
Аналіз результатів діяльності НВК у 2017-2018 н.р. 
 

Навчально-виховний  комплекс «Гімназія №14 імені Василя 
Сухомлинського» як багатопрофільний навчальний заклад протягом 2017-2018 
н.р. працював над упровадженням нових педагогічних починань через реалізацію 
«Концепції безперервного навчання і розвитку дітей віком від 3х до 17 років у 
НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського», Концепції розвитку закладу, 
власного Статуту, керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», 
Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад, Базовим держстандартом 
загальноосвітньої середньої школи, Указами Президента України і постановами 
Кабінету Міністрів України. Позначений реформуванням освіти , впровадженням 
у життя нового Закону України «Про освіту», підготовкою до НУШ. 

Пріоритетним і надалі залишалося забезпечення сучасної якісної освіти і 
соціального захисту учасників освітнього процесу, підвищення ефективності 
роботи з обдарованою учнівською молоддю. 

Упродовж 2017-2018 н.р. НВК реалізовував проблемне питання 

«Інноваційна парадигма функціонування закладу як основний ресурс розвитку 

творчої особистості».  
Дирекція, вчительсько-викладацький колектив, реалізовуючи ст. 33 Закону 

України «Про загальну середню освіту», програми «Вчитель», «Творча 
обдарованість», забезпечував покладені державою на гімназію функції 
соціокультурного  центру для молоді. 

У центрі уваги поставлено конкретну дитину, її соціалізацію, базову та 
профільну освітню підготовку. 

НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» досяг значних 
результатів у запровадженні нових педагогічних технологій, стимулюванні й 
розвитку педагогічної творчості, створенні умов для виховання громадянина-
патріота, системно втілює у практику авторську систему виховної роботи з 
формування національної свідомості та самосвідомості учнів, батьків.  

Учителі НВК цілісно і системно вивчають творчий доробок 

В.О.Сухомлинського, всебічно й об'єктивно аналізують його праці, активно 
впроваджують їх у педагогічну практику, збагачують професійну творчість 
енергетикою добротворення. 

Протягом 2017-2018 н.р. у гімназії навчалось 1086 учнів і 232 вихованців 
дошкільного відділення: 

        початкова школа – 508, 
        гімназія – 578. 

Укомплектовано 35 класів і 11 груп. Охоплено навчанням 100% учнів. 
На кінець 2017-2018 н.р. у НВК навчалося: 

             -  сиріт – 1  

        -  півсиріт – 14 

             -  постраждалих від Чорнобильської трагедії – 83 

             -  дітей-інвалідів – 8 

             - з багатодітних сімей – 144  

       -  виховуються у неповних родинах – 69 

       - один з батьків працює за кордоном – 12 



       - двоє батьків працює за кордоном – 3 

       - діти, батьки яких у зоні АТО – 4 

       - малозабезпечені - 27  
Вчительсько-викладацький колектив цілеспрямовано проводив роботу щодо 

охорони прав дитини. 51 випускника гімназії випущено з атестатами зрілості, в 
тому числі 6 – із Золотою та 2 - із Срібною медалями. 

П’ять  учнів нагороджено Похвальною грамотою за особливі успіхи,  
Похвальними листами – 202. 

Внутрігімназійне управління і контроль спрямоване на забезпечення 
ефективного функціонування і взаємодії всіх підрозділів педагогічної системи з 
метою досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності. 

Враховуючи матеріально-технічне, кадрове, навчально-науково-методичне  
забезпечення, йдучи назустріч побажанням учнів та їх батьків, у гімназії 
здійснювалося поглиблене вивчення таких предметів: українська мова і 
література, англійська і німецька мови, історія, математика, інформатика та 
програмування, фізика. 

Поглибленню знань учнів, удосконаленню індивідуальної роботи сприяв 
продуманий розподіл варіативної складової навчального плану, додаткових годин, 
передбачених рішенням Луцького міськвиконкому. 

Педколектив працював над удосконаленням і розвитком навчання, яке 
містить елементи науково-пошукової, практичної діяльності учнів, забезпечував 
безперервність освіти  в рамках Державних стандартів, починаючи з дошкільного 
віку і закінчуючи навчанням у гімназії.        

Рівень навчальних досягнень учнів за 2017-2018  н.р. такий:                       

 

 Усі  учні гімназії і  початкової школи атестовані з навчальних предметів. 

Загалом на високому і достатньому рівні навчаються 84% учнів початкової школи 

і 67% учнів гімназії. 

Відзначено, що методична служба закладу забезпечила організацію та 

науково-методичний супровід інноваційної діяльності педагогів навчально-

виховного комплексу, створювала умови для самореалізації і творчого зростання 

учасників навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності педагогів, 

підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків. 

Учительсько-викладацький колектив протягом вказаного періоду виконував 

завдання, поставлені на початку навчального року у справі навчання, виховання і 

розвитку інтелектуально-творчого потенціалу учнів. 

 Прогнозування потреби у педагогічних кадрах для НВК здійснювалося 

відповідно до перспективного плану роботи закладу. Плинності кадрів немає. 

 Протягом 2017-2018 н.р. НВК працював над проблемним питанням 

«Інноваційна парадигма функціонування закладу як основний ресурс розвитку 

творчої особистості». Розв'язанню його сприяло проведення педагогічних рад, 

проведених у нестандартній формі.  

 Гімназія        Поч. школа 

високий 19 % 31 % 

достатній 47 % 53 % 

середній 34 % 16 % 



Над вирішенням важливих освітніх завдань, підвищенням професійної 

компетентності вчителів, популяризацією педагогічних здобутків успішно 

працювали впродовж року такі методичні осередки НВК: 11 предметних комісій, 

3 обласні авторські школи Рудницької О.Б., Синьої Н.А., Жумик Л.В. і міська 

авторська школа Мельник А.О., міські школи передового педагогічного досвіду 

Ведринської Е.П., Свинчука А.В., Коширець Т.А., Горбатюк Н.А., міські опорні 

школи з питань інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу 

Гіся І.В.,  Чайки Л.П., міська школа молодого педагога (керівник  – Романюк 

О.О.),  Мала академія народної педагогіки, творчі групи, проблемні семінари, 

семінари-практикуми.  

Творча група виконавців освітнього проекту «Розвиток інтелектуально-

творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» 

працювала на узагальнюючому етапі експерименту відповідно до плану роботи на 

2017-2018н.р., затвердженого  науково-методичною радою НВК. Проведено 

засідання творчої групи, інструктивно-методичні наради.  

На засіданні педагогічної ради у березні 2018 р. проаналізовано результати 

експериментальної роботи протягом 2013-2018 рр. У травні відбулася зовнішня 

експертиза ДЕД. Підготовлено документи з нової теми експериментальної роботи 

«Моделювання інноваційного освітнього простору в умовах інтегрованого 

підходу до навчання», які затверджено вченою радою ВІППО. Досвід ДЕД 

колективу закладу представлено заступником директора  Сіміцькою Ж.В. на 

фестивалі інновацій «Інноваційна педагогіка в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» у ВІППО. 

    Розпочато дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою 

«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids). (І рік 

роботи) 

Учителі НВК ефективно використовують інноваційні освітні технології  у 

навчально-виховному процесі. Усі педагоги добре володіють інформаційно-

комунікаційними  технологіями  й успішно застосовують їх на уроках та 

позакласних заходах. Навчання за тренінгом «Інтел. Навчання  для майбутнього» 

(версія 10) пройшли 11 учителів.  

Протягом навчального року у закладі відбулося 18  обласних і міських  

семінарів, майстер-класів учителів. На базі закладу відбулися міський, обласний і 

всеукраїнський тури конкурсу «Учитель року – 2018»  у номінації «Німецька 

мова». 

Переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»  

у номінації «Німецька мова» стала Самохвал О.М. (ІІ м.). У           2018-2019 н.р. 

необхідно забезпечити активнішу участь учителів у ньому. 

На міську виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Луцька» учителями закладу підготовлено 28 індивідуальних і 

колективних робіт. 25 педагогів нагороджено грамотами управління освіти ЛМР  

за перемогу у виставці. 

Педагоги НВК взяли участь в обласних і всеукраїнських заходах: науковій 

конференції «Нові компетенції сучасного керівника навчального закладу в умовах 

реформування національної системи освіти України», організованій Асоціацією 



«Відроджені гімназії України» у м.Львові  (Сіміцька Ж.В.),  науково-практичних 

конференціях на базі СНУ «Психології. Цінності. Духовність», «Психолог-

педагогічні та медичні технології супроводу дітей з  особливими освітніми 

потребами» (Приймачук Р.В.), семінарах для учасників Всеукраїнського 

експерименту «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart 

Kids)» (Смаль Г.І., Папіж С.В.), навчально-практичному семінарі «Коригування 

тестових завдань за результатами апробацій 2016-2017 рр.» у м.Київ (Рудницька 

О.Б.). 
Директор була учасником Міжнародного семінару, організованого спілкою 

«Мости в Україну» у м.Лофельд (Німеччина). Дирекція закладу взяла участь у 
виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

Курсову перепідготовку на базі Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти пройшли 25 педагогів. Навчання у міській школі резерву 

керівних кадрів продовжила вчитель інформатики Герез О.С. Вихователь ГПД 

Бойко К.П. взяла участь у тренінгу адаптації молодих педагогів «Повір у себе» на 

базі Будинку вчителя. Четверо класоводів пройшли тренінги для вчителів Нової 

української школи. 

У 2017-2018 н.р. атестувалися 24 педагогічних працівники. З них троє 

педагогів отримали звання «учитель-методист».  

Сорок сім педагогів гімназії працювали у складі журі міських та обласних 

предметних олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт, творчих конкурсів, 

міського й обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», 42 

– інструкторами на ЗНО.    

На засіданнях науково-методичної ради розглядалися важливі питання 

організації навчально-виховного процесу та забезпечення ефективності роботи 

усіх методичних осередків.   У гімназії випущено черговий інформаційно-

методичний вісник «Педагогічний орієнтир»  2017-2018н.р. (двадцять шостий). 

Результативно протягом року  працювали комісія вчителів-словесників (голова 

комісії – Рудницька О.Б.), природничо-географічна (Синя Н. А.), комісії іноземної 

мови (Самохвал О.М.), інформатики й програмування (Гісь І.В.), початкових 

класів (Папіж С.В.), суспільних дисциплін (Свинчук А.В.), фізико-математична 

комісія (Жумик Л.В.), комісія учителів трудового навчання й образотворчого 

мистецтва  (Горбатюк Н.А.), психолого-педагогічна (Приймачук Р.В.), спортивно-

естетична  комісія (Дишко І.П.), комісія класних керівників (Киндибовська  Т.Л.). 

Удосконаленню педагогічної майстерності  вчительсько-викладацького 

колективу сприяли різноманітні методичні заходи: 

     - декада презентації професійної майстерні вчителя-методиста «Застосування 

інноваційних педагогічних технологій для удосконалення навичок самостійної 

науково-дослідницької і творчої діяльності учнів»; 

- Сухомлинівські дні; 

- презентація роботи природничо-географічної предметної комісії; 

- робота консультаційних пунктів на базі методкабінету; 

- наставницька робота з молодими педагогами; 

- заняття школи молодого педагога «Перші кроки до майстерності»; 

- участь педагогів у міських методичних заходах. 



Робота вчителів належно оцінена управлінням освіти і дирекцією закладу.  

Премію Луцької міської ради як переможець конкурсу «Успішний педагог» 

отримав Гісь І.В.  Гімназійною премією імені Василя Сухомлинського 

нагороджені Рудницька О.Б., Метчик Н.А., Чайка Л.П.  

Велику допомогу педагогічному колективу надали викладачі СНУ імені Лесі 

Українки й ЛНТУ: Чепрасова Т.І., Ковальчук І.Р.,  Бабій М.Ф.,                      

Дмитренко А.А., Хлібовська Г.В.,  Пришляк В.В., Голуб С.М., Голуб Г.С.,  Шварц 

Л.О., Охріменко Г.В., Яструбецька Г.І., Голоюх Л.В., Лисюк Т.В., Локайчук С.М., 

Ящинський Л.В., Павловська Т.С., Сур’як А.В. 

 Протягом навчального року методичний кабінет, гімназійна бібліотека, 

навчальні кабінети поповнилися новими методичними посібниками, художньою 

літературою, програмним забезпеченням, словниками, підручниками тощо. На 

2018 рік передплачено газет і журналів на суму                  19732 грн. (36 

найменувань).  

Ефективність організації та методичного супроводу діяльності педколективу 

засвідчили результати участі учнів НВК у предметних олімпіадах, конкурсах-

захистах наукових робіт, турнірах, спортивно-мистецьких заходах різних рівнів. 

Вони вибороли  більше 160 призових місць у міських інтелектуальних і творчих 

змаганнях, більше 60 – в обласних, 25 – у всеукраїнських. 

Випускниця Цимбалюк А. стала учасником Міжнародного конкурсу 

«мозкознавців» (США), першим членом Міжнародної асоціації юних 

нейронауковців від України. У вересні 2017 року їй присвоєно стипендію 

Президента України. Свереда М.  – срібний призер Міжнародного фестивалю 

інженерних наук і технологій у Тунісі, учасник Міжнародної виставки у Бразилії. 

Романенко Я. тричі піднімалась на найвищу сходинку в Україні, виборовши 1, 2, 3 

місця з біології у олімпіадах, к/з наукових робіт. Дацюк Ю. завершила навчальний 

рік за програмою ФЛЕКС (США), її наступницею стала Семенова Дарія. Гупало 

О. - чемпіон України зі спортивного орієнтування і у складі збірної України 

братиме участь у чемпіонаті Європи.  

Четверо вихованців отримали у вересні 2017 р. стипендії міського голови, які 

виділялись вперше. За результатами цього навчального року – таких дітей 3. 
У 2017-2018 н.р. педколектив продовжував діяльність з реалізації авторської 

виховної системи з формування національної свідомості та самосвідомості учнів, 
програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України» та виконання міської програми виховання дітей та 
учнівської молоді «Ми – господарі рідного міста». Дирекція, педагоги закладу 
створювали умови для успішної соціалізації та самореалізації учнівської молоді, 
формування її громадянської активності, моральних та національних цінностей, 
сприяли всебічному розвитку задатків гімназистів, виховували  національну 
гідність, патріотизм.  

Відповідно до виховної системи закладу в класах початкової школи та 

гімназії було проведено 53 родинних свята, які сприяли формуванню ціннісних 

орієнтацій, духовних пріоритетів та життєвих компетентностей учнів на основі 

традицій українського народу.  



Протягом навчального року учні та їхні батьки досліджували свої родоводи, 

методичну допомогу у цьому їм надавали класоводи і класні керівники. На 

родинних святах у 2017-2018 н.р. було представлено 37 нових родовідних дерев та 

електронних літописів роду. 

      Відповідно до річного плану роботи гімназії проведено заходи: Свята першого 

і останнього дзвоника, Олімпійський тиждень та Відкритий Олімпійський урок, 

учнівська звітно-виборна конференція, День толерантності, День народження 

гімназії, Посвята в гімназисти, загальногімназійні свята  «Осінній КВК», «Мужніх 

лицарів нація знає», конкурс агітбригад «Абетка  здоров’я», виставки робіт 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, благодійні акції, тематичні 

місячники згідно з програмою «Ми господарі рідного міста», військово-спортивні 

заходи, гімназійну краєзнавчу конференцію, тематичні дні, новорічні ранки і 

вечори, Андріївські вечорниці, свято Миколая, Сухомлинівські дні, творчий звіт 

гімназії, вечір зустрічі з випускниками,  випускні вечори.  

Було проведено 102 зустрічі з працівниками правоохоронних органів, 

медичних установ, представниками громадських організацій, ДСНС України у 

Волинській області, викладачами СНУ імені Лесі Українки, ЛНТУ, з  

волонтерами, членами клубу юних правознавців «Феміда», працівниками 

Апеляційного суду Волинської області і Луцького міськрайонного суду.  

У гімназії діє широка мережа гуртків, спортивних секцій, клубів за 

інтересами – 43, що сприяє інтелектуальному, духовному, художньо-естетичному 

та фізичному розвитку учнів. У них залучено 87 % гімназистів, позашкільні 

заклади відвідує 54% учнів. Учні  4-7 класів активно займаються пошуково-

дослідницькою роботою, є членами наукового товариства «Інтелект», ВОМАН.  З 

01.09.2017 року на базі НВК діє новий гурток «Ментальної арифметики» - 

«Індиго». Високий рівень виконавської майстерності та сценічної культури 

гуртківці продемонстрували на творчому звіті гімназії. На міському заключному 

концерті «Паростки надії» було представлено 4 номери у виконанні художніх 

колективів гімназії – зразкового хору гімназійних класів, зразкового ансамблю 

танцю «Любисток», народного фольклорного колективу «Дивоцвіт», Гриник С. 

(кер. Романюк О.О., Сулім М.І., Андрійчук С.Л., Шульгач О.С.), в обласному 

гала-концерті гімназію представив ансамбль дзвонів «Благовіст»  (кер.Романюк 

О.О.). У флеш-мобі з нагоди 100-річчя позашкілля в Україні взяли участь 

учасники зразкового ансамблю танцю «Любисток» (кер.Сулім М.І.).  

Проведено 79 тематичних виставок учнівських робіт декоративно-

ужиткового, образотворчого мистецтва, шиття, рукоділля, технічного 

моделювання, 35 авторських виставок гімназистів, оформлено 43 авторських 

новорічних вікна. На творчому звіті гімназії було представлено понад 900 робіт 

учнів, виконаних у 36 техніках. Вчителі трудового навчання, образотворчого 

мистецтва організували і провели спільно з Радою гімназистів  благодійні 

ярмарки, прикрашали приміщення гімназії до новорічних і пасхальних свят. 

Вчителі Горбатюк Н.А., Лагода Т.А., Кравчук М.Ю., Мазур Ю.М., Лізун О.В., 

Савчук В.М. організували 11 екскурсій на виставки, музеї, у ЛНТУ, зустрічі з 

народними умільцями (16), майстер-класи (12). 



Гімназисти взяли участь у 56 конкурсах, фестивалях, змаганнях різних рівнів. 

На міжнародному  рівні гімназисти вибороли 1 перше місце, на всеукраїнському – 

3 перших, 2 других, на обласному  – 7 перших, 1 друге,  третіх місць, на міському 

– 29 перших, 14 других, 17 третіх місць. У Спартакіаді школярів міста - 2 місце. 

Всього 78 призових місць. 

Протягом 2017-2018 н.р. функціонував Європейський клуб «Мрія». 

Проведено інформаційно-просвітницькі заходи, Дні Європи, конкурс учнівських 

проектів, зустрічі, вікторини, квести, гімназійну Європейську олімпіаду. Учні 

взяли участь у конкурсах, мистецьких заходах, міжнародному проекті «Спадщина 

і я». Здійснювався випуск англо-німецького додатку до газети «Гнідавське 

гроно». Налагоджено співпрацю із ШЄК Піддубцівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Продовжувалася міжнародна співпраця гімназії з школами та гімназіями 

Республіки Польща.  

Формуванню соціокультурних компетентностей учнів, поглибленню знань з 

історії рідного краю сприяли екскурсії. Протягом 2017-2018 н.р. учні початкових і 

гімназійних класів здійснили 75 екскурсій рідним містом.  Проведено 48 

екскурсій у гімназійному народному етнографічному музеї для 1309  

екскурсантів, з них учнів – 1023, гостей – 286 чол.  

Учні взяли участь у 36 заходах і конкурсах міського та обласного рівня.  

Учнями початкової школи та гімназії було здійснено 34 екскурсійні поїздки у 

межах та за межами області.  

Формуванню в учнів екологічного мислення, ціннісного ставлення до природи 

сприяло екологічне виховання, яке реалізовувалось на уроках та в позакласній 

роботі. Діяв гурток екологічного спрямування «Природолюби» (кер. Василюк 

Д.П.). Було проведено гімназійну туристсько-краєзнавчу конференцію, місячник 

екології, конкурси малюнків, плакатів, екскурсії в природу. Щомісяця у всіх 

класах проводились уроки чистоти і здоров’я. Проведено загальногімназійний 

конкурс агітколективів екологічного спрямування серед учнів 4-5 класів гімназії. 

Учні  брали активну участь у Всеукраїнській екологічній акції «Зробимо 

Україною чистою». Учні, батьки, педагоги гімназії брали активну участь в акціях 

зі збору вторинної сировини «Збережемо довкілля» - зібрано 2 спеціалізованих 

контейнери батарейок; 5250 кг макулатури.  

Особливу увагу було приділено військово-патріотичному вихованню 

учнівської молоді: проведено декаду військово-спортивних заходів, присвячених 

26-й  річниці ЗСУ; Тиждень Мужності і Слави; військово-спортивні свята 

«Козацькому роду нема переводу» (6-7 кл.), «Забави козачат» (4 кл. поч. школи); 

тематичні години спілкування; екскурсії у  Волинський регіональний музей 

українського війська та військової техніки, на Меморіал Слави – 1. У кабінеті 

історії № 21 доповнено експозицію бойової слави волинян. Педагогічний, 

учнівський і батьківський колективи брали активну участь у благодійних акціях 

на підтримку бійців АТО.  
Ефективною була правоосвітня та правовиховна діяльність педколективу 

закладу. На обліку немає жодного учня. Загалом не скоєно тяжких 
правопорушень і злочинів. Однак почастішали випадки дрібних правопорушень, 
як-от: недотримання Кодексу гімназиста: спізнення на заняття, відсутність 



змінного взуття, форми, грубіянство, образа однокласників, зумисне нищення 
гімназійного майна тощо.  

Змістовною та різноманітною була робота Ради гімназистів: застосовувались 

інтерактивні форми і методи проведення засідань Ради гімназистів, конкурсів, 

загальногімназійних заходів, створено нові електронні презентації «З життя 

нашого класу» (Рожок Н.М.). Розвивальними, змістовними були засідання школи 

«Лідер», агентства соціологічних досліджень (Приймачук Р.В., Зай О.П.).  

    Радою гімназистів було організовано 18 благодійних акцій. Зібрано книги, 

канцелярське приладдя для дітей-сиріт Донбасу,  продукти харчування, солодощі, 

предмети одягу та гігієни бійцям АТО, подарунки на фабрику святого Миколая, 

кошти для важкохворих дітей. Гостинно прийняли у сім’ях гімназистів дітей з 

Волноваського району під час Великодніх свят. 
Здійснено 2 випуски друкованої газети «Гнідавське гроно»  

Психолог Приймачук Р.В., соціальний педагог Зай О.П. тісно взаємодіяли з 

класоводами і класними керівниками, здійснювали профілактично-корекційну 

роботу з учнями, проводили години психолога, тренінги, профілактичні бесіди,  

анкетування у класах, забезпечували психолого-педагогічний супровід дітей 

пільгових категорій. Протягом навчального року соціальним педагогом Зай О.П. 

спільно з класоводами і класними керівниками було відвідано 124 сім’ї, з них 4 – 

малозабезпечені, 13  неповних сімей, 4 – напівсиріт, 22 -  багатодітних сімей, 3 

сім’ї, де діти мають статус інваліда, 1 - сім’ю трудових мігрантів, 8 сімей 

учасників АТО, за запитом класововодів і класних керівників – 69.  

Питання виховної роботи заслуховувались на педагогічній раді, нарадах при 

директору, науково-методичній раді, зокрема: про підсумки літнього 

оздоровлення; про підготовку до творчого звіту гімназії та його підсумки; про 

особистісний художньо-естетичний розвиток учнів під час викладання предметів 

художньо-естетичного циклу та у позакласній роботі з гімназистами; відвідування 

сімей вдома;  про індивідуальну роботу класних керівників 2-х класів, про 

відвідування учнями гімназії.   

З метою забезпечення розвитку дитячого організму, зміцнення здоров'я учнів 

у гімназії була проведена належна робота з організації харчування учнів. 

Згідно із заключними договорами з приватним підприємцем Горбачуком 

Л.А., йому доручено організацію та забезпечення гарячого харчування у 

гімназійній їдальні та через буфетну торгівлю. 

З’ясовано, що усіма видами харчування у навчальному закладі охоплено 

100% учнів, зокрема гарячим харчуванням 83%. 

За рахунок коштів Луцького міськвиконкому організовано безкоштовне 

харчування 28 дітей із малозабезпечених сімей, 6 дітей, чиї батьки мобілізовані, 

військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, які беруть участь у 

операції об’єднаних сил на Сході України (відповідно до представлених довідок). 

Медичне обслуговування здійснюється медсестрою, а медичні огляди 

проводяться у міській дитячій поліклініці. Педколективом, Радою НВК, 

батьківським комітетом розроблено ряд заходів щодо запобігання дитячого 

травматизму і у гімназії, і у дошкіллі, проведено місячник з пропаганди здорового 

способу життя. Медсестра контролює причини звернень по допомогу за різними 



показниками. Постійно перевірялися ритми серця, пульс на уроках фізкультури. 

На кожного учня заведено «Листок здоров'я», працювала 1 спецмедгрупа. За 

звітний період випадків травматизму серед учнів НВК під час освітнього 

процесу зареєстровано 4. Мали місце 32 випадки побутового травматизму серед 

дітей. Виробничий та невиробничий травматизм серед працівників НВК відсутній. 

З метою дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу також 

розроблено систему заходів. 

У гімназії забезпечено стабільне функціонування комп’ютерної  локальної 

мережі, підключення до мережі Інтернет, Wi-Vi, електронної пошти. Функціонує 

веб-сайт. У березні організовано і проведено на базі закладу ІV міську Малу 

олімпіаду з інформатики для учнів початкової школи.  

Загалом упродовж 2017-2018 н.р. педколектив отримав дипломи і подяки за:  

 від Національної академії педнаук України за вагомий внесок у 

впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес. 

 за І місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання; 

 за І місце у міській виставці-конкурсі «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно»; 

 за І місце у міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких, 

винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного 

напряму; 

 за високий рівень художньої самодіяльності «Життя - через красу»; 

 за І місце у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»; 

 за І місце в обласній легкоатлетичній естафеті  до 73 річниці перемоги у 

Другій світовій війні; 

 за ІІ місце у міському спортивному змаганні Спартакіаді школярів 2017-

2018 н.р.; 

 за І місце у міській юнацько-патріотичні й грі «Джура» («Сокіл»); 

 подяка за самовіддану діяльність в обороні рідної держави і підтримку 

капеланського руху (від ГО «Військові капелани Волині»); 

 подяка за участь у благодійній акції «Тепла іграшка надії» («Стопрак»); 

 подяки за допомогу в організації і проведенні ІІІ (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» в номінації «Німецька 

мова» (Інститут модернізації і змісту освіти (Київ), ВІППО); 

 грамотою за вагомий внесок у розвиток освіти регіону, змістовні 

напрацювання з впровадження сучасних інноваційних педтехнологій в 

освітній процес; 

Заклад представлений у книзі «Національна академія наук України – 25 

років», літописі ВГУ, Літописі сучасної науки і освіти України: наукові школи, 

авторські системи і концепції. 

Фінансово-господарська діяльність гімназії ведеться відповідно до Інструкції 

про бухгалтерський облік у бюджетних установах, чинних нормативно-правових 

актів та наказів по НВК. У гімназії діє відокремлена від централізованої 

бухгалтерія. Витрата й отримання коштів для фінансового забезпечення 



здійснюється згідно із кошторисом із дотриманням нормативів бюджетного 

фінансування.  Інформація є на сайті НВК: і про бюджетні кошти, і благодійні 

батьківські внески. 

  

 


