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2018 рік Міжнародна виставка “Сучасні 
заклади освіти” 



1981 - 19871981 - 1987

1987 - 19891987 - 1989

1989 - 19961989 - 1996

1996
по теперішній час

1996
по теперішній час

вчитель російської мови та 
літератури, естетичного виховання 
Київського авіаційного училища № 7

вчитель російської мови та 
літератури, естетичного виховання 
Київського авіаційного училища № 7

вчитель російської мови та 
літератури, етики та психології 

сімейного життя СШ № 267
 Дарницького району м. Києва

вчитель російської мови та 
літератури, етики та психології 

сімейного життя СШ № 267
 Дарницького району м. Києва
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№ 111 Дарницького району м. 
Києва
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№ 111 Дарницького району м. 
Києва

директор
гімназії міжнародних відносин № 

323 
Дарницького району м. Києва

директор
гімназії міжнародних відносин № 
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Дарницького району м. Києва

Педагогічна діяльність



Бачу ціль – не шукаю перепонів.

Важливе не те положення, яке ти займаєш у житті, а те яка ти людина.

Якщо ти досяг вершин – піднімайся вище.

Досягнення в діяльності гімназії  - це заслуга всього колективу;  
невдачі – помилки директора.

Завжди доводити розпочате до кінця та виявляти професіоналізм.

Моя управлінська філософія

«Суть керівництва навчальним закладом полягає в 
тому, щоб у найважчій справі на очах у педагогів 
створювався, дозрівав та утверджувався кращий 

досвід, який втілював би в собі передові педагогічні 
ідеї»

(В. Сухомлинський)



Кредо директора:

Життєве кредо:

 :

“Шлях до лідерства – це не 
стежина, яку людина має пройти 
сама, а дорога, яку можна 
здолати тільки разом з іншими”. 

Китайська  приказка

«Не помиляється лише той, хто нічого не 
робить. Не бійтеся помилятися, бійтеся 
повторювати помилки».

Теодор Рузвельт

 



Професійне визнання

Кредо вчителя

“Як лікар досліджує безліч  
факторів, від  яких залежить 
здоров'я людини, так і 
педагог має досліджувати 
духовний світ дитини. Наше 
спілкування з нею є лише 
тоді вихованням, коли в 
наших руках наукові знання 
про її особистість, коли ми 
ґрунтуємось не на 
випадкових  удачах, а на 
науковому аналізі”  

В. Сухомлинський



Інновації, 

удосконалення, 

оновлення – 

супутники прогресу 

та розвитку гімназії.



Реалізація науково-методичної 
проблеми в системі управління 

гімназією через:

- удосконалення освітнього процесу в гімназії, що визначає особистісне зростання 
учня в умовах запровадження Державного стандарту; 

- удосконалення освітнього процесу в гімназії, що визначає особистісне зростання 
учня в умовах запровадження Державного стандарту; 

- підтримку ініціативи, самостійності, оригінальності мислення, заохочення будь – 
яких навчальних та творчих успіхів педагогів та учнів;

- підтримку ініціативи, самостійності, оригінальності мислення, заохочення будь – 
яких навчальних та творчих успіхів педагогів та учнів;

- створення умов для формування ключових і предметних компетентностей учнів;- створення умов для формування ключових і предметних компетентностей учнів;

- формування психологічної готовності вчителів до інноваційної діяльності;- формування психологічної готовності вчителів до інноваційної діяльності;

--- розробку моделі гнучкої системи допрофільної підготовки в умовах гімназії;--- розробку моделі гнучкої системи допрофільної підготовки в умовах гімназії;

- забезпечення моніторингових досліджень, як одного із шляхів отримання 
об'єктивної  інформації про розвиток гімназії;

- забезпечення моніторингових досліджень, як одного із шляхів отримання 
об'єктивної  інформації про розвиток гімназії;

-- створення єдиного інформаційно-освітнього середовища.-- створення єдиного інформаційно-освітнього середовища.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ГІМНАЗІЇ

“ Управління якістю освіти 
засобами моніторингових 

досліджень ”



Мій 
стиль 

управлі
ння

Мій 
стиль 

управлі
ння

Здійснення 
індивідуального 

підходу до 
кожного

Здійснення 
індивідуального 

підходу до 
кожного

Професіоналізм, 
спільна діяльність з 

колективом

Професіоналізм, 
спільна діяльність з 

колективом

Розвиток 
інноваційної 
діяльності  як 

головного фактору 
педагогічної 

творчості

Розвиток 
інноваційної 
діяльності  як 

головного фактору 
педагогічної 

творчості

Самокритичне 
оцінювання своєї 

діяльності, орієнтація 
на прогресивні 
підходи щодо 

організації колективу

Самокритичне 
оцінювання своєї 

діяльності, орієнтація 
на прогресивні 
підходи щодо 

організації колективу

Створення 
сприятливого 

психологічного 
мікроклімату в 

гімназії

Створення 
сприятливого 

психологічного 
мікроклімату в 

гімназії

Формування 
корпоративної 

культури в 
колективі

Формування 
корпоративної 

культури в 
колективі

Адміністративна 
підтримка

Адміністративна 
підтримка



Як 
керівник 
гімназії, 

прогнозую:

Як 
керівник 
гімназії, 

прогнозую:

Інноваційний розвиток 
гімназії

Інноваційний розвиток 
гімназії

Міжнародну діяльність 
та співпрацю з іншими 

навчальними закладами

Міжнародну діяльність 
та співпрацю з іншими 

навчальними закладами

Перспективне , поточне 
планування роботи та 

розвитку гімназії

Перспективне , поточне 
планування роботи та 

розвитку гімназії

Процес професійної  
майстерності та фахової 

компетентності 
педагогічного колективу

Процес професійної  
майстерності та фахової 

компетентності 
педагогічного колективу

Формування соціального 
запиту, громадської думки 

про діяльність та 
результативність роботи 

гімназії

Формування соціального 
запиту, громадської думки 

про діяльність та 
результативність роботи 

гімназії



«Педагогічна ідея – 
це крила, на яких 
підноситься 
колективна 
творчість. Ідея 
надихає колектив, і 
починається 
найцікавіше й 
найпотрібніше в 
шкільному житті – 
колективна 
дослідницька 
робота» 
В. Сухомлинський



Організовую та спрямовую:

  навчально-виховний процес в умовах  нового Державного  стандарту 
початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 виконання міжнародних, державних, міських, районних проектів, 
спрямованих на інноваційний розвиток освіти у гімназії;

 роботу всіх адміністративно-громадських ланок в гімназії, 
      психолого -педагогічний, методичний, виховний супровід  гімназистів;
 роботу з обдарованими та здібними учнями;
 вивчення ППД, атестацію педагогічних працівників шляхом проведення 

методичних декад, семінарів, конференцій, видавничої діяльності, 
майстер – класів;

 науково – методичну діяльність;
 роботу гімназії як асоційованої школи ЮНЕСКО;
 роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 харчування та медичне обслуговування учнів, медико–педагогічний 

контроль



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ, ІННОВАЦІЙНІ 
ПРОЕКТИ

Кандидатська дисертація: 
«Моделювання інноваційного розвитку 

навчального середовища гімназії»



№ Назва інновації Рік 
впровадження Хто задіяний Ефективність інновації

1.
I. Експериментально-інноваційні програми:
 1.1. Реалізація принципу диференціації в 
системі блочно-семестрового навчання

1999-2002
Наказ ГУОН 

від 25.08.1999
 № 130

КМПУ
ім. Б.Д. 
Грінченка,
н.к.
 Мартиненко С.

Запроваджено цілісну психолого-педагогічну 
систему, що включає в себе:
- семестровий режим;
- викладення навчальних предметів блоками;
- спарені уроки;
- підсумкові заліки;
- диференціація навчання

2.
1.2. Інтеграція середньої та вищої школи в 
умовах навчально-виховного закладу

2001-2004
Наказ ГУОН 

від 16.01.2001 
№ 231

Університет 
економіки та 
права «КРОК», 
н.к -
 Наконечна Н.

Психолого-педагогічний моніторинг та 
діагностування серед учнів, вчителів, батьків 
засвідчили, що зростає мотивація учнів до навчання, 
їх професійна визначеність.  Диференціація навчання 
передбачає профільне навчання, актуальність якого 
зростає в старших класах. Програма допомагає 
формувати  базові та професійні компетентності 

3.

1.3. Система ступеневої допрофесійної та 
професійної освіти у навчально-методичному 
комплексі «Школа – Професійний ліцей – 
Коледж – Університет: Перспективна освіта».

2004-2008, 
наказ ГУОН від 

01.09.2004 
№ 267

Університет 
економіки та 
права «КРОК»,
Н.к. – 
Наконечна Н.

Програма надає можливість не тільки розвивати 
здібності учнів, а й виявити їх нахили  до економічної 
та правової діяльності в майбутньому

4.
 1.4. Моделювання освітнього середовища  
школи

2006-2010, 
наказ ГУОН від 

22.09.2006 
№ 324

 

 КМПУ
ім. Б.Д. 
Грінченка, н.к. – 
Мартиненко С.

 Дає можливість змоделювати інноваційне освітнє 
середовище для особистості, яка здатна 
адаптуватися, творити і адекватно сприймати зміни, 
нововведення у суспільстві; залучає педагогічних 
працівників до інноваційної діяльності;  надає 
можливість планувати стратегічне управління 
змінами

   

НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



5.

1.5. Психолого-педагогічні умови 
формування культури спілкування 
старшокласників у виховному процесі

 

 2004-2006, 
наказ ГУОН 
від 
01.09.2004 
№ 267

Національний 
лінгвістичний 
університет, н.к.
Шулигіна Р.

Робота над програмою допомагає в пошуку 
оптимальних творчих форм і методів  позашкільних 
заходів, які мають компетентнісне спрямування.  
Сприяє залученню до інноваційної діяльності 
педагогічних працівників, підвищенню їх 
професійного рівня, культури педагогічного 
спілкування, а також стимулює педагогічний 
колектив до пошуку нових шляхів  ефективної 
взаємодії з учнями, батьками, розвитку культури 
спілкування, міжособистісної взаємодії

6.

 Інтерактивні технології:
 Комп'ютерні (інформаційні) технології:
локальна мережа;
мультимедійний ресурс;
всеукраїнська інноваційна програма 
“Інновації навчальним закладам”, 
“Безпечна школа”

початок 
2008 р.

Учасники 
освітнього 
процесу,
 Smarsi

 Комп'ютерні навчальні системи мають потужні 
функції для зручної навігації та ефективні як засоби 
оцінки й контролю процесу засвоєння знань та 
набуття навичок.
З'являється широка можливість всебічного аналізу 
інформації про навчальні досягнення учнів у 
розділі кожного окремого класу, предмету, 
складання рейтингу успішності учнів та класів; 
аналіз якості роботи педагогічних працівників; 
наочна демонстрація змін у навчальної діяльності 
учнів; контроль за відвідуванням учнями гімназії.
користування електронною бібліотекою, 
презентації уроків, участь у конкурсах, спілкування

7. Міжнародні проекти «ЮНЕСКО»
Початок – 
квітень 
2001 р.

Освіта протягом усього життя має базуватися на 
чотирьох стовпах:
навчитися пізнавати;
навчитися працювати;
навчитися жити разом;
навчитися жити.
Ось чому ми звернулися до проектів ЮНЕСКО, які 
допомагають нам навчати учнів адаптуватися до 
сучасного життя

        

   



8. Проектні програми та технології:
Екологічна культура гімназиста
Духовний світ природи
Школа шляхетності
Риторика
Логіка
Сучасний світ очима першокласників
Учнівське самоврядування та інш.
Школа юного господаря
Навчальні проекти

 початок 
– 
2008р.

Учасники освітнього 
процесу

Проектний метод у 
компетентнісно спрямованій 
освіті – це інструмент, який 
створює унікальні передумови 
для розвитку ключових 
компетентностей і самостійності 
учнів в досяганні нового; сприяє 
творчому і соціальному 
становленню особистості; 
визначає ступень задоволення, 
отриманого при досягненні 
поставленої мети, впливає на 
поведінку особистості у схожих 
ситуаціях у майбутньому

9.

10.

Інноваційна проблема: “Професійна 
компетентність учасників освітнього 
процесу ”

Управління якістю освіти засобами 
моніторингових досліджень

2009-
2015

2016-
2020

Науковий керівник – 
професор, доктор 
педагогічних наук 
Мартиненко С. М.
Педагогічний колектив, 
Інститут педагогіки 
НАПН України

Інститут педагогіки 
НАПН України, відділ 
дидактики

Оптимізація роботи вчителів з 
формуванню ключових 
компетентностей учнів кожної 
вікової категорії.

 Моніторинг сформованості 
компетентностіей учнів.
Створення умов для розвитку 
ключових компетентностей 
учасників освітнього процесу



Популяризую роботу гімназії:

  на міжнародних, державних, міських, районних семінарах, 
конференціях

 через засоби масової інформації
 на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників



Про нас пишуть:
• (Газета Хрещатик 18.12.2012. №180 (4200))
• (Газета Хрещатик 26.12.2012. №185 (4205))
• (Газета Хрещатик 22.01.2013. №7 (4214)
• МАРС –ТВ )
•  (Газета Хрещатик 05.03.2013. №31 (4238))
• (Газета Хрещатик 23. 04.2013. №57 (4264))
• (Газета Хрещатик 06.02.2014. №31 (4238)
• (Газета Хрещатик 30.04.2014. №60 (460)
• Літопис сучасної освіти та науки НАПН України, 

2016
• Сучасни заклади освіти, 2018.



«Хрещатик» 22.01.13
«Хрещатик» 26.12.12

«Хрещатик» 05.03.13





РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ ІІІ

Умійте осмислити пройдений 

шлях. Осмислення вже 

зробленого є великим 

багатством школи .

В. Сухомлинський



Як директор дбаю про розвиток 
гімназії:

Співпрацюємо з Міжнародним освітнім фондом розвитку української освіти імені 
Ярослава Мудрого, з Інститутом педагогіки НАПН України,  Університетом економіки та права 
«Крок», Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка,  Державним 
університетом ім. М. П. Драгоманова, Міжнародним університетом та іншими вищими 
навчальними закладами 

Співпрацюємо з Міжнародним освітнім фондом розвитку української освіти імені 
Ярослава Мудрого, з Інститутом педагогіки НАПН України,  Університетом економіки та права 
«Крок», Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка,  Державним 
університетом ім. М. П. Драгоманова, Міжнародним університетом та іншими вищими 
навчальними закладами 

Захистила дисертацію на тему: «Моделювання інноваційного розвитку навчального 
середовища гімназії»
Захистила дисертацію на тему: «Моделювання інноваційного розвитку навчального 
середовища гімназії»

Забезпечую внутрішкільний  контроль та керівництво, моніторинг освітнього процесу Забезпечую внутрішкільний  контроль та керівництво, моніторинг освітнього процесу 

Відповідаю за організацію ДПА, ЗНО, інноваційну діяльність в гімназії, матеріально-
технічне забезпечення, безпеку життєдіяльності 
Відповідаю за організацію ДПА, ЗНО, інноваційну діяльність в гімназії, матеріально-
технічне забезпечення, безпеку життєдіяльності 

Постійно удосконалюю вміння та навички застосування ІКТ у навчально-виховному 
процесі гімназії
Постійно удосконалюю вміння та навички застосування ІКТ у навчально-виховному 
процесі гімназії



Презентую свою роботу у фахових 
та наукових виданнях

1.Жукова А. Г. Психодіагностична корекція пізнавально-мотиваційної сфери як головний фактор розвитку творчих здібностей учнів /
 А. Г. Жукова // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. „Філологія. Педагогіка. Психология”. – Вип. 15: Мова, освіта, 
культура: наукові парадигми в сучасний світ. – К., 2001, С. 524 – 531.
2. Жукова А. Г. Диференціація навчально-виховної діяльності як одна з основ розвитку освітнього середовища сучасної школи / А. Г. 

Жукова //
 Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. „Філологія. Педагогіка. Психология”. – Вип. 15: Мова, освіта, культура: 
наукові парадигми в сучасний світ. – К., 2007, С. 182 – 189.
3. Жукова А. Г. Особливості моделі інноваційного розвитку освітнього середовища спеціалізованої школи / А. Г. Жукова // 
Теоретичні питання культури освіти та виховання : зб. наук. пр. – К.: КНЛУ, 2008. – Вип. 36. – C. 44 – 50.
4. Жукова А. Г. Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічної 
проблеми/ С. М. Мартиненко, А. Г. Жукова // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. прац. ’’Педагогіка. Психологія’’ – К.: ун-т
 ім. Б. Грінченка, 2012. – № 18.–С. 68 – 74.
5. Жукова А. Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії / Алла Жукова //Психолого-педагогічні 

проблеми 
сільської школи : зб. наук. прац. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини /[ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші].  – 

Умань.:
 ПП Жовтий  О. О., 2012. – Випуск 43.– Ч. 1. –С. 88 – 97.
6. Жукова А. Г. Реалізація принципу диференціації в системі блочно-семестрового навчання / С. М. Мартиненко, А. Г. Жукова, // 
Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник. – К., 2002. – С. 162 – 168.
7. Жукова А. Г. Сучасний освітній заклад/ А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 3 – 13.
8. Жукова А. Г. Навчальний курс із психології “Пізнай себе” / А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 

11. –
 С. 48 – 59.
9. Жукова А. Г. Інноваційна педагогічна діяльність / А. Г. Жукова, Н. І. Наконечна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 

2006. – 
№ 11. – С. 13 – 16.
10. Жукова А. Г. Модель побудови освітнього середовища // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 20 – 22.
11. Жукова А. Г. Управлінсько-педагогічна діяльність / А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. –
 С. 23 – 25.
12 Жукова А. Г. Умови функціонування та розвитку інноваційного освітнього середовища гімназії / А. Г. Жукова // Директор школи. – 
2013. –№ 2 – С. 4 – 13.



13. Жукова А. Г. Пізнай себе : програма курсу з психології для учнів 1–4 кл./ А. Г. Жукова,     О. Г. Зданевич. – К.: Ун-т 
економіки та права “Крок”, 2004 – 68с.

14. Жукова А. Г. Становлення позитивної Я-концепції за допомогою курсу “Пізнай себе” [Текст] / А. Г. Жукова // 
Позашкільна освіта у формуванні творчого потенціалу особистості: матеріали наук.-практ. конф. викладачів загальноосвіт. 
навч. закладів, шкіл-партнерів ф-ту додиплом. освіти ун-ту економіки та права “Крок”. – К. : Ун-т економіки та права “Крок”, 
2005. – С. 87–94.

15. Жукова А. Г. Інтерактивні технології в освітньому середовищі гімназії [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і 
практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ,,Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема”: зб. наук. 
праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ   ім. М. П. Драгоманова, 2012.– С. 137 – 
140.

16. Жукова А. Г Доцільність використання інноваційних технологій в навчальному процесі [Текст] / А. Г. Жукова // 
Соціально-економічні та правові аспекти розвитку світової економіки: матеріали міжд.нар. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць/ 
Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – С. 222 – 225.

17. Жукова А. Г. Сучасний інноваційний навчальний заклад міста Києва/ А. Г. Жукова// Початкова школа і сучасність. – 
№1. – 2014. – С.40-47.

18. Жукова А. Г. Педагогічні умови розвитку та формування творчої особистості гімназистів в освітньому середовищі на 
прикладі гімназії № 323 / А. Г. Жукова // Початкова школа і сучасність. – №3. – С. 36-46.

19. Жукова А. Г. Метод проектів у контексті інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії / А. Г. Жукова // 
Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць/ [за наук. Ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчук]. К.: Ін-т пед. НАПН 
України, 2013. – С. 38-48.

20. Жукова А. Г. Від творчого задуму – до результатів інноваційної діяльності. Організація роботи педагогічного 
колективу гімназії № 323 над науково-методичною проблемою “Професійна компетентність учасників освітнього процесу” / А. 
Г. Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць/ [за наук. Ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчук]. К.: Ін-т 
обдарованої дитини,  2015. – С. 31-61.

21. А. Г. Жукова . Управління якістю освіти засобами моніторингових досліджень // Дидактика: теорія і практика: 
зб.наук.праць .К: Ін-т пед. НАПН України, 2016, 2017 р.

22. Жукова А. Г. Психолого-педагогічний супровід до профільної підготовки та профільного навчання учнів гімназії. 
Педагогічні умови розвитку та формування творчої особистості гімназистів в освітньому середовищі гімназії № 323 [Текст] / 
Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської.  К. : Вид-во 
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  С. 39  43 с.



23. Жукова А. Г. Сучасний інноваційний навчальний заклад міста Києва / А. Г. Жукова // Початоква школа і 
сучасність.  № 1. – 2014. – С. 40 – 47.
24. Жукова А. Г. Особливості моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії у контексті 
єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання. / А. Г. Жукова // виступ на семінарі 
«Сучасні педагогічні технології забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного 
навчання». – К., 2015.
25. Жукова А. Моніторинг навчальної  діяльності учнів гімназії Текст / Алла Жукова // Дидактика: теорія і 
практика: зб. наук. праць / за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської  К. ; інститут обдарованої дитини 
НАПН України, 2017. – С. 50 – 62.     
26. Жукова А.  Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу інноваційними засобами 
навчання / Алла Жукова // Початкова школа і сучасність. – 2018.  №2. – С. 2 – 11.    
27. Жукова А. Моніторинг професійної компетентності вчителя початкової школи / Алла Жукова // Початкова 
школа і сучасність. – 2018.  № 8 9. – С. 3  8. 
28.  Жукова  А. Критерії та показники оцінювання якості професійної компетентності вчителя початкової школи 
на засадах інноваційних технологій / Алла Жукова //  Початкова школа і сучасність. – 2018.  № 10. – С. 411.
29. Жукова А. Критерії та показники оцінювання якості професій1ної компетентності вчителя гімназії на засадах 
інноваційних технологій / Алла Жукова //  Дидактика :   2018 – С. 30  40. 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ 
ПРОЕКТАХ ТА ПРОГРАМАХ

•Програма «Молодіжна конвенція глобального захисту навколишнього середовища».

Програма «Пізнаймо культуру сусідів», яка була заснована в 2010 р. асоціацією «Центр 
Волонтерства БЕСКИДИ» (Польща). Мета цієї програми – знайомство з культурними, 
історичними та освітніми особливостями Польщі та України. В рамках цієї програми було 
реалізовано Міжнародний учнівський журналістський проект, пройшла міжнародна 
конференція  «Інтерактивні форми навчання: праксеологічний аспект».     
 





 Культурологічний Проект «Діалог культур: країни світу» (в співпраці з 
Університетом економіки та права «КРОК»). Проект «Європейський 
Молодіжний парламент - Україна». Міжнародна молодіжна неурядова 
громадська організація, яку було засновано у 1987 році як 
пан’європейський проект для шкіл з метою поширення та пропагування 
ідеї єдиної Європи та європейського громадянства.  Це аполітична,  
неприбуткова організація, що представляє національний комітет 
Європейського молодіжного парламенту в Україні. Співпраця з 
міжнародними громадськими організаціями: Гімназія має  міжнародні 
угоди про співпрацю з Міжнародним освітнім фондом розвитку 
української освіти ім. Ярослава Мудрого, Асоціацією «Центр 
волонтерства БЕСКИДИ» (Польща), українсько – китайським 
культурним центром міста Чжанцзякоу на базі гімназії № 6 (КНР)



Зустріч делегації КНР у гімназії
 



Дружній візит делегації гімназії до КНР



Удосконалення структури 
управлінської діяльності в гімназії





СПРИЯЮ РОЗВИТКУ ФАХОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ, 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ



Аналіз якісного складу педагогічного колективу
 за 2013 – 2018 навчальні роки

2013/2014
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Всього 93 99 96 104 98
Спеціалістів 

вищої категорії 40 43 48 53 55

Спеціалістів І 
категорії  14 17 12 13 18

Спеціалістів 
ІІ категорії  13 15 12 15 12

Спеціалістів 36 24 24 12 13

Вчителів-
методистів 13 22 26 26 28

Старших 
вчителів 15 16 23 23 23



СТВОРЮЮ УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ ПЕДАГОГІВ У 
ФАХОВИХ КОНКУРСАХ 

(«ВЧИТЕЛЬ РОКУ»)



Участь у професійному конкурсі «Вчитель року»Участь у професійному конкурсі «Вчитель року»

 «Вчитель року-2009»: Тиндирика О. О. – вчитель історії;
• Щирська Л. С.  -  вчитель початкових класів
«Вчитель року-2011»: 
• Руденко О. Л. - вчитель початкових класів – 
ІІ місце в районному етапі;
• Ходорич О. І -  вчитель світової літератури  - І місце в районному етапі,  ІІ місце 

в міському етапі конкурсу.
 «Вчитель року-2012» :
• Мартинюк Л. В. - вчитель біології  
 «Вчитель року-2013»:
• Тодорова  Л.Д. – вчитель музики, -
 І місце в районному етапі, 
“Вчитель року – 2016 “ – Руденко О. Л. – І місце в
• районі«Вчитель року-2017»:
• Шнурок Євгеній , вчитель фізичного виховання – 
І місце в районному етапі “Вчитель року – 2018”



СПРИЯЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗИСТІВ

На кінець року :– 1335 учнів
З них учнів:

1 – 4 класів – 594
5 -9 класів –561

10-11 класів - 180



           

 

 

      

Класи
Кількість

учнів

Рівень навчальних досягнень

високий достатній середній низький

1, 2-4 594 114 391 89 0

5-8, 10 561 175 244 142 0

9, 11 180 50 74 56 0

Всього

1-11

1335 339 709 287 0

              Аналіз рівня навчальних досягнень за рік має такі 
показники:











ЗАБЕЗПЕЧУЮ МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 
ОБДАРОВАНИХ ТА ЗДІБНИХ ГІМНАЗИСТІВ



ЗАОХОЧУЮ УЧНІВ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСАХ



Свято «Гордість та надія гімназії»

































Участь у міжнародному 

математичному конкурсі
 

   ,, Кенгуру “



Переможці Всеукраїнського етапу 
математичного конкурсу “Кенгуру”, 
які отримали дипломи: “Відмінно”



Всеукраїнський науково - технічний конкурс 

«INTL EKO УКРАЇНА 2017»







Белодєд Іван (6Г)  -  2 місце Всеукраїнського творчого конкурсу 
« Відпочиваю  книгою»  (Журнал «Зарубіжна література в школах України»)



Переможці Всеукраїнського  конкурсу  гри  «Сонячник» , які 
отримали дипломи І - ІІІ ступенів



Участь у форумі “Шляхи виходу з економічної кризи”







Через співпрацю з ВНЗ
Через співпрацю з ВНЗ

Через організацію 
роботи гімназії в  

місті, районі 

Через організацію 
роботи гімназії в  

місті, районі 

Через участь гімназії в 
загальноміських та 
районних заходах

Через участь гімназії в 
загальноміських та 
районних заходах

Через участь з заходах 
як асоційованої школи 

ЮНЕСКО

Через участь з заходах 
як асоційованої школи 

ЮНЕСКО

Забезпечення реклами 
через ЗМІ

Забезпечення реклами 
через ЗМІ

М
ар

ке
ти

нг
 ін

но
ва

ці
й



ЗДІЙСНЮЮ УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕНЕДЖЕМТ

– створення 
нормативно – правової та 
нормативно – фінансової 

бази гімназії;
– розробка бізнес – плану 

розвитку; 
матеріально – технічної 

бази;
– залучення до співпраці 

батьків,  спонсорів.



Запрошую до 
співпраці.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


