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Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу І-Ш ступенів  гімназії 
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тел./факс +380 44 565-99-90 
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Ідентифікаційний код 245833319 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №408333; номер запису 

про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 

№ 188599. 

Види діяльності за КВЕД: 

80.21.1 Загальна середня освіта 

80.21.1 Позашкільна освіта 

1996 – рік заснування начального закладу ; 

    Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів  гімназія міжнародних відносин №323 

діє на підставі Статуту, Концепції розвитку гімназії, Правил внутрішнього розпорядку, плану 

роботи, основних державних та законодавчих актів та документів: Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти и науки України, інших центральних органів виконавчої влади, міжнародно-

правовими актами, положеннями програми «Столична освіта», рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

року №778 зі змінами від 21.02.2018 № 96, іншими освітніми нормативно-правовими 

документами. 

      Головною метою освіти в гімназії є  створення психолого-педагогічних умов для  

модернізації освітнього середовища як дієвої системи підтримки та взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу, які забезпечують розвиток наукового та професійного потенціалу освіти в 

гімназії відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа, а саме: 

- розвиток особистості й творчої самореалізації кожного учня в освітньому середовищі, 

інтелектуального потенціалу України; 

- виховання громадянина, здатного ефективно працювати й навчатися впродовж життя ( 

прагнення до самовдосконалення); 

- виховання учнів у дусі патріотизму, відповідального ставлення до власного здоров’я й 

здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності; 

- здійснення пошуку, відбору та навчання обдарованих і здібних до наукової, 

підприємницької та гуманітарної діяльності учнів, здатних до продуктивної праці в 

динамічному світі, культурного потенціалу України; 

- надання допомоги гімназистам в адаптації та соціалізації на кожному ступені навчання; 

- постійний розвиток фахової майстерності та професіональної компетентності 

педагогічних працівників 

Реалізація мети передбачає вирішення головних завдань. 

     Головні завдання розвитку гімназії : 

- організація освітнього процесу на підставі досягнень сучасної педагогічної науки; 

- створення комфортних умов навчання та праці, вільне освітнє середовище, від будь-

яких форм насильства та дискримінації; 

- формування інклюзивного, розвивального та мотивувального освітнього простору; 

- продовження формування колективу вчителів-однодумців, ефективної суб»єкт-

суб»єктної взаємодії на засадах взаєморозуміння, творчості, довіри; 

- забезпечення базової та поглибленої підготовки з філологічного, суспільно-

гуманітарного та економічного спрямувань, що включає розвиток дитини як 

особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, саморозвиток, 

самореалізацію; 
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- формування цілісної системи універсальних знань, умінь та навичок іншомовної 

комунікативної компетентності випускників у різних видах мовленнєвої діяльності, 

оскільки постійно зростає потреба в безпосередніх контактах із зарубіжними 

партнерами, що відкриває перспективу професійного росту за умови володіння двома 

– трьома європейськими мовами; 

- створення умов для здобуття учнями освіти понад державних освітніх вимог; 

- виховання морально–, психічно– і фізично здорового покоління; 

- формування громадянської позиції, власної гідності та трудової діяльності, 

відповідальності за свої дії, долю суспільства; 

- розробка та апробація нового змісту освіти, методів і форм навчальної діяльності;  

- формування в учнях ключових та предметних компетентностей; 

-  запровадження моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вдосконалення системи професійної підготовки педагогічних працівників до 

інноваційного пошуку; 

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

 
П. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ 

Освітнє середовище – це мотивуючий простір для комунікації, співпраці та розвитку усіх 

учасників освітнього процесу в особистісному і соціокультурному контекстах. 

Облаштування освітнього середовища, безпечного та ефективного для кожного учасника 

освітнього процесу, передбачає створення комфорту та безпеки. 

Упродовж року здійснювалось само оцінювання освітнього середовища відповідно до критеріїв. 

Визначених у Порядку проведення інституційного аудиту закладів ЗСО, затвердженого  наказом 

МОН України від 09.01.2019 № 17 за критеріями: 

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці, матеріально-технічна база, 

оснащення освітнього простору; 

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких  форм насильства та 

дискримінації; 

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

процесу; 

- організація харчування та медичне  забезпечення. 

  

2.1. ЗАБЕЗПЕЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОБОВ»ЯЗКОВОГО ЗДОБУТТЯ ПОЧАТКОВОЇ, БАЗОВОЇ ТА 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

    За статутом гімназія здійснює прийом у допрофільні та профільні класи  на конкурсній основі, 

крім початкової школи. За обліком дітей, які проживають у мікрорайонне гімназії, здійснюється 

контроль. 

     Вулиці  мікрорайону гімназії (для загального обліку) (Осокорки – 9) : 

РУДЕНКО 6, 8, 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г; 

КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 1/5, 3, 3-А, 7, 5; 

ГРИГОРЕНКА 38, 38а, 39, 39-А, 39-Б, 39-В,  41; 

МИШУГИ ¼, 2, 3, 7, 9, 8, 11,12; 

ГМИРІ БОРИСА 17; 

ГРИШКА МИХАЙЛА 9. 

        Усі діти мікрорайону охоплені навчанням. У плані роботи гімназії п.ІІІ.2 «Організаційні 

заходи по забезпеченню роботи гімназії при здійсненні загальної середньої освіти. Виконання  

Закону «Про освіту» передбачені заходи щодо створення умов для обов’язкового здобуття 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Учні 9-х класів продовжують навчання 

в 10-х класах. Постійно здійснюється контроль за охопленням навчанням дітей і підлітків 

шкільного віку. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку 

відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки  кожного місяця за допомогою електронного 

контролю «Смарсі». Крім того, ведуться електронний журнал контролю. У гімназії проводяться 



рейди в складі чергового адміністратора, членів батьківського комітету, учнів, чергового 

вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на 

1-2 уроках без поважних причин. З цими учнями та їх батьками на Раді з профілактики 

проводяться роз’яснювальні бесіди.  

  

2.2. КОНТИНГЕНТ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 Контингент здобувачів освіти в гімназії у 2020/2021 році становив 1286 учнів: 

1 – 4 класи – 492 учнів; 

5 – 9 класи – 625 учнів; 

10 – 11 класи – 170 учнів. 

З них: 

дітей сиріт – 4, з них дітей – сиріт, позбавлених батьківської опіки –1; 

дітей – напівсиріт – 23; 

дітей з неповних родин -81; 

інвалідів – 9; 

дітей з малозабезпечених сімей – 0; 

дітей з багатодітних сімей – 85; 

дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 27: 

- дітей, які мають посвідчення серії А – 1; 

- дітей, які мають посвідчення серії Б – 2; 

- дітей, які мають посвідчення серії В – 2; 

- дітей, які мають посвідчення серії Д – 22; 

дітей, які стоять на обліку в кримінальній міліції – 0; 

дітей з сімей , які потребують педагогічної уваги – 1; 

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових 

обов’язків – 3; 

дітей учасників АТО - 12 

      Середня наповнюваність класів становить: у початкової школі – 36 учнів, у гімназії – 30 учнів. 

Розподіл класів на групи здійснюється при вивченні української, англійської, німецької, 

французької мов, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання (10-11 класи), Захисту 

України (10-11 класи) відповідно до нормативів. 

2.3.. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Створення безпечного середовища під час освітнього  процесу – одне з пріоритетних 

завдань адміністрації та всього колективу гімназії. Організація роботи гімназії з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», 

«Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про санітарно-епідемічне благополуччя 

населення», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти» та інших відповідних нормативних документів 

органів законодавчої та виконавчої влади. Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії під час освітнього процесу знаходиться під постійним контролем 

адміністрації, гімназійної  Служби охорони праці та медичного працівника. 

На виконання чинного законодавства України щороку розробляються та реалізовуються 

нормативні накази, що забезпечують систему навчання та дотримання належного рівня безпеки 

життєдіяльності (охорони життя і здоров’я, праці, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях, виробничої санітарії) всіх учасників освітнього 

процесу.  

В гімназії встановлено інформаційні стенди з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

протипожежної безпеки, правил дорожнього руху та дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. Розроблено план евакуації та обов’язки працівників закладу на випадок надзвичайної 

ситуації і проведення рятувальних робіт, а також регулярно (щонайменше 4 рази на рік) 

проводяться практичні заняття і навчання з відпрацюванням планів евакуації у надзвичайних 

ситуаціях. Тричі на рік проводяться Тижні безпеки життєдіяльності. 



 Здобувачі освіти та працівники гімназії обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

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

дотримуються їх. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу, канікул, у побуті, 

транспорті й громадських місцях систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради 

гімназії, методичного об’єднання класних керівників, нарадах адміністрації.  

    Класними керівниками 1-11-х класів систематично проводяться інструктажі учнів перед 

проведенням позакласних та поза гімназійних заходів з обов’язковою реєстрацією та підписом 

учнів (з 14-ти років) у відповідних журналах. В кінці кожного семестру та напередодні осінніх і 

весняних канікул проводяться бесіди та інструктажі з правил поведінки на водних об’єктах, на 

льоду, в громадських місцях та у транспорті, на вулиці. У гімназії є необхідні журнали реєстрації 

всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників і учнів гімназії.    

     У гімназії приділяється багато уваги запобіганню дитячого та дорослого травматизму під 

час освітнього процесу. Розроблена відповідна документація з охорони праці. Проводиться 

навчання вчителів та учнів з безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань 

(відповідальні фахівець з охорони праці Гарбуз О. П., заступник директора Негуляй С. В.).  

Служба охорони праці гімназії здійснює роботу відповідно розробленого та затвердженого плану 

на календарний рік. На початок навчального року, семестру проводиться обстеження приміщень 

закладу та прилеглої території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин, перевірка та 

випробовування спортивного обладнання та інвентарю, оформляються необхідні акти–дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах підвищеного ризику та інших приміщеннях 

гімназії, акти випробовування спортивного обладнання, дозволи на експлуатацію харчоблоку, 

роботу басейну гімназії, паспорт санітарно – технічного стану закладу. 

Посадові інструкції працівників, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

поновлюються кожні 5 років та затверджуються відповідними наказами по гімназії. У наказі по 

гімназії на початок навчального року призначаються відповідальні за організацію роботи з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, 

попередження дитячого травматизму, пожежної безпеки, електрогосподарство тощо, дотримання 

норм охорони праці у навчальних приміщеннях. 

Відповідно до Положення про навчання і перевірку знань з охорони праці кожні три роки 

проводиться навчання працівників з подальшою перевіркою знань з питань охорони праці у 

формі заліку та видаються відповідні посвідчення тим працівникам, які успішно склали цей залік.  

Протягом навчального року систематично проводиться перевірка знань з правил та норм охорони 

праці з новоприбулими працівниками. 

На початку нового року складено акти готовності школи та акти дозволу на роботу 

кабінетів, перевірено санітарно-технічний стан спортивних майданчиків. В кожному 

навчальному кабінеті є куточок з правилами безпеки життєдіяльності. На уроках Основ здоров’я, 

медико-санітарної підготовки учнів навчають правилам особистої гігієни, безпеки, дій у 

нещасних  випадках.  Розроблено інструкції з охорони праці для працівників гімназії та 

здобувачів освіти. Встановлена пожежна сигналізації. Розроблено план евакуації та обов’язки 

працівників закладу на випадок надзвичайної ситуації і проведення рятувальних робіт, а також 

регулярно проводяться практичні заняття і навчання з відпрацюванням планів евакуації у 

надзвичайних ситуаціях.   

 



     Питання, пов’язані з охороною праці, знаходяться під постійним контролем адміністрації та 

заслуховуються на нарадах при директорові. Необхідно сказати, що робота була спланована 

належним чином, заходи відбулися на достатньому рівні. Були підведені підсумки та враховані 

недоліки проведеної роботи. 

 В гімназії було проведено  місячник «Увага! Діти на дорозі» (учнівське 

самоврядування класні керівники        1-11 класів; тиждень безпеки життєдіяльності та інш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вивчення правил поводження з різноманітними джерелами небезпеки для життя є важливою 

ознакою сучасної цивілізованої людини. Усвідомлюючи це, колектив гімназії робить все для того, 

щоби учні володіли корисними навичками при користуванні, наприклад, газом в побуті. Для цього 

при поясненні гімназистам цих правил, широко використовується різноманітна соціальна реклама 

та інша тематична інформація. 

 

    

 

В рамках Тижня знань  з основ безпеки життєдіяльності Таран В. Л. проводила 

виховні години, інтегровані уроки, конкурси малюнків, кросвордів, чайнвордів по 

правилам безпечної поведінки, бесіди про попередження травмування та загибелі дітей 

при виникненні надзвичайних ситуацій, брейн-ринги з питань безпеки життєдіяльності, 

відкриті уроки на теми: «Дії в надзвичайних ситуаціях», «Правила поводження з 

вибухонебезпечними предметами» тощо. Таран В. Л. також систематично проводила 

виставки плакатів за здоровий спосіб життя («Я – проти наркотиків», «Ні –

тютюнопалінню» «СНІД», «Здоровий спосіб життя» «Глобальні небезпеки», «Безпека 

очима дітей» та ін.). 

http://323.kiev.ua/?p=1891


 
  

 

2.4. КОМФОРТНІ І БЕЗПЕЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ І ПРАЦІ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 

БАЗА. ОСНАЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Нові підходи до освітнього процесу передбачають створення сучасного освітнього 

середовища, планування й дизайн якого спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до 

навчання. Організація освітнього простору навчального кабінету нової української школи (НУШ) 

потребує широкого використання нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, 

оновлення навчального обладнання. Освітній простір сучасного навчального кабінету відповідає 

вимогам проекту «Нова українська школа», але потребує постійного поповнення. Під час 

самооцінювання встановлено, що в гімназії створено комфортні і безпечні умови навчання та 

праці. За критеріями та індикаторами оцінювання визначено, що приміщення і територія гімназії 

є безпечними та комфортними для навчання та праці, а саме: забезпечується повітряно-тепловий 

режим згідно нормативів, належне освітлення навчальних кабінетів, намагаємось утримати 

кімнати загального користування у відповідно до санітарно-гігієничних норм, організовано 

питний режим як у їдальні, так і в класних кімнатах (при наявності сертифікатів якості), 

працюють питні фонтанчики. 

   Всі  предметні кабінети оснащені наочними посібниками, навчальним обладнанням, 

меблями та пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. Гімназія забезпечена 

навчальними кабінетами (39 кабінетів) з відповідним обладнанням, що необхідно для реалізації 

освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Кабінети початкової школи, фізики, 

хімії, біології, інформатики, спортивні зали, актовий зал обладнані засобами навчання відповідно 

до вимог освітньої програми. 

 

 

 



Матеріально-технічна база для учнів 1-3-х класів поповнена новою меблюю за програмою 

НУШ, встановлено мультимедійне обладнання, на уроках активно використовуються набори 

ЛЕГО та інший роздатковий матеріал. 

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі є 

інструментом забезпечення успіху нової української школи. ІКТ суттєво розширять можливості 

педагога, оптимізують управлінські процеси, формує в учня  технологічні компетентності. В 

гімназії обладнано 3 кабінети інформатики, маємо 152 комп’ютера, 38 інтерактивних та 

мультимедійних комплектів, кабінетах є ксерокси, наочні посібники, ламінатори тощо. 

Адміністрація гімназії разом з батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази.  

 

 



 

 

У навчальних кабінетах проводяться уроки, гурткові, позакласні й факультативні заняття, 

виховна робота з учнями. Для реалізації освітнього процесу в гімназії наявні: 

учительська,  кабінет психолога та соціального педагога, логопеда, медичний пункт,  актова зала, 

бібліотека, їдальня, центр учнівського самоврядування, дві майстерні, 2 спортивні зали, 

спортивний майданчик, на якому знаходиться два футбольних поля зі штучним покриттям, бігова 

доріжка та тренажерний комплекс, басейн, дитячий майданчик для ГПД.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

2.5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

     Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального 

харчування дітей протягом перебування у гімназії. Організація харчування учнів 

регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затвердженої згідно із чинним 

законодавством. 

     З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров’я, формуванню навиків вірного 

харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення охвату учнів гарячим 

харчуванням були розроблені основні напрямки: забезпечення безкоштовним і пільговим 

харчуванням учнів початкової школи; створення сприятливих умов для організації раціонального 

харчування; зміцнення і модернізація матеріально-технічної бази приміщень харчоблоку; 

підвищення культури харчування; забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування; 

проведення систематичної роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів про необхідність 

гарячого харчування.          



 

 

      Харчування в гімназії достатньо організоване Пантемом, здійснюється за відповідним 

графіком під час перерв між уроками. Щоденно, якість приготування страв, їх смакові якості 

перевіряються дієтичною сестрою та членами адміністрації гімназії (відповідальна заступник 

директора Рябець О. О.), приймаються своєчасні міри щодо виправлення та ліквідації зауважень.  

      Раціональне харчування учнів організовано на основі мультіпрофільного перспективного 

меню.  Постійно ведеться контроль за якістю продуктів та готових блюд.   В їдальні організовано 

чергування педагогів. На кожній перерві працює буфет.            

      З метою організації оптимального питного режиму, школярі забезпечені якісною 

бутильованою водою. Питання організації харчування періодично заслуховуються на засіданнях 

Ради гімназії, батьківських зборах, нарадах при директорі. 

2.6. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Медичне забезпечення учнів здійснюється шляхом систематичного обстеження та 

нагляду за дітьми медичною сестрою. Учні, які мають певні захворювання та рекомендації 

лікарів, включені до спецмедгруп, мають змогу додатково відвідувати басейн.   

У гімназії розроблена проектна програма «За здоровий спосіб життя», яка допомагає 

здійснювати комплексне спостереження за станом здоров’я учнів протягом  усіх років навчання 

у школі. Предмети оздоровчого блоку сприяють покращенню адаптації до освітнього 

середовища, пропаганді здорового способу життя. За рахунок введення оздоровчої години з 

плавання та хореографії, роботі спортивних секцій за інтересами здійснюється фізичний 

розвиток учнів. Організація виховних спортивних заходів виховує культуру здоров’я та 

закріплюють навички здорового способу життя. 

Розроблено алгоритм управлінських дій щодо створення оздоровчої системи засобами 

педагогічного менеджменту. 

                                                       Алгоритм  

управлінських дій щодо створення оздоровчої системи 
засобами педагогічного менеджменту 

в гімназії №323 Дарницького району м. Києва 

 

 

• створює інформаційний банк нормативно – 
правової бази з даної проблеми; 

• вивчає ступінь готовності кожного 
педагогічного працівника  до організації 
роботи у здоров”язберігаючому режимі;  

• готує педагогічний колектив до цього 
 

 

• здійснює загальне керування моніторингом з 
проблеми; 

• розподіляє обов’язки між членами колективу 
щодо організації роботи з проблеми; 

• забезпечує загальне керівництво і 
координацію діяльності всіх ланок 

 

    

• клінічні дослідження 

Директор 

Заступник директора Медична служба 



• вивчають рівень теоретичних 
знань з проблеми, методичну 
підготовку вчителів; 

• планують роботу, організовують 
семінари, тренінги, «круглі 
столи» 

• залучають до роботи 
спеціалістів; 

• відстежують результати 
моніторингу та 
ефективність системи 
заходів; 

• контролюють процес 
корекції  

• медичні 
обстеження; 

• профілактика; 

• лікування 

  

 

 

 

 

• валеологічний підхід до 
уроку; 

• здоров”язберігаючий 
режим; 

• впровадження 
інтерактивних форм; 

• фізкультхвилинки на 
уроках, ранкові зустрічі, 
уроки на свіжому повітрі 

• позакласна робота з 
предмета  

  

• планують виховну роботу 
з профілактики 
шкідливих звичок та 
пропаганди здорового 
способу життя; 

• організовують роботу 
учнівського 
самоврядування; 

• здійснюють батьківський 
всеобуч 

  

• здійснюють розробку та 
впровадження спеціальних 
програм; 

• підтримують зв'язок із 
громадськими 
організаціями та 
спеціалістами; 

• консультаційна служба; 

• діагностика, профілактика, 
корекція; 

• надають рекомендації 
учителям, батькам; 

• позакласна робота 
 

 

2.7. РОЗВИВАЛЬНЕ, ІНКЛЮЗИВНЕ ТА МОТИВУЮЧЕ ДО НАВЧАННЯ ОСВІТНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ.СТАН МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ФІЗИЧНИМ 

ВИХОВАННЯМ УЧНІВ В ГІМНАЗІЇ 

 В гімназії створено розвивальне, інклюзивне та мотивуюче до навчання освітнє 

середовище 

       Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання учнів здійснюється 

відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти 

України від 20.07.2009р. за № 518/674 „Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, відповідних наказів по 

гімназії від 11.09. 2018 р. №187  „Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів гімназії у 2020/2021 н.р.”, наказу від 13.09.2020 р. №198  „Про розподіл учнів 

за медичними групами для занять фізичною культурою”. 

     Згідно положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, 

організацію контролю здійснює директор гімназії, контроль проводиться медичною сестрою 

разом з вчителями (класними керівниками) безпосередньо під час уроків фізичного виховання, 

занять спортивних секцій, змагань тощо. Заступники директора з навчально-виховної роботи 

здійснюють методичне інспектування, заступник директора з виховної роботи контролює 

оздоровчо-виховну роботу. Під час контролю враховується орієнтована кратність спостережень 

за уроками фізичного виховання. 

Соціально-психологічна служба Класні керівники Учителі 



       У гімназії працює 1 медична сестра та 1 медсестра басейну (штатна одиниця гімназії). Але 

на таку кількість дітей – 1286, це значно мало. Є 2 медичних кабінети та засоби першої медичної 

допомоги. 

      У гімназії 2 спортзали та басейн. Організація фізичного виховання здійснюється 

відповідно до нормативно-правових бази, розкладу уроків та спортивних секцій. Санітарно-

гігієнічний стан спортзалів задовільний, відповідає діючим вимогам, зроблено ремонт. 

Встановлена нова система опалення. Освітлення відповідає нормам. Вологе прибирання 

здійснюється за графіком. Правила техніки безпеки дотримуються (оформлений стенд з Техніки 

безпеки та безпеки життєдіяльності, на уроках фізичного виховання проводяться інструктажі з 

Техніки безпеки вчителями фізичного виховання). 

      Приміщення басейну відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Вентиляційна система 

працює, температурний режим та вологість повітря в нормі, здійснюється своєчасне вологе 

прибирання, правила Техніки безпеки виконуються (оформлений стенд з Техніки безпеки та 

безпеки життєдіяльності у басейні, ведуться журнали інструктажів під час уроків плавання та 

секцій). Стан обладнання спортивних залів задовільний. Постійно поновлюється новим 

обладнанням. Захисні щити на опалювальних приладах, захисна сітка на вікнах та 

освітлювальних приладах є. Стан спортивного обладнання у басейні відповідає вимогам. 

Допоміжні приміщення в спортзалі та у басейні (роздягальні, душові, приміщення для 

знаряддя) у задовільному стані.  Здійснено ремонт 2 душових та санвузлів у басейні за рахунок 

бюджету. 

Розподіл учнів на групи для занять фізкультурою у відповідному до стану здоров’я дітей 

здійснюється згідно Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичного 

виховання та наказу по гімназії від 13.09.19р. №198. У кожному класі оформлені Листи здоров’я, 

які знаходяться в журналі обліку навчальних занять. Всього по гімназії дітей, які віднесені до 

основної групи – 1107 учнів, до підготовчої – 191 учнів, до спеціальної медичної групи – 25 учень, 

7 – звільнено. Медичними працівниками визначається діагноз. Відповідно до характеру 

захворювання зарахування дітей до спеціальної медичної групи триває до кінця навчального 

року. Потім склад груп поновлюється. Вчителі фізичного виховання складають графік 

проведення занять та тематично-календарний план. 

Таблиця  

Навчальни

й рік 

Кількість 

учнів 

Пройшли 

медичне 

обстеження 

Група по фізичному вихованню 

Основна Підготовча Спеціальна Звільнено 

2020-2021 1286 1286 1067 187 25 7 

      Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спецмедгруп, 

обов’язково відвідують уроки фізкультури, приймають участь у підготовчій та заключній 

частинах уроку, а під час основної частини виконують вправи, вивчені на заняттях у спеціальній 

групі. Для учнів спецмедгруп заняття проводяться за програмами: Програма для спеціальних 

медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня (автор Зубалій М. Д., Дерев’янко 

В. В. та ін.) та „Фізична культура. Програма для спецмедгруп ЗНЗ 5-9 класів (рекомендовано 

МОН України, 2008р.), двічі на тиждень відповідно до визначеного діагнозу. Крім того, учні, які 

мають діагноз „Сколіотична осанка, сколіоз” та інше, додатково відвідують оздоровчі уроки з 

плавання. Відповідно до інструкції з ведення класних журналів спортивних змагань надається 

обов’язково заключення медсестрою по кожному учню. Учнів 5-11-х класів , які за станом 

здоров’я зараховані до спецмедгрупи з фізичної культури, при виставленні тематичних, 

семестрових та річних балів, робиться запис „зарах”. А учні, які звільнені за станом здоров’я від 

занять з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться 

запис „звільн.” У гімназії 7 учнів, які звільнені від занять з фізичного виховання за станом 

здоров’я. Під час занять вони знаходяться на уроці. 

      Відповідно до Інструкції за місяць до закінчення терміну перебування учня в підготовчій 

групі, класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження 

повторного медичного обстеження з метою визначення групи для занять фізичної культури. 



Після принесення довідки про зміну групи, учень переводиться до іншої групи. Класний керівник 

робить відповідний запис у Листку здоров’я. Листи здоров’я ведутся в 1-11-х класах та 

знаходяться в журналі обліку навчальних досягнень учнів відповідно до вимог. 

У гімназії 90% дітей охоплено спортивними секціями. Медичною сестрою проводиться 

медичний нагляд за учнями, що займаються спортом. 

     Організація уроків фізичного виховання здійснюється відповідно до методичних 

рекомендацій до Програми та Основних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з 

фізичного виховання. Аналіз уроків фізичного виховання аналізується відповідно до структури 

його компонентів: 

• організація уроку 

• фізичне навантаження учнів 

• загальна та моторна щільність уроку 

• навчання руховим діям 

• домашнє завдання 

 Під час контролю адміністрацією складається: 

1) системний аналіз оцінювання ефективності проведеного уроку фізичного виховання, який 

передбачає аналіз цілісної картини уроку, його методичну побудову та логічну 

послідовність етапів з визначенням оцінки окремих складових уроку та підсумкової 

оцінки якості та результативності уроку; 

2) протокол обліку пульсових даних на уроці; 

3) протокол загальної та моторної щільності уроку; 

4) лист педагогічного спостереження (для адміністрації та класного керівника); 

Медична сестра гімназії під час спостереження заповнює карту медико-педагогічного 

контролю. Крім того, адміністрацією перевіряється тематично-календарне планування, класні 

журнали, конспекти уроків, проводиться бесіда з вчителями, учнями. Результати контролю 

обговорюються на оперативних нарадах, педагогічній раді, на нараді при директорі, 

батьківських зборах, визначаються у наказах. 

      У гімназії проводяться слідуючи форми фізичного виховання: 

• Фіз. хвилинки у 1-х класах (10, 20 хвилина уроку); 

• Фіз. паузи у 2-4-х класах (систематично на кожному уроці); 

• Рухливі ігри на свіжому повітрі, на спортивному майданчику у групах подовженого 

дня 

• Ранкові зустрічі у 1-4-х класах. 

На перервах учнівське самоврядування для учнів 1-4-х класів проводить рухливі ігри. Для 

учнів 1-11-х класів проводяться уроки фізичного виховання згідно розкладу; для учнів 1-4-х, 5-

х-9-х класів – уроки з плавання згідно розкладу. 

Проводиться фізкультурно-оздоровча масова робота (згідно плану спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи):  проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, тиждень 

екскурсій та туристичних поїздок до Всесвітнього дня туризму, участь у районних та міських 

змаганнях з футболу, баскетболу, заходи до Всесвітнього дня здоров’я, тиждень пропаганди “За 

здоровий спосіб життя”, круглі столи з робітниками санітарно-лікувальних установ, спортивні 

змагання „Мама, тато і я – спортивна сім’я”, „День здоров’я у басейні”, „Поклик джунглів”; 

заняття в спортивних секціях (гімназійних – баскетбол, волейбол, аеробіка, спортивні танці, 

плавання, футбол, шахи; Спортивний клуб «Сьогун» – карате, дитяча спортивна школа «Атлет» 

- футбол, «Ірис» - сучасні  танці.  

 

 



 
 

  

  
 

  

 

 

 

  

 

 



 

Вересень 2020 року – Олімпійський урок 

 

 Національною радою реформ визначено інклюзивне навчання одним із пріоритетів 

розвитку держави, що є із основних чинників реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні.  Внесено зміни до законів України щодо організації інклюзивного 

навчання у закладах освіти. 

 В гімназії здійснюється психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання 

вчителями, які пройшли курсову підготовку з даного питання, психологом, логопедом, медичним 

працівником, помічником вчителя протягом усього періоду навчання із обов’язковим залученням 

батьків до освітнього процесу. Надаються освітні, психолого-педагогічні та корекційно-

розвивальні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Працюємо над створенням 

інклюзивного освітнього середовища. Вже встановлено пандус, кімната загального користування 

для дітей з особливими освітніми потребами. Зроблено замовлення в бюджетному запиті на 2022 

рік на придбання та встановлення сонсорної кімнати. 

 

 

2.8. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ БОУЛІНГУ ТА БУДЬ-ЯКИХ 

ФОРМ НАСИЛЬСТВА ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  На виконання Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 

листа МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 

«Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи 

рекомендації листа МОН України  № 1/9-385 від 

20 липня 2020 року «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок» та з метою створення безпечного освітнього 

середовища в гімназії, запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, 

проявів булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних 

установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, 

тютюнових виробів учнівською молоддю  був розроблений  ПЛАН ЗАХОДІВ, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії  на 

2020/2021 навчальний рік 

 

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу 

1.  Підготовка наказу «Про 

запобігання булінгу (цькування) 

у закладі освіти» 

Останній 

тиждень 

серпня 

Директор гімназії           

А. Жукова 

 

2.  Підготовка наказу «Про порядок 

дій персоналу при зіткненні з 

випадками булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

Перший 

тиждень 

вересня 

ЗДВР Негуляй С. В.  
 

3.  Наради з різними категоріями 

працівників з питань 

профілактики булінгу 

(цькування): · педагогічний 

персонал; · допоміжний 

персонал; · технічний персонал. 

Вересень ЗДВР Негуляй С. В. 
 

4.  Організація механізмів звернення 

та встановлення інформаційної 

скриньки для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

Вересень Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., класні 

керівники 1-11 класів 

 

5.  Оновлення розділу про 

профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення 

Вересень ЗДВР Негуляй С. В. 
 



нормативних документів на сайті 

гімназії 

6.  Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогів: · з 

вивчення учнівського колективу; 

· з розпізнавання ознак 

насильства різних видів щодо 

дітей 

Жовтень ЗДВР Негуляй С. В. 
 

7.  Оновлення тематичного стенду Протягом 

навчального 

року 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д. 

 

8.  Підготовка тематичних буклетів 

за участю старшокласників 

Листопад педагог-організатор 

Тодорова Л. Д. 

 

9.  Перевірка інформаційної 

доступності правил поведінки та 

нормативних документів з 

профілактики булінгу 

(цькування) 

Листопад ЗДВР Негуляй С. В. 
 

10.  Інформаційна акція для 

старшокласників 

Грудень педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., 

учнівське 

сомоврядування 

 

11.  Підготовка методичних 

рекомендацій для батьків щодо 

профілактики булінгу 

(цькування) в учнівському 

колективі 

Лютий ЗДВР Негуляй С. В., 

класні керівники 1-11 

класів 

 

Робота з вчителями та іншими працівниками гімназії  

12.  Проведення навчальних 

семінарів для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) 

та заходи реагування 

Жовтень ЗДВР Негуляй С. В., 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б. 

 

13.  Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу 

(цькування) з допоміжним та 

технічним персоналом 

Листопад ЗДВР Негуляй С. В., 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б. 

 

14.  Тренінг для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) 

у закладі освіти 

08.01.2021 Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., 

залучені фахівці 

 

15.  Співбесіда з класними 

керівниками за результатами 

діагностики класного колективу 

За 

результатами 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

 



кожної 

чверті 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д. 

16.  Консультування класних 

керівників психологом, 

соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д. 

 

Робота з учнями 

17.  Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку 

навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д.. 

 

18.  Імітаційна гра для молодших 

школярів (1-4-й класи) «Якщо 

тебе ображають» 

Жовтень Класні керівники 1-4 

класів 

 

19.  Тиждень толерантності Листопад   педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., 

учнівське 

самоврядування, 

класні керівники 1-11 

класів 

 

20.  День відкритих дверей у  

психолога 

Листопад Практичний психолог 

Мальцева В. Б. 

 

21.  Імітаційна гра для учнів середніх 

і старших класів «Розкажи про 

насильство» 

Грудень педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., 

учнівське 

самоврядування, 

класні керівники 1-11 

класів 

 

22.  Конкурс плакатів проти 

насильства 

Березень педагог-організатор 

Тодорова Л. Д., 

учнівське 

самоврядування 

 

Робота з батьками 

23.  Тематичні загальногімназійні 

батьківські збори 

Жовтень Адміністрація гімназії 
 

24.  Підготовка інформаційних 

матеріалів для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки 

булінгу (цькування) щодо дітей, 

заходи захисту та надання 

допомоги дітям Жовтень 

Уповноважена особа з питань 

Жовтень ЗДВР Негуляй С. В., 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б. 

 



запобігання та протидії булінгу 

(цькування) 

25.  Тематичні батьківські збори в 

класах 

Грудень Класні керівники 1-11 

класів 

 

26.  Проведення консультацій 

психолога з питань взаємин 

батьків з дітьми 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Мальцева В. Б., класні 

керівник 1-11 класів 

 

27.  Консультування батьків щодо 

захисту прав та інтересів дітей 

1 раз на 

місяць 

ЗДВР Негуляй С. В 
 

Моніторинг освітнього середовища гімназії 

28.  Самооцінка закладу освіти за 

показниками безпеки, 

комфортності, інклюзивності 

2 рази на рік Адміністрація закладу, 

колектив закладу 

 

29.  Анонімне анкетування учнів 5-

11-го класів про випадки булінгу 

(цькування) у школі 

Грудень Практичний психолог 

Мальцева В. Б. 

 

30.  Анкетування батьків про безпеку 

в закладі освіти 

Грудень Класні керівники 1-11 

класів 

 

31.  Діагностика стосунків у закладі 

освіти. Анкетування учнів та 

вчителів 

Лютий Практичний психолог 

Мальцева В. Б., 

педагог-організатор 

Тодорова Л. Д.. 

 

32.  Аналіз інформації за 

протоколами комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в 

закладі освіти 

За потреби ЗДВР Негуляй С. В 
 

33.  Підготовка звіту про виконання 

заходів про виконання плану 

заходів з запобігання та протидії 

булінгу 

Травень- 

червень 

ЗДВР Негуляй С. В  

 

 
Для побудови безпечного освітнього 

середовища у гімназії  та формування навичок 

безконфліктного спілкування та навичок 

виходу  з конфліктних ситуацій в усіх 

учасників освітнього процесу, з метою 

виховання гідної особистості зі стійкими 

навичками ненасильницької поведінки та 

прагненням створювати мирні стратегії 

поведінки в суспільстві проводилися 

просвітницькі заходи, спрямовані на 

інформування учасників освітнього процесу 

про булінг та його види, відповідальність за 

вчинення булінгу, механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб. 

   В  рамках  Всеукраїнського тижня права були проведені тематичні заходи: 



• виховні години «Вчимося протидіяти насиллю»,  «Вчимося бути добрими людьми», 

«Людяність важлива чеснота» (1-4 класи); 

• перегляд відеороликів «Скажемо насильству НІ»,  

• виховні години «Мій світ без насильства», конфлікти в учнівському середовищі: 

причини виникнення, шляхи запобігання та розв’язання» 

• години спілкування «Насильство в дитячому колективі – актуальна проблема?!»,  «Мої 

права у моїй гімназії», «Що таке насильство? Як себе захистити», «Агресивна поведінка, 

її причини і наслідки».  (5-7 класи); 

• бесіди «Попередження булінгу серед підлітків», «Що робити, коли тебе ображають 

дорослі», виховні години «Булінг у дитячому середовищі»   (8-9 класи); 

 Була створена постійно діюча комісія з виявлення фактів булінгу та реагування на них у 

складі: 

- Жуковой А. Г., директора гімназії – голова 

комісії; 

- Негуляя С. В., заступника директора з 

виховної роботи – заступник голови 

комісії; 

- Мальцевої В. Б. – практичного психолога 

гімназії; 

яка після отримання повідомлення про факт 

булінгу невідкладно повинна реагувати шляхом 

проведення внутрішнього розслідування, 

індивідуальної роботи з учасниками булінгу, 

проведення нарад тощо. 

Нормативні документи, листи  МОН України,  інформаційні матеріали для батьків про 

порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, 

заходи захисту та надання  допомоги дітям  були розміщені на сайті гімназії  

http://323.kiev.ua/?page_id=823 

  Психологічною службою гімназії на протязі 2020 – 2021 навчального року була 

проведена наступна робота: 

- Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна 

звернутися у ситуації насилля та правопорушень 

СТОП булінг! Телефони довіри. 

– Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00); 

– Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000; 

– Національна поліція України 102; 

– Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335; 

– Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20; 

– Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 76; 

– Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. 

Діагностична робота 

1.Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських 

колективах; рівня розвитку самооцінки, агресивності, виявлення типової поведінки у 

конфліктних ситуаціях. 

2. Проводились психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем 

підліткового насильства та розроблені рекомендації для попередження фактів психологічного 

розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх 

–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; 

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів  (1-х, 4-х, 5-х, 10-

х); 



–      психологічні діагностики емоційних станів учнів (1-х, 4-х, 5-х, 10-х); 

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах (за запитом класних 

керівників); 

–      визначення рівня тривоги серед учнів 5-х класів. 

  

Робота з вчителями 

 

Під час індивідуальних та групових консультацій з вчителями розглядались питання 

запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей. 

Для побудови безпечного освітнього середовища у гімназії та формування навичок 

безконфліктного спілкування та навичок виходу конфліктних ситуацій в усіх учасників 

освітнього процесу, з метою виховання гідної особистості зі стійкими навичками 

ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві 

класним керівникам надавалися матеріали, спрямовані на інформування учасників освітнього 

процесу про булінг та його види, відповідальність за вчинення булінгу, механізми реагування на 

випадки булінгу і захист постраждалих осіб, надавались практичні рекомендації. 

Інтернет ресурси по тематиці проблеми булінгу: 

1.Відео.Як зупинити дитячу травлю? https://www.facebook.com/watch/?v=477592299292942 

2. Український інститут дослідження екстремізму http://uire.org.ua/ 

3. Інфоматеріали з протидії булінгу  

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_622.html 

4. 5 мультфільмів, які допоможуть запобігти булінгу серед дітей https://www.empatia.pro/5-

multfilmiv-yaki-dopomozhut-zapobigty-bulingu-sered-ditej/ 

5. Як боротися з булінгом: поради для дітей https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE 

Проведені індивідуальні та групові консультацій з класними керівниками  на тему «Організація 

та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу» 

Під час проведення педагогічних консиліумів,  метою яких є цілісне, різнобічне 

вивчення особистості учня,  психологічною службою надавались результати діагностичних 

досліджень, які допомогли у виробленні єдиної педагогічної позиції; визначенні головних 

напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів та батьків. 

Робота зі здобувачами освіти 

Розроблені  індивідуальні плани психолого-педагогічного супроводу учнів «Групи ризику». 

 Для успішного попередження та протидії насильству  проводились індивідуальні консультації 

здобувачів освіти  з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання 

конфліктів. 

Розроблена  пам’ятка «Маркери булінгу» 

Складані поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом». 

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

Для успішного попередження та протидії насильству  для учнів початкової школи з 

навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів проводились ігри 

та вправи під час  занять з курсу «Пізнай себе». 

Психологічна служба брала участь у проведенні ранкових зустрічей  з метою формування 

навичок дружніх стосунків. 

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного 

мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування,  занять з 

елементами тренінгу. 

 Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями 

психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання. 

Робота з батьками 

https://www.facebook.com/watch/?v=477592299292942
http://uire.org.ua/
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_622.html
https://www.empatia.pro/5-multfilmiv-yaki-dopomozhut-zapobigty-bulingu-sered-ditej/
https://www.empatia.pro/5-multfilmiv-yaki-dopomozhut-zapobigty-bulingu-sered-ditej/
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE


Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 

(Інформаційна робота через інтернет-сторінки та матеріали щодо виховання дітей  на сайті школи 

в розділі «Психолог»). Популяризувалися  заходи з питань  сім’ї, родинного виховання на сайті 

закладу.  Ми не можемо  бути впевненими в тому, що нас  проблема булінгу не торкнеться, але в 

наших силах проінформувати дітей, вчителів та батьків щодо булінгу  та допомогти разом 

подолати цю проблему. 

 Найчастіше жертвами булінґу стають діти, які мають: 

• Фізичні вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення рухового апарату фізично 

слабкі. 

• Особливості поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні. 

• Особливості зовнішності – руде волосся, веснянки, мають надмірну худорлявість чи 

повноту. 

• Недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного близького друга, краще 

спілкуються з дорослими ніж з однолітками. 

• Страх перед школою: неуспішність у навчанні часто формує у дітей негативне ставлення до 

школи, страх відвідування певних предметів, що сприймається оточуючими як підвищена 

тривожність, невпевненість, провокуючи агресію. 

• Відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти). 

• Деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія (порушення 

письма), дислексія (порушення читання). 

• Знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні. 

• Високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 

 У гімназії створено оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку особистості 

здобувачів освіти, саморозвитку та самовиховання, збереження їх психологічного здоров’я та 

підвищення адаптивних можливостей. Ці питання допомагає вирішувати психологічна служба 

гімназії. 

      У 2020-2021 навчальному році психологічною службою гімназії  вирішувались  наступні 

завдання: 

1.  Сприяння формуванню  компетентності учнів та їх адаптації. 

2. Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання. 

3. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психологічного вивчення. 

4. Формування професійної компетентності вчителів. 



5. Підвищення психологічної культури, соціальної компетентності  здобувачів освіти   та 

особистої зрілості. 

6. Профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини. 

7.  Профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків, булінгу серед дітей та до 

дітей, безпека дітей в Інтернеті. 

     Основними видами діяльності психологічної служби є: 

- діагностика – психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг 

змісту  й умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їхній розвиток 

та навчання; 

-профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні 

особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у освітньому процесі; 

-реабілітація – надання психологічної допомоги з метою адаптації до умов навчання і 

життєдіяльності. 

Напрямки роботи 

Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей. 

 Вивчення адаптації першокласників: 

 

  Упродовж першого семестру проводилось спостереження за проходженням періоду 

адаптації учнів 1-х класів (психолог Мальцева В. Б., класні керівники) (відвідування уроків та 

спостереження за дітьми  на групі продовженого дня), та  моніторинг  розвитку учнів, який включав 

теcтові завдання для вивчення уваги, емоційного стану, рівня шкільної мотивації, рівня самооцінки.    

 Були отримані наступні результати:  
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  За результатами діагностування були проведено психолого-педагогічний консиліум з 

залученням вчителів та представників батьківської громадськості на тему: « Проблеми періоду 

адаптації до ситуації шкільного навчання. Вивчення рівня навчальних можливостей учнів 1-х класів 

(готовність дитини до соціальної позиції школяра, визначення загальної шкільної зрілості)», 

індивідуальні консультації з класними керівниками 1-х класів,  надані рекомендації та розроблені 

стратегії, що дозволяють урахувати особливості розвитку дитини під час створення соціально-

педагогічних умов для її успішної адаптації до школи. 

Для батьків першокласників були проведені батьківські збори за темами: «Урахування 

індивідуальних психологічних особливостей дитини у процесі навчання та виховання», «Вплив 

міжособистісних стосунків на розвиток дитини» та семінари – практикуми: «Розвиток уваги  дітей 

молодшого шкільного віку», «Розвиток пам'яті першокласників», «Розвиток мислення дітей 

молодшого шкільного віку».  
 

 

       Крім того, батьки мали можливість отримати індивідуальні консультації, під час яких 

надавалися рекомендації  по вихованню дітей, обговорювались варіанти допомоги дітям, щоб 

найменш болісно пройти період адаптації до нових умов. 

      На протязі року психологом гімназії проведено 126 індивідуальних консультацій для батьків та 

24 – для вчителів. 

  Проведення розвивальних занять з курсу «Пізнай себе», який викладався на протязі 

навчального року в 1-х класах (1 раз на тиждень /клас ділився на 2 підгрупи), спрямований на 

створення соціально - психологічних умов для цілісного розвитку школярів з урахуванням 

актуальних завдань вікового етапу. Пріоритетними напрямками були: розвиток пізнавальної сфери, 

когнітивних здібностей, комунікативних умінь, самосвідомості. Особлива увага зверталась на  

збереження емоційного здоров’я  дитини, бо від нього залежить успішність її взаємодії з 

оточуючими її людьми, а також успішність її соціального розвитку, соціалізації, тому що 

емоційність впливає не тільки на формулюванні власних рис і соціальний розвиток дитини, вона 

відбивається на інтелектуальному розвитку. Заняття проходяться в «Ігровій кімнаті» у другій 

половині дня.  
 



 

Психолого-педагогічний супровід школярів, вчителів і батьків учнів 2-3 класів проводився в 

аспекті профілактики розвитку, діагностики, психологічної просвіти й консультування вчителів і 

батьків. Види діяльності, що складали програму супроводу, мали практико-орієнтовний характер 

(розвиток пізнавальних процесів, розвиток умінь і навичок у сфері спілкування, самовдосконалення 

тощо). Психолог включався у вирішення таких завдань, як формування адекватної самооцінки, 

формування мотивів навчання; створення високого рівня активності, ініціативи, самостійності. На 

батьківських зборах проведені виступи за темами: «Дитина. Як з нею спілкуватися», «Емоційний 

розвиток дитини і роль батьків у формуванні позитивного образу «Я».  

 

 

 
 

Психологічна діагностика готовності здобувачів освіти  до гімназійного навчання (4 класи) . 

Психологічна діагностика проводилась у формі моніторингу розвитку учнів, який включає  

проективні методики та виконання текстових завдань ( в кінці четвертого року навчання ), а також 

спостереження за ходом розвитку дитини у навчально виховному процесі за відповідною 

програмою (Коробко С. Л., Коробко О. І Робота психолога з молодшими школярами: Методичний 

посібник.) 

       Призначення діагностичної інформації – створення основи для розвитку дітей з урахуванням 

їхніх індивідуальних здібностей. Ця інформація була донесена  до батьків на батьківських зборах, 

були запропоновані рекомендації з підготовки дітей до переходу в середню школу та вибору 

профільного навчання. Під час діагностування були отримані наступні результати. 

Логічні операції Зорова пам’ять 
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Самооцінка Соціометричний статус

 

 

 

На психолого-педагогічному консиліумі, метою якого було досягнення органічної 

спадкоємності між початковою та середньою ланками гімназії та вивчення психологічної готовності 

здобувачів освіти  до навчання у 5-х класах, до вчителів  та присутніх батьків були доведені дані 

діагностичних досліджень, виявлені діти «групи ризику» і відпрацьовані можливі шляхи подолання 

труднощів. 

Крім того, з учнями 4-х класів були проведені заняття з елементами тренінгу, присвячені 

пошуку мирних шляхів розв’язання конфліктів, розвитку емоційного інтелекту та розвитку 

комунікативних навичок. 

Вивчення адаптації п’ятикласників. 

     Робота з вивчення процесу адаптації п’ятикласників складалась з діагностичного етапу та 

проведення заходів з профілактики станів психологічної і соціальної дезадаптації учнів. Метою 

діагностичного етапу є виявлення загальних зон труднощів у адаптації п’ятикласників; виявлення 

дітей, що відчувають стан дезадаптації; вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, 

дітей з проблемами у спілкуванні та поведінці.  
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Висновки / поради: Як можна побачити, виходячи  з проведеного дослідження, більшості 

п’ятикласників цікаво вчитися у гімназії. При цьому найбільше приваблює їх у гімназії пізнання 

нового та спілкування з друзями. Тоді як отримання оцінок, як і сам процес навчання, та 

суспільна робота відходить на задній план. І в цьому немає нічого дивного так як провідною 

діяльністю цього вікового періоду є спілкування з однолітками. Дослідницькі дані свідчать, що 

повноцінне спілкування з однолітками в підлітковому віці є значущим для збереження 

психічного здоров'я через тривалий проміжок часу , на відміну від розумового розвитку, 

успішності у навчанні, взаємин з педагогами. Зважаючи на відповіді по питанню №4 - учням 

подобається коли на уроках панує атмосфера взаєморозуміння між учителем та учнем, здатність 

вільно висловлювати свої думки, а також коли вчителі захоплені своїм предметом, здатні легко передати 

свою думку учням.   

Подальша робота з психологічної профілактики та корекції дезадаптації учнів 5 класів 

проводилась з урахуванням результатів, отриманих на діагностичному етапі: 

- робота з педагогічним колективом /бесіди та консультації за результатами соціометричний 

досліджень, рекомендації щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу на клас загалом і 

на окремих учнів/; проведення психолого-педагогічних консиліумів в середині  і кінці навчального 

року. 

- робота з батьками /виступи на батьківських зборах; інформація про особливості вікового періоду; 

подання результатів діагностичного етапу профілактики дезадаптації, рекомендації щодо вибору 

адекватних виховних методів; індивідуальне консультування. 

- робота з дітьми ( за запитом). 

Підсумовуючи вище сказане ми можемо викласти такі рекомендації вчителям, які працюють 

у 5-х класах, слід: 

- допомагати учням будувати свій час, організовувати дозвілля, більше проводити екскурсій 

тощо;  

-  використовувати в своїй роботі ігрові елементи та різноманітні наочні матеріали, за 

допомогою яких можна легко і  з захопленням  викласти навчальний матеріал; 

- створювати на уроках атмосферу взаєморозуміння між учителем та учнем, заохочувати дітей; 

навчати їх  вільно висловлювати свої думки;  

- будувати взаємовідносини на основі співробітництва і партнерства, приділяти більше уваги 

емоційній сфері підлітків; 

- створювати у класних колективах атмосферу позитивних очікувань щодо про соціальної поведінки 

та діяльності учнів, застосовуючи педагогічні механізми мотивації, стимуляції, відзнак та винагород такої 

діяльності;  

- закласти теоретичну основу, та створити умови для практичного оволодіння навичками 

спілкування, та взаємодії між однолітками для слабо  соціалізованих учнів.  

     Таким чином, психологічний моніторинг дає можливість дослідити розвиток дитини, вчасно 

виявити тривожні симптоми, відстежити зміну показників в одному класі протягом кількох років  та 

на основі аналізу даних здійснювати особистісне орієнтований підхід. 

  Протягом навчального 2020 - 2021 н. р., згідно плану роботи практичного психолога, з метою 

поліпшення та координації стосунків між дітьми, вчителями, батьками, були проведені бесіди, 

спостереження, діагностування учнів 6-9-х кл., індивідуальні консультації з учнями, батьками, 

вчителями, вивчення запитів учителів, батьків, діагностики соціальної сфери розвитку 

особистостей, вивчення психологічного клімату в класних колективах з метою координації 

стосунків між дітьми., вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом. Проводились дослідження  

особливостей розвитку особистості учнів за проективними методиками. 

 З метою дослідження соціалізації підлітків гімназії було проведено анкетування: 

- учнів 6-х класів. Вивчення мотивації до навчання та суб’єктивного відношення до навчальної 

діяльності в гімназії. Проведене дослідження свідчить, що більшості шестикласникам цікаво 

вчитися у гімназії. При цьому найбільше приваблює їх у гімназії пізнання нового та спілкування з 

друзями. Тоді як отримання оцінок, як і сам процес навчання, та суспільна робота відходить на 

задній план.  

 

Вивчення мотивів навчання та емоційного сприймання гімназії , 

                                            учнями 6 класів 



В анкетуванні брало участь учні 6 класів гімназії. Всі дані представлено графічно у 

відсоткових показниках.  

1. Чи цікаво вам вчитися у гімназії:                                 2. Мене найбільше 

приваблює в школі: 

 

 

 

 
3. Якщо у вас з'явилась можливість 

перейти  в іншу школу, ви б:               4.  Більше всього мені подобається,                                                                

коли на уроках: 

 

 

5. Яким загально гімназійним заходам  
                  ви віддаєте перевагу:                       6. Я реалізую свої можливості в 

гімназії: 
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- учнів 7-х класів. Особливості спілкування з однолітками. Встановлено, що повноцінне спілкування 

з однолітками в підлітковому віці є значущим для збереження психічного здоров'я через тривалий 

проміжок часу , на відміну від розумового розвитку, успішності у навчанні, взаємин з педагогами.  

Учням подобається коли на уроках панує атмосфера взаєморозуміння між учителем та учнем, здатність  

вільно висловлювати свої думки, а також коли викладачі захоплені своїм предметом, здатні легко передати 

свою думку учням.  

- у 8-х  класах було проведено соціометричне дослідження з метою  координатно-соціаграмного 

аналізу класних колективів. 

  - у 9-х  класах було проведено заняття з елементами тренінгу « Моя майбутня професія» та тести 

по профорієнтації. Дітям підліткового віку важко визначитись із майбутньою професією. Такі 

заняття дають можливість поговорити про їх тривоги та страхи, пов’язані із вибором, замислитись 

про свої нахили та здібності.                 

  Отже, створення сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації особистості 

здобувачів освіти та педагогів, сприятиме адаптації  та соціалізації до нових умов навчання та праці.      

 Таким чином, Освітнє середовище відповідає сучасним вимогам, санітарно-гігієнічним 

нормами. Дизайн шкільних приміщень є достатньо функціональним. Спецкабінети інформатики, 

біології, фізики поповнити наочністю та технічними засобами навчання. Переобладнанні 

спортивні зали, стадіон, ігровий майданчик, проведено різноманітні  ремонтні роботи. 

 Навчальні кабінети початкової школи повністю оснащені наочністю, технічними засобами 

навчання та меблями відповідно до вимог проекту НУШ. Відремонтовано стадіон гімназії. 

Забезпечено раціональне використання приміщень і укомплектування мережі класів. В кожному 

класі є робочі персональні місця для педагогічних працівників. 

 Проводяться інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правил поведінки, з питань надання домедичної допомоги. 

 Створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників.  Налагоджена 

система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти. Постійно здійснюється контроль за 

цим процесом, проводяться педагогічні ради, психолого-педагогічні консиліуми. Учні 

початкової школи забезпечені збалансованим харчуванням. 

 Розроблено план заходів із запобігання та протидії боулінгу. Співпрацюємо з  

представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії 

боулінгу.  Розроблена та оприлюднена на інформаційному стенді та на сторінці в Інтернеті 

правила поведінки, Інструкція пропускного режиму в гімназію для учасників освітнього процесу. 
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