 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 – учитель
Горбунова Є.В.);
⎼ Співпраця з Екопарком «Осокорки» (координатор – учитель
Боганець Н.П.);
⎼ FIRST Tech Challenge, міжнародна програма навчання дітей в галузі
робототехніки (координатор – учитель Горбунова Є.В.);
⎼ Регіональна конференція старшокласників «Модель ООН: «Сканді»
(координатор – учитель Глотова Є.А.);
⎼ Всеукраїнський проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»
(координатор – директор гімназії Пушкарьова Т.Е.).
Учитель зарубіжної літератури Семенюк О.О., яка є членом експертної
групи експертної комісії з літератури МОН України, проводить експертизу
навчальним і модельним програмам, підручникам, методичним посібникам,
зошитам із зарубіжної та української літератур та інтегрованих курсів.
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, введенням воєнного стану (24
лютого 2022 року), освітній процес у гімназії в 2021/2022 н.р. відбувався в
умовах змішаного та дистанційного навчання. Педагоги працювали на
освітній платформі Google Workspace for Education, використовували
інструменти та сервіси платформи, що дозволило якісно проводити не тільки
уроки, а й виховні заходи, віртуальні екскурсії. Педагогічні ради та методичні
наради адміністрація гімназії також проводила в дистанційному режимі.
Згідно з угодою про співпрацю з Київським університетом імені
Б.Грінченка, Київським національним лінгвістичним університетом,
Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Київським
національним університетом імені Т. Шевченка та з метою закріплення
теоретичних знань протягом 2021/2022 навчального року в гімназії
проходили педагогічну практику студенти вишів, майбутні вчителі початкової
школи, англійської та фінської мов, зарубіжної літератури. Під час
проходження практики вчителі гімназії надавали студентам-практикантам
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
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початкових класів, англійської мови, фінської мови, зарубіжної літератури, які
надавали студентам-практикантам 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 21 педагогічного працівника, з них:
⎼ підвищили свою категорію – 8 педагогів (Арзуманян К.Р., Бушковська В.С.,
Гриценко Л.В., Гусєва С.О., Канюка Н.В., Костенко К.М., Стопа А.С.,
Косенко О.А.);
⎼ підтвердили кваліфікаційну категорію – 13педагогів ( Вітвіцька Т.Г.,
Глотова Є.А., Задніпрянець І.І, Кушнір С.Г., Лук’яненко Н.М.,
Лубинець А.В., Маркович Т.І., Смотрова О.А., Столяренко С.О.,
Сабадаш Н.В., Турчанінова Л.В., Хачатурян Н.Г., Шаповаленко В.С.);
⎼ присвоєно педагогічне звання «старший учитель» учителям Кушнір С.Г.,
Маркович Т.І., Сабадаш Н.В., Смотрова О.А.
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. Педагоги гімназії є активними учасниками
конференцій, навчальних семінарів, вебінарів, які проводять Інститут
післядипломної освіти Київського університету ім.Б. Грінченка, освітні
центри, методичні портали.
Робота з обдарованою молоддю
Місія Нової української школи – 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 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
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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. Результати роботи гімназії – у перемогах наших учнів. Успішно
гімназію у 2021/2022 н.р. в інтелектуальних змаганнях презентували учні
педагогів Пушкарьової Т.Е., Вітвіцької Т.Г., Попельнюк Ю.В., Некрасової О.О.,
Мриги М.А., Саверської В.А., Шимової Л.О., Глотової Є.А., Брикової Л.О.,
Мельник Н.В., Гайдуліної Л.Б., Романюк Г.М., Пугачової М.О., Боганець Н.П.,
Бусюк В.В..
Участь в олімпіадах дає можливість проявити свої навчальні
компетентності інтелектуально обдарованим учням, продемонструвати рівень
самоорганізації, аналітико-синтетичні здібності, оригінальність мислення.
Перший (гімназійний) етап Всеукраїнських учнівських предметних
олімпіад відбувся у жовтні-листопаді 2021 року, у якому взяли участь 894
учні/учениці, 291 з яких стали призерами. Значна частина дітей
випробовували себе в кількох інтелектуальних змаганнях цього етапу.
У зв’язку з поширенням Covid-19 ІІ (районний) та ІІІ (міський) етапи
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та XXII
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика проходили у
дистанційному форматі на платформі Eddy (https://ippo.eddy.org.ua/).
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Призери ІІ (районного) та ІІІ (міського) етапів
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 2021/2022 н.р.
ПІБ

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1 Хрол Катерина

11-Б

українська мова

ІІІ

Вітвіцька Т.Г.

2 Хоменко Єлизавета

9-В

англійська мова

ІІІ

Попельнюк Ю.В.

3 Грищук Тимур

9-Д

англійська мова

ІІІ

Некрасова О.О.

4 Оленюк Неля

10-Г

англійська мова

ІІ

Мрига М.А.

5 Грищук Тимур

9-Д

німецька мова

ІІ

Саверська В.А.

6 Якимова Валерія

8-Г

історія

ІІІ

Шимова Л.О.

7 Цимбал Максим

9-В

історія

ІІІ

Глотова Є.А.

8 Грищук Тимур

9-Д

історія

ІІІ

Глотова Є.А.

9 Губень Анастасія

10-В

історія

ІІІ

Брикова Л.О.

10 Хрол Катерина

11-Б

історія

ІІІ

Шимова Л.О.

11 Грищук Тимур

9-Д

правознавство

ІІ

Шимова Л.О.

12 Логвиненко Анастасія

9-Б

правознавство

ІІ

Шимова Л.О.

13 Бокій Софія

8-А

математика

ІІІ

Мельник Н.В.

14 Іванець Валерія

10-В

математика

ІІІ

Гайдуліна Л.Б.

15 Ковальчук Авєліна

11-А

математика

ІІІ

Мельник Н.В.

16 Шумейко Микита

11-В

математика

ІІІ

Романюк Г.М.

17 Павлов Олексій

10-В

інформаційні технології

ІІІ

Пугачова М.О.

18 Коваленко Карина

9-Д

біологія

ІІІ

Боганець Н.П.

19 Губень Анастасія

10-В

біологія

ІІІ

Боганець Н.П.

20 Грищук Тимур

9-Д

географія

ІІІ

Бусюк В.В.

21 Ковальчук Авєліна

11-А

географія

ІІІ

Бусюк В.В.

22 Губень Анастасія

10-В

Міжнародний конкурс
ім. П.Яцика

ІІІ

Пушкарьова Т.Е.

23 Хрол Катерина

11-Б

Міжнародний конкурс
ім. П.Яцика

ІІІ

Вітвіцька Т.Г.

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». У шкільному
етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН взяли участь 11 учнів у секціях
української мови, української літератури, історії, біології.
Відповідно до структури методичної роботи в гімназії організовано
роботу предметних кафедр, які працювали над оволодінням теоретичними
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основами педагогічної проблеми гімназії та розробкою рекомендацій щодо її
практичної реалізації в освітній процес. Науково-методична рада гімназії
відмітила якісну роботу у 2021/2022 н.р. методичного об’єднання вчителів
початкових класів (голова Мельник І.А.), кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін (голова Ковальчук Л.П.), кафедри іноземних мов (голова Марко І.І.).
Вчителі кафедри природничо-математичних дисциплін (голова Пушкарук
Т.М..), естетичного і фізичного виховання (голова Борисенко О.М.) протягом
навчального року показали різноманітні форми уроків та позакласних заходів,
що сприяло популяризації навчальних предметів.
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3.2. Робота предметних кафедр та методичних об’єднань
Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Склад
методичного
об’єднання вчителів початкових
класів – 32 педагоги, з них 21
учитель початкових класів та 11
вихователів.
У 2021/2022 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
2021-2022 н.р. виконувала Мельник Ірина Андріївна, 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. Формувальне
оцінювання навчальних досягнень учнів в Новій українській школі;
⎼ освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня;
⎼ діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ;
⎼ сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Інституційний
аудит – невід’ємна складова якісної школи;
⎼ підсумки роботи методичного об’єднання у 2021-2022 н.р. та визначення
завдань на наступний навчальний рік.
У 2021-2022 н.р. учителі МО працювали над педагогічною проблемою
«Формування партнерських відносин у системі «вчитель – учень – 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;
⎼ дозволяють самовизначитись у колективі та суспільстві.
У Скандинавській гімназіїї у 2021-2022 н.р. було відкрито 3 класи з
інклюзивною формою навчання, у яких навчається троє дітей з особливими
освітніми потребами (ООП). Для них фахівцями гімназії було розроблено
індивідуальні програми розвитку та складений розклад. Є діти, які постійно
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навчались зі своїми однолітками, але потребували психолого-педагогічного
супроводу, а також такі, що перебували частину уроків в основному класі (за
потреби асистент надавав супровід) і щодня мали індивідуальні заняття. Для
таких занять створено ресурсну кімнату, де працюють учитель-логопед,
педагог-психолог, учитель початкових класів та асистенти. Спостерігаючи за
динамікою розвитку дитини з ООП, виділяючи її сильні сторони та зони
розвитку, педагоги вносили потрібні зміни в освітній процес – адаптували чи
модифікували навчальні програми, матеріали та середовище.
Інклюзивна освіта – це сучасна концепція, яка є невід’ємною складовою
формування демократичної держави, що базується на підходах дотримання
основних прав і свобод людини, спрямована на досягнення цілей сталого
розвитку.
Педагоги постійно підвищували рівень педагогічної майстерності,
займались самоосвітою, 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 повинні стати
найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти.
Виклики, пов’язані із навчанням учнів під час карантинних обмежень,
воєнного стану, колектив учителів початкових класів зустрів із чітким
розумінням організації освітнього процесу в нових умовах дистанційного
навчання.
Особливість 2021/2022 н.р. – дистанційне навчання. Учителі швидко
переорієнтувалися з офлайн-навчання до проведення онлайн-занять на
платформах Єдина школа, ZOOM, Skype, Liweworksheets. Користувались
матеріалами, розміщеними на сайтах «На Урок», «Всеосвіта» тощо.
Дистанційне навчання –це новий етап розвитку сучасної системи освіти,
завдання якого – налагодити ефективну співпрацю між учнем, учителем і
батьками.
Учителі, які атестувалися, провели відкриті уроки:
⎼ учитель Столяренко С.О. провела уроки української мови в 1-В класі за
темою «Закріплення вивченої букви В», «Буква Ж» та творчо–пізнавальне
заняття з елементами конструювання і моделювання на тему «Мода», «Ми їх
розуміємо»;
⎼ вихователь Гусєва С.О. провела творчо-пізнавальне заняття «Миколай іде до
нас» в 2 – Б класі.

Виховне заняття
в 2-Б класі,
вихователь Гусєєва С.О.

Творчо-пізнавальне заняття в 1-В класі,
вчитель Столяренко С.О.
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Упродовж навчального року молодші школярі брали участь у
різноманітних конкурсах:
⎻ Всеукраїнський конкурс «Соняшник» (38 учасників);
⎻ Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок - 2021» (124
учасники);
⎻ Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс» (10 учасників).
Протягом року робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні
сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли
інтелектуальному та творчому розвитку вихованців.
Учні початкової школи долучилися до заходів, присвячених Дню
Єднання; брали участь у шкільних конкурсах буктрейлерів за оповіданнями
шведських письменників; у конкурсі художнього читання «Я вірю в Україну і в
свій народ».

У класних аудиторіях учителями створене освітнє середовище, що
відображає філософію Нової української школи, у якому діти відчувають себе
комфортно та безпечно. Таке середовище дає можливість інтенсифікувати та
інтегрувати освітній процес, сприяє адаптаціі першокласників до навчання.
Учителі постійно працюють над його оновленням та покращенням. У 1-х
класах були організовані навчальні центри, що відображають освітні потреби й
інтереси дітей, а навчальні матеріали забезпечують дослідницьку діяльність.
Зміна пріоритетів у розвитку освіти, орієнтація на Концепцію Нової
української школи, новий Державний стандарт початкової освіти, методична
тема МО вчителів початкової школи,узагальнення досвіду роботи педагогічного
колективу визначили основні завдання та перспективні напрямки роботи
методичного об'єднання вчителів початкової школи на 2022/2023 н.р.
Завдання, які ставлять вчителі МО початкової школи на 2022/2023 н.р.:
сучасних
інноваційних
педагогічних
технологій,
⎼ впровадження
інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
⎼ створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення
освітньої діяльності;
⎼ забезпечення освітніх та методичних потреб педагогів;
⎼ формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного
зростання;
⎼ опанування цифровими сервісами в умовах дистанційного навчання;
⎼ залучання педагогів до інноваційної діяльності;
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⎼ 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 поєднуються
професіоналізм, ентузіазм та творчість.
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Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Склад кафедри – 16
8
учителів:
учителів
української
мови
та
4
літератури;
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. 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 психолого-педагогічної
науки, новітніх технологій;
⎼ особливу увагу приділили впровадженню проєктної технології в 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;
⎼ створювали ресурсно-інформаційний модуль кафедри;
⎼ продовжували зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінетів.
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У 2021/2022 навчальному році відбулося 5 засідань кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін, на яких розглядався цілий ряд важливих
питань:
⎼ методичні рекомендації щодо викладання суспільно-гуманітарних предметів
у 2021/2022 н.р.;
⎼ зміни до навчальних програм для 5-9 та 10-11 класів;
⎼ компетентності в системі Рекомендацій Європейської Ради та 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 суспільно-гуманітарних
дисциплін з метою розвитку ключових та предметних компетентностей
тощо.
Одним із основних завдань кафедри на 2021/2022 н.р. було підвищення
загальної освіченості учнів та досягнення ними належного рівня сформованості
аксіологічних, літературознавчих, компаративних та культурологічних
компетенцій.
Гімназисти були активними учасниками III (міського) етапу
Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Результатом роботи вчителів є призери III
(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів: Ковальчук Л.В.
(9-Д,Грищук Тімур – III місце, конкурс з української мови), Глотова Є.А. (9-Д,
Грищук Тімур – III місце, історія), Шимова Л.О. (9-Д, Грищук Тімур – II місце,
правознавство).
Наші учні брали участь у II (районному) етапі конкурсі-захисті робіт
МАН: Бокій Софія (8-А, Лубинець А.В.) у секції «Теорія медіа і журналістика»,
тема «Медіапростір та інформаційна гігієна особистості»; Нюбіна Віра (8-Г,
Маркович Т.І.) у секції «Мистецтвознавство», тема
«Чорнобильська катастрофа у творчості сучасних українських письменників».
Цьогоріч учні Скандинавської гімназії долучилися до Всеукраїнського
відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика, який проходив у
чотири етапи з 19.11 по 05.12.2021. 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.
Протягом 2021/2022 навчального року вчителі працювали над
підвищенням свого фахового та методичного рівня, використовуючи
різноманітні онлайн-ресурси, беручи участь у вебінарах, науково-практичних
семінарах, конференціях, відвідуючи відкриті уроки своїх колег.
29 вересня учні Скандинавської гімназії долучилися до проведення
Національного уроку пам'яті, присвяченого 80‐тим роковинам трагедії
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Бабиного Яру. Історична правда про ті страшні події, яка довгий час
приховувалася як нацистськими, так і радянськими
режимами, відкрилася гімназистам через створені
на основі свідчень учасників відеоматеріали,
джерела, документальні фільми.
Тема Голокосту не залишила нікого
байдужим, викликала живу дискусію, усвідомлення
того, що трагедія торкнулася багатьох сімей.
Такі заходи розвивають гуманістичний
світогляд, виховують толерантність, сприяють формуванню стійкого
негативного ставлення молоді до фактів дискримінації, зневаги до людської
гідності.
До Дня українського козацтва та Дня захисника/захисниці України були
проведені різноманітні заходи. День захисників і
захисниць України – це свято вшанування козацької
доблесті та звитяги, свято вдячності всім, хто
захищав і захищає нашу рідну землю. У
Скандинавській гімназії радіогазетою розпочався
ранок (Глотова Є.А., 9-Д кл.), лекторські групи
одинадцятикласників розповіли учням 5-8 класів
про історію українського козацтва (Шимова Л.О.,
9-10кл.), книжкова виставка «Ми - козаки, ми - гордість України» розмістилась у
бібліотеці (Лісова О.А.), п'ятикласники побували на екскурсії «Козацький край моя земля» (Шевчук Л.П.), вікторини, години спілкування, усні журнали,
уроки-презентації вели дітей маршрутами козаків,
воїнів, захисників (Ковальчук Л.В., Лубинець А.В.,
Семенюк О.О., Павленко О.М., Маркович Т.І.).
Осінь - пора щедра, врожайна. У цей час українська
оселя оповита духмяним запахом гарбуза. День
Гарбуза - це традиційне українське свято збору
врожаю, в гімназії на його честь відбувається
завжди
дійство.
День
розпочався
з
радіоповідомлення
про
цілющі
властивості
легендарної городини (Лубинець А.В.). Учні 5-их
класів разом із класними керівниками підготували виставку «Гарбузяна осінь»,
яка показала красу, багатство та щедрість української землі. Протягом дня в
гімназії працювала гарбузова пошта. Діти мали можливість написати свої
побажання друзям, однокласникам, учителям. У переддень осінніх канікул учні
заряджалися позитивними емоціями, усмішками,
жартами, які подарувало це свято.
Урочисто, натхненно, піднесено гімназисти та члени
їхніх родин долучилися до написання XXI Радіодиктанту
національної єдності. Напередодні Дня української
писемності та мови представники учнівського
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самоврядування підготували відеопривітання (Полікарпова І.В.), п'ятикласники
створили челендж «Чому варто говорити рідною мовою?» (Ковальчук Л.В., 5-А
кл.), шестикласники зняли флешмоб (Семенюк О.О., 6-Б кл.), семикласники –
відеопрезентацію (Шевчук Л.П.), а здивував цікавим відеорепортажем про
наголоси 9-Г кл. (Шевчук Л.П.).
21 листопада Україна відзначала День Гідності і Свободи. Долучилась до
вшанування цієї пам'ятної дати й громада Скандинавської гімназії. Ранок
розпочався з радіогазети, яку підготувало учнівське самоврядування. На
першому уроці вчителі разом з учнями згадували
хронологію тих буремних днів. Протягом дня
самоврядуванці презентували учням 4-6 класів
проєкти щодо подій на Майдані.
Під час уроків учителі проводили екскурсії біля
фотовиставки, яка висвітлює трагічні моменти в
здобутті Гідності та Свободи
української нації, а учні старших класів переглянули
документальний фільм «Майдан гідності».
27 листопада Україна згадала непрості сторінки своєї
історії. Пройдуть роки, минуть
десятиліття, а трагедія 1933
року все одно хвилюватиме і
тих, кого вона зачепила своїм
чорним крилом, і тих, хто
народився після страшних
1932-1933 рр.. Учні Скандинавської гімназії
провели акцію «Запали свічку пам'яті» на згадку про
втрачені покоління. Слухали історії людей, які пережили ті страшні часи. Із
переглянутих документальних фільмів дізналися про причини виникнення
Голодомору в Україні (Фурсова І.М., Брикова Л.О, Глотова Є.А., Шимова Л.О.,
9-11кл.)
Ця трагедія завжди буде об'єднувати всіх живих
спільним спогадом, спільним смутком, спільною
надією.
16 лютого Президент України оголосив Днем єднання,
який має консолідувати всіх українців. У цей день уся
спільнота гімназії згуртувалася перед лицем загроз та
викликів, інформаційного тиску, що постали перед країною, бо в єдності наша
сила!
«Герої не вмирають!» - саме цими словами
напередодні Дня Героїв Небесної Сотні 18 лютого
учні гімназії вшановували учасників Революції гідності.
Розпочався ранок радіогазетою, під час якої учнівське
самоврядування оголосило Хвилину мовчання за
загиблими героями Майдану. Учні 9-10 класів ділилися
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враженнями від перегляду фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила».
Старшокласники дійшли висновку, що Революція Гідності - це відлуння нашої
незалежності, гідності, патріотичного духу. Учителі
розповідали
школярам
про
революційні події
2013-2014 років й про тих, кого називають «Небесною
Сотнею». Уроки історії в 7-9 класах відбувалися біля
фотовиставки, присвяченої буремним подіям лютого
2014 року. Здобувачів освіти інформували про героїв,
що відстояли нашу честь та гідність.
18 лютого всі школи України брали участь у заходах із забезпечення
медіаграмотності серед трудових колективів та здобувачів освіти з питань
протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливові.
Учителі Скандинавської гімназії також проводили
уроки із медіаграмотності. Ця ініціатива – частина
невідкладних заходів з консолідації українського
суспільства, що були затверджені Указом Президента
від 14 лютого.
Семенюк О.О., Шимова Л.П., Брикова Л.О. –
учителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін теж
провели такі уроки, які покликані привернути увагу молодого покоління до
розвитку критичного мислення. До гімназії завітали журналісти, які
висвітлювали цю подію у своїх сюжетах у рамках Національного проєкту з
медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики
спільно з Міністерством освіти та науки України.
«Спілкуймося, поширюймо, шануймо українську!» - під таким гаслом
проходили заходи у Скандинавській гімназії 21 лютого до Міжнародного дня
рідної мови.
Справжні знавці рідного слова, учні 6-8 класів
продемонстрували
знання
та
вміння
в
інтерактивних іграх, конкурсах, «філологічних
посиденьках»
(Семенюк О.О.,
6-Б
кл.,
Лубинець А.В., 8-А кл., Вітвіцька Т.Г., 8-В кл.).
П'ятикласники познайомилися з лінгвістичними
цікавинками (Крячок Л.М., 5-Б кл., Ковальчук Л.В.,
5-А кл., Маркович Т.І., 5-Д кл.).
Учні 9-11 класів долучилися до написання диктанту до Дня рідної мови;
книжкова виставка «Не бійтесь заглядати у словник» розмістилася в бібліотеці
(Лісова О.А.); фотозона вабила усіх охочих зробити світлини.
Родзинкою
свята
стала
презентація
відеороликів «Говори українською правильно» з
мовними
порадами,
експрес-уроками,
соцопитуванням про правильне вживання слів, які
скандинавці готували/монтували протягом місяця
(Вітвіцька Т.Г., 11-Б кл., Шевчук Л.П., 9-Г кл.,
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Лубинець А.В., 8-А кл., Семенюк О.О., 6-Б кл., Ковальчук Л.В., 9-А кл., 9-Д кл.).
QR-коди від Бунецької Л.П. сканувала вся гімназія, бо за ними вивчати мову
легко й цікаво, адже там заховані експрес-уроки від О.Авраменка.
Рідна мова - це та безцінна спадщина, яка об'єднує, гартує народ на шляху
до зміцнення державності, формує громадянську позицію українців.
А далі учителі кафедри планували у лютому-березні фестиваль кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін – багатоаспектний інтегрований комплекс
освітньо-виховних заходів із відповідних предметів, спрямований на
закріплення, збагачення та поглиблення знань учнів, розвиток предметних,
життєвих компетентностей, розвиток творчої майстерності вчителів. До його
проведення мали
бути залучені учні 5-11 класів, учителі-предметники,
бібліотекар, але воєнний час вніс свої корективи.
Досвід організації дистанційної форми навчання, отриманий протягом
минулого та позаминулого років під час ковід-карантину, допоміг українській
освітній системі, зокрема Скандинавській гімназії, швидко адаптуватися до
нових реалій війни. Спочатку це були онлайн-зустрічі з метою психологічної
підтримки дітей, повторення вивченого матеріалу з поступовим включенням
елементів нових тем. У дистанційному навчанні вчителі кафедри
використовували різноманітні платформи і методи надання освітньої інформації,
здійснювали комунікацію з учнями за допомогою різних платформ та
меседжерів: Google Workspace for Education та ZOOM, «На урок», вайбер,
телеграм тощо.
Уроки Пушкарьової Т.Е., Фурсової І.М., Павленко О.М., Полікарпової І.В.,
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.,
Бунецька Л.П. надсилали готові гул-форми тестів,
а результати робіт аналізувалися за допомогою
онлайн-конференцій.
День вишиванки - це свято національної
свідомості, єдності, краси, патріотизму, яке ми
відзначаємо у травні. Сьогодні звичайна вишита
сорочка для українців - це національна святиня. Наші учні традиції не
порушують, День вишиванки люблять, тому й підготували разом відео, згадавши
чудові миті цього свята минулих років (8-А кл.)
Учителі історії на чолі з Глотовою Є.А. разом зі своїми учнями успішно
працюють в Міжнародних та Всеукраїнських проєктах: «Модель ООН Сканді:
Юніор», «Модель ООН: Сканді – 2021».
2 жовтня відбулася сьома науково-практична конференція «Модель ООН
Сканді: Юніор» на базі Скандинавської гімназії. За ці роки наша «Юніорка»
стала традиційною платформою для розвитку молодіжної суспільної дипломатії,
в рамках якої щорічно обговорюються світові проблеми сучасності, успішно
просуваються ідеї важливості співпраці та взаєморозуміння і розширення
кругозору сучасної молоді.
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Тема «Моделі ООН: Сканді Юніор - 2021»:
«Діяльність Організації Об'єднаних Націй як один з
ключових чинників для зміцнення миру і всебічного
розвитку світу». У зв’язку з епідеміологічною
ситуацією, конференція проходила в онлайн-форматі
на платформі ZOOM .
12-14 листопада 2021 відбулася V Ювілейна Модель ООН Луганської
області в Сєвєродонецьку. Скандинавська гімназія відвідала конференцію як
організатор уже вчетверте. Наші гімназисти працювали у комітеті Ради з прав
людини за темою «Становище жінок Близького Сходу» та комітеті з питань
роззброєння та міжнародної безпеки за темою «Війна четвертого покоління».
Родзинкою конференції став виступ Алехандро Гарсія, волонтера з Іспанії, який
розповів про можливості міжнародних обмінів «Еразмус +».
27–28 листопада 2021 року на базі Скандинавської гімназії відбулася
довгоочікувана тринадцята Всеукраїнська Модель ООН:
Сканді-2021. Цього року наші учні вкотре довели, що
Модель ООН– місце, де можна реалізувати свій
потенціал, а також покращити лідерські та ораторські
навички.
Конференцію привітали Посол Данії в Україні п. Оле Егберг Міккельсен,
представник Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Павло
Замостьян, а також наші випускники, президенти Моделі минулих років.
Під час події відбулися спецконференції за участю
Тетяни Гнатюк, заступниці Голови комітету із захисту
прав людини при Національній асоціації адвокатів
України, а також Ірини Іванченко, адвоката.
У Моделі взяли участь старшокласники з різних
куточків
України,
зокрема
Києва,
Дніпра,
Білгорода-Дністровського, Сєвєродонецька, Мелітополя, Кропивницького,
Кривого Рогу, Чернігова, Біловодська, Полтави, Черкас. Модель ООН: Сканді
відбулася онлайн на платформі ZOOM.
26-28 листопада 2021 року в Скандинавській гімназії провели
Міжнародну Модель ООН: Сканді - 2021. Подія відбувалася одразу в двох
форматах: онлайн та офлайн. Усього до гри
долучилося 100 учасників з різних куточків
світу: Данії, Індії, Сингапуру, Італії, Узбекистану,
Шрі-Ланки, Киргизії. На засіданнях п’яти
комітетів делегати розглядали такі питання:
переукладення договору про нерозповсюдження
ядерної зброї; вплив пандемії на світову економіку; стабільне постачання та
використання енергії для найбільшої користі для всіх людей; насилля, засноване
на гендері; регуляція освоєння космічного простору.
Протягом навчального року вчителями кафедри були проведені відкриті
уроки.
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Учитель-методист Вітвіцька Т.Г. підготувала урок «Сатирична комедія
«Мина Мазайло» М. Куліша» (11-Б кл.), звернувши увагу на актуальність п´єси.
У 8-В класі на уроці української мови «Односкладні речення як частини
складного речення. Узагальнення й систематизація знань про односкладне
речення» вчитель використовувала інтерактивні прийоми організації освітнього
процесу, а саме: дослідницьку діяльність, проблемні ситуації, творчі завдання.
Лубинець А.В. у 8-А класі провела урок української мови, тема
«Односкладні речення з головним членом у формі присудка». На уроках
української та зарубіжної літератури вчитель художнім словом впливає на
формування моральних якостей школярів, зосереджує увагу на проблемах добра,
честі, правди. Був проведений відкритий урок із зарубіжної літератури у 6-Г
класі, тема «Духовне переродження Скруджа» ( за повістю «Різдвяна пісня в
прозі» Ч. Діккенса).
Учитель Маркович Т.І. провела відкриті уроки з української мови
«Правопис префіксів пре-, при-, прі-» (5-Д кл.), «Односкладні речення з одним
головним членом у формі присудка» (8-Г кл.). На уроках української літератури
вчитель уміло ілюструє теоретичний матеріал
уривками з творів, тема уроку «І.Я. Франко
«Фарбований Лис». Головні і другорядні
персонажі. Риси характеру» (5-Д кл.).
Наші словесники знаходяться в постійному
пошуку нових методів і прийомів, поглиблюють
знання з педагогіки, психології, багато читають
художньої та методичної літератури, мають
друковані роботи у фахових журналах «Українська мова і
література» (Вітвіцька Т.Г., 2020), на платформі «На урок»(Маркович Т.І.,
2021).
Працюючи над вихованням духовно багатої особистості, педагоги кафедри
значну увагу приділяють позакласній роботі з учнями.
Особливою формою роботи є довготривалий проєкт «Мистецькі обрії»,
який реалізується через театральну й музейну педагогіки. Екскурсії до музеїв
сприяють розширенню світогляду учнів, розвивають допитливість, виховують
патріотизм.
Неймовірні враження про героїчні подвиги народу в
роки Другої Світової війни залишила діарама
«Букринський плацдарм». 7-9 класи, перебуваючи в
Київському музеї Вікентія Хвойки в с. Халеп’є,
дізнались
про
першовідкривача трипільської
культури. Київський обласний археологічний музей
в с. Трипілля вразив експонатами, яким тисячі років.
Історію рідного краю пізнавав 6-А клас в с. Буки, а 7-Г клас на території
заповідника «Залісся» відвідав природничий музей, милувався навколишніми
краєвидами.
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Парк «Городець Княжий» дозволив учням 5-В поринути в часи
середньовіччя та опанувати зброю наших предків.
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 та 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.
Учні 9-Є класу із задоволенням переглянули
виставу «Швейк» (за Я. Гашеком) у Національному
академічному театрі ім.І. Франка. Час, проведений
разом, запам’ятався новими позитивними враженнями.
Більшість екскурсій та перегляд вистав цьогоріч
були віртуальними. Сподіваємося, що в наступному
навчальному році нам ніщо не завадить здійснювати
нові подорожі та насолоджуватися враженнями від перегляду вистав на сценах
київських театрів.
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 2022/2023 навчальний рік:
⎼ продовжити роботу над науково-методичною темою гімназії, темою
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін та
індивідуальними темами учителів кафедри;
⎼ забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики,
впроваджувати нові методи і прийоми навчання й виховання учнів гімназії;
⎼ 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.
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Кафедра іноземних мов
Склад кафедри – 43 вчителі: 33
вчителі англійської мови; 1 учитель данської
мови; 2 вчителі шведської мови; 5 учителів
німецької мови; 3 вчителі норвезької мови; 2
вчителі фінської мови.

Основні напрямки роботи кафедри іноземних мов у 2021/2022 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 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 2021/2022 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 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, на яких
розглядався ряд важливих питань:
⎼ обговорення плану кафедри на поточний рік;
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аналіз проведення онлайн уроків;
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 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,
науково-методичні семінари, майстер-класи. Молодих педагогів забезпечили
навчальними планами, методичними розробками та посібниками, надали
кожному особистого наставника, який здійснював методичну допомогу
протягом року, проводилися щотижневі консультації.
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.
Цього навчального року вчителі підвищували свою кваліфікацію.
Основними видами підвищення кваліфікації були онлайн-вебінари, семінари,
онлайн-курси, науково-практичні конференції, тренінги.
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.
Також у цьому році 85 учнів Скандинавської гімназії активно брали
участь у конкурсі «Пазли» .
З 11 по 18 жовтня в гімназії було проведено фестиваль
німецької мови Oktoberfest , під час якого учні переглядали
відеофільми, розгадували загадки, кросворди, ребуси,
розучували пісні. У фестивалі взяли
участь учні 5-11 класів, які продемонстрували не тільки свої
знання німецької мови, а й спритність і креативність.
Проведення фестивалю стало джерелом позитивних емоцій
та підвищило мотивацію до вивчення мови.
22 жовтня відбулося святкування Halloween, яке
відзначають в англомовних країнах. Діти дізналися про
походження свята Halloween, традиції святкування.На уроках
школярі готували тематичні проєкти, співали пісні, брали
участь у квестах, гралися. Монстри, зомбі, привиди та відьмочки в останній
день чверті бешкетували й розважалися у школі.
⎼
⎼
⎼
⎼
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У грудні в гімназії відбувся традиційний фестиваль скандинавських мов
Скандимания. Спочатку він проходив у початковій школі,
потім - у середній та старшій. Для молодших школярів
учителі скандинавських мов та старшокласники проводили
різноманітні віртуальні подорожі, учні захищали
підготовлені проєкти та цікаві презентації. Гімназисти
5-11 класів створювали презентації, брали участь у
конкурсах виразного читання скандинавської поезії,
вивчали традиції і культуру скандинавських країн.
День Святої Люсії, що святкується 13 грудня, є
однією з найважливіших культурних традицій Швеції.
Учитель шведської мови О.Р. Попович разом з учнями
6-Г класу організували традиційну ходу Люсії. Діти
співали пісні та пригощали всіх булочками.
17 грудня напередодні свята Миколая учні
говорили про традиції відзначення Різдва в англомовних
країнах, а також співали караоке, розгадували загадки. Школярі підготували
вірші іноземними мовами та презентації традиції про святкування Різдва в
скандинавських та англомовних країнах.
Протягом 2021/2022 рр. чергову атестацію пройшли вчителі: Сабадаш
Н.В., Шаповаленко В.С., Канюка Н.В., Стопа А. С., Бушковська В.С.. Усі
педагоги презентували відкриті уроки та позакласні заходи:
І семестр
⎼ Сабадаш Н.В.(тема «Моя улюблена тварина», 1-Д кл.);
⎼ Шаповаленко В.С. (тема «Чарівні тролі», 1-А клс);
⎼ Канюка Н.В. (тема «Улюблений фільм» , 6-Б кл.);
⎼ Стопа А.С. ( тема «Здорова їжа», 7-А кл.);
⎼ Бушковська В.С. (тема «Улюблений фільм», 5-А кл.).

Атестаційні уроки з англійської мови

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
на

ІІ семестр
Сабадаш Н.В. (тема «Моя улюблена їжа», 3-Д кл.) ;
Шаповаленко В.С. (тема «Що я роблю вдома», 4-Б кл.);
Канюка Н.В. (тема «Улюблений актор» , 6-Б кл.);
Стопа А.С. (тема «Улюблена країна», 7-В кл. );
Бушковська В.С. (тема «Улюблений фільм», 5-В кл.).
Підтримуючи ініціативу Міністерства освіти і науки України, спрямовану
підвищення якості освіти та покращення системи викладання англійської
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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 регулярно
проводять семінари й круглі столи, тренінги та демо-уроки. 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
Workspace», де розміщували завдання та тести для учнів.
Також учителі використовували такі платформи, як: Zoom,
Microsoft Teams, My English Lab, Kahoo, Quizlet, Miro. Для
комунікації з учнями кожен учитель створив групу в меседжерах Viber,
WhatsApp, Telegram. Усі педагоги намагалися користуватися такими
інструментами та ресурсами, які допомагали зробити навчання якісним, а сам
процес – цікавішим.
Головною метою педагогічної діяльності вчителів
кафедри є підвищення успішності учнів й оволодіння
комунікативними вміннями. Протягом 2021/2022 н.р.
відбувався постійний контроль за якістю навчання
іноземними мовами. З цією метою в кінці вересня
проводився моніторинг знань в усіх класах гімназії. У
кінці І та ІІ семестрів було проведено контрольні роботи з
аудіювання, читання, говоріння та письма, результати яких зафіксовані у звітах
кожного педагога. Протягом 2021/2022 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 2021/2022 н.р.,
завданнями на 2022/2023 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;

53
⎼ 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.
Міжнародні зв’язки
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 загальноосвітніх навчальних закладів у
міжнародних програмах та проєктах.
Одним із напрямів євроінтеграції середньої освіти є взаєморозуміння
через мову. Сьогодні в Україні в освітніх навчальних закладах вивчається 38
мов. Останнім часом зросла кількість дітей, які опановують дві іноземні мови, і
зараз цей показник становить 20%.
Україна активно включається 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, створюються міжнародні школи.
Виконуючи одне з основних завдань суспільства знань – забезпечення
якісної освіти, Скандинавська гімназія відзначається високим рівнем
організації освітнього 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
(англійська, німецька та скандинавські) полягає в розвитку в учнів уміння
використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій
сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язані комунікативний і
соціокультурний 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:
⎼ Кобенхавс Медієгімназіум (м. Копенгаген, Данія);
⎼ Гімназія Нествед (м. Нествед, Данія);
⎼ Гімназія Катедрасколе (м. Векшо, Швеція);
⎼ Школа Хьогелед (м. Кіруна, Швеція);
⎼ Гімназія Тессін (м. Нюшопінг, Швеція);
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⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

Гімназія Уллевал (м. Осло, Норвегія);
Школа Опіза (м. Тбілісі, Грузія);
Міжнародна мовна школа „Ілліг ін Панков” (м. Берлін, Німеччина);
Мустиєйська гімназія (м. Таллін, Естонія);
98 публічна школа (м. Тбілісі, Грузія);
Сопотська Вища Школа (Польща);
Гуманітарна гімназія (м. Таллін, Естонія);
Ліцей ім.Марії Склодовської–Кюрі (м. Сопот, Польща);
Школа Рейсярві (Фінляндія).

У вересні 2021 року у гімназії перебувала делегація данської
школи-партнера Kobenhavns Mediegymnasium у складі 31 студента та 4-х
учителів. Гості познайомилися з гімназією, відвідали уроки іноземної мови, на
діалогах-зустрічах з нашими вихованцями обговорили участь у
спільних міжнародних проєктах, поділилися ідеями щодо
урізноманітнення заходів. Учителі іноземних мов нашого
закладу, гімназисти разом із данськими студентами брали участь
у круглих столах, на яких обговорювали питання культури, традицій,
актуальних для молоді теми.
У вересні 2021 р. з Данії до Скандинавської гімназії прибув Ніклас
Ніелсен із волонтерською місією. Упродовж місяця він плідно працював з
учителями іноземних мов: відвідував уроки, спілкувався з гімназистами на
цікаві для них теми, долучився до проведення уроків з метою поглибленого
вивчення данської мови. Такі акції сприяють розвитку мовленнєвих
компетентностей наших гімназистів, підвищують їх мотивацію до вивчення
скандинавських мов та розвивають пізнавальний інтерес.
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
міжнародних зустрічах.
Гімназія співпрацює з видавництвом Pearson щодо пілотних
випробовувань підручників та новітніх комунікативних методик.
Суспільство ХХІ століття змінюється надто швидко, тому
виникає очевидна потреба оновлення системи вивчення
іноземних мов та посилення їх ролі в суспільстві.
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
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процесу безперервного навчання, яке охоплює початкову, середню та вищу
ланки 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 більшим колом
людей, дізнаватися про їхню культуру, звичаї, цінності та
традиції безпосередньо від носіїв. Справжні суспільні
лідери для прийняття правильних, зважених рішень
повинні не лише мати доступ до інформації, але й уміти
самостійно зрозуміти її, проаналізувати та зробити власні висновки.
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Кафедра природничо-математичних дисциплін
У 2021/2022 навчальному
році в гімназії працювало
6 учителів математики, 2 вчителі
фізики, 5 учителів інформатики,
2 вчителі хімії, 2 вчителі біології,
2 вчителі географії. З них:

Обов’язки керівника кафедри природничо-математичних дисциплін у
2021/2022 н.р. виконувала Пушкарук Тетяна Миколаївна, секретаря –
Пугачова Марія Олександрівна.
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, розглядалися
важливі питання:
⎼ візуалізація
навчального
контенту
при
викладанні
природничо-математичних 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.
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;
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⎼ 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
необхідні 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 обдарованими 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
виховання.
Основною формою проведення занять залишаються
уроки різних типів, але поряд із ними використовуються
лекції, семінари, практичні заняття. В організації
освітнього процесу вчителі обирають раціональні методи
й прийоми навчання, що стимулюють активність учнів,
підвищують у них інтерес до вивчення математики,
фізики, географії, біології, хімії та інформатики, 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
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значення для формування наукового світогляду учнів відіграють елементи
історизму як на уроках, так і в позакласній роботі.
З метою виявлення здібних, обдарованих учнів, їх підтримки та
залучення до науково-дослідницької роботи, стимулювання самостійної роботи
гімназистів щодо вивчення окремих предметів, учителі кафедри створюють
умови для формування навичок проєктної діяльності, готують учнів до участі в
предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах. Кількість призерів ІІ
(районного)
етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з
природничо-математичних дисциплін цього навчального року склала 9
призових місць, а ІІІ (міського) етапу – 7 призових місць.
Протягом 2021/2022 навчального року робота кафедри була спрямована
на
вдосконалення
методичної
підготовки,
фахової
майстерності вчителів та методики проведення уроку.
У жовтні учні 5-В класу та вчитель математики Агеєва
С.В. провели природничо-математичний квест «Чарівники чи
науковці?» Під час випробувань діти відкривали таємниці
магів-практиків,
вивчали
алхімію,
за
допомогою
математичних формул рятували артефакти, знайомилися з
основами таємничої криптографії.
Гімназисти
взяли
участь
у
Всеукраїнському учнівському інформатичному конкурсі
«Бобер» у 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 36 учнів з
2 по 11 класи, і з них 15 показали відмінний результат.
Згідно з річним планом гімназії у листопаді 2021 р. цікаво
й змістовно було проведено Фестиваль природничо-математичних дисциплін.
Цього року він проходив під гаслом: «Розумним бути модно!».
Кожного дня впродовж фестивалю працювала радіогазета «Пізнання
починається з подиву...». Також усі класи випустили природничо-математичні
стіннівки пізнавального характеру з теми «Природничі науки - це модно».
У рамках Фестивалю для учнів були проведені цікаві заходи:
З математики:
− конкурс відеороликів «Математика - це модно!»
(учителі Мельник Н.В., Агєєва С.В.);
− вікторина «Подорож математики у світ мистецтва:
картини, архітектура, пам’ятники» (учитель Гайдуліна
Л.Б.);
− мистецька виставка «Анаграми та картини» (учитель
Романюк Г.М.);
−
дослідницький проєкт «Геометрія: від опанування – до захоплення»
(учитель Пушкарук Т.М.);
− вернісаж «Математика і мистецтво» (учитель Терещенко Л.М.)
З інформатики:
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− візуальне представлення інформації як інфографіка «Інформатика - це
модно» (учителі Пугачова М.О., Арзуманян К.Р.);
− виставка «Розумна колекція у світі моди. Як приміряти її?» (учитель Кушнір
С.Г.);
− онлайн-проєкт «Мій Dress» (учитель Кушнір С.Г.);
− проєкт «Розвиток критичного мислення за допомогою
гри. Критикотики» (учитель Горбунова Є.В.).
З географії, біології:
− інноваційний урок «Дитячі мрії. Іграшкова індустрія»»
(Бусюк В.В., Симчера І.В.);
− урок-семінар
«Світ
одноклітинних
еукаріотів»
(учитель
Голобородько В.Ю.);
− проєкти «Бути здоровим - це модно. Біологічні основи
здорового способу життя» (учитель Боганець Н.П.).
З хімії, фізики:
− розважально-пізнавальна гра з геохімії «Будьмо знайомі –
Мінералогія» (учитель Теребіленко Л.В.);
− виставка мінералів та виробів з мінералів «Дарунки Землі
– мінерали, хімічні сполуки та модні кристали» (учитель
Теребіленко Л.В.);
− фізично-мистецький проєкт «Хто Ви, Леонардо?» (учитель Задніпрянець
І.І.);
− віртуальна екскурсія фізичними експериментами (учитель Стоянова Н.В.);
− дослідницький проєкт «Фізика - це круто!» (учитель Задніпрянець І.І.).
У грудні учні 9-х класів на уроці інформатики разом з
учителем Пугачовою М.О поринули у світ цифрового
мистецтва, відвідавши віртуальну виставку V-Art та оцінивши
XR/VR/AR роботи українських та іноземних митців. Адже
перехід артсвіту в цифровий простір і створення віртуальних
виставок стає не просто можливим шляхом розвитку, а
життєвою необхідністю.
У січні Кушнір С.Г. провела відкритий виховний захід «Модний
IT-марафон» за участі учнів 7-х класів. Гімназисти шукали відповідь на
питання: «Вивчення комп’ютера – це справа чоловіча чи жіноча?». Згадали
жінок-програмістів Аду Лавлейс, Катерину Ющенко,
Грейс Хоппер, Ерну Шнайдер Гувер, Карен Спарк
Джонс, Радію Перльман, Евелін Бойд Гранвілл та їх
вклад в розвиток технологій. Школярі довели, що
представниці прекрасної статі можуть змінити світ.
23 лютого Арзуманян К.Р. разом Хачатурян Н.Г. та учнями 11-А класу
завершили проєкт «Створення веб-сайту класичної музики». Для дослідження,
аналізу та створення такого формату сайту випускникам
була запропонована участь у проєкті. Захищаючи роботи,
гімназисти довели, що у світі інформаційних технологій
бути дотичними до музичних творів може кожен, а
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ділитись, обговорювати й знайомити з видатними композиторами класичної
музики стає простіше. Пошук й аналіз матеріалів, вивчення і практичне
застосування створення веб-сайтів має не тільки ознайомлюючу мету, а й
можливість обрати майбутню професію.
Упродовж 2021-2022 навчального року вчителі кафедри Кушнір С.Г,
Турчанінова Л.В та Задніпрянець І.І. підтвердили кваліфікаційну категорію
«Вища категорія», а Арзуманян К.Р. підвищила – «спеціаліст ІІ категорії».
Учителі продемонстрували високий рівень педагогічної майстерності та
результати роботи.
Дистанційне навчання
З метою реалізації дистанційного навчання під час карантину вчителі
кафедри
природничо-математичних
дисциплін
використовували різноманітні форми й методи. Щоб
зацікавити гімназистів ще більше, було розроблено та втілено
спецпроєкт – сайт. Працюючи над ним, гімназисти й педагоги
кафедри стали рівноправними партнерами, і результатом
плідної роботи стала інтерактивна виставка.
Наша школа вже не перший рік працює на платформі Google
Workspace for Education. Навчальний заклад безкоштовно отримав доступ до
хмарних сервісів, які вчителі використоувють у роботі з учнями. Це надало
можливість створити інформаційно-навчальне середовище для комфортного
спілкування педагогів з учнями. Учителі кафедри широко застосовували в
освітньому процесі ресурси Інтернету. Ще однією великою перевагою є хмарне
середовище: збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з
можливістю одержувати доступ до них у будь-який час і з будь-якого пристрою,
що значно полегшило роботу педагогам.
Цей навчальний рік став часом, коли дистанційні технології
використовуються не лише для навчання наших гімназистів. Зокрема, більшість
учителів застосовували сервіси для проведення відеоконференцій Zoom та
Google meet, під час яких
можна демонструвати екран,
відео,
презентації,
опорні
конспекти, розв’язання завдань
тощо. Підвищення кваліфікації
та здобуття нових знань
учителями
також
значно
полегшилось. Велике різноманіття онлайн-курсів, семінарів та конференцій не
залишило осторонь нікого.
Діяльність кафедри природничо-математичних дисциплін у 2022/2023
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;
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⎽ 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.
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Кафедра естетичного та фізичного виховання
Склад кафедри – 9
6
досвідчених
учителів:
учителів фізичної культури, 2
вчителі музики і мистецтва, 2
вчителі хореографії. Серед
них:

Головною метою роботи вчителів кафедри у 2021/2022 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 внутрішньопредметних та
міжпредметних 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 науково-практичних, 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 2021 р. на
методичній нараді опрацьовано організацію освітнього процесу у
2021/2022 н.р.
Окрім засідань кафедри, учителі обговорювали актуальні питання
освітнього процесу, обмінювалися досвідом, опрацьовували методичні
матеріали, відвідували районні семінари, уроки досвідчених учителів.
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У 2021/2022 навчальному році вчителі організовували конкурси та
змагання, брали участь у шкільних та районних святах,
виставках, фестивалях, конкурсах та патріотичних заходах.
На початку вересня було проведено Олімпійський
тиждень, протягом якого вчителі фізичної культури та
класні керівники пропагували здоровий спосіб життя та
залучали дітей до занять фізичною культурою та спортом.
На уроках учні початкових та середніх класів були
ознайомлені з історією та традиціями Олімпійських ігор
сучасності. Протягом Олімпійського тижня учні
початкової школи брали участь у таких заходах, як:
малюнки на асфальті «Піктограми олімпійських видів
спорту», флеш-моб, рухливі ігри та естафети. Учителями
фізичної культури та учнями 10-11 класів було проведено вікторину «Знавці
історії олімпійського руху» та інформаційні повідомлення на тему «Українські
спортсмени на Олімпіаді та Паралімпіаді Токіо - 2021». До учнів початкової
школи завітала Олімпійська чемпіонка 1980 року з гандболу, Лук’яненко
Наталія Миколаївна, майстер спорту міжнародного класу,
3-х разова чемпіонка Радянського Союзу та Європи.
Розповіла, як досягла таких успіхів, що мотивувало
вихованців до занять фізичною культурою та спортом. Не
менш цікавим та видатним був майстер-клас від
Владислава Ващука, українського футболіста, захисника
збірної України 1996-2007рр.
У вересні відбулося спортивно-видовищне свято «Фестиваль спорту», до
участі у якому запросили учнів Скандинавської гімназії. Нашу команду було
урочисто нагороджено 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.
21 вересня в парку «Позняки» відбулися змагання,
присвячені
Всесвітньому
Дню
туризму
«Туризм
Фест-2021». Учні Скандинавської гімназії брали участь у
двох вікових категоріях 5-6 класи та 7-8 класи. Змагання
складалися з 2 етапів - «Краєзнавчий квест» та «Подолання
мотузкового парку».
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 й наукове та методичне його
обґрунтування.
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9 жовтня 2021 року учні Скандинавської гімназії брали
участь у вишколі-грі «Київ-Козак-фест», що проходив у
парку «Муромець». Вишкіл спрямований на розвиток
культурно-національної
свідомості
населення,
поглиблення знань з історії України, виховання
патріотичної молоді та об'єднання
українців за допомогою навчання
козацьким
традиціям.
«Київ-Козак-фест»
передбачав
командне
виконання
завдань
(фізичних
та
інтелектуальних)
на
тематичних
майданчиках, розташованих в різних місцях території
змагань у парку «Муромець». Діти отримали пам'ятні
магніти та мали задоволення від гри.
19 Жовтня 2021 року в парку Партизанської слави
відбулися змагання серед шкіл Дарницького району до Дня захисників та
захисниць України та Дня українського козацтва «Козацька чайка». Команда
скандинавської гімназії брала участь у двох етапах - «Лабіринт» та «Техніка
водного туризму». Метою змагання було розвиток якостей, необхідних для
сумісних дій в екстремальних та похідних умовах, а також
популяризація спортивного туризму та здорового способу
життя.
19 листопада 2021 року у місті Києві відбувся Міжнародний
творчий конкурс–фестиваль «Єдина країна». Театр танцю
«ШАРМ» посів два перших місця.
4 грудня в школі №237 міста Києва відбулися районні
змагання зі скелелазіння в закритих приміщеннях
«Вертикаль-2021». Команда Скандинавської гімназії була
представлена ученицями 9-х класів. Мета змагань популяризація скелелазіння як складової
туристсько-спортивної
підготовки
учнівської молоді, формування навичок зі
спортивного туризму, а також покращення
фізичного виховання підростаючого покоління, пропаганда
здорового способу життя. Діти розвивали життєво важливі
навички: координацію, силу, витривалість, кмітливість,
пам'ять, силу волі та багато позитивних емоцій. Учениця
9-Б класу Лисенко Марія посіла третє місце в змаганнях зі скелелазіння
«Вертикаль-2021».
Учителі фізичної культури Скандинавської гімназії
відвідали форум-виставку «Здорові діти - здорова нація.
Інновації у фізичній культурі», яка відбулася в грудні 2021
року за ініціативи Міністерства освіти й науки України,
Комітету фізичного виховання та спорту МОН України,
державної наукової установи «Інститут модернізації
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змісту освіти» у партнерстві з Рухом Олександра Педана «ДжуніорЗ» та
спортивними федераціями. Захід проводився з метою
поєднання наукового, практичного та інноваційного
потенціалу вчителів з фізичної культури, тренерів,
керівників закладів загальної середньої освіти, працівників
департаментів, науковців, експертів, компаній, медіа для
пошуку інноваційних рішень. Обговорювалися проблеми
підвищення обізнаності з питань реформи «Нової української школи» в галузі
фізичної культури, реалізації програми Президента України «Здорова Україна»,
запровадження інноваційних методик у практику діяльності ЗЗСО, співпраця з
активними парками, громадами, знайомство з методами відбору якісного
спортивного інвентарю, обладнання.
25 грудня 2021 року театр танцю «ШАРМ» брав участь у фестивалі
«Старфест» у місті Києві та посів 1 місце.
У січні проходив X Міжнародний фестиваль-конкурс творчої та
студентської молоді «Буковельський Зіркафест». Театр танцю «ШАРМ» та учні
Скандинавської гімназії вибороли Гран-прі - «Pull me out», 1 місце у номінації
«Швидкість у стилі диско».
За доброю традицією двері Скандинавської гімназії були
гостинно
відкриті
для учасників
щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної культури з елементами
футболу» 2020 р. та 2021 р. З 25 по 28 січня 2021 року
конкурсанти проявляли творчі здібності та професійну майстерність, щоб
посісти найвищі місця в конкурсі. За оцінками журі абсолютним переможцем
Конкурсу-2020 став Віталій Тітарук, учитель фізичної
культури Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Фастівського району Київської області, який
переміг в обох номінаціях - «Кращий інноваційний урок
фізичної культури» та «Кращий урок фізичної культури з
елементами футболу».
ІІ місце посів Дмитро Дробітько, учитель фізичної культури Бахмутської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням
Бахмутської міської ради Донецької області.
ІІІ місце – Євгеній Філіпов, учитель фізичної культури Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому
педагогічному коледжі ім. А. С. Макаренка.
Лауреатами Конкурсу стали Мирослав Береговий, вчитель фізичної
культури середньої загальноосвітньої школи № 224 Дніпровського району
міста Києва, та Юлія Костюченко, вчитель фізичної культури Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Миколаївської міської ради
Миколаївської області.
З 27 по 28 січня пройшов фінал Конкурсу-2021. Абсолютним
переможцем Конкурсу-2021 та переможцем у номінації «Кращий урок
фізичної культури з елементами футболу» став Віктор Завадський, учитель
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фізичної культури Комунального закладу «Олександрівський ліцей»
Золочівської селищної ради Богодухівського району Харківської області.
Переможцем у номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури»
став Дмитро Лазебний-Чоловський, вчитель фізичної культури спеціалізованої
школи № 216 Оболонського району міста Києва.
Лауреати конкурсу:
Віктор
Азаров,
вчитель
фізичної
культури
Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Молчанова Б. І. Миколаївської
міської ради Миколаївської області;
Оксана Онішкевич, вчитель фізичної культури Комунального закладу
маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56 Маріупольської
міської ради Донецької області;
Євген Проненко, вчитель фізичної культури Комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ
ступенів – академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради
Дніпропетровської області.
Членами журі було відзначено високий рівень підготовки
конкурсантів та змістове наповнення уроків. Учасники
демонстрували власні інноваційні знахідки та розробки
під час вирішення основних завдань уроків. Кожне заняття
– це відпрацьована методика, основним завданням якої
стала популяризація засад здорового способу життя та розвиток шкільного
футболу як наймасовішого та улюбленого виду рухової активності учнів.
Усі переможці регіональних конкурсів, запрошені на семінар, відзначені
дипломами Української асоціації футболу та наборами інвентарю для
проведення шкільних уроків. Переможці та лауреати Конкурсу отримали цінні
призи, футбольний інвентар та екіпіровку.
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.
Дистанційне навчання
Спортивні дисципліни потребують інвентарю, простору та особистої
присутності вчителя, утім, головне – експериментувати та не зупинятися. Для
організації дистанційних занять з фізичної культури було здійснено завчасне
очне та дистанційне планування. Учителі були гнучкими,
експериментували, підлаштовувалися під реалії та власні
вподобання. Реалізувати креативні задуми допомогли сучасні
онлайн-ресурси Google Workspace for Education.
Завдяки Google Classroom проводилися тести, вікторини,
гімназисти ділилися враженнями від уроку, здійснювали
зворотний зв'язок. Учням надзвичайно важливо спілкуватися з
учителем. Відеочат Meet допоміг у проведенні дистанційних
уроків фізичної культури в реальному часі. За цей час
виконувались три етапи роботи: підготовку (розминку),
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основну частину та завершальну (заминку). Зручні платформи для розміщення
відеоуроків та інших матеріалів для учнів допомогли ефективно проводити
уроки з фізичної культури.
Завданням кафедри на 2022/2023 н.р. є:
− створення умов для всебічного розвитку творчої особистості засобами
предметів фізичного та естетично виховання;
− сприяння розвитку самостійності, ініціативності, творчості, упевненості в
собі для успішної реалізації в сучасному суспільстві;
− формування в учнів стійкої мотивацію до здорового способу життя як
основної умови зміцнення власного здоров’я;
− проведення
уроків-практикумів,
активне
впровадження
сучасні
інноваційні технології;
− урізноманітнення форм й методів
позакласної роботи, активне залучення
учнів
до
творчості
(олімпіади,
конкурси, змагання тощо).

68
3.3. Ефективність планування педагогічними працівниками
своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до
організації освітнього процесу з метою формування ключових
компетентностей учнів
Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її
результативність. Календарно-тематичний план є основним робочим
документом, який визначає педагогічну діяльність учителя та допомагає
досягти очікуваних результатів навчання.
Розробляючи календарно-тематичні плани, вчителі враховують:
− Державні стандарти загальної середньої освіти;
− освітню програму закладу освіти;
− модельні навчальні програми;
− навчальні програми з предметів (інтегрованих курсів).
Календарне планування розробляється на кожний семестр. КТП
розглядаються і погоджуються на засіданнях предметних кафедр та методичних
об’єднань гімназії та заступником директора з навчально-виховної роботи,
затверджуються директором гімназії. У кінці навчального року вчителі
проводять аналіз реалізації календарно-тематичного планування та визначають
напрями його коригування.
Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на
формування в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх
компетентностей
Якість освітньої діяльності визначається рівнем організації освітнього
процесу в гімназії, використанням традиційних та інноваційних освітніх
технологій, що відповідає чинним нормативним документам та стандартам,
забезпечує формування й розвиток ключових і предметних компетентностей,
умінь, спільних для всіх компетентностей. У гімназії організація такої роботи
має етапи:

Вибір учителями гімназії освітніх технологій обумовлений вимогами
сьогодення - це передові технології, направлені на розвиток особистості, її
пізнавальної активності, компетентностей, творчості.
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Упровадження сучасних освітніх технологій створює умови для
підвищення якості навчання, пізнавальної активності й навчальної мотивації
здобувачів освіти.
Організація та проведення дистанційного навчання
Під час освітнього процесу 2021/2022 н.р. навчання відбувалося
частково дистанційно через епідеміологічну ситуацію та воєнний стан.
Педагоги гімназії послуговувалися інструментами змішаного та дистанційного
навчання на платформах Єдина Школа та
Google
Workspace
for
Education.
Важливим завданням гімназії стала
організація безпечного електронного
інформаційно-освітнього середовища для
безперервності навчального процесу.
Системи для керування дистанційним
навчанням або цифрові інструменти, які
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використовувалися для цього, були доступними й захищеними.
Гімназія продовжила роботу на платформі Google Workspace (колишній
G Suite). Завдяки цьому заклад безкоштовно мав
доступ до хмарних сервісів, які можна
використовувати в навчальній діяльності як
педагогами, так і учнями.
Переваги навчання з використанням
платформи Google Workspace:
⎼ 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;
⎼ створення відкритої системи освіти, яка забезпечить кожному учню й
вчителю власну траєкторію саморозвитку.
Google Workspace – 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
Google
Календар, Google
Документи,
Таблиці, Google Презентації, Google
Sites, а також цифрова інтерактивна дошка
Jamboard.
Основною платформою для вчителів та
учнів став Google-клас, у якому було
створено віртуальні класи і 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 Google Workspace мав необмежений дисковий
простір на Google Drive, вбудований чат та відеозв’язок Google Meet,
електронну пошту корпоративного рівня на базі імені сайту закладу,
можливості спільної роботи в Google Docs тощо.
Навчання на платформі унеможливлювало несанкціонований вхід не
корпоративних користувачів.
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Дистанційне навчання 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. 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.

Упродовж 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.
⎼ психологічна підтримка педагогів та учнів під час воєнного стану.
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Освітні ресурси та інструменти, які використовувалися під
час дистанційного навчання
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Дистанційне навчання виявило ряд проблем:
⎼ психоемоційні труднощі;
⎼ погіршення стану здоров’я дітей;
⎼ 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.

Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації
індивідуальних освітніх траєкторій учнів
Індивідуальна освітня траєкторія враховує індивідуальні особливості,
здібності та розвиток дітей і розробляється для учнів, які:
⎼ потребують індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу,
екстернату, сімейної освіти);
⎼ перебували/ють на довготривалому лікуванні;
⎼ мають індивідуальні інтереси, нахили, уподобання;
⎼ мають особливі освітні потреби.
Індивідуальна освітня траєкторія таких учнів розробляється за заявою
батьків. У 2021/2022 н.р. на сімейному навчанні перебували 3 дитини (2
здобувачі освіти 9-Г кл. та один - 3-В кл.), надано педагогічний патронат 4
учням/ученицям (6-Б, 10-А, 10-Б, 11-Б кл.).
Також індивідуальні освітні траєкторії окремих учнів/учениць
створюються та реалізуються учителями гімназії через індивідуальні завдання,
проведення консультацій, визначення освітньої мети відповідно до здібностей
та академічних успіхів тощо. Особливу актуальність набула ця діяльність в
умовах дистанційного навчання.
Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні
ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки,
вебсайти, блоги тощо)
Застосування технологій - важлива складова як очного, так і
дистанційного навчання.
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Основні види освітніх ресурсів, які створюються та використовуються
педагогічними працівниками гімназії:
⎼ календарно-тематичні плани;
⎼ плани-конспекти, розробки, сценарії проведення навчальних занять;
⎼ додаткові інформаційні матеріали для проведення навчальних занять;
⎼ тести, контрольні та моніторингові роботи;
⎼ практичні та проєктні завдання для роботи учнів;
⎼ завдання для самостійного опрацювання;
⎼ електронні освітні ресурси для технології дистанційного навчання.
Педагогічні працівники, розробляючи та використовуючи освітні
ресурси, поступово формують власне освітнє портфоліо, діляться педагогічним
досвідом в межах закладу освіти (семінари, майстер-класи, засідання
предметних кафедр та методичних об’єднань), на рівні району, міста, області,
всієї країни. Оприлюднюють розроблені освітні ресурси на освітніх сайтах,
шпальтах фахових видань, матеріалах конференцій тощо.
Обмін досвідом сприяє професійному зростанню педагогів.
Продовжив працювати блог учителя фізики Задніпрянець І.І.,
на якому розміщено презентації та навчальні матеріали до
уроків фізики та астрономії. Цього навчального
року вчителями та учнями гімназії було
створено сайт «Природничо-математичні науки
- це модно», де розміщено інформацію та матеріали, що
сприяють підвищенню пізнавальної активності вихованців,
розвитку їхньої творчості.
Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних
цінностей в учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку
Під час проведення навчальних занять та в позакласній роботі
педагогічними працівниками реалізуються основні аспекти виховання:
⎼ повага гідності, прав і свобод людини;
⎼ морально-етичне виховання;
⎼ повага до культурної багатоманітності;
⎼ визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства
права;
⎼ розвиток громадянської свідомості та відповідальності;
⎼ розвиток навичок критичного мислення;
⎼ розвиток навичок співпраці та командної роботи;
⎼ формування здорового та екологічного способу життя;
⎼ статеве виховання та виховання гендерної рівності та інші аспекти.
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Виховна робота
Модернізація сучасної освіти, вдосконалення її системи й спрямованості
передбачає пошук шляхів підвищення якості освітнього процесу. Під час
планування виховної роботи на 2021/2022н.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 є пошук підхідів до кожного
учня, сприяння його особистісному розвитку. Незважаючи на карантинні
обмеження та введення воєнного стану, сучасна школа має завдання виховувати
відповідальну особистість, свідомого громадянина - патріота України, що вміє
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, активна громадянська позиція, патріотизм;
– 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 національно-патріотичного виховання.
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Національно-патріотичне виховання
Із метою реалізації змісту національно-патріотичного та громадянського
виховання в Скандинавській гімназії протягом навчального року проведено
низку заходів до подій, якими жила країна протягом 2021/2022 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 миру, Дня
української писемності та мови, Дня захисника/захисниці України та Дня
збройних сил України, Дня захисту прав дитини та Всесвітнього Дня Гідності,
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 щодо
політичних новин нашої країни та світу, подій, пов’язаних із вторгненням
російських військ на територію України.
Учителі ознайомлювали дітей із традиціями, звичаями та культурним
надбанням українського народу. У всіх класах обов'язковими є виховні години,
на яких вивчаються основні закони та традиції нашої держави («Вишиванка –
українська традиція», «Об’єднаймо Україну», «Серце до серця», «Допоможи
ближньому», «Ми разом!», «Від теплої руки дитини захисникам моєї України»,
«Мрія не старіє», «Не загасити пам'яті вогонь», диспут «Як бережемо рідний
край»).
Метою національно-патріотичного виховання є формування свідомого
громадянина, патріота, 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 патріотичних заходів та свят, відвідували різноманітні виставки та
музеї.
Учні Скандинавської гімназії долучилися до
проведення
Національного
уроку
пам'яті,
присвяченого 80‐тим роковинам трагедії в Бабиному
Яру. Історична правда про ті страшні події, яка довгий
час приховувалася як нацистським, так і радянським
режимами, відкрилася гімназистам через створені на
основі свідчень учасників відеоматеріали, джерела, документальні фільми. Тема
Голокосту не залишила нікого байдужим, викликала живу дискусію,
усвідомлення того, що трагедія торкнулася багатьох сімей.
Учні гімназії долучаються до волонтерського руху. На підтримку
української армії за сприяння батьків-волонтерів діти зібрали подарунки для
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військових: солодощі, каву, чай, мед, засоби особистої гігієни. Також передали
малюнки та листи для воїнів, які знаходяться в зоні
бойових дій.
Національний патріотизм передбачає насамперед
збереження історичної пам’яті. Голодомор 1932-1933
рр. - одна із найбільш трагічних сторінок історії
українського народу ХХ століття. 27 листопада в
гімназії відбулися заходи щодо вшанування жертв
геноциду українського народу. Учні підготували
інформаційну радіогазету, долучилися до громадської акції "Запали свічку
пам'яті". На виховних годинах гімназисти 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.
Подібні заходи, що відбуваються в гімназії і в нашій
країні, спрямовані на збереження й відновлення
національної пам'яті, сприяють єднанню українців.
З метою виховання патріотичної свідомості та гідного
вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, відзначення
Дня Гідності та Свободи в гімназії було проведено ряд
заходів.
Учасники
самоврядування
підготували
радіогазету, у якій розповіли історію появи цих знаменних дат та згадали про
події на Майдані Незалежності. Вихованці закладу ознайомилися з
фотовиставкою про подвиги героїв. Учителі провели для гімназистів тематичні
екскурсії, під час яких нагадали хронологію трагічних подій. Метою
запровадження цих пам'ятних дат є необхідність донести до сучасного і
майбутніх поколінь об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні
початку ХХІ 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.
Українська історія - це боротьба за волю і незалежність нашої держави.
Битва під Крутами - один із прикладів героїзму і
відданості своїй Батьківщині. Учні старших класів у
онлайн-режимі переглянули фільм “Крути 1918”,
провели його обговорення.
16 лютого 2022 р. родина Скандинавської
гімназії об’єдналася, щоб консолідувати свої зусилля з
відстоювання свободи і незалежності держави перед
лицем загрози та інформаційного тиску з боку РФ. Учні
всіх класів виконали Державний Гімн України, було проведено уроки,
присвячені єднанню.
Виховання національно свідомої особистості, патріота своєї держави
неможливе без любові до рідного слова. До Дня української писемності та мови
гімназисти та члени їхніх родин долучилися до написання XXI Радіодиктанту
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національної єдності, представники учнівського самоврядування підготували
відеопривітання, п'ятикласники створили челендж «Чому варто говорити
рідною мовою?», шестикласники зняли флешмоб, семикласники відеопрезентацію, учні 9-Г класу - відеорепортаж «Наголошуй правильно!».
«Спілкуймося, поширюймо, шануймо українську!» ⎼ під таким гаслом
проходили заходи в Скандинавській гімназії до Міжнародного дня рідної мови.
Справжні знавці рідного слова, Учні 6-8 класів, продемонстрували знання рідної
мови в інтерактивних іграх, конкурсах, «філологічних посиденьках».
П'ятикласники познайомилися з лінгвістичними цікавинками. Учні 9-11 класів
долучилися до написання диктанту до Дня рідної мови; книжкова виставка «Не
бійтесь заглядати у словник» розмістилася в бібліотеці; фотозона вабила всіх
охочих зробити світлини.
Родзинкою свята стала презентація відеороликів «Говори українською
правильно» з мовними порадами, експрес-уроками, соцопитуванням про
правильне вживання слів, які скандинавці готували протягом місяця.
До Всесвітнього дня вишиванки, який традиційно
відбувається в травні і цього року проходив під гаслом
«Вишиванка - духовна броня українців. Україна - боня
світу», гімназисти створили проєкт «Моя вишиванка». У
відеопрезентації розповіли про сакральне значення
вишиванки для українців, історію виникнення свята,
представили розмаїття й красу вишитих сорочок
родини Скандинавської гімназії.
Національно-патріотичне виховання має своє продовження і в
екскурсійній діяльності. Учні 7-9 класів відвідали національний
музей-меморіальний комплекс «Букринський плацдарм». Під час екскурсії
дізналися про героїчні подвиги народу в роки Другої Світової війни.
Прадавня Трипільська цивілізація на території України – це унікальне явище
в історії людства, а збагатити себе знаннями з цієї теми учні 7-9 класів змогли в
Київському музеї Вікентія Хвойки в с. Халеп’є та Київському обласному
археологічному музеї в с. Трипілля.
Учні 5-В класу відвідали парк «Городець Княжий». Там поринули в часи
середньовіччя, мали змогу опанувати зброю наших далеких предків.
Невід’ємною складовою національно-патріотичного виховання є родинні
свята. Разом із 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.
У гімназії працює гурток
національно-патріотичного спрямування
«Джура», метою якого є розвиток патріотичної
свідомості, готовності до самореалізації в житті та
суспільстві, розвиток моральних та соціальних
цінностей сучасної молоді. Рій Скандинавської гімназії
у жовтні 2021 р. брав участь у вишколі-грі
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«Київ-Козак-фест». Змагання передбачали командне виконання завдань
(фізичних та інтелектуальних) на тематичних майданчиках, розташованих у
різних місцях парку «Муромець».
Команда джур «Моцарні кмети» взяла участь у змаганнях «Козацька
чайка», які проводилися Дарницьким районом до Дня захисників та захисниць
України та Дня українського козацтва. Особливо відзначилася команда на
етапах «Лабіринт» і «Техніка водного туризму».
Гра сприяє національно-патріотичному вихованню учнівської молоді,
формуванню здорового способу життя, зміцненню духовного та фізичного
здоров’я учнів, розвитку вмінь колективних дій, відповідальності за спільну
справу та розвитку творчих умінь.
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 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. 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 формі тренінгів, виховних бесід, лекцій,
профілактичних годин.
У вересні в гімназії традиційно проходить «Тиждень знань з основ
безпеки життєдіяльності», під час якого було організовано заходи, спрямовані на
створення безпечних умов для учасників освітнього процесу. Окрім бесід щодо
попередження випадків травматизму, інструктажів щодо дотримання заходів
безпеки в гімназії та за її межами, відбулися тематичні лекції та виховні години
із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного
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характеру. Проводилися навчальні евакуації на випадок виникнення пожежі,
сигналу повітряної тривоги.
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».
Бібліотекар Лісова О.А. ознайомила учнів 2-х класів із повчальним змістом
книг «Безпека на дорозі» та «Правил дорожнього руху для дітей». Діти 2-Б класу
провели інтерактивну подорож "Вулицями міста». Учні 3-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.
Протягом жовтня 2021 р. в гімназії проходив місячник правових знань,
метою якого є виховання свідомого, добросовісного і законослухняного
громадянина і патріота держави. У початковій класах
проведено конкурс малюнків «Права очима дітей», виховні
бесіди «Насильству - НІ!». Учитель правознавства Шимова
Л.О. провела для учнів 9-х класів усний журнал «Основні
права і обов’язки сучасного громадянина України».
Під час проведення Олімпійського тижня відбулася
зустріч із відомим українським футболістом, захисником
збірної України, гравцем київського «Динамо» Владиславом
Ващуком. Чемпіон України та півфіналіст Ліги чемпіонів
УЄФА ознайомився з гімназією та провів майстер-клас для
юних спортсменів на нашому мініфутбольному полі.
У рамках Місячника правових знань із учнями 5-9 класів були проведені
виховні години, організована зустріч із прокурором Дарницької прокуратури
Ващук Іриною Олександрівною, яка розповіла про основні положення
Конвенції ООН про права дитини.
Однією зі складових правової освіти є науково-практична
конференція Міжнародна Модель ООН: Сканді - 2021. Подія
відбувалася одразу в двох форматах: онлайн та офлайн. У
конференції брали участь студенти та школярі з Австралії,
Індонезії, Індії, Данії, Італії, Німеччини. Усього до гри
долучилося 100 учасників із різних
куточків світу. Під час заходу
делегати навчилися відстоювати
власну думку, покращили свої лідерські, дипломатичні
та ораторські навички.
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Тиждень доброчесності – це один із кроків на шляху до розбудови
доброчесного та успішного суспільства. Класні керівники на уроках та виховних
годинах розповідали, чому важливо дотримуватись принципів доброчесності, а
також про те, як їх порушення впливатиме не тільки на
долю людини, але й на долю всієї країни.
18 лютого всі школи України брали участь у заходах із
забезпечення медіаграмотності серед трудових
колективів та здобувачів освіти з питань протидії
гібридним
загрозам
та
інформаційно-пропагандистському
впливу.
Ця
ініціатива – частина невідкладних заходів з
консолідації українського суспільства. Всеукраїнський
урок медіаграмотності проводився на державному
рівні вперше. Медіаграмотність – це превентивна зброя
проти дезінформації і життєва необхідна навичка, яку
потрібно розвивати змалку. Урок з медіаграмотності
покликаний привернути увагу молодого покоління до
розвитку критичного мислення. Разом з учителями школярі навчилися
розпізнавати фейки, види маніпуляцій в мережі та розглянули процеси
створення новин.
Вже доброю щорічною традицією стало проведення гімназійного
фестивалю «Скандиманія», під час якого діти занурюються в атмосферу «хюге –
люке – сису»; досліджують історію та традиції скандинавських країн,
розширюють світогляд та стирають кордони між
нашими країнами, стають ближчими та єднаються
спільними європейськими цінностями.
У гімназії проводяться превентивні заходи із
запобігання виникнення та поширення булінгу в
учнівському
середовищі. Психологічна служба
організувала
ряд
заходів
з
цієї
теми
(онлайн-конференція для педагогів, лекції, тренінги з учнями, анкетування,
консультації, тренінгово-корекційну роботу тощо). Представники учнівського
самоврядування провели інформаційно-ігрові заняття для учнів 3-5 класів, під
час яких познайомили з видами булінгу та відповідальність за його вчинення,
обговорили важливість дотримання правил поведінки і недопущення цькування
та приниження особистості в учнівському середовищі.
Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на
особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними
інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний
розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів
соціального оточення, профілактику й корекцію асоціальних проявів у поведінці
дітей та молоді, на їх допомогу і захист.
Естетичне виховання
У процесі естетичного виховання важливу роль відіграє вміння навчити
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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
внутрішній світ людини.
У процесі естетичного виховання в учнів розвивається почуття
прекрасного, формується позитивне ставлення до світу. Діти не лише милуються
красою природи чи пам'ятками культури, а й бережуть та 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 позакласна
робота. Важливу роль у цьому відіграють гуртки та секції (танцювальні студії,
музичні групи, шкільний хор, театральна студія тощо).
День Гарбуза став традиційним у гімназії. Проводиться свято на честь
збору врожаю напередодні осінніх канікул. Гімназисти підготували
радіоповідомлення про цілющі властивості легендарної городини. Учні 5-их
класів разом із класними керівниками підготували виставку «Гарбузяна осінь»,
яка показала красу, багатство та щедрість української землі. Протягом дня в
гімназії працювала гарбузова пошта. Діти мали
можливість написати свої побажання друзям,
однокласникам, учителям.
День Святої Люсії, що святкується 13 грудня
кожного року, є однією з найважливіших культурних
традицій Швеції. Головний символ свята – образ Люсії,
яка несе світло в темряві шведської зими. Завжди до свята долучаються наші
гімназисти. Так, учитель шведської мови Попович О.Р. разом з учнями 6-Г класу
організували традиційну ходу Люсії, під час якої дівчата та хлопці співали пісні
та пригощали всіх шафрановими тістечками люсікет.
Тісним родинним колом гімназії ми підтримуємо цю
затишну шведську традицію.
25 січня щороку гімназія святкує свій День
народження. Вже 17 років Скандинавка йде освітнім
шляхом разом зі своїми
найкращими учнями, вчителями, батьками. Традиційні
вітання
відкрили відеозвернення і малюнки
найменших школярів, учнів 1-4 класів. Продовжилося
свято тематичними виступами шестикласників, які
представили
професії
майбутнього.
Креативно
презентували себе семикласники, бо знайомили з
особистостями, які змінили хід історії. Завжди цікаво виступають
восьмикласники, адже представляють різні країни. Цього разу це були Ізраїль
(8-А), Бразилія (8-Г), Німеччина (8-В), Японія (8-Є).
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Апогеєм свята став конкурс «Міс та Містер
Скандинавської гімназії», у якому перемогла пара 10-В
класу Малиновська Анастасія і Щербатюк Матвій.
До
Всесвітнього
дня
вишиванки
учнівське
самоврядування створило відеоролик «Вишиванка
єднає».
Свято
Останнього
дзвоника
проводилося
в
онлайн-форматі. Для учнів пролунали відеопривітання від учителів, світлини
нагадали про знакові незабутні свята та заходи, що проводилися у закладі
впродовж навчального року. Перегортаючи сторінки класного життя, педагоги з
учнями підсумували здобутки, побудували плани на майбутнє, окреслили
перспективи.
Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно
забезпечується різними ланками освітнього процесу. 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 є 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 навколишнього 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, ігри, конкурси малюнків,
виставки робіт учнів із неживого природного матеріалу. 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 презентують своє бачення сучасних екологічних
проблем.
З учнівської ініціативи в Скандинавській гімназії проводилися акції,
спрямовані на виховання екологічно грамотної поведінки в природному
середовищі, гуманного ставлення до природи.
У музеї «Експерементаріум» учнів 5-А класу проводили досліди з фізики.
За допомогою інтерактивних експонатів відвідувачі власноруч будували мости,
спостерігали, як утворюються торнадо, створюють блискавку, змушують літати
магніти й зазирають у безкінечність.
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Всесвітній день тварин відзначається щороку 4 жовтня. Це привід
нагадати людям про їхню відповідальність щодо братів наших менших,
підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин. Учні 9-х
класів підготували
відеоролики про домашніх
улюбленців, продемонстрували їх під час уроків. Також
познайомилися із чіхуахуа Мілісентою (з міжнародним
ветеринарним паспортом), поява якої на уроці
англійської мови стала несподіванкою. Під час акції
гімназисти зібрали іграшки та харчі для безпритульних
тварин, які передали волонтерам.
Напередодні Міжнародного дня захисту водно-болотних угідь до учнів
5-Б класу завітав Микола Прищепа, науковець,
гідробіолог, який досліджує стан водно-болотних
екосистем Києва та області, який розповів про стан
природних екосистем та важливість їх збереження, про
трофічні зв'язки між різними видами тварин і рослин
на території екопарку «Осокорки» та інших природоохоронних місцях столиці.
Протягом року учні гімназії знайомилися з природою та історією рідного
краю. Продовжили активну участь у екопроекті «Зробимо планету чистішою».
Школярі побували в різних куточках нашої держави, завдяки чому здобули нові
враження про багатства рідної землі.
Історію рідного краю пізнавав 6-А клас в с. Буки, учні паралелі сьомих
класів на території заповідника «Залісся» побували в природничому музеї,
каталися на конях, насолоджувалися навколишніми краєвидами та єдналися з
природою.
Учні 11-Г та 11-В класи відвідали дендропарк «Софіївка» в м. Умань. Під
час екскурсії учні згадали грецьку міфологію та
дізнались історію створення парку, милувалися
архітектурними
та
скульптурними
шедеврами,
рідкісними видами кущів та дерев, привезених з усього
світу.
Екологічне виховання дає можливість учням
познайомитись з природою рідного краю, долучитися
до збереження навколишнього середовища та
розвивати свої творчі здібності.
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Діяльність органів учнівського самоврядування
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, до активної соціальної громадянської діяльності, формування
правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії,
культурних та історичних цінностей.
У цьому навчальному році учнівське самоврядування Скандинавської
гімназії брало активну участь у різноманітних за напрямками акціях, конкурсах,
змаганнях, концертах.
Учні старших класів регулярно проводили
мінілекції з правових питань для школярів молодшої
школи. Самоврядування активно долучалося до
проведення всіх тематичних акцій, декад, тижнів.
Разом зі своїм куратором Глотовою Є.А.
підготували науково-практичну конференцію «Модель
ООН: Сканді – Юніор» на базі Скандинавської гімназії.
За ці роки наша «Модель» стала традиційною платформою для розвитку
молодіжної суспільної дипломатії, в рамках якої щорічно обговорюються світові
проблеми сучасності, успішно просуваються ідеї
важливості співпраці та взаєморозуміння і поширення
кругозору сучасної молоді.
Під час заходу делегати з різних куточків України
отримали нові знання в різних галузях світових
проблем, навчилися відстоювати свою думку,
покращили свої лідерські, дипломатичні та ораторські навички, а також
отримали незабутній та корисний досвід разом із практикою, які стануть у нагоді
їм у майбутньому.
Напередодні відзначення Дня українського козацтва
та Дня захисника і захисниць України на уроках фізичної
культури учнівське самоврядування долучилося до
організації національно-патріотичного дійства «Козацькі
забави» за участю учнів початкової школи. Сучасні козаки
прийшли на змагання, щоб нагадати про мудрість,
дотепність, гумор, силу українського духу. Діти проявили
свої фізичні якості, спритність та жагу до перемоги. Із неабиякою завзятістю
учасники впоралися із конкурсами.
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День захисника і захисниць України - це свято вшанування козацької
доблесті та звитяги, свято вдячності всім, хто захищав і захищає нашу рідну
землю.
Самоврядування підготувало радіогазету, лекторські групи
старшокласників розповіли учням 5-8 класів про історію українського козацтва.
Допомогли у створенні книжкової виставки «Ми - козаки, ми - гордість України»,
яка була розміщена у бібліотеці.

21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи. Долучилась до
вшанування цієї пам'ятної дати і громада Скандинавської гімназії. Учні
прослухали змістовну радіогазету, підготовлену учнівським самоврядуванням.
На першому уроці учителі разом з учнями згадували хронологію тих буремних
днів. Протягом дня самоврядуванці презентували учням 4-6 класів проекти щодо
подій на Майдані.
Під час уроків учні проводили екскурсії біля фотовиставки, яка висвітлює
трагічні моменти у здобутті гідності та свободи
української нації, а учні старших класів переглянули
документальний фільм «Майдан гідності».
19 грудня в Україні розпочинаються новорічні свята.
Запалює свої вогні головна ялинка країни, Святий
Миколай поспішає до дітей. Напередодні свят
самоврядування гімназії разом із початківцями
складали листи Миколаю, у яких кожен учень
висловлював свої прохання та побажання, проводили
конкурси та вікторини.
А ще старшокласники провели майстер-клас із
виготовлення новорічних свічок, якими наші діти
прикрасять свої оселі.
Гамірно було 24 грудня в школі. Адже це останній день
семестру, прощання зі школою на зимові канікули й
святкування в класах. Наше самоврядування готувало
не просто концерт, а справжню вечірку в стилі 80-х
років, з розповідями про визначних людей того періоду
й дискотекою.
16 лютого Президент України оголосив Днем єднання, який має
консолідувати всіх українців. Самоврядування із завзяттям долучилося до
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організації свята. Це свято згуртовує нас перед лицем загроз та викликів, що
постали перед країною, а також інформаційного тиску.
Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні
(цифрові) технології в освітньому процесі
Використання інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних
технологій в освітньому процесі дає змогу підвищити продуктивність роботи,
раціональними шляхами досягати необхідного результату.
До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання
відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та
спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники,
системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання)
тощо.
Використання ІКТ педагогічними працівниками в освітньому процесі дає
змогу реалізувати низку важливих завдань:
⎼ створення електронних освітніх ресурсів;
⎼ інтенсифікація роботи з документами;
⎼ комунікація з учнями та батьками;
⎼ створення наочності, дидактичних матеріалів у електронному вигляді;
⎼ використання нових освітніх технологій;
⎼ розроблення та перевірка моніторингових робіт;
⎼ створення електронних каталогів і баз даних;
⎼ використання хмарних сховищ документів;
⎼ використання електронних підручників у освітньому процесі;
⎼ підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом;
⎼ отримання актуальної освітньої інформації.
Для цього в гімназії створена необхідна матеріальна база:
⎼ наявні комп’ютери, ноутбуки, смарт-дошки, проєктори, звукові системи та
інше технічне обладнання, програми, доступ до мережі Інтернет;
⎼ створюються умови для формування інформаційної культури вчителя,
розвиток умінь знаходити необхідну інформацію;
⎼ розвивається комп’ютерна грамотність учителів, навички впевненого
користувача у використанні комп’ютерних технологій, офісних програм;
⎼ вивчаються та опановуються методики ефективного застосування
комп’ютерних програм;
⎼ наявне електронне програмне забезпечення, яке відповідає змісту навчальних
програм з цих дисциплін.
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3.4. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної
майстерності педагогічних працівників
Кожен педагогічний працівник Скандинавської гімназії підвищує свій
професійний рівень та педагогічну майстерність, тобто опановує нові та
вдосконалює раніше набуті компетентності в межах своєї професійної
діяльності або галузі знань. Особливу увагу у 2021/2022 навчальному році
вчителі приділили опануванню методик роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами, а також особливостям впровадження у 2022/2023 н. р. у
5 класах Програми Нової української школи.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається
відповідно до нормативних документів:
⎼ Закон України «Про освіту»;
⎼ Закон України«Про повну загальну середню освіту»;
⎼ Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників (Постанова № 800 КМУ від 21.08.2019);
⎼ Зміни до Постанови № 800 від 27.12.2019;
⎼ Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти» (№ 1/9-141 від 4.03.2020).
У закладі освіти складається річний план підвищення кваліфікації
педпрацівників на наступний рік, який затверджується педагогічною радою й
оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти.
Основними напрямками підвищення кваліфікації є:
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Педагоги самостійно обирають форми, різновиди, напрями, а також
суб’єктів підвищення кваліфікації. Інформація про одержані сертифікати
оприлюднюється на сайті гімназії. Найчастіше педагогічні працівники є
активними членами вебспільнот освітян, обирають програми професійного
розвитку Інституту післядипломної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка, КІПО, студія онлайн-освіти EdEra, «Прометеус», Центр
освітнього консалтингу «ІНВЕСТО», Міжнародний освітньо-методичний центр
Dinternal Education та інші. Учителі активно працюють на платформах
«Всеосвіта», «На урок» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та
конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для
перевірки рівня навчальних досягнень учнів.
Процес професійного зростання вчителя не обмежується лише формами
підвищення кваліфікації за межами закладу. Це безперервний системний
процес у закладі освіти: обмін досвідом, проведення
семінарів-практикумів, виступи на педагогічних
радах, засіданнях предметних кафедр та методичних
об’єднань, публікації в друкованих та електронних
джерелах, самоосвіта.
Так, знаковою подією стало проведення в
гімназії Тижня освіти дорослих, у якому взяли участь
науковці,
експерти,
учителі,
батьки
та
старшокласники. У рамках Тижня батьки провели
мотиваційні уроки, під час яких поділилися своїми секретами успіху в
професії. Підсумком заходів стала відкрита
науково-практична конференція. На зібранні говорили
про нові виклики, що ставить перед нами сучасний
світ, зокрема перед освітою; про необхідні навички,
які важливо розвивати. Родзинкою конференції стали
виступи Ігоря Новікова, голови SingularityU Kyiv, а
також гостей: Сергія Болтівця, Ірини Братищенко,
Костянтина Линьова та інших.
У листопаді 2021 року в гімназії для педагогічного
колективу відбувся семінар-практикум «Внутрішня система забезпечення
якості освіти гімназії: аналізуємо педагогічну
діяльність». Організатором зустрічі став Центр
освітнього
консалтингу
«Інвесто»
з
Іриною
Братищенко й залученими експертами. Під час
семінару педагоги ознайомилися з вимогами
Інституційного аудиту Державної служби якості освіти
України, особливостями процесу комплексного
самооцінювання, а також за допомогою практичної
спільної роботи над кейсами проаналізували проміжні результати опитування
вчителів, створюючи пропозиції щодо покращення педагогічної діяльності.
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Для вчителів гімназії викладачі Інституту післядипломної освіти
Київського університету імені Б. Грінченка Линьов К.О., завідувач кафедри
освітнього лідерства, кандидат наук державного
управління, доцент та Линьова І.О., доцент кафедри
освітнього лідерства, кандидат педагогічних наук,
провели навчання за темою «Підготовка школи до
інституційного аудиту». Під час тренінгу педагогічні
працівники розвивали професійні компетентності,
вдосконалювали
вміння
використання
інформаційно-комунікативних
та
цифрових
технологій, мовленнєву та управлінську компетентності. Учителі отримали
завдання зафільмувати різні етапи навчальних занять для подальшого їх аналізу
та обговорення.
Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність,
беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні
експерти
Учителі гімназії беруть участь в інноваційній роботі, ініціюють та
реалізують освітні проєкти. 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
діалог,
ухвалювати
спільні
рішення,
нести
відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді й разом
інтерпретувати результати своєї діяльності. Це також дає можливість учителям
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
теоретичною частиною навчального процесу.
Протягом 2021-2022 н.р. у гімназії реалізовувалися наступні освітні
проєкти.
Проєкт «Модель ООН: Сканді»
Модель ООН – освітня рольова гра, у ході якої імітується засідання різних
органів системи Організації Об’єднаних Націй. Її учасники виступають у ролі
дипломатів, відтворюючи роботу ООН. Вони представляють різні країни й
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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 команді, ухвалювати компромісні рішення, проєкт заохочує
молодих людей взяти на себе роль світових лідерів.
Протягом 2021/2022 н.р. учасники проєкту взяли участь у низці
конференцій, частина з яких відбувалася в онлайн-форматі.
2 жовтня відбулася сьома науково-практична
конференція
«Модель ООН Сканді: Юніор» на базі
Скандинавської гімназії. За ці роки «Юніорка» стала
традиційною платформою для розвитку молодіжної
суспільної
дипломатії,
у
рамках
якої
щорічно
обговорюються світові проблеми сучасності, успішно
просуваються ідеї важливості співпраці та взаєморозуміння
і поширення світогляду сучасної молоді.
Темою «Моделі ООН: Сканді Юніор - 2021» стала
«Діяльність Організації Об'єднаних Націй як один з
ключових чинників для зміцнення миру і всебічного
розвитку світу».
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, конференція проходила в
онлайн-форматі на платформі ZOOM та включала в себе 4 комітети:
⎼ Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН (СОЦГУМ) працював за темою
«Доступність інфраструктури та освіти для людей з особливими
потребами»;
⎼ Міжнародна Організація Праці (МОП) - за темою «Роль ООН у вирішенні
проблеми експлуатації дитячої праці»;
⎼ Рада Безпеки ООН (РБ) - за темою «Боротьба зі злочинністю у
кіберпросторі»;
⎼ Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) - за темою «Виявлення
основних шляхів запобігання домашньому насиллю».
Генеральним секретарем цьогорічної Моделі ООН стала Ізюмченко
Крістіна, а Президентом Козловська Софія.
Результатом продуктивної роботи стали конструктивні та дієві підсумкові
документи.
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До роботи було залучено 12 команд з нашої школи, а також 12 інших
навчальних
закладів
(Київ,
Запоріжжя,
Білгород-Дністровський,
Сєвєродонецьк, Мелітополь, Кропивницький, Кривий ріг, Чернігів, Біловодськ).
12-14 листопада 2021 р. відбулася V Ювілейна
Модель ООН Луганської області в Сєвєродонецьку.
Скандинавська гімназія відвідала конференцію як
організатор вже вчетверте. Так, у комітеті Ради з прав
людини за темою «Становище жінок Близького
Сходу» працювали Болховітіна Анастасія, Бабик
Катерина та Боровик Анастасія. Здорик Зоряна,
Стрілецька Марія та Катерина Старшинова
долучилися до Комітету з питань роззброєння та міжнародної безпеки за
темою «Війна четвертого покоління».
Конференція тривала три дні й відзначилася конструктивними, гарячими
дебатами та палкими дискусіями.
Також відбувся урочистий бал, на якому делегати в
традиційних костюмах своїх країн представили
національні страви, а також запалили шістьома
танцями, які вивчили за один день. Родзинкою
конференції став виступ Алехандро Гарсія, волонтера
з Іспанії, який розповів про можливості міжнародних
обмінів «Еразмус +».
26-28 листопада 2021 року у Скандинавській гімназії провели
Міжнародну Модель ООН: Сканді - 2021. Подія відбувалася одразу в двох
форматах: онлайн та офлайн. Усього до гри долучилися 64 учасники з різних
куточків світу: Данії, Індії, Сингапуру, Італії, Узбекистану, Шрі-Ланки, Киргизії
і України. На засіданнях п‘яти комітетів делегати розглядали такі питання:
переукладення договору про нерозповсюдження ядерної зброї; вплив пандемії
на світову економіку; стабільне постачання та використання енергії для
найбільшої користі для всіх людей; насилля, засноване на гендері; регуляція
освоєння космічного простору.
На третій день гри делегати підсумували здобутки дебатів, які
проводилися
на
онлайн-конференціях,
та
написали
підсумкові
документи-резолюції. На закритті Генеральної Асамблеї спікери виступили із
захистом за результатами роботи своїх комітетів. За даними голосування три з
трьох резолюцій були успішно прийняті, для інших двох документів
голосування не проводилося.
27–28 листопада 2021 року на базі Скандинавської гімназії відбулася
довгоочікувана тринадцята Всеукраїнська Модель ООН: Сканді-2021, тема
якої - «Роль ООН в консолідації світової спільноти заради розробки стратегії
сталого розвитку». Цього року наші учні вкотре довели, що Модель ООН–
місце, де можна реалізувати свій потенціал, а також покращити лідерські та
ораторські навички.
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Протягом цих двох днів учні нашої гімназії керували імітуванням роботи
п'ятьох комітетів:
− Генеральна Асамблея (Незаконний обіг стрілецької зброї та легких
озброєнь); Рада Безпеки (Становище у М'янмі);
− Економічна та Соціальна Рада (Консолідація
міжнародної спільноти задля розвитку першого
сектору економіки у країнах, що розвиваються);
− Рада з Прав Людини (Порушення прав людини
внаслідок вимушеної міграції);
− ООН-Хабітат (Створення стратегії впровадження
концепції фізичних, цифрових та людських систем
у штучному середовищі(розумних міст)).
Цього року Генеральним секретарем стала Жеребюк Анна, а Президентом
– Зелений Євгеній.
Конференцію привітали Посол Данії в Україні п. Оле Егберг Міккельсен,
представник Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Павло
Замостьян, а також наші випускники, президенти Моделі минулих років.
Під час події відбулися спецконференції за участю Тетяни Гнатюк,
заступниці Голови комітету із захисту прав людини при Національній асоціації
адвокатів України, а також Ірини Іванченко, адвоката.
У Моделі взяли участь 150 учасників з різних куточків України, зокрема
Києва, Дніпра, Білгорода-Дністровського, Сєвєродонецька, Мелітополя,
Кропивницького, Кривого Рогу, Чернігова, Біловодська, Полтави, Черкас.
Через несприятливу епідеміологічну ситуацію цього року Модель ООН:
Сканді відбулася онлайн на платформі ZOOM. Але це не завадило провести
конференцію якісно, адже результатом
роботи стали дієві підсумкові
документи кожного з комітетів.
У чому цінність проєкту «Модель ООН: Сканді»? Це, перш за все,
пізнавальна конференція, і, звичайно, учні під час підготовки до неї розвивають
вміння працювати з різними джерелами інформації, створювати й
опрацьовувати дипломатичні документи. Старшокласники вчаться критично
мислити, вести дискусії, знаходити компроміси й приймати правильні рішення.
Участь гімназистів у проєкті – це
можливість самовдосконалення та
самореалізації.
Проєкт STEM-освіта
11 жовтня в Україні відзначається День дівчат, тому наші гімназистки
відзначили це екскурсією до головного офісу Альфа-банку у м. Києві. Провідні
спеціалістки різних сфер роботи банку поділилися історіями успіху, розповіли
про свій шлях в ІТ-технологіях, менторстві,
HR-менеджменті, PR- структур.
Учасниці проєкту #дівчата_STEM.ua разом із
куратором, учителькою біології Боганець Н.П. мали
можливість зануритися в доросле банківське життя,
набули досвіду взаємодії спеціальних навичок і вмінь
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спілкуватися, працювати в команді, розуміти психологію людини та отримали
відповіді на запитання стосовно майбутнього
банківської сфери діяльності.
У 2021/2022 н.р. учні Скандинавської гімназії
брали участь у змаганнях із STEM-дисциплін:
⎼ WorldSkills
Ukraine
відбіркові
(мобільна
робототехніка, мехатроніка);
⎼ FIRST Tech Challenge;
⎼ MakeX Robotics Competition;
⎼ Олімпіада геніїв (категорія «Робототехніка»).
У жовтні 2021 року команда гімназії «Team 16823 Winxspace», яка працювала над проєктом «FIRST Tech
Challenge», завітала у гості до STEM-центру «Сократ».
Під час цієї зустрічі хлопці і дівчата вчилися
створювати та програмувати роботів, працювати в
команді, поширювати ідеї FIRST щодо розвитку та
впровадження STEM-освіти.
Протягом грудня STEM-центр «Сократ» як
методичний партнер змагань WorldSkills провів серію
майстер-класів для наших учасників у компетенції
«Мехатроніка».
Під
час
майстер-класів
використовувалося програмне забезпечення FluidSIM
від компанії Festo Ukraine.
У грудні відбувся регіональний
етап змагань у компетенції «Мехатроніка» серед учасників
14-16 років. Головний експерт з мехатроніки Микола
Якимчук, завідувач кафедри технологічного обладнання та
комп'ютерних
технологій,
професор
Національний
університет харчових технологій, розробив завдання для
цієї компетенції. Привітав учасників змагань керівник
дидактики ДП «Фесто» Ievgen Ryzhenko. Робота команд
тривала протягом 2,5 годин у режимі онлайн. Команда Скандинавської гімназії
у складі учнів 8-В класу Дацюка Володимира та Стрілецької Марії (керівник
команди Горбунова Є.В.) посіла 1 місце та пройшла у фінал WorldSkills
Ukraine в категорії «Мехатроніка». У категорії Мобільна робототехніка команда
гімназії у складі Пилипенко Вероніки (8-Д) та Антонець Ірини (9-Б) вибороли
3 місце.
Проєкт «Екопарк «Осокорки»»
Робота в проєкті розпочалася у січні 2021 р з
підписання
угоди
про
співпрацю
між
адміністрацією парку та директором гімназії
Пушкарьовою Т.Е..
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У рамках проєкту було створено екологічний актив
гімназії з учнів 9-11 класів.
Було проведено опитування серед гімназистів 8-11-х
кл. «Що я знаю про Екопарк «Осокорки?», у якому
взяло участь 138 респондентів.
У вересні учні 5-Б класу разом з екологічним активом
Скандинавської гімназії посадили однорічний
паросток дубу європейського, який був подарований
під час відкритої конференції «Освіта дорослих:
рецепти
успіху»
представниками
ГО
#екопаркОсокорки. П'ятикласники взяли на
себе зобов'язання опікуватися паростком.
У листопаді учні 9-11-х класів взяли
участь у прибиранні екопарку «Осокорки».
Учасники проєкту створили каталог птахів
екопарку
«Осокорки»
з
перекладом
англійською та французькою мовами.
У лютому, напередодні Міжнародного дня захисту водно-болотних угідь,
до учнів 5-Б класу завітав Микола Прищепа, науковець, гідробіолог, який
досліджує стан водно-болотних екосистем Києва та області. На уроці
природознавства він розповів про стан природних екосистем та важливість їх
збереження, про трофічні зв'язки між різними видами тварин і рослин на
території екопарку «Осокорки» та інших природоохоронних місцях столиці.
Спілкування завершилося бліцконференцією науковця, де діти ставили питання
за темою доповіді та обговорили відвідування екопарку навесні.
Цей проєкт сприяє збереженню екосистем у межах мегаполісів.
Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»
Скандинавська гімназія - учасник всеукраїнського проєкту «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність», який реалізує
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) у партнерстві з Міністерством освіти і науки
України та Академією Української преси та за
підтримки посольств США та Великої Британії з 2018
р. Наш заклад долучився до проєкту у 2020р. (учителі
Семенюк О.О., Пушкарьова Т.Е.).
Учителі гімназії отримали дієві інструменти та
методики для навчання школярів старших класів
медіаграмотності. Нові компетенції викладачів дозволяють
ефективно навчати учнів критичному сприйняттю
інформації, протидії маніпуляціям та усвідомлювати
цінність високоякісної інформації в контексті шкільної
освіти.
Інтеграція інфомедійної грамотності відбувалася на
уроках української мови та літератури у 8-х, 9-х, 10-х кл.
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упродовж навчального року. У рамках проєкту гімназія отримала методичні
матеріали для вчителя «Інфомедійна грамотність на уроках української мови»,
набір для класної та позакласної роботи «Як аналізувати медіа критично» та
«Вправи, які розвивають навички інфомедійної грамотності».
Знаковою подією стало проведення 18 лютого Всеукраїнського уроку
медіаграмотності, ініціатором проведення якого став Національний проєкт з
медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики
спільно з Міністерством освіти та науки України.
Учителі Боганець Н.П., Шимова Л.О., Брикова Л.О.,
Семенюк О.О. провели уроки медіаграмотності в 9-х,
10-х, 11-х кл., під час яких учні дізналися, у чому
різниця між фактами та судженнями, про фейки і
способи їх розпізнавання, що таке пропаганда та як їй
протистояти.
Діти
підкреслили,
що
інформаційна гігієна набуває особливої актуальності
в умовах російської агресії. Сюжети про проведення
Всеукраїнського уроку медіаграмотності знімали та
транслювали телеканали «ICTV» та «Суспільне».
Медіаграмотність – це превентивна зброя
проти дезінформації і життєва необхідна навичка,
яку потрібно розвивати змалку. Учителі гімназії стають амбасадорами
медіаграмотності в українському суспільстві, навчають своїх учнів бути
стійкими до впливів, розрізняти неякісну інформацію та цінувати якісну.
Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність у сфері повної
загальної середньої освіти
Учитель Семенюк О.О. працює експертом експертної групи експертної
комісії з літератури (української та зарубіжної) - наказ МОН №912 від
17.08.2021р. «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і
науки України від 22 січня 2021 року №95». Педагог проводить експертизу
навчальним і модельним програмам, підручникам, методичним посібникам,
зошитам тощо із зарубіжної та української літератур та інтегрованих курсів.
У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва,
взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам,
обмінюються досвідом. Було організовано та проведено практичні семінари
(«Можливості освітньої платформи G Suit for
Education», «Ефективні можливості роботи з
додатками Google»), круглі столи («Критерії
оцінювання навчальних досягнень учнів: вимоги і
дотримання», «Використання Person English Portal на
уроках англійської мови», «Академічна доброчесність
як забезпечення довіри до результатів навчання»,
«Здійснення формувального оцінювання під час
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проведення навчальних занять»), майстер-клас «Організація дистанційного
навчання у початковій школі. Використання онлайн сервісів», тренінги
(«Підготовка школи до інституційного аудиту», «Профілактика булінгу і
мобінгу»), онлайн практикум «Розбудова внутрішньої системи забезпечення
якості освіти в закладі загальної середньої освіти».
Педагогічні працівники проводять консультації, навчальні семінари,
майстер-класи,
конференції, взаємовідвідування занять, здійснюють
наставництво.
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3.5. Налагодження співпраці
працівниками закладу освіти

з

учнями,

їх

батьками,

Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства
Для забезпечення необхідного розвитку дитини вчителі гімназії будують
освітній процес на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування,
взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі,
об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими
спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними
за результат. Учитель - друг, а родина залучена до побудови освітньої траєкторії
дитини, відповідальної за результати свого навчання.
Провідним напрямом реалізації педагогіки партнерства в гімназії є
особистісно орієнтований підхід до навчання, який у центр освітньої системи
ставить особистість дитини, її можливості для саморозвитку, забезпечення
комфортних, безконфліктних та безпечних умов навчання. Педагоги закладу
вирішують завдання розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та
вміння самостійно вчитися через мотивацію, сучасні, інтерактивні форми
роботи, новітні освітні технології. У рамках реалізації цього напрямку роботи
проведені засідання педагогічної ради («Педагогіка партнерства як основа
системи особистісного та професійного розвитку учасників освітнього
процесу», «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому
середовищі партнерства»), предметних кафедр та
методичних об’єднань.
Педагогічні працівники співпрацюють з батьками
учнів з питань організації освітнього процесу,
забезпечують постійний зворотний зв’язок
Комунікація педагогічних працівників із батьками
відбувається у різних формах з урахуванням таких
чинників:
− доброзичливе ставлення до дитини;
− запрошення батьків до співпраці;
− визнання батьків партнерами у співпраці заради дитини;
− пошук нових форм співпраці.
Серед форм комунікації з батьками педагоги гімназії надають перевагу
індивідуальному спілкуванню та батьківським зустрічам, що проводяться як
очно, так і дистанційно з використанням платформ Google Meet та Zoom.
Батьки зацікавлені в інформації, розміщеній на сайті закладу та на платформі
Google Workspace, що набуває особливої актуальності під час дистанційного
навчання.
Новацією став проєкт «Освіта дорослих: рецепти успіху», під час якого в
кожному класі у вересні відбулися уроки, що провели батьки, розповідаючи
про свої досягнення в різних галузях науки і сферах життя, про кар’єрні успіхи
та невдачі, перемоги та поразки. Такі уроки покликані мотивувати до навчання
впродовж життя.
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Також цікавими й оригінальними були відеоінтерв’ю, які підготували учні
старших класів. Батьки здобувачів освіти розповідали про нелегкий шлях
становлення в професії, поради, як бути щасливим і успішним. Проєкт охопив
усю гімназійну родину, а різноманітні галузі й сфери життя наших батьків
допомогли відчути їхній неймовірний потужний потенціал - від біологічних і
космічних досліджень до нанотехнологій і роботи екологів!
Проміжним підсумком стала відкрита конференція, на яку запросили
старшокласників, учителів і батьків, що взяли участь у проєкті.
У гімназії функціонує БО «Фонд «Сканді», яка прийняла та реалізує
Благодійну програму - комплекс благодійних заходів, спрямованих на
вирішення Статутних цілей і завдань.
У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва,
взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
Важливим чинником, який впливає на професійне зростання
педагогічних працівників гімназії, є співпраця і комунікація з колегами,
налагодження командної роботи. Атмосфера доброзичливості в педагогічному
колективі сприяє ефективному розв’язанню освітніх проблем. Взаємне
збагачення педагогічними здобутками, спільний пошук оптимальних методів і
форм викладання призводить до професійного зростання та вдосконалення
системи освітньої діяльності.
Форми командної роботи:

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
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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.
Під час атестаційної кампанії кожний педагогічний
працівник має свого наставника, який здійснює
методичний супровід, допомагає у професійній діяльності,
надає психологічну підтримку.
Нерідко наставником для інших працівників стає вчитель, більш
обізнаний і компетентний у відповідній сфері. Так учителями інформатики
Арзуманян К.Р., Горбунова Є.В., Кушнір С.Г., Пугачова М.О., Турчанінова Л.В.
було створено курси «Навчання вчителів G Suite», «Єдина школа» у рамках
яких було організовано семінари-практикуми із оволодіння навичками роботи з
інструментами платформи Google Workspace (G Suite for Education), створено
Google Клас, регулярно розміщуються навчальні матеріали на платформах.
Одним
із
чинників
вдосконалення
освітнього
процесу
є
взаємовідвідування вчителями гімназії навчальних занять. Це відбувається не
тільки під час проведення відкритих, а й робочих уроків та заходів.
Спостереження організовується як у межах предметних кафедр та методичних
об’єднань, так і між учителями різного фаху. Це підвищує педагогічну
майстерність учителів, спонукає до творчості.
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3.6. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на
засадах академічної доброчесності
Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості
освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної
доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної
освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей, як чесність,
довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність.
Основні принципи академічної доброчесності:
⎼ старанність, самостійність у навчанні;
⎼ відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок;
⎼ толерування думок інших, взаємоповага та підтримка;
⎼ гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним.
У рамках реалізації цього напрямку роботи проведено круглий стіл
«Академічна доброчесність як забезпечення довіри до результатів навчання».
Педагогічні працівники для реалізації політики академічної
доброчесності:
⎼ власним прикладом демонструють важливість дотримання норм
академічної доброчесності;
⎼ інформують учнів та батьків про необхідність дотримання академічної
доброчесності;
⎼ спрямовують зміст завдань на творчу та аналітичну роботу учнів;
⎼ впроваджують
дослідницькі,
творчі
завдання,
проєкти,
які
унеможливлюють списування;
⎼ використовують нестандартизовані завдання, а такі, що спонукають учнів
критично мислити;
⎼ вчать учнів під час використання інформаційних джерел робити необхідні
покликання та вказувати автора;
⎼ оприлюднюють чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень;
⎼ застосовують компетентнісний підхід;
⎼ налагоджують партнерські відносини між учителями і
учнями тощо.
У закладі розроблено, затверджено та оприлюднено на
сайті гімназії Положення про академічну доброчесність.
Керівництво закладу періодично проводить моніторинг
(жовтень 2021 р.) стану дотримання норм академічної
доброчесності - одного з чинників, який забезпечує розвиток
суспільства.
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4. Управлінські процеси закладу освіти
4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування
діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань
У гімназії створено і затверджено Стратегію діяльності та розвитку
загальноосвітнього навчального закладу I – III ступенів Скандинавська гімназія
на 2020-2025 роки. Цей документ визначає місію, візію та цілі діяльності
закладу освіти, умови, які необхідні для їхнього досягнення, пріоритети та
кроки, які керівництво та педагоги планують здійснити для
досягнення визначених цілей відповідно до принципів освіти та
підготовки учнів до майбутнього життя. Зміст Стратегії
передбачає підвищення якості освітньої діяльності за чотирма
напрямками. У документі чітко визначені стратегічні цілі і
засоби для реалізації поставлених завдань. До розроблення
стратегії були залучені члени педагогічного колективу. Стратегія
оприлюднена на сайті гімназії. Педагогічні працівники усвідомлюють мету
діяльності та шляхи розвитку закладу освіти, беруть активну участь у
забезпеченні реалізації поставлених цілей.
Щорічно у гімназії на засіданні педагогічної ради проводиться моніторинг
досягнення цілей, які визначені Стратегією, вносяться корективи, доповнення.
Протягом 2021/2022 н.р відповідно до шляхів реалізації Стратегії
здійснювалося підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі
нового змісту загальної середньої освіти; вчителі залучалися до інноваційної
діяльності (засідання педради, участь у конференціях, семінарах тощо). Одним із
завдань цього року було розроблення схеми інформаційного простору гімназії,
відповідно всі користувачі підключені до мережі Інтернет. Протягом року
створювалися умови для навчання педагогів нових комп’ютерних технологій.
Продовжувалося оснащення кабінетів фізики, біології, географії інтерактивним
устаткуванням.
Важливим досягненням у 2021/2022 н.р. є створення внутрішньої
системи забезпечення якості освіти гімназії, значне підвищення рівня цифрових
компетентностей педагогічних працівників завдяки використанню єдиної
електронної платформи гімназії Google Workspace. Початкова школа закладу
почала працювати з електронними журналами на платформі Єдина школа. Також
здійснено дизайн освітнього середовища гімназії (оформлення коридорів,
рекреацій та навчальних приміщень). Відкрито нові ігрові майданчики на
території закладу. Відбулася реконструкція кухні харчоблоку,
де встановлено нове обладнання Rational.
У зв’язку з новими викликами, що внесло запровадження
воєнного стану в Україні, перед гімназією постало завдання
щодо облаштування найпростіших укриттів. Протягом
травня-червня 2022 року проведено повну ревізію підвальних
приміщень з визначенням окремих, призначених для
використання здобувачами освіти під час повітряної тривоги.
Таким чином площа придатного для розміщення людей
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укриття становить 570 кв.м, що дозволить використовувати його під час очного
освітнього процесу.
Разом із тим необхідно ввести зміни щодо плану дій з покращення
матеріально-технічної бази гімназії, а саме: облаштувати ресурсну кімнату для
дітей з ООП, про що подано клопотання до управління освіти. Також необхідно
продовжити облаштування Stem-кабінету. Головним залишається завдання
реконструкції стадіону гімназії.
У гімназії річне планування та відстеження його результативності
здійснюються відповідно до стратегії його розвитку
Відповідно до Стратегії у гімназії було розроблено річний план роботи на
2021/2022 н.р. та відстежено його виконання.
Результати обговорювалися на засіданні педагогічної
ради в травні 2022 року. Деякі завдання річного плану
було перенесено на наступний навчальний рік у зв’язку
з введенням воєнного стану в Україні. До розроблення
плану на рік залучено педагогів, представників
учнівського самоврядування та батьківської громадськості.
У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої
діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості
освіти
Цього навчального року було заплановано проведення комплексного
самооцінювання. У зв’язку з неможливістю здійснення визначених завдань через
воєнний стан в Україні і тривале дистанційне навчання, педагогічна рада
прийняла рішення здійснити самооцінювання з двох напрямів діяльності, а саме
«Освітнє середовище закладу освіти» та «Педагогічна діяльність педагогічних
працівників закладу». Педагогічні працівники були ознайомлені з процедурою
оцінювання якості освітньої діяльності в гімназії. Робочими групами було
проведено спостереження за освітнім середовищем (жовтень-листопад 2021 р.),
опитування учасників освітнього процесу (жовтень-грудень 2021 р.), вивчено
документацію (квітень-травень 2022 р.), спостереження за навчальними
заняттями (жовтень 2021 р. - квітень 2022 р.).
До самооцінювання були залучені всі учасники освітнього процесу:
педагогічні працівники, учні, батьки. За результатами самооцінювання обидва
напрями мають достатній рівень. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення
роботи педагогічного колективу за цими напрямами.
У закладі освіти здійснюється заходи щодо утримання у належному
стані будівлі, приміщень, обладнання, території
Протягом 2021/2022 н.р. було здійснено косметичні ремонти деяких
кабінетів, облаштовано всю початкову школу сучасними меблями відповідно до
вимог НУШ, у тому числі й мультимедійним обладнанням. Також за кошти
місцевого бюджету гімназія одержала необхідний технічний інвентар,
санітарно-гігієнічні засоби тощо. З кошторисом, надходженнями за бюджетні та
благодійні кошти можна ознайомитися на сайті в рубриці «Фінансовий звіт».
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4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання
етичних норм
Керівник закладу освіти, його заступники сприяють створенню
психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну
взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти
та взаємну довіру
Адміністрація школи на чолі з директором гімназії реагує на всі
звернення, які надходять від учасників освітнього процесу відповідно до вимог
Закону України «Про звернення громадян». Конфлікти не замовчуються,
звернення розглядаються відкрито, об’єктивно та неупереджено із залученням
зацікавлених осіб з метою пошуку спільних рішень. Для успішної роботи та
конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших
працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого
психологічного клімату у колективі, який є визначальним чинником для
створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників.
Результати опитування учнів та батьків, проведеного в жовтні 2021 р., свідчать
про сприятливий психологічний клімат у гімназії. Важлива роль у цій роботі
належить психологічній службі (практичний психолог Костенко К.М.,
соціальний педагог Чорненко О.І.).
Важливою умовою створення психологічно комфортного середовища в
гімназії є обґрунтованість і відкритість управлінських рішень.
Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою
діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах
Однією з важливих складових управлінського процесу є
виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка
визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має
оприлюднювати. У Скандинавській гімназії
створений та активно функціонує офіційний сайт, на якому
постійно оновлюється інформація, висвітлюються події з
гімназійного життя. Заклад має свої сторінки в соцмережах
«Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм», які є популярними серед
учнів та батьків.
Гімназія використовує різноманітні форми комунікації
(індивідуальні зустрічі, онлайн-спілкування, батьківські конференції, збори
тощо) з учасниками освітнього процесу та громадою Дарницького району та
міста Києва.

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення
можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих
педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та
освітньої програми
Керівником закладу сформовано штат, залучено кваліфікованих
педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої
програми. Штатний розпис закладу освіти забезпечує виконання освітньої
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програми. Всі предмети викладаються педагогічними працівниками, які мають
відповідний фах.
Якісний склад педагогічного колективу:
кандидатів педагогічних наук – 1;
вчителів-методистів – 39;
старших учителів – 20;
вчителів вищої категорії – 76;
вчителів першої категорії – 16;
вчителів другої категорії – 16;
вчителів категорії спеціаліст – 20;
вчителів, нагороджених:
⎼ Заслужений працівник освіти України -1;
⎼ знаком Василя Сухомлинського – 2;
⎼ знаком «Відмінник освіти України», – 12;
⎼ знаком «Відмінник столичної освіти», – 7.
Усього 131 педагог.

Розподіл педагогічних працівників
за кваліфікаційними категоріями з 2020 по 2022 рік
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Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до
підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної
освітньої діяльності
Ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти
можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності.
Матеріальне та моральне заохочення працівників здійснюється регулярно
та обґрунтовано, розглядається на засіданнях профкому і адміністрації.
Матеріальне заохочення працівники отримують з нагоди святкування Дня
вчителя, за участь у професійних конкурсах, за підготовку призерів та
переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.
Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних
працівників
Відповідно до законодавства України педагогічні працівники зобов’язані
щорічно підвищувати професійний рівень та розвивати свої компетентності.
Педагоги самостійно обирають суб’єктів, форми і види підвищення кваліфікації.
Гімназія надає педагогічним працівникам можливості для професійного
розвитку, пропонуються курси підвищення кваліфікації, у тому числі на
робочому місці, заохочується участь у професійних конференціях, семінарах,
підготовка та публікація матеріалів за темами професійної діяльності. У
2021/2022 н.р. у закладі адміністрацією було організовано і проведено із
залученням освітніх експертів, науковців науково-практичну конференцію
«Освіта дорослих: секрети успіху» (вересень 2021 р.), семінар-практикум
«Внутрішня
система
забезпечення якості освіти гімназії: аналізуємо
педагогічну діяльність» (листопад 2021 р.), тренінг «Підготовка школи до
інституційного аудиту» (грудень 2021 р.). У закладі діє Порядок підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 зі змінами від 27.12.2019),
розроблено Положення про визнання результатів підвищення кваліфікації.
Питання навчання педагогів, розвитку їхніх компетентностей розглядаються на
засіданнях педагогічної ради, яка приймає рішення про визнання результатів
підвищення кваліфікації. Керівництво постійно інформує
педагогічних працівників про сучасні форми й методи,
платформи професійного зростання.
У гімназії розроблено, затверджено та оприлюднено
орієнтовний та річний плани підвищення кваліфікації з
урахуванням пропозицій педагогічних працівників. Умови,
створені в закладі освіти, сприяють постійному підвищенню
кваліфікації, чергової та позачергової атестації.
Педагогічні працівники (99%) вважають, що
керівництво закладу освіти сприяє їхньому
професійному розвиткові, про що свідчать
результати опитування проведеного у жовтні
2021 року.
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4.4.
Організація
освітнього
процесу
на
засадах
людиноцентризму, ухвалення управлінських рішень на основі
конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії
закладу освіти з місцевою громадою
У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків
учасників освітнього процесу
Ключовим правом, на реалізацію якого спрямовано діяльність закладу
освіти, є право на освіту в безпечному та комфортному освітньому середовищі.
Принцип людиноцентризму, який забезпечує повагу до кожної людини,
прийняття її унікальності та права на вільний вибір, реалізує низка документів
закладу: Статут гімназії, освітні програми, правила поведінки, посадові
інструкції, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір тощо.
Документи закладу враховують права всіх учасників освітнього процесу, які
активно долучалися до розроблення зазначених документів.
Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та обов’язками,
визнають їх справедливими та доречними. Відбувається постійна і наполеглива
робота щодо інформування з цих питань. Основні документи оприлюднені на
сайті гімназії.
Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників
освітнього процесу
Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на ухвалення
управлінських рішень. Так, наприклад, враховувались пропозиції батьків щодо
вибору вивчення профільних предметів у 10-11-х кл., вибору факультативів та
курсів за вибором, організації харчування тощо. Регулярно проводиться
опитування учасників освітнього процесу щодо ухвалення відповідних рішень.
Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського
самоврядування
У гімназії діють органи громадського самоврядування. У закладі діє
профспілкова організація, укладено та зареєстровано в органах місцевого
самоврядування Колективний договір. Налагоджена конструктивна комунікація
між керівництвом закладу та органами громадського самоврядування.
Організовуються загальні збори трудового колективу, які є вищим органом
громадського самоврядування працівників гімназії (стаття 29 Закону України
«Про повну загальну середню освіту»). Усі пропозиції учасників освітнього
процесу отримують зворотній зв’язок від керівництва закладу через ухвалення
управлінських рішень.
Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через
органи учнівського самоврядування (стаття 28 Закону України «Про повну
загальну середню освіту»).
У гімназії створені Батьківська Рада, БО «Фонд «Сканді»», які відіграють
ключову роль у діяльності та функціонуванні навчального закладу. Фонд працює
відповідно до благодійної програми, яку затверджують учасники на загальних
зборах. Коштами фонду у закладі працює приватна охорона «Гранд-О»,
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забезпечено підвезення питної води «Небесна криниця», здійснюються
косметичні ремонти кабінетів тощо.
Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та
ініціативи учасників освітнього процесу, їхньої участі в житті місцевої
громади
Підтримка ініціатив задля сталого розвитку закладу освіти
Участь школи у громадському житті є значущим фактором формування у
здобувачів освіти активної громадянської позиції, відповідальності за власне
життя та за добробут і розвиток своєї громади. Важливим напрямом діяльності
закладу освіти є постійна і конструктивна взаємодія з важливими партнерами на
території місцевої громади – мистецькими закладами освіти, спортивними
школами, інклюзивними ресурсними центрами, закладами дошкільної освіти,
громадськими організаціями.
Керівництво закладу сприяє виявленню громадської активності та
ініціатив учасників освітнього процесу, їхній участі в житті місцевої громади.
Учні гімназії працюють над практичною реалізацією проєкту «Екопарк
«Осокорки»», заклад бере участь заходах місцевої громади.
З введенням воєнного стану у закладі якісно функціонує укриття, у якому
протягом лютого-квітня прихисток знаходили понад 400 мешканців району.
Скандинавська гімназія брала участь і перемагала у проєктах громадського
бюджету. Так, у 2021 році школа одержала мультимедійне обладнання.
Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів,
відповідає їхнім освітнім потребам
Режим роботи гімназії та розклад занять враховує вікові особливості
здобувачів освіти. Час початку і завершення занять, тривалість перерв
враховують вікові особливості та комфортні для всіх учасників освітнього
процесу. Розклад занять відповідає вимогам виконання освітньої програми
закладу та санітарно-гігієнічним нормам та віковим особливостям учнів.
У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних
освітніх траєкторій учнів
Концепція Нової української школи та Закони України «Про освіту» та
«Про повну загальну середню освіту» акцентують увагу на створенні
індивідуальних освітніх траєкторій для кожної дитини, яка цього потребує. Тому
в гімназії на підставі заяв батьків реалізуються такі форми індивідуальної
освітньої траєкторії:
- організація педагогічного патронажу;
- сімейна (домашня) форма навчання;
- інклюзивна освіта.
Також у закладі практикується розроблення індивідуальної освітньої
траєкторії учня для здобувачів знань, які виявили бажання поглиблено вивчати
окрему тему, готуються до захисту науково-дослідницьких робіт МАН, беруть
участь у конкурсах та змаганнях. Для реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії дитини впроваджується змішане та дистанційне навчання, аналіз
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роботи обговорюється на нарадах при директорі та засіданнях предметних
кафедр і методоб’єднань, спеціальних комісій.

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної
доброчесності
Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності
Академічна доброчесність має принципове значення для формування у
суспільстві поваги до закону, доброчесної поведінки стосовно результатів чужої
інтелектуальної праці, справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.
До розробки Положення про академічну доброчесність були залучені всі
педагогічні працівники гімназії. Положення про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу
Скандинавська гімназія м. Києва було розглянуто та схвалено на засіданні
педагогічної ради та затверджено наказом директора гімназії. Документ
оприлюднено на сайті гімназії. У закладі регулярно проводиться просвітницька
робота, практичні заняття щодо дотримання засад академічної доброчесності.
Виявлення порушень академічної доброчесності та заходи
протидії їм
Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти
забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності
відповідно до своєї компетенції (частина 1, 3 статті 43 Закону
України «Про повну загальну середню освіту»).
Для розгляду питань про порушення академічної
доброчесності у гімназії створено комісію, яка надає керівництву
закладу рекомендації щодо можливих дій.
У гімназії розроблено алгоритм дій У випадку виявлення порушення
академічної доброчесності.

113

5. Результати самооцінювання якості освітньої діяльності

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 жовтня-листопада
2021/2022 н.р. (наказ № 169 від 27 вересня 2021 р., наказ №60/1 від 24.03.
2022 р.) у закладі було проведено самооцінювання якості освітньої діяльності за
напрямами освітнє середовище закладу освіти та педагогічна діяльність
педагогічних працівників.
Модель: самооцінювання освітнього середовища гімназії, педагогічна
діяльність педагогічних працівників.
Методи збору інформації та інструментарій: спостереження, опитування,
вивчення документації.
Узагальнення результатів: комбінований підхід (поєднання кількісного й
описового).
Самооцінювання напряму освітнє середовище здійснювала робоча група у
складі 9 експертів (голова - Полікарпова І.В., заступник директора з виховної
роботи).
Самооцінювання
напряму
педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників здійснювала робоча група у складі 9 експертів (голова - Фурсова
І.М., заступник директора з навчально-виховної роботи).

5.1 Напрям освітнє середовище
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Вимога

Результати самооцінювання

Рівень
В

Забезпечення
здорових,
безпечних і
комфортних
умов навчання
і праці

Територія та приміщення чисті та охайні. Територія
гімназії гарно й естетично озеленена, насаджені різноманітні
дерева, кущі, квіти. Територія огороджена металевим
парканом, недоступна для несанкціонованого заїзду
транспорту та доступу сторонніх осіб. На території відсутні
колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними
властивостями,
зазначені
в Переліку Санітарного
регламенту. Уся територія гімназії освітлюється у вечірній та
нічний час. Відсутні місця, де учні можуть залишитися без
нагляду дорослих. Охороною закладу щоденно здійснюється
огляд території щодо її безпечності для учасників освітнього
процесу. Протягом робочого дня працівниками охорони
здійснюється нагляд за доступом сторонніх осіб у
приміщення гімназії. Протягом 2021/2022 н.р. до гімназії
батькам та стороннім особам вхід не дозволявся через
карантинні обмеження. На території та приміщеннях гімназії
встановлено відеоспостереження. У приміщення закладу
допускаються виключно учасники освітнього процесу.
На території закладу облаштовано спортивні (стадіон,
баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик,
мініфутбольне поле, комплекс тренажерів) та ігрові
майданчики для дітей різних вікових категорій, у тому числі
учнів початкової школи. Майданчики для учнів 1-4-х класів
обладнані
ігровим
та
фізкультурно-спортивним
обладнанням, що відповідає віковим особливостям учнів.
Кількість учнів гімназії перевищує його проєктну
потужність (за проєктом ⎼ 1200, фактично ⎼ 1769
здобувачів освіти). Відсутні диспропорції у кількості
здобувачів освіти в класах однієї паралелі (різниця між
найбільшою і найменшою кількістю учнів у класі на
паралелі в початковій, основній і профільній школі).
Гімназія забезпечена навчальними кабінетами та
приміщеннями, необхідними для реалізації освітньої
програми. Наявні обладнані засобами навчання відповідно
до вимог законодавства та освітніх програм кабінети
початкових класів, фізики, хімії, біології, 4 комп’ютерні
класи, кабінети іноземної мови, 2 спортивні зали, 2
хореографічні зали, кабінет психолога, кабінет логопеда,
бібліотека, конференц-зал тощо. У закладі забезпечується
оптимальне використання приміщень в освітньому процесі.
З метою забезпечення умов для обов’язкового
здобуття освіти створено матеріально-технічну базу, що дає
можливість кожному вчителю-предметнику мати окремий
кабінет (персональне робоче місце) і обладнання в ньому,
реалізувати освітні програми та 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
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вчителів на поверхах під час перерв; щоденно чергує клас зі
своїм керівником, в обов’язки якого входить підтримання
порядку під час перерв, облік відсутніх учнів та тих, що
запізнилися, ведеться сигнальна книга відсутніх.
Навчальні кабінети для учнів початкової та старшої
школи розмежовані й знаходяться в різних блоках, але
початкова школа не відокремлена від навчальних
приміщень для здобувачів базової та профільної середньої
освіти, наявні прохідні навчальні приміщення. Приміщення
для учнів початкових класів обладнано відповідно до вимог
НУШ. Для початкової школи виділено окремий блок, де
розташовані класи, комп’ютерні кабінети для занять з
інформатики та гурткової роботи, кабінети груп
подовженого дня, туалетні кімнати для дівчат і хлопців,
окремий вхід. Освітнє середовище НУШ сприяє різним
формам навчальної діяльності, тому ключовою новацією є
мобільність робочих місць. Для забезпечення цього
добираються меблі, що передбачають зонування класів. У
вестибюлі початкової школи розташована інтерактивна
підлога – інноваційний інструмент для шкільної освіти,
вправ та рухливих ігор.
У приміщеннях гімназії повітряно-тепловий режим та
освітлення відповідають санітарним нормам. Приміщення
прибрані, вчасно здійснюється вологе прибирання,
провітрювання та дезінфекція. Туалети облаштовані
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та утримуються в
належному стані. За умов карантинних обмежень освітнього
процесу в гімназії організовано місця для обробки рук
антисептичними засобами на всіх входах до закладу;
встановлено контейнери з кришками та поліетиленовими
пакетами для збору використаних засобів індивідуального
захисту, паперових серветок з подальшою утилізацією;
проводиться очищення і дезінфекція поверхонь на перервах,
після закінчення навчальних занять та в кінці робочого дня;
розміщено інформаційні плакати про необхідність
дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю, правил
обробки та миття рук.
Гімназія має достатню кількість питних фонтанчиків
для забезпечення водного балансу учнів, які у період
карантину не використовуються. Також у кожному кабінеті є
кулер з питною водою «Небесна криниця» (сертифікати
якості наявні).
У коридорах закладу облаштовані місця для
відпочинку, встановлено банкетки для сидіння.
Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з
вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних
ситуацій і дотримуються їх. 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.
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У гімназії наявна система профілактичної роботи із
цих питань, яка включає в себе комплекси занять за
розділами, які учні вивчають на уроках основ здоров’я та на
годинах спілкування. Упродовж навчального року
проводяться Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з
питань запобігання різних видів дитячого травматизму
згідно з планами виховної роботи.
На кожному поверсі розташований план евакуації на
випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з
охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час
освітнього процесу в школі у 2021/2022 навчальному році
знаходився під щоденним контролем адміністрації школи. У
класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі
сторінки для обліку проведення бесід, інструктажів, заходів з
безпеки життєдіяльності. Учителями регулярно проводяться
інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в
окремих журналах на уроках фізичної культури, фізики,
хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;
бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму
перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.
Інструктажі
та
навчання
з
педагогічними
працівниками щодо реагування на випадки травмування або
погіршення самопочуття проводяться систематично.
Педагогічні працівники та адміністрація закладу в разі
нещасного випадку діють у встановленому порядку.
Розроблено й затверджено алгоритм дій під час нещасного
випадку.
Гімназія
повністю
оснащена
системою
протипожежного оповіщення, датчиками протипожежної
сигналізації з різним спектром дії та підключена до пульта
централізованого пожежного спостереження, що забезпечує
цілодобовий контроль за пожежною безпекою та оповіщення
в закладі освіти.
У закладі створено умови для здорового харчування
учнів і працівників. Харчування в гімназії здійснюється ТОВ
«Понтем юа». Учні 1–4-х класів та діти пільгових категорій
забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Для
цього складено відповідний графік. Адміністрацією та
дієтсестрою здійснюється щоденний контроль за якістю
харчування, багатопрофільним меню та культурою здорового
харчування. У гімназії також працює буфет.
Поточні ремонти в приміщеннях їдальні та
харчоблоку, заміна посуду здійснювалися за рахунок
бюджетних коштів та БО «Фонд «Сканді». У 2021 р. у
харчоблоці проведено заміну застарілого на сучасне
німецьке професійне обладнання для кухні Rational.
Протягом року адміністрацією закладу та органами
громадського самоврядування здійснювалися перевірки
організації та якості харчування.
Продукти харчування та продовольча сировина
надходять до освітнього закладу разом із супровідними
документами, які свідчать про їх походження та якість
(накладні,
сертифікати
відповідності,
висновки
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санітарно-епідеміологічного
експертизи).
Регулярно
розробляється 2-х тижневе мультипрофільне меню, яке
враховує рекомендації МОЗ щодо здорового харчування у
закладах освіти, пропонуються смачні та апетитні страви.
Проводиться моніторинг якості роботи їдальні, асортименту
буфету.
Облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням,
та за кошти батьків здійснюється класними керівниками, які
вчасно повідомляють про наявність учнів особу,
відповідальну за організацію харчування. Обов’язково в
закладі ведеться щоденний облік харчування дітей за
бюджетні кошти та батьківські кошти, згідно з актом та
журналом обліку харчування.
У шкільній їдальні не допускається використання
продуктів харчування без відповідного сертифікату якості;
реалізація страв та виробів, продуктів харчування, які
заборонені в дитячому харчуванні; використання обладнання
та інвентарю не за призначенням. Щомісяця заступником
директора з виховної роботи разом з громадською комісією,
бракеражною комісією перевіряється стан організації
харчування в закладі, за результатами перевірки складено
акти перевірки, які затверджені директором. Учителі
схвально оцінюють смакові якості страв, проте частина
здобувачів освіти не харчуються в їдальні. Під час
опитування батьків та учнів було встановлено, що 26%
повністю задоволені організацією харчування.
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.
Налагоджено роботу з адаптації та інтеграції
здобувачів освіти до навчання, а педагогічних працівників до
професійної діяльності. Переважна більшість батьків (60%)
вважають, що у їхніх дітей не виникало проблеми з
адаптацією до умов закладу освіти. Протягом І семестру для
учнів 1-х та 5-х класів триває адаптаційний період,
підсумком якого є психолого-педагогічні консиліуми,
питання адаптації та наступності розглядається на
педагогічній раді гімназії. Психологічною службою
проведено діагностику рівня адаптації першокласників до
шкільного навчання за методикою «Мій клас» І.Лусканової;
адаптивних механізмів п’ятикласників при переході з
початкової
до
середньої
школи;
складено
психолого-педагогічну характеристику класних колективів
паралелі п’ятих класів; здійснено контроль за адаптацією
учнів 5-х класів до нових умов навчання (дослідження
мікроклімату в класному колективі, діагностика рівня
адаптації) за методиками: соціометричне дослідження,
адаптація до навчання в середній школі Фурмана А.В. та
тест на рівень шкільної тривожності Філіпса.
Шляхом анкетування вивчається думка батьків та
дітей щодо умов адаптації та інтеграції дітей у закладі.
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Педагогічні працівники не відчувають труднощів у адаптації
до роботи в гімназії та педагогічному колективі зокрема.
Створення
освітнього
середовища,
вільного від
будь-яких форм
насильства та
дискримінації

У закладі освіти розроблено, затверджено та
оприлюднено на сайті План заходів протидії булінгу у
Скандинавській гімназії та Положення про порядок
розгляду випадків булінгу (цькування), спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню). На сайті
закладу розміщено інформаційні матеріали щодо булінгу:
ознаки, види,способи запобігання, відповідальність,
порядок реагування, поради батькам, телефони гарячих
ліній. Заходи із запобігання булінгу відповідно до Плану
проводяться регулярно.
Адміністрація та педагогічні працівники проходять
навчання, співпрацюють з відповідними
фахівцями,
ознайомлюються з нормативно-правовими документами
щодо 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.
Правила
поведінки
здобувачів
освіти
регулярно
обговорюються на виховних годинах, проводиться аналіз їх
дотримання. 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.
За результатами опитування:
⎼ 89,3% педагогів не отримували жодного повідомлення
про булінг упродовж останнього навчального року;
⎼ 10,7% отримували не більше одного повідомлення.
Із заявами до керівника закладу батьки та учні про
факти булінгу (цькування) не зверталися.
Психологічною службою проведено низку заходів з
протидії булінгу: онлайн-конференції з педагогічним
колективом на тему «Булінг та відповідальність»; лекції,
години спілкування про попередження булінгу з учнями
5–11-х кл.; анкетування в 5-х кл. «Булінг в учнівському
середовищі»; лекції з використанням презентацій на тему
«Безпека в Інтернеті» (5–6-х кл.); групове консультування
учнів «Насильство в сім’ї: як себе захистити» (7–9-х кл.);
виховні години в 3–4-х кл. «Дітям про булінг».
У закладі освіти оприлюднено Правила поведінки
здобувачів освіти, з якими ознайомлені учасники освітнього
процесу та намагаються їх дотримуватися. Здійснюється
постійний аналіз причин відсутності учнів, ведеться журнал
відвідування, класні керівники з’ясовують причини
відсутності здобувачів освіти на уроках, проводять
індивідуальну роботу з батьками та учнями щодо
попередження пропусків занять та запізнень.

+
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Формування
інклюзивного,
розвивального
та
мотивуючого
до навчання
освітнього
простору

Приміщення
та
територія
закладу
освіти
облаштовуються з урахуванням принципів універсального
дизайну та розумного пристосування. У закладі освіти
забезпечено архітектурну доступність території та будівлі:
встановлено пандус, який відповідає вимогам, облаштовано
туалетну кімнату для здобувачів з особливими освітніми
потребами.
Приміщення (туалети, їдальня, облаштування
коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки,
ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до
використання всіма учасниками освітнього процесу.
У гімназії є потреба у створенні окремої ресурсної
кімнати. Наявні сучасні дидактичні засоби для осіб з
особливими освітніми потребами.
У закладі освіти застосовуються методики та
технології роботи з учнями з особливими освітніми
потребами.
З 2021 року в гімназії на виконання Закону України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 15.08. 2015 р.
№872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,
відповідно до листа МОН України №1/9-495 від 31.08.2020
«Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з
особливими освітніми потребами в закладах освіти в
2020/2021 н.р.», на підставі заяви батьків дитини з
особливими освітніми потребами (ООП), витягу з протоколу
засідання інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) м.Києва за
місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в
суспільстві було організовано три класи з інклюзивною
формою навчання, у яких працює три асистенти вчителя
(Логутенко Н.С., Стойко О.Л., Молчанова І.О.).
На виконання наказу МОН України від 08.06.2018 р.
№ 609 «Про затвердження Примірного положення про
команду психолого-педагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами закладу загальної
середньої та дошкільної освіти» та з метою створення
оптимальних умов для навчання дітей з особливими
освітніми
потребами
було
організовано
команду
психологічного супроводу (протокол №1 від 27.08.2021 р.
педагогічної ради), яка діє відповідно до Положення.
Загальне керівництво здійснювала заступник директора з
навчально-виховної роботи Коломієць Н.Л.
Педагогічні працівники пройшли курси підвищення
кваліфікації за напрямом «Інклюзивна освіта».
Педагогічні працівники застосовують форми, методи,
прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами,
для кожної дитини складається індивідуальна програма
розвитку. Освітня програма коригується (модифікується)
відповідно до можливостей та освітніх потреб. У процесі
навчання проводиться систематичний моніторинг їхнього
розвитку. У кінці навчального року були надані рекомендації
батькам на літні канікули.

+
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Заклад освіти взаємодіє з батьками осіб з особливими
освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного
центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час
здобуття освіти. У гімназії індивідуальну програму розвитку
розроблено за участі батьків та створено умови для
залучення асистента дитини в освітній процес.
Освітнє середовище мотивує учнів до оволодіння
ключовими компетентностями та наскрізними вміннями,
ведення здорового способу життя. Реалізуючи оздоровчу
функцію освіти, педагогічний колектив формує в учнів
навички здорового способу життя (харчування, гігієна,
фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки
в учнів через наскрізне включення в освітній процес тем про
здорове харчування, користь фізичної активності, спорту,
правила екологічної поведінки як під час уроків
природничого циклу, основ здоров’я, так і в позакласній
діяльності.
Одним із пріоритетів та напрямом діяльності
освітнього закладу є екологічне виховання гімназистів, яке
здійснюється не тільки під час навчальних занять, а й через
проєктну діяльність: співпраця з екопарком «Осокорки»,
зустрічі із науковцями (наприклад, гідробіологом Миколою
Прищепою до Міжнародного дня захисту водно-болотних
угідь). Впроваджується політика розумного використання:
діти привчаються до зменшення використання пластику та
поліетилену в щоденному житті, бережливого ставлення до
витрачання води, електроенергії, сортування сміття (проєкти
«Робимо планету чистішою» (збір макулатури, пластику),
«Сортуємо сміття правильно!», акції «Допоможемо
безпритульним тваринам»).
Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання
сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей
та умінь, спільних для всіх компетентностей.
У закладі освіти створено простір інформаційної
взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників
освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний
центр тощо).
Утворюють простір інформаційної взаємодії та
соціально-культурної комунікації учасників освітнього
процесу шкільна бібліотека та інформаційно-ресурсна
система, до якої входять внутрішня мережа, шкільна
платформа Google Workspace (колишній G Suite), сайт
гімназії (scandy.kiev.ua), шкільне радіо, соцмережі тощо.
Інформаційно-ресурсна система створює єдиний
інформаційний і методичний простір гімназії, сприяє
вдосконаленню методичної роботи, створює необхідні умови
для творчої, індивідуальної та колективної навчальної та
методичної діяльності педагогів, підвищенню їх професійної
та педагогічної кваліфікації. Простір і ресурси системи
використовуються для індивідуальної, групової, проєктної та
іншої роботи, різних форм комунікації учасників освітнього
процесу,
формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності здобувачів освіти.
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У гімназії шкільна бібліотека виконує інформаційну,
навчальну та методичну функції. діяльність бібліотеки
спрямована на розвиток інформаційної культури учнів.
Простір бібліотеки максимально зручний для використання
та здійснення проєктної роботи, проведення інтегрованих
уроків,
інформаційно-просвітницьких
заходів,
неформального
спілкування.
Ресурси
бібліотеки
використовуються
для
формування
в
учнів
інформаційно-комунікативної
компетентності
через
проведення консультацій, навчальних занять, позаурочних
заходів. Стратегією передбачена інформатизація бібліотечної
діяльності, яка тривала протягом 2021/2022 н.р.. і буде
завершена у 2023 р.

Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання і праці
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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 повітряно-тепловий режим, належне
освітлення, прибирання приміщень, облаштування та
утримання туалетів, дотримання питного режиму

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).
Усі навчальні приміщення використовуються в освітньому
процесі

Кількість здобувачів освіти не перевищує проектну
потужність приміщення 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)

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 має робоче
(персональне робоче) місце

Критерій 1.1.3. Здобувачі освіти та працівники
закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці,
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Критерій 1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними
та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що
необхідні для реалізації освітньої програми

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,
правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
і дотримуються їх

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

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких
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

Інформація про випадки булінгу
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Формування інклюзивного, навчання розвивального та мотивуючого до
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 освіти забезпечується
архітектурна доступність території та будівлі для осіб з
особливими освітніми потребами

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)

Критерій 1.3.5. У закладі освіти створено простір
інформаційної взаємодії та соціально-культурної
комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека,
інформаційно-ресурсний центр тощо)

Індикатор 1.3.1.2. 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

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 вмінь здобувачів
освіти
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Оцінювання освітнього середовища гімназії відбувалося робочою групою
за 4 рівнями:
- високий
- достатній
- потребує покращення
- низький

Результати спостереження за освітнім середовищем
Вимоги, критерії, індикатори

ІІ
Навчальний І рівень
рівень
рік

Облаштування території
закладу та розташування
приміщень є безпечним

2020/2021
2021/2022

ІІІ
рівень

IV
рівень

Середній
бал

61%

21%

7%

11%

3,32

48%

36%

4%

7%

3,13

↓13%

↑15%

↓3%

↓4%

↓0,19

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

2020/2021

89%

1%

0%

10%

3,69

2021/2022

92%

8%

0%

0%

3,86

↑3%

↑ 7%

-

↓10%

↑0,17

Кількість здобувачів освіти не
перевищує проєктну потужність
приміщення

2020/2021

0%

0%

7%

93%

1,07

2021/2022

0%

50%

0%

50%

2

↑50%

↓7%

↓43%

↑0,93

Усі навчальні приміщення
використовуються в освітньому
процесі

2020/2021

100%

0%

0%

0%

4

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4

-

-

-

-

-

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)

2020/2021

100%

0%

0%

0%

4

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4

-

-

-

-

-

Кожен учитель закладу освіти
має робоче (персональне робоче)
місце

2020/2021

14%

86%

0%

0%

3,14

2021/2022

92%

1%

0%

7%

3,5

↑78%

↓85%

-

↑7%

↑0,35

Облаштовані місця для
відпочинку у вестибюлі,
коридорах
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2020/2021

100%

0%

0%

0%

4

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4

-

-

-

-

-

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

2020/2021

89%

1%

0%

10%

3,32

2021/2022

70%

30%

0%

0%

3,75

↓19%

↑29%

-

↓10%

↑0,43

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

2020/2021

64%

29%

4%

3%

3,54

2021/2022

70%

30%

0%

0%

3,7

↑6%

↑ 1%

↑4%

↓3%

↑0,16

У закладі освіти створено умови
для харчування здобувачів освіти
і працівників

2020/2021

30%

54%

16%

0%

3,14

2021/2022

32%

60%

6%

2%

3,36

↑2%

↑6%

↓10%

↑2%

↑0,22

25%

43%

29%

3%

2,9

0%

0%

0%

4

↑5%

↓43%

↓29%

↓3%

↑1,1

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

2020/2021

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

2020/2021

30%

54%

13%

4%

3,12

2021/2022

52%

46%

0%

2%

3,46

↑ 22%

↓8%

↓13%

↓2%

↑0,34

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

2020/2021

4%

93%

4%

0%

3,03

2021/2022

28%

55%

10%

7%

3,04

↑24%

↓38%

↑6%

↓7%

↑0,01

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

2020/2021

50%

50%

0%

0%

3,5

2021/2022

75%

25%

0%

0%

3,75

↑25%

↓25%

-

-

↑0,25

У закладі освіти наявні та
використовуються ресурсна
кімната, дидактичні засоби для

2020/2021

2%

38%

2%

57%

1,83

2021/2022
100%

осіб з особливими освітніми
потребами (у разі наявності
здобувачів освіти з особливими
освітніми потребами)

2021/2022

Простір закладу освіти,
обладнання, засоби навчання
сприяють формуванню ключових
компетентностей та наскрізних
умінь здобувачів освіти
У закладі освіти створено
простір інформаційної взаємодії
та соціально-культурної
комунікації учасників освітнього
процесу (бібліотека,
інформаційно-ресурсний центр
тощо)
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5%

50%

30%

15%

2,65

↑3%

↑12%

↑28%

↓45%

↑0,82

2020/2021

93%

7%

0%

0%

3,93

2021/2022

95%

5%

0%

0%

3,88

↑2%

↓2%

-

-

↓0,05

2020/2021

100%

0%

0%

0%

4

2021/2022

88%

12%

0%

0%

3,88

↓12%

↑12%

-

-

↓0,12

Шляхи вдосконалення освітньої діяльності гімназії за результатами
самооцінювання за напрямом освітнє середовище:
⎼ вживати заходи щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості
освіти, провести самооцінювання за напрямами система оцінювання учнів
та управлінські процеси закладу освіти;
⎼ дотримуватись санітарних вимог щодо облаштування та утримання
приміщень школи (належний повітряно-температурний режим, 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: захисту України, кухні, підвальному приміщенні;
⎼ дообладнати комп’ютерною технікою бібліотеку;
⎼ обладнати SMART-дошками конференц-зал, кабінети: 305 Крячок Л.М.,
мистецтва.
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⎼

⎼

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

⎼
⎼

⎼
⎼

⎼
⎼
⎼

⎼

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 впровадження формувального оцінювання в освітню діяльність,
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;
активно формувати в учасників освітнього процесу свідому громадянську
позицію;
брати участь у розробці документів, які визначають стратегію розвитку
закладу освіти, регламентують роботу освітнього закладу;
здійснювати психолого-педагогічну підтримку учнів в умовах воєнного
стану;
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.
Інженеру-електроніку (системному адміністратору):
встановити на комп’ютерах у навчальних кабінетах програми-фільтри, що
унеможливлюють доступ до сайтів небажаного змісту;
провести ревізію обладнання інтернет провайдера, що використовується в
закладі.
Соціально-психологічній службі школи:
здійснювати належну системну роботи з адаптації та інтеграції учнів і
педагогів до освітнього процесу;
здійснювати психологічну підтримку учасників освітнього процесу в
умовах воєнного стану;
систематично проводити роботу з виявлення, реагування та запобігання
булінгу, іншому насильству шляхом діагностування, індивідуальної
роботи, проведенню тренінгових занять;
продовжувати
з
учасниками
освітнього
процесу
профілактично-просвітницьку, корекційнорозвивальну роботу;
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⎼ надавати допомогу вчителям з питань організації роботи з учнями з ООП.
Завідуючий виробництвом їдальні гімназії, що забезпечує харчування
учнів:
⎼ продовжувати впровадження проєкту 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.

5.2. Напрям педагогічна діяльність педагогічних працівників

Вимога

Результати самооцінювання

Рівень
В

Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних освітніх
підходів до
організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентностей
учнів

Педагогічні працівники планують свою діяльність,
аналізують її результативність. З метою формування
ключових
компетентностей
здобувачів
освіти
педагогічними працівниками здійснюється ефективне
планування своєї діяльності. За підсумками вивченої
документації (75 календарно-тематичних планів),
результатами самоаналізу педпрацівників можна зробити
висновок, що всі вчителі закладу освіти планують
викладацьку
діяльність,
розробляють
календарно-тематичне планування на основі навчальних
програм, складених відповідно до вимог Державних
стандартів
та
освітніх
програм
закладу.
Календарно-тематичні плани складаються на семестр та
погоджуються на засіданнях предметних кафедр та
методичного об’єднання гімназії і заступником директора
з навчально-виховної роботи, затверджуються директором
закладу. Календарно-тематичне планування розробляється
не тільки для класно-урочної, але й для інших форм
освітнього процесу: гурткової роботи, індивідуального
навчання тощо.
Відповідно до річного плану роботи гімназії та
плану внутрішнього контролю адміністрацією закладу
здійснюється
перевірка
календарно-тематичного
планування педагогічних працівників один раз на семестр
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та надаються рекомендації в разі виявлення недоліків. На
засіданнях предметних кафедр та методичного об’єднання
вчителів початкових класів аналізується ефективність
календарно-тематичного
планування,
стан
його
виконання,
результативність
власної
педагогічної
діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей
учнів. Результати анкетування педагогів показали, що
більшість учителів під час розроблення КТП
використовують рекомендації МОНу ⎼ 100%; самостійно
розробляють планування на основі чинних навчальних
програм з урахуванням компетентнісного підходу та
академічної доброчесності ⎼ 80%; використовують
зразки, що пропонують фахові видання ⎼ 10%; розробки з
інтернет-сайтів і блогів, які стосуються викладання
конкретного предмета ⎼ 10%.
Аналізуючи КТП, встановлено, що педагоги
самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи
іншої теми, змінюють порядок вивчення тем відповідно до
освітніх потреб, корегують дату проведення контролю,
вносять корективи в кількість годин на вивчення окремих
тем; змінюють порядок вивчення тем в окремих класах
(карантинні обмеження, припинення освітнього процесу,
проведення освітнього процесу з використанням
дистанційних технологій), планують уроки, спрямовані
на формування в учнів ключових компетентностей
(уроки-проєкти, практичні заняття). Адміністрація
здійснює моніторинг виконання освітніх програм та
календарних планів двічі на рік. У разі виявлення
прогалин вживає заходи щодо їх усунення. КТП більшості
педагогічних працівників закладу освіти забезпечує
досягнення очікуваних результатів навчання, що
передбачені для даного віку учнів Державним стандартом
початкової освіти, Державним стандартом базової
середньої освіти, Державним стандартом профільної
середньої освіти та сприяє компетентнісному підходу в
навчанні.
Педагогічні працівники застосовують освітні
технології, спрямовані на формування в учнів ключових
компетентностей
і
умінь,
спільних
для
всіх
компетентностей.
За підсумками спостереження за проведенням
навчальних занять, вивчення документації (КТП,
результатів контрольних робіт) можна зробити висновок,
що педагогічні працівники використовують освітні
технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти
ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, у
тому числі технології дистанційного навчання у разі
потреби (карантинні обмеження, воєнний стан).
Упроваджують в освітній процес форми і методи роботи,
які сприяють розвитку творчої, пошукової та аналітичної
діяльності учнів, формують здатність застосовувати
інформаційно-комунікаційні
ресурси
в
умовах
дистанційного навчання для пошуку відповідей на
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поставлені завдання.
Більшість учителів конкретизує мету і завдання
уроку, наголошує на очікуваних результатах, залучає до
цього процесу здобувачів освіти, здійснює поділ змісту
теми на навчальні ситуації, формулює цільові завдання до
кожної навчальної ситуації, здійснює вибір методів
навчання, адекватних цільовим завданням за їх
дидактичними функціями. Більшість педпрацівників
обирає форми організації навчальної діяльності ⎼
індивідуально-самостійну, парну, групову, фронтальну ⎼
адекватно змісту та методам роботи; надає перевагу
особистісно орієнтованому навчанню, індивідуалізації та
диференціації навчання. Більшість учителів застосовує
особистісно орієнтований, компетентнісний підходи у
навчанні, використовує інтерактивні, ігрові технології,
технології розвитку критичного мислення, проблемне
навчання для оволодіння здобувачами освіти ключовими
та предметними компетентностями. Менша половина
педпрацівників
забезпечує
здійснення
рефлексії
навчальної діяльності та компетентностей, на розвиток
яких був спрямований урок, реалізує моніторинг рівня
сформованих компетентностей, а при оцінюванні враховує
набуття учнями предметних компетентностей. Тільки
10% викладачів 5⎼11-х кл. застосовують формувальне
оцінювання як ефективну стратегію підвищення рівня
навчальних досягнень учнів.
Усі педагогічні працівники під час проведення
навчальних занять здійснюють розвиток і формування
більшості ключових компетентностей учнів: 100% ⎼
спілкування державною мовою, 38% ⎼ спілкування
іноземними мовами, 45% ⎼ уміння навчатися впродовж
життя, 71% ⎼ розвиток інформаційно-цифрової
компетентності, по 41% соціальних і громадянських
компетентностей, 30% ⎼ формуванню компетентностей в
природничих науках і технологіях, 35% ⎼ математичної
грамотності, 19% формуванню екологічної грамотності і
здорового життя, 11% ⎼ розвитку підприємливості. На
більшості навчальних занять простежувалася активна
співпраця вчителя та учнів на засадах партнерства.
Питання впровадження компетентнісного підходу
розглядаються на засіданнях педагогічної ради, засіданнях
методичної ради, засіданнях предметних предметних
кафедр та МО, нарадах при директорові. З метою
формування ключових компетентностей і наскрізних
умінь учнів педагогічні працівники закладу освіти
використовують в освітньому процесі (під час навчання та
проведення
позаурочних
заходів)
різноманітне
обладнання: лабораторне, мультимедійне, комп’ютерну
техніку та програми, Інтернет, візуалізацію корисної
інформації (картки, графіки, формули тощо), наочність,
спортивний майданчик (спортивна зала), спортивний
інвентар.
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За результатами анкетування:
⎼ 62% здобувачів освіти вважають, що під час навчання
та позаурочних заходів лабораторне обладнання
використовується постійно; 30% ⎼ часто; 7% ⎼ іноді;
1%- ніколи.
⎼ 73% здобувачів освіти вважають, що під час навчання
та позаурочних заходів мультимедійне обладнання
використовується постійно; 20% ⎼ часто; 5% ⎼
іноді;2% ⎼ ніколи.
⎼ 63% здобувачів освіти вважають, що комп’ютерна
техніка та програми під час навчання та позаурочних
заходів використовується постійно; 27% ⎼ часто; 7%
⎼ іноді; 3% ⎼ ніколи.
⎼ 30% здобувачів освіти вважають, що Інтернет під час
навчання та позаурочних заходів використовується
постійно; 51% ⎼ часто; 11% ⎼ іноді; 8% ⎼ ніколи.
⎼ 71% здобувачів освіти вважає, що візуалізація
корисної інформації (картки, графіки, формули тощо)
під час навчання та позаурочних заходів
використовується постійно; 21% ⎼ часто; 7% ⎼ іноді;
1% ⎼ ніколи.
⎼ 79 % здобувачів освіти вважають, що наочність під
час навчання та позаурочних заходів використовується
постійно; 18 % ⎼ часто; 2% ⎼ іноді; 1 % ⎼ ніколи.
⎼ 98% здобувачів освіти вважають, що спортивна зала
(ігровий майданчик) під час навчання та позаурочних
заходів використовується постійно; 1% ⎼ часто; 1% ⎼
іноді; 0%⎼ ніколи.
⎼ 91% здобувачів освіти вважає, спортивний інвентар
під час навчання та позаурочних заходів
використовується постійно; 7% ⎼ часто; 2% ⎼ іноді.
Результати
спостереження
за
відвіданими
навчальними заняттями та проведеними контрольними
зрізами використовуються в закладі освіти для
підвищення якості освітньої діяльності. Методичні
матеріали, розробки навчальних занять педагогічних
працівників, які успішно впроваджують компетентнісний
підхід в освітньому процесі, оприлюднюються на освітніх
сайтах для обміну педагогічним досвідом.
Педагогічні
працівники
беруть участь у
формуванні та реалізації індивідуальних освітніх
траєкторій для учнів.
За рішенням педагогічної ради, наказу директора
гімназії та з метою реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії організована індивідуальна форма навчання. У
2021/2022 н.р. на сімейному навчанні перебували 3
дитини (2 здобувачі освіти 9-Г кл. та один 3-В кл.), надано
педагогічний патронат 4 учням/ученицям (6-Б, 10-А,
10-Б, 11-Б кл.).
Також індивідуальні освітні траєкторії окремих
учнів/учениць створюються та реалізуються учителями
гімназії через індивідуальні завдання, проведення
консультацій, визначення освітньої мети відповідно до
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здібностей та академічних успіхів тощо. Особливу
актуальність набула ця діяльність в умовах дистанційного
навчання.
Для учнів, які працюють над науково-дослідними
роботами,
учнівськими
проєктами,
розроблено
індивідуальний освітній маршрут за окремими темами
досліджень.
Педагогічні
працівники
створюють
та
використовують освітні ресурси (електронні презентації,
відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги
тощо). Більшість педагогічних працівників створюють та
використовують власні освітні електронні та паперові
ресурси
(електронні презентації, відеоматеріали,
методичні розробки на всіх етапах проведення навчальних
занять, додаткові інформаційні матеріали, практичні та
проєктні
завдання,
завдання
для
самостійного
опрацювання учнями, електронні освітні ресурси для
дистанційного навчання тощо). Мають публікації у
фахових виданнях та на освітніх платформах. 78%
педагогів самостійно розробляють дидактичні матеріали
для здійснення поточного та тематичного оцінювання,
45% учителів створюють онлайн-тести для здійснення
контролю знань учнів. Створені електронні ресурси
використовуються у власній діяльності та з метою обміну
педагогічним досвідом.
Працює блог учителя фізики Задніпрянець І.І., на
якому розміщено презентації та навчальні матеріали до
уроків фізики та астрономії. Учителі та учні гімназії
створили сайт «Природничо-математичні науки ⎼ це
модно», де розміщено інформацію та матеріали, що
сприяють
підвищенню
пізнавальної
активності
вихованців, розвитку їхньої творчості. Учителі гімназії
долучаються до створення відеоуроків на освітніх
платформах «10MinSchool», «Всеукраїнська школа
онлайн».
Педагогічні працівники сприяють формуванню
суспільних цінностей в учнів у процесі їхнього навчання,
виховання та розвитку. Більшість учителів використовує
зміст навчальних ресурсів для формування суспільних
цінностей, виховання патріотизму у здобувачів освіти в
процесі їх навчання, виховання та розвитку. За підсумками
спостереження за проведенням навчальних занять
простежується наскрізний процес виховання практично з
усіх предметів. Переважна більшість педагогічних
працівників використовують зміст предмету для
формування суспільних цінностей, виховання патріотизму
у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та
розвитку. Під час проведення уроків педагоги школи
формують ключові компетентності учнів, повагу до
державної мови, культури, закону, реалізують наскрізні
змістові лінії, розвивають у здобувачів освіти
загальнолюдські цінності, розвивають навички співпраці
та культуру командної роботи. На засіданнях педагогічної
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ради заслуховуються та узагальнюються матеріали щодо
формування суспільних цінностей та ключових
компетентностей у здобувачів освіти.
Педагогічні
працівники
використовують
інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в
освітньому процесі. Більшість учителів застосовує ІКТ в
педагогічній діяльності ОП. В умовах дистанційного
навчання заклад працює на платформах Єдина Школа та
Google Workspace for Education. Дистанційне навчання
організовано відповідно до Положення про дистанційне
навчання. Тривалість дистанційного уроку дотримується у
90% учителів. Спостереження за навчальними заняттями
показали, що понад 79% здобувачів освіти були
присутніми на дистанційних уроках. На більшості занять
цифрові ресурси були доречними та ефективними.
Більшість учителів організовує індивідуальне
консультування учнів під час дистанційного навчання
через інтерактивну платорму Google Workspace for
Education та через програми ZOOM, Skype тощо.
У ході спостереження за навчальними заняттями
виявлено, що ІКТ використовуються під час активізації
пізнавальної діяльності здобувачів освіти, пояснення
навчального матеріалу, для унаочнення.
74% педагогічних працівників використовуть
готові
освітні
ресурси:
електронні презентації,
відеоматеріали,
електронні
підручники,
інтернет-технології для пошуку актуальної інформації.
Понад 40% учителів створюють власні електронні
ресурси, методичні блоги, сайти, електронні тести,
роздатковий та дидактичний матеріал. За підсумками
анкетування, 67% педагогічних працівників гімназії
впродовж останніх трьох років обирали тематику
використання ІКТ в освітньому процесі. Педагогічні
працівники постійно проходять онлайн-курси, займаються
самоосвітою, проводять практичні заняття з метою
розвитку та вдосконалення інформаційно-комунікативної
та цифрової компетентностей. Учителі інформатики
проводили тренінги із цифрової грамотності, практичні
семінари («Можливості освітньої платформи Google
Workspace for Education», «Організація дистанційного
навчання
в
початковій
школі.
Використання
онлайн-сервісів»). Стан використання ІКТ в освітньому
процесі розглядався на педагогічній раді «Новітні
інформаційно-комунікаційні технології в освітньому
середовищі партнерства».
Постійне
підвищення
професійного рівня
і педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

Педагогічні працівники забезпечують власний
професійний розвиток і підвищення кваліфікації, зокрема
щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами.
Кожен педагогічний працівник гімназії постійно
підвищує свій професійний рівень та педагогічну
майстерність, опановує нові та вдосконалює раніше набуті
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компетентності в межах своєї професійної діяльності або
галузі знань. Педагогічні працівники самостійно
обирають напрями, види та форми підвищення
кваліфікації з урахуванням освітніх інновацій та потреб
учнів. Особливу увагу у 2021/2022 навчальному році
вчителі приділили опануванню методик роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами, а також особливостями
впровадження у 2022/2023 н. р. у 5 класах Програми
Нової української школи.
У закладі наявні орієнтовний та річний плани
підвищення кваліфікації педпрацівників на наступний рік,
які затверджено педагогічною радою й оприлюднено на
інформаційному стенді та сайті закладу освіти.
Основні напрями підвищення кваліфікації:
розвиток професійних компетентностей ⎼ 98%,
формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей та наскрізних умінь ⎼ 20%,
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти
певного віку, основи андрагогіки ⎼ 8%, створення
безпечного та інклюзивного освітнього середовища,
особливості інклюзивного навчання, забезпечення
додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з
особливими
потребами
⎼
79%,
використання
інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в
освітньому процесі ⎼ 63%, мовленнєва компетентність ⎼
10%, розвиток управлінської компетентності ⎼ 6%.
За підсумками проведеного опитування більшість
(90%) педагогічних працівників підвищує кваліфікацію
на курсах в Інституті післядипломної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка. 40% ⎼ через участь
у конференціях, 30% ⎼ у семінарах, 90% педагогічних
працівників беруть участь у тренінгах і майстер-класах,
80% підвищують кваліфікацію засобами вебінарів, 70%
проходять онлайн-курси.
Педагогічні працівники здійснюють інноваційну
освітню діяльність, беруть участь в освітніх проєктах,
залучаються до роботи як освітні експерти. Педагогічні
працівники беруть участь в інноваційній роботі, ініціюють
та реалізують освітні проєкти («Модель ООН: Сканді»
(керівник ⎼ учитель історії Глотова Є.А.),
проєкт
STEM-освіта (керівники ⎼ учитель інформатики
Горбунова Є.В. та учитель біології Боганець Н.П.), проєкт
«Екопарк «Осокорки»» (керівник ⎼ учитель біології
Боганець Н.П.), всеукраїнський проєкт «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність» (керівник ⎼ директор
гімназії, учитель української мови та літератури
Пушкарьова Т.Е.).
Педагогічні працівники здійснюють експертну
діяльність у сфері повної загальної середньої освіти
(учитель Семенюк О.О. працює експертом експертної
групи експертної комісії з літератури (української та
зарубіжної) ⎼ наказ МОН №912 від 17.08.2021р. «Про
внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і
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науки України від 22 січня 2021 року №95»). Педагог
проводить експертизу навчальним і модельним
програмам, підручникам, методичним посібникам,
зошитам тощо із зарубіжної та української літератур та
інтегрованих курсів.
Налагодження
співпраці з учнями,
їх батьками,
працівниками
закладу освіти

Педагогічні працівники діють на засадах
педагогіки партнерства.
У закладі освіти діє учнівське самоврядування,
представники якого беруть участь у діяльності закладу
освіти. Розроблено та затверджено на загальних зборах
учнівського самоврядування Положення про учнівське
самоврядування, яке оприлюднено на сайті гімназії. На
постійній основі діє Рада гімназії та Батьківська рада.
45% здобувачів освіти вважають, що їхня думка
має значення (вислуховується, враховується) в освітньому
процесі. Така ж кількість підтвердила, що вчителі лише з
окремих предметів враховують думки учнів. Близько 10%
вважають, що під час освітнього процесу думка учнів
учителями нав’язується.
За результатами спостереження за проведенням
навчальних занять більшість педагогічних працівників
використовує форми роботи, спрямовані на формування
взаємин партнерства із здобувачами освіти, застосовує
особистісно орієнтований підхід: забезпечує у ході
освітнього процесу психологічний комфорт дитини, надає
можливість учню/учениці вільно висловлювати власну
думку. 57% педагогічних працівників співпрацюють з
учнями на засадах партнерства, 61% вислуховує та
сприймає думки учнів, їхні погляди, 65% застосовують
особистісно орієнтований підхід.
Педагогічні
працівники
закладу
освіти
використовують
форми
роботи,
спрямовані
на
формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти
із
застосуванням особистісно орієнтованого та
компетентнісного підходів. У гімназії проводяться заходи
із впровадження особистісно орієнтованого навчання:
розроблення календарних та поурочних планів, у змісті
яких спостерігається особистісно орієнтований підхід у
навчанні; інформування учнів про очікувані результати
навчання та перелік завдань під час вивчення кожної теми;
розроблення диференційованих завдань для роботи з
учнями; розроблення завдань, на які не можна знайти
готової відповіді в підручниках та інших інформаційних
джерелах.
За результатами опитування:
⎼ 54% здобувачів освіти відповіли, що вчителі їх
підтримують, 50% ⎼ вірять у них і їхні успіхи, 63% ⎼
поважають і на їхнє прохання допомагають.
⎼ 73,3% відповіли, що результати навчання залежать
виключно від їхньої праці і наполегливості; 32,7% ⎼
від їхньої праці та батьків, які мотивують їх до
навчання, 71% ⎼ від рівня викладання, 39,7% ⎼ від
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об’єктивного оцінювання їхніх навчальних досягнень,
25,7% ⎼ від більш поблажливого ставлення вчителів,
19,3% ⎼ від однокласників, які допомагають на
уроках та з домашніми завданнями, 13,3% ⎼ від
обладнання та інтер’єру школи.
⎼ Від педагогічних працівників здобувачі освіти
отримують зворотний зв'язок щодо їхнього навчання у
різних формах: 31% здобувачів освіти вважає, що
аргументацію виставлених оцінок отримують від усіх
учителів, 40% ⎼ від більшості вчителів, 16% ⎼ від
окремих учителів, 13% ⎼ у поодиноких випадках.
⎼ 36% здобувачів освіти вважають, що аналіз
допущених помилок отримують від усіх учителів,
49% ⎼ від більшості вчителів, 15% ⎼ від окремих
учителів.
⎼ 32% здобувачів освіти вважають, що визначають
шляхи покращення результатів навчання всі вчителі,
48% ⎼ більшість учителів, 13% ⎼ окремі вчителі, 7%
здобувачів освіти вважають, що визначення шляхів
покращення результатів навчання відбувається в
поодиноких випадках.
⎼ Заохочення до подальшого навчання від усіх учителів
отримують 12% здобувачів освіти; від більшості
вчителів ⎼ 32%, від окремих вчителів ⎼ 30%, у
поодиноких випадках ⎼ 29%.
⎼ 38% здобувачів освіти найбільше погоджуються з
твердженням «Я відповідально ставлюсь до навчання,
усвідомлюю його важливість до подальшого життя.
Моя школа цю відповідальність розвиває», 34% ⎼
погоджуються з твердженням «Я відповідально
ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість
для подальшого життя, але школа цю відповідальність
не розвиває», 22% ⎼ погоджуються з твердженням
«Освітній процес у моїй школі не сприяє
відповідальному
ставленню
до
навчання.
Відповідально ставлюся до вивчення деяких
предметів», 6% здобувачів освіти вважають, що школа
не готує випускника до життя, тому відповідальність
за результати навчання відсутня.
Опитування вчителів показало, що всі педагоги
здійснюють індивідуальний підхід в освітньому процесі,
співпрацюють
з
учнями,
використовують
диференційований підхід та різнорівневі завдання.
Таким чином, більшість педагогічних працівників
спрямовує свою діяльність на формування партнерських
взаємин зі здобувачами освіти, вислуховує та сприймає
думки учнів, їх погляди, враховує їхні пізнавальні інтереси
в побудові
індивідуальних освітніх траєкторій.
Партнерська діяльність учителя та учня орієнтована на
розвиток творчого мислення.
Педагогічні
працівники
закладу
освіти
співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань
організації освітнього процесу, забезпечують постійний
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зворотній зв'язок. Більшість батьків задоволені рівнем
комунікації з педагогічними працівниками закладу освіти.
За результатами анкетування, 56,5% батьків вважає, що
педагоги закладу забезпечують зворотній зв'язок з ними
завжди, 23,8% ⎼ переважно так, 19,7% ⎼ зворотній зв'язок
з ними відбувається іноді.
У закладі освіти плануються та реалізуються
заходи, що передбачають конструктивну співпрацю
педагогів із батьками. У гімназії на постійній основі діє
Батьківська
Рада.
Двічі
на
рік
проводяться
загальношкільні батьківські збори (конференція).
Серед форм комунікації з батьками педагоги
гімназії надають перевагу індивідуальному спілкуванню
та батьківським зустрічам, що проводяться як очно, так і
дистанційно з використанням платформ Google Meet та
Zoom. Батьки зацікавлені в інформації, розміщеній на
сайті закладу та на платформі Google Workspace, що
набуває особливої актуальності під час дистанційного
навчання.
У гімназії функціонує БО «Фонд «Сканді», яка
прийняла та реалізує Благодійну програму ⎼ комплекс
благодійних заходів, спрямованих на вирішення
Статутних цілей і завдань.
В умовах адаптивного карантину та під час
воєнного стану батьківський всеобуч проводиться в
онлайн режимі: в батьківських чат-групах розміщуються
психологічні та педагогічні поради, пам’ятки щодо
безпечної поведінки тощо.
У 2021/2022 н.р. у гімназії було реалізовано
проєкт «Освіта дорослих: рецепти успіху», під час якого в
кожному класі у вересні відбулися уроки, що провели
батьки, розповідаючи про свої досягнення в різних
галузях науки і сферах життя, про кар’єрні успіхи та
невдачі, перемоги та поразки. Проміжним підсумком стала
відкрита конференція, на яку запросили старшокласників,
учителів і батьків, що взяли участь у проєкті.
Педагогічними
працівниками
аналізується
результативність проведених заходів та в разі необхідності
вносяться корективи задля налагодження партнерства між
учителями та батьківською громадськістю. Це сприяє
налагодженню партнерських взаємин між педагогами
закладу освіти та батьками здобувачів освіти.
У закладі освіти існує практика педагогічного
наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної
співпраці. У гімназії налагоджено професійну співпрацю,
діє науково-методична рада,
предметні кафедри
(суспільно-гуманітарних
дисциплін,
природничо-математичних дисциплін, іноземних мов,
естетичного та фізичного виховання), методичні
об’єднання вчителів початкових класів та класних
керівників. Співпраця між педагогами найбільш
ефективна шляхом взаємовідвідування уроків
та
індивідуальної
допомоги.
Більшість педагогічних
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працівників оцінили діяльність вищого колегіального
органу педагогічної ради гімназії як системну та
ефективну (91%). На засіданнях педагогічної ради
розглядаються питання діяльності закладу освіти.
Більшість
(84%) педагогів вважає, що
психологічний клімат закладу освіти сприяє їхній
співпраці між собою. Педагогічні працівники гімназії
надають методичну підтримку колегам, обмінюються
досвідом: проводять консультації, навчальні семінари,
майстер-класи, конференції, учителі з метою обміну
педагогічним досвідом взаємовідвідують уроки.
У гімназії працюють предметні кафедри та
методичні об’єднання, діяльність яких харатеризується
різними формами взаємодії, ініціативами щодо
забезпечення якості освіти. Важливим чинником, який
впливає на професійне зростання педагогічних
працівників гімназії, є співпраця і комунікація з колегами,
налагодження командної роботи. Поширені такі форми
командної роботи: спільне планування, робота над
розв’язанням науково-методичної проблеми, спільна
реалізація
освітніх
проєктів,
взаємовідвідування
навчальних занять, дослідно-експериментальна робота,
інтеграція змісту навчальних предметів, інститут
наставництва.
Результатом командної роботи є створення
методичних матеріалів та рекомендацій щодо навчання та
виховання учнів, колективного творчого портфоліо,
освітніх програм, звітів, самооцінювання освітньої
діяльності тощо. Розроблені матеріали оприлюднюються
на сайті гімназії, освітніх платформах, на сторінках
фахових видань.
У закладі практикується педагогічне наставництво.
Працює школа молодого вчителя «Надія». Наставники
надають професійну, методичну, психологічну підтримку
молодим спеціалістам. Налагоджена система відвідування
та аналізу навчальних занять.
Під час атестаційної кампанії кожний педагогічний
працівник має свого наставника, який здійснює
методичний супровід педагога.
Також інститут наставництва в закладі реалізується
через діяльність учителів, обізнаних і компетентних у
відповідній сфері. Учителями інформатики було створено
курси «Навчання вчителів G Suite», «Єдина школа», у
рамках яких було організовано семінари-практикуми із
оволодіння навичками роботи з інструментами платформи
Google Workspace (G Suite for Education), створено
Google Клас, регулярно розміщуються навчальні
матеріали на платформах.
Організація
педагогічної
діяльності та
навчання учнів на

Педагогічні працівники під час провадження
педагогічної та наукової (творчої) діяльності діють на
засадах академічної доброчесності. Під час анкетування
було виявлено, що більшість педагогічних працівників
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засадах академічної (94%) неухильно дотримується норм академічної
доброчесності
доброчесності і власним прикладом демонструє
важливість
упровадження
норм
академічної
доброчесності у педагогічній діяльності.
У закладі розроблено, затверджено та оприлюднено
на сайті гімназії Положення про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу. Створено Комісію з питань
академічної доброчесності, яка діє на постійній основі.
Адміністрація гімназії спільно з Комісією з питань
академічної доброчесності щорічно проводить моніторинг
стану дотримання норм академічної доброчесності. На
сайті гімназії розміщена інформація про принципи
доброчесності, види порушень та відповідальність.
У закладі налагоджена системна робота щодо
формування культури доброчесності учасників освітнього
процесу. Проводяться різноманітні заходи: уроки, лекції,
тижні академічної доброчесності.
За результатами опитування учнів, педагогів, 63%
вважають, що педагогічні працівники проводять з ними
бесіди про важливість дотримання академічної
доброчесності: неприпустимість списування та плагіату,
необхідності вказувати джерела інформації, які
використовуються; 27 % здобувачів освіти вважають, що
такі бесіди проводяться, але нерегулярно; 6% ⎼
проводяться тільки на початку навчального року. Один
процент здобувачів освіти вважає, що подібні заходи
взагалі не проводяться.
Під час проведення навчальних занять педагогічні
працівники
інформують
здобувачів
освіти
про
необхідність дотримання норм академічної доброчесності.
Педагогічні працівники (23%) для навчальних
занять створюють завдання, що спрямовують здобувачів
освіти на творчу та аналітичну роботу з подальшим
розвитком критичного мислення. Такі завдання
дозволяють виявити рівень володіння навичками, а не
знаннями та унеможливлюють списування.
20% педагогічних працівників ознайомлюють
здобувачів освіти з основами авторського права.
Педагогічні працівники намагаються демонструвати
власний приклад неухильного дотримання академічної
доброчесності. При цьому проявляють неупередженість
при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти
на підставі чітких критеріїв оцінювання навчальних
досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів, що
розміщено на офіційному сайті закладу. Класні керівники
здійснюють просвітницьку роботу (виховні години) щодо
дотримання академічної доброчесності учнями.
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Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей учнів
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Постійне підвищення професійного рівня і
педагогічної майстерності педагогічних працівників

Налагодження співпраці з учнями,
їх батьками, працівниками закладу освіти
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Організація педагогічної діяльності
та навчання учнів на засадах академічної доброчесності

Результати самооцінювання за напрямом педагогічна діяльність
педагогічних працівників закладу
Вимоги, критерії, індикатори

Навчальний
рік

І
рівень

ІІ
рівень

ІІІ
рівень

IV
рівень

Середній
бал

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання
сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових
компетентностей здобувачів освіти
Педагоги планують свою професійну
діяльність. У них наявне
календарно-тематичне планування,
розроблене самостійно відповідно до
освітньої програми, з урахуванням мети,
індивідуальних особливостей учнів,
особливостей закладу та регіону

2021/2022

33%

67%

0%

0%

3,33

Учителі аналізують результативність
власної педагогічної діяльності з метою
подальшого коригування
календарно-тематичного плану з
відповідного навчального предмету (курсу)

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

Учителі використовують освітні
технології, спрямовані на оволодіння
здобувачами освіти ключовими
компетентностями та наскрізними
уміннями, у тому числі, технології
дистанційного навчання (у разі потреби)

2021/2022

0%

100%

0%

0%

3,00

Учителі беруть участь у формуванні та
реалізації індивідуальних освітніх
траєкторій, у тому числі за власною
ініціативою. Здійснюють аналіз якості
навчання учнів, які навчаються за

2021/2022

0%

67%

33%

0%

2,67
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індивідуальними освітніми траєкторіями
Переважна більшість педагогічних
працівників створюють та
використовують власні освітні ресурси,
мають публікації з професійної тематики
у фахових виданнях та оприлюднені
методичні розробки

2021/2022

0%

67%

33%

0%

2,67

Учителі використовують зміст предмету
(курсу) для формування суспільних
цінностей, виховання патріотизму у
здобувачів освіти у процесі їх навчання,
виховання та розвитку, у тому числі
власним

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

Учителі використовують ІКТ, у тому
числі при створенні інформаційних
ресурсів, комунікації з учасниками
освітнього процесу

2021/2022

67%

33%

0%

0%

3,67

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних
працівників
Педагогічні працівники закладу освіти
забезпечують власний професійний
розвиток з урахуванням цілей та напрямів
розвитку освітньої політики, обираючи
кількість, види, форми та напрями
підвищення рівня власної професійної
майстерності, у тому числі щодо методик
роботи з учнями з особливими освітніми
потребами

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

Педагогічні працівники здійснюють
інноваційну діяльність, реалізують освітні
проєкти. Окремі педагогічні працівники
беруть участь у
дослідно-експериментальній роботі.
Результати роботи

2021/2022

33%

67%

0%

0%

3,33

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
Переважна більшість здобувачів освіти
вважають, що їхня думка має значення
(вислуховується, враховується) в
освітньому процесі

2021/2022

0%

0%

100%

0%

2,00

У закладі освіти діє учнівське
самоврядування, представники якого
беруть участь у діяльності закладу
освіти, у тому числі обговоренні питань
щодо удосконалення освітнього
середовища, у заходах із забезпечення
якості освіти та розробленні плану
роботи закладу

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

Переважна більшість педагогічних
працівників використовують форми
роботи, спрямовані на формування
партнерських взаємин зі здобувачами

2021/2022

0%

100%

0%

0%

3,00
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освіти, застосовують особистісно
орієнтований підхід
У закладі освіти сплановано та
реалізуються заходи, що передбачають
конструктивну співпрацю педагогів з
батьками здобувачів освіти у різних
формах на засадах педагогіки
партнерства.

2021/2022

0%

100%

0%

0%

3,00

Переважна більшість батьків задоволені
рівнем комунікації з педагогічними
працівниками

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

У закладі освіти налагоджено професійну
співпрацю. Окрім методичних об’єднань
учителів у закладі освіти є неформальні
об'єднання педагогічних працівників
(професійні спільноти), реалізуються
спільні проєкти, практикується
наставництво, взаємовідвідування уроків

2021/2022

33%

67%

0%

0%

3,33

Педагоги вважають, що психологічний
клімат закладу освіти сприяє співпраці
педагогів

2021/2022

100%

0%

0%

0%

4,00

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної
доброчесності
Педагогічні працівники діють на засадах
академічної доброчесності (під час
провадження педагогічної та наукової
(творчої) діяльності, у тому числі,
оцінюванні результатів навчання
здобувачів освіти, використанні джерел
інформації, результатів досліджень,
запобіганні списуванню)

2021/2022

67%

33%

0%

0%

3,67

Педагогічні працівники формують
культуру академічної доброчесності
здобувачами освіти, інформуючи учнів про
дотримання основних засад та принципів
академічної доброчесності під час
проведення навчальних занять та у
позаурочній діяльності

2021/2022

0%

100%

0%

0%

3,00
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Шляхи вдосконалення діяльності гімназії за результатами
самооцінювання за напрямом педагогічна діяльність педагогічних
працівників:
Адміністрації гімназії:
- продовжити вивчення роботи вчителів шляхом спостереження за
проведенням навчальних занять;
- проводити моніторинги навчальних досягнень учнів для отримання
інформації щодо оволодіння учнями ключовими компетентностями;
- спланувати семінари, майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують
формувальне оцінювання в процесі викладання;
- залучати педагогічних працівників до розроблення документів закладу
(Стратегії розвитку, процедур внутрішньої системи забезпечення якості
освіти, річного плану, освітніх програм тощо);
- створювати умови для підвищення кваліфікації, професійного зростання
педагогічних працівників, залучати до проходження сертифікації.
Педагогічним працівникам:
- приділяти належну увагу формуванню уміння вчитися впродовж життя,
ініціативності і підприємливості, екологічної грамотності і здорового
життя як ключових компетентностей здобувача освіти;
- формувати у здобувачів освіти відповідальне ставлення до навчання та
усвідомлення його важливості для подальшого життя;
- спонукати учнів до здійснення самооцінювання та взаємооцінювання
освітньої діяльності;
- використовувати форми й методи роботи, спрямовані на розвиток творчої,
пошукової та аналітичної роботи учнів;
- пояснювати критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
на всіх етапах уроку та при виставлені оцінок;
- застосовувати формувальне оцінювання як ефективну стратегію
підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
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- розробляти індивідуальні освітні траєкторії з урахуванням особливостей,
здібностей та розвитку дитини;
- більше уваги приділяти розвитку в учнів навичок співпраці та
формуванню культури командної роботи (проєкти, робота в парах,
групах);
- створювати та оприлюднювати власні освітні ресурси.
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6. Завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив
гімназії на 2022/2023 навчальний рік
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:
– упроваджувати в освітній процес Державний стандарт базової середньої
освіти;
– реалізовувати Стратегію розвитку гімназії та освітні програми закладу;
– запроваджувати принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби учнів);
– розвивати нове освітнє середовище, що базується на компетентнісному,
діяльнісному підходах в умовах реформування середньої освіти;
– забезпечувати постійне й неухильне вдосконалення якості освітньої
діяльності і якості освіти;
– продовжити 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;
– здійснити перехід до електронних журналів;
– здійснювати внутрішні і зовнішні моніторинги якості освітньої діяльності
та якості освіти;
– розвивати здібності талантів кожної дитини в результаті впровадження
нових освітніх технологій, на основі партнерства вчителя, 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;
– здійснювати освітню діяльність відповідно до вимог професійного
стандарту вчителя (“Вчитель початкових класів закладу загальної
середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”);
– зміцнювати матеріально-технічну базу закладу.
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;
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–
–
–
–
–

запланувати в системі роботи з учнями проведення конференцій,
інтелектуальних марафонів, олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських робіт
МАН тощо;
спланувати заходи до проведення: Дня народження гімназії, предметних
фестивалів, Свята вишиванки тощо.
Науково-методичній раді гімназії:
вдосконалювати інструменти формування ключових компетентностей в
1-4-х та 5-х кл. в умовах НУШ;
проводити методичні заходи з підвищення рівня ІКТ-компетенцій вчителів
в умовах змішаного та дистанційного навчання;
проводити навчання щодо впровадження технологій критичного мислення
та проєктної діяльності в умовах НУШ;
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, інтерактивні, проблемні,
інформаційно-комунікаційні, розвитку критичного мислення, проєктні
технології навчання;
систематично використовувати формувальне оцінювання під час
проведення навчальних занять;
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);
здійснювати психолого-педагогічну підтримку дітей в умовах воєнного
стану;
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– дотримуватися принципів правил і процедур оцінювання навчальних
досягнень учнів;
– підтримувати різні форми учнівського самоврядування й розвиток
соціальної активності учнів.

