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ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

Кременчуцької загальноосвітньої школи I- III ступенів № 17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя 

Кременчуцької міської ради Полтавської області 

Марченко В.М. 

за 2010 – 2011 н.р. 

Річний план Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 «Вибір» ім. 

М.Г. Неленя м. Кременчука на 2010-2011 н.р. розроблено на основі аналізу роботи школи в 

2009-10 навчальному році, виходячи із рекомендацій та річного плану управління освіти 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, за пропозиціями 

адміністрації школи, методичного кабінету навчального закладу, працівників школи.     

Робота педагогічного колективу  в 2010-2011 н. р. була спрямована на реалізацію 

стратегічних завдань, які випливають із Закону України «Про освіту», Національної доктрини 

розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013, «Про додаткові заходи 

щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244,  та Концепції профільного 

навчання в старшій школі. 

В 2010-2011 н.р. в ЗОШ № 17 здобували освіту 902 учні. В школі працювало 34 класи. 

Порівняно з попередніми роками ситуація з кількісним складом учнів погіршується, що 

підтверджується загальнодержавними демографічними процесами.  В 2010-2011н.р. повну 

загально – середню освіту здобули 85 учнів, з них 13 випускників школи нагороджені медалями 

(12 - золотими, 1 - срібною). 

Діяльність адміністрації, методичного кабінету, педагогічного колективу навчального 

закладу була спрямована на формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої 

особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в 

житті. Розв’язанню науково-методичної проблеми сприяла плідна робота предметних 

методичних об’єднань, творчих груп, шкіл профадаптації молодих педагогів, усіх ланок 

системи «Вибір». 

Завдяки цьому є результативною робота з обдарованими учнями. Так, 16 учнів школи 

стали призерами міських олімпіад (з математики, фізики, інформатики, біології, екології, 

історії, географії, технічної праці, англійської мови, російської мови), 9 учнів – призери 

міського конкурсу-захисту наукових робіт МАН. За результатами обласних олімпіад – 3 

призових місця: 

В світлі ст.5 Закону України "Про загальну середню освіту” педагогічним колективом 

школи  забезпечено виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовки учнів до подальшого здобуття освіти і трудової діяльності. 

Пріоритетним у роботі навчального закладу було забезпечення цілеспрямованого, 

безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності вчителя, 

науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, 

інформатизація роботи, активізація інноваційного потенціалу педагогічного колективу. 

У школі працюють 73 вчителі. З них мають педагогічні звання - 22: 

«учитель-методист» - 10; 

«старший учитель» – 12. 

спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 52. 

спеціалістів I кваліфікаційної категорії - 12. 

9 педагогів мають категорію «спеціаліст». 

У 2011 р. за результатами атестації педпрацівників (11 осіб): 
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- встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 7, 

- встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст I категорії» - 1, 

- присвоєно звання «старший учитель» - 1. 

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники 

систематично проходять курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти та його консультаційному пункті при Кременчуцькому 

педучилищі. В 2010-2011 н.р. свою майстерність підвищили 13 педагогічних працівників. 

З метою вдосконалення професійно-практичної підготовки педагогічних працівників 

протягом навчального року в школі працювали 9 методичних об’єднань. 

Члени методичного об'єднання вчителів початкових класів працювали над 

проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя й учня в процесі формування 

високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного 

вибору свого місця в житті». 

На високому науково-методичному рівні проведено: 

- учнівські олімпіади, 

- педагогічний консиліум «Адаптація першокласників», 

- круглий стіл «Адаптація п’ятикласників», 

- «Майстер - клас» вчителя методиста ЗОШ № 8 Романової І.М. 

- 6  відкритих уроків, 

- виховний захід «У гостях у світлофора». Учитель Савченко Г.О. 

З метою розкриття талантів дітей організовано: 

- музичну виставу «Рукавичка» (керівники Дяченко С.В., Сергієнко О.А.) 

- виховні заходи (тематика «Новий рік в різних країнах»),  підготовлені 

- вчителями Залюбовською І.В. та Гавриловою О.І. 

- «День матері – найкраще весняне свято». Учителі Залюбовська І.В., Гора 

Н.Я., Гаврилова О.І., Мірошниченко О.В. 

Учні 3-А класу ( кл. керівник Сергієнко О.А.) брали участь  у міському навчанні 

юних  інспекторів. 

У 2010-2011н.р. курсову перепідготовку пройшли 4 вчителі, підтвердили кваліфікаційну 

категорію – 3 (Савченко Г.О., Проклова В.Т., Князєв І.В., Німіровська А.В. ) 

Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати 

неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної 

підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є 

надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у 

«Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті». 

У 2011-2012 навчальному році необхідно приділити значну увагу роботі з обдарованими 

дітьми, а саме підготовці їх до міських предметних олімпіад. 

Протягом 2010-2011 н.р. всю діяльність МО вчителів української мови і 

літератури було спрямовано на виконання Закону України «Про мови», Національної доктрини 

розвитку освіти, Концепції профільного навчання, Галузевої програми вивчення української 

мови в школах національних меншин. 

На високому рівні пройшли заходи, присвячені Дню української писемності та мови  та 

Міжнародному дню рідної мови, - конкурс знавців української мови серед учнів 5-6-х класів, 

конкурс дитячих малюнків «О слово рідне, хто без тебе я?». 

Учні навчального закладу стали учасниками шкільної та міської олімпіад з української 

мови та літератури, а також шкільного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. 
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Учитель Тараненко Л. В. провела шкільний конкурс творчих робіт серед учнів 11-х 

класів, присвячений Дню соборності України, переможці якого, учениці 11-А класу Кравченко 

Ганна та Гарагуля Маргарита ( учитель Величко Н. В.), взяли участь у міському конкурсі. 

Традиційно до Шевченківських днів було проведено рад заходів: 

- виставка газет та дитячих малюнків «Ми тебе не забули, Тарасе» (учитель Фидря 

Н. В.);  

- шкільний конкурс «Шлях до  Тараса» на краще читання віршів Т. Шевченка ( 

учитель Лебідь О. І.).  

До відзначення 200-річчя від дня народження Т. Т. Шевченка та 150-річчя від дня його 

перепоховання проведено: 

         Навчальні заходи: 

1. Відкриті уроки з вивчення творчості Т. Г. Шевченка у 5-9 класах (2011-2014 рр.). 

2. Проведення Уроку Кобзаря у 1-11 класах (березень, щорічно) 

3. Лекції  для учнів 7-9 класів: 

         Виховні заходи: 

1. Бесіди з учнями 8-9 класів «Яке місце посідає Шевченко в нашому житті», «Чи варто 

вивчати твори Кобзаря сьогодні?» ( протягом усього періоду). 

2. Виховні години «Чого навчають нас герої Шевченка», «Народні звичаї та обряди у 

творах Шевченка», «Українська минувшина очима Кобзаря» (постійно). 

3. Круглі столи за участю учнів 9-11 класів: 

- «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»; 

- «Схаменіться, будьте люде…»; 

- «Що сказав би нам сьогодні Кобзар?»  

         Просвітницькі заходи: 

1. Інсценізація творів Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «Назар Стодоля» тощо). 

2. Виставки творів Т. Шевченка та літератури про нього (постійно). 

3. Конкурси стіннівок, учнівських презентацій, виставки малюнків, присвячених життю і 

творчості Кобзаря ( постійно). 

4. Літературні вечори та вечорниці  (протягом усього періоду). 

5. Конкурси читців творів Шевченка (щорічно, березень). 

Учителі Лазоренко Н. І. та Величко Н. В. взяли участь у всеукраїнському конкурсі  на 

приз компанії «Самсунг» у номінації  «Розвиток творчих здібностей школярів». 

Разом із бібліотекарем Мальцевою Т.М. учителі української мови взяли участь у 

підготовці КВН серед учнів шостих класів, а також всеукраїнській акції «Живи, книго!» 

(учителі Пастушенко Т. О., Лазоренко Н. І., Величко Н. В.). 

Учитель Лазоренко Н. І. підготувала виступ на тему «Чому наші учні не спілкуються 

українською в побуті?», який презентувала під час проведення круг-лого столу у КНМЦ, гідно 

представивши школу на міському рівні, за що її було відзначено подякою методиста Бордюг Л. 

В. 

Таким чином, протягом 2010-2011 н.р. учителі української мови і літератури працювали 

творчо, сумлінно і досягли значних успіхів в удосконаленні форм і методів навчальної та 

виховної діяльності в процесі навчання мови і літератури. 

Спираючись на кращі традиції педагогічної думки, враховуючи новітні педагогічні 

технології, методичне об’єднання вчителів російської мови і літератури продовжувало 

працювати над проблемою «Використання інтерактивних методів навчання на уроках 

російської мови і літератури». 

Кожен учитель має окремо визначену тему, яку досліджує теоретично, а також втілює 

практично на уроках. Найбільш цікавими були відкриті уроки з літератури: «Сила любові і 
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дружби за казкою Андерсена «Снігова королева» (5-В, Кім Т.В.), «Тетяна Ларіна – моральний і 

естетичний ідеал О.С.Пушкіна» (10-Б, Миколенко С.І.). 

У позакласній роботі вчителі методоб’єднання вдало використовують інтерактивні 

методи, були проведені різноманітні заходи: конкурс «Вигадаємо казку» серед учнів 5-их класів 

(Кім Т. В., Коник О. М., Миколенко С. І.), мандрівка в країну Морфологію для учнів 7 класів 

(Коник О. М.), брейн-ринг «Мій Пушкін» серед учнів 9-их класів (Миколенко С. І.), конкурс на 

краще читання байки (6 класи – Пальчун В. В.). Творчими динамічними групами були 

підготовлені літературні виставки, конкурси малюнків-ілюстрацій, творів на тему «Україна. Її 

сучасне та майбутнє». 

Ведеться активна робота з обдарованими дітьми. На базі 8-В класу проводилась 

індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей учнів (учитель Борщик О. М.). 11-А клас 

має філологічний профіль, програма якого передбачає вивчення літератури у 

загальноєвропейському контексті. 

Цікаво проходять засідання гуртка «Ерудит», який має гуманітарний напрям (керівник 

Кім Т. В.). На високому науково-методичному рівні був проведений виховний захід для 

паралелі 5-их класів «Лінгвістична вікторина». Кращі знавці російської мови і літератури взяли 

участь у шкільній та міській олімпіадах. Вчителі Миколенко С. І., Пальчун В. В. підготували 

призерів міської олімпіади (Дидюк Юлія 9-А – ІІ місце, Камінська Олександра 11-А – ІІІ місце). 

У 2010-2011 рр. проводилась систематична робота з покращення методичного рівня 

вчителів. За рекомендаціями методичного кабінету на засіданнях МО обговорювались питання: 

«Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів», «Етапи вивчення художнього твору 

і їхні зв’язки з процесом пізнання», «Особливості проведення уроків виразного читання». 

У квітні місяці був випущений «Методичний бюлетень» за темою «Пошуково-практична 

діяльність учнів на уроках та у позакласній роботі» з метою активізації самостійної роботи 

учнів з науковою літературою. Члени методоб’єднання брали активну участь у роботі семінарів 

міського рівня. 

У 2010– 2011 н.р. вчителі англійської мови працювали над проблемою «Формування у 

учнів життєвих компетентностей у процесі вивчення англійської мови». 

МО працювало, керуючись нормативними документами МОН України, рекомендаціями 

міського методичного центру. Викладання велось за програмами: «Іноземні мови 2 – 12 клас» 

(К., Перун, 2005), «Програми для профільного навчання 10 -11 клас» (К., Навчальна книга, 

2003), програми для загальноосвітніх шкіл 8 – 11 класи (К., Перун, 2001) 

У квітні 2011року на базі школи було проведено міський семінар для вчителів 

англійської мови з теми «Розвиток мовленнєвих умінь на уроках англійської мови». На 

високому рівні провели відкриті уроки вчителі Лубенець С.В., Писаренко О.В. 

Вчителі МО виступали на шкільних педрадах, брали участь у міських заходах: 

моніторингу за участю представників Корпусу миру (Лубенець С.В., Мовчан А.В.), предметній 

олімпіаді (Лубенець С.В), засіданнях методоб’єднання (Гамалій С.О.). 

 У рамках системи «Вибір» на заняттях групи «Цікава англійська» здійснюється 

допрофільне навчання (уч. Лубенець С.В.), проводяться уроки з обдарованими дітьми (уч. 

Гамалій С.О.). Під керівництвом учителя Суботіна М.О. виконуються науково дослідницькі 

роботи. 

Учениця 9-А класу Дидюк Юлія посіла 3 місце на міській олімпіаді з англійської мови 

(уч .Писаренко О.В). Учні 10 - 11-х класів брали участь у міському конкурсі знавців англійської 

мови, а 7 учнів 11-х класів – у пробному тестуванні. 

Проведено відкриті уроки та позакласні заходи: 

- «Вибір професії» (9-Б кл. Уч. Писаренко О.В.) 

- «Подорож до Лондону» (6-В кл. Уч. Лубенець С.В.) 
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- «Лондон - столиця Великобританії» (6-Б кл. Уч. Рудська Т.К.) 

- Театралізована казка «Попелюшка» (7 кл. Уч. Бондар О.В.) 

- Новорічне свято (3 кл. Уч. Рудська Т.К.) 

Учителі кафедри удосконалюють свої професійні уміння: систематично ознайомлюються з 

новинками методичної літератури, відвідують уроки своїх колег. 

Вчитель Писаренко О.В здійснила подорож до Великобританії, де пройшла мовні курси. 

Учителі математики, фізики та інформатики в 2010-2011 навчальному році 

працювали наполегливо і відповідально, керуючись документами Міністерства освіти України 

та проблемою, над якою працює методичне об'єднання: «Реалізація концепції профільного 

навчання. Використання інноваційних педагогічних технологій в процесі формування творчої 

особистості». 

На засіданнях МО обговорювались практичні питання: «Використання сучасних форм і 

методів діагностики на уроках при підготовці до державної підсумкової атестації», 

«Формування креативного мислення учнів на уроках математики та позакласних заняттях», 

«Міжпредметні зв’язки на уроках математики, фізики інформатики» та інші. Особливу увагу 

вчителі приділяли особливостям вивчення математики, фізики та інформатики в 10-х класах, 

так як вперше працювали за новими програмами, використовували новинки літератури, досвід 

учителів з інших шкіл міста та України. 

До дня народження видатного земляка Михайла Васильовича Остроградського вчителі 

математики підготували і провели бесіди з учнями про життя і діяльність славетного 

математика. 

Вчителі інформатики Лагута С.М., Сімакова О.Ю. впроваджують метод проектів у 

шкільний процес профільного навчання. Метод проектів сприяє розвитку в учнів пізнавальних 

навичок, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Один з вдалих проектів «Феномен 

людського життя» (спільний проект з вчителем історії Бажан Т. І.). 

Вчитель інформатики Сімакова О. Ю. майже на всіх своїх уроках використовує нові 

технології, а саме інтерактивну дошку. Створила комплекс тестів для комп'ютерної перевірки 

знань для 9 – 11 класів. 

17.05.2011 року на базі школи відбувся обласний семінар методистів інформатики з 

проблеми «Використання нових інформаційних технологій при вивченні базових дисциплін 

(Реалізація програми Intel «Навчання для майбутнього»)». Вчителі кафедри Лагута С.М., 

Сімакова О.Ю., Проуторова Ю.Б. поділилися своїм досвідом з даного питання з учителями 

області. 

Вчитель математики Клєпікова Л. Ф. являється керівником шкільної творчої групи, в яку 

входять вчителі математики, фізики та інформатики. Група працює над темою «Втілення 

інтерактивного навчання на уроках», результатом роботи є розробки уроків по предметам, 

вікторин та краєзнавчих матеріалів.  

Вчитель Боса О.В. у своїй роботі використовує нові педагогічні технології. У лютому 

2011 р. в 9 - А класі був проведений урок з використанням інтерактивної дошки. Тема «Дія 

магнітного поля на провідник зі струмом». На уроках учитель використовує елементи 

тестування, що дає змогу учням вже готуватися до зовнішнього незалежного тестування. 

Вчителі математики Кулик Л. А., Данильченко О. І., працюючи над темою 

«Використання сучасних форм і методів діагностики при викладанні математики», розробили 

диференційовані контрольні роботи для 5, 6 класів. 

Щорічно проводиться конкурс - гра під назвою «Кенгуру без кордонів». Його мета – 

показати дітям захоплюючий та чарівний бік математики, дати їм відчути радість від 

інтелектуальних зусиль і перших відкриттів. У грі брало участь 82 учні, з 2 по 11 клас. Вперше 

діти брали участь в конкурсах «Бобер» - з інформатики (22 учні з 7 по 11 клас) та «Левеня» - з 

фізики (34 учні з 7 по 11 клас). 
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У квітні до Дня космонавтики проведено тиждень наук фізико-математичного циклу. 

Учителі математики провели відкриті уроки, а вчителі фізики - урок-лекцію, присвячену 90-

річчю з дня народження Георгія Берегового. Було організовано конкурс стіннівок та малюнків, 

виставку на базі бібліотеки. Вчитель Боса О.В. в 9 класі провела КВН «Через терни до зірок», а 

Головенська О.В. в 11 класі – «Україна – космічна держава». 

За результатами предметних олімпіад: 

Математика: 

III місце (міська олімпіада) – Винокур Віталій, 6-В (учитель Клєпікова Л. Ф.) 

Фізика: 

I місце (міська олімпіада), II місце (обласна олімпіада) - Кукса В’ячеслав, 11-Б клас 

(учитель Головенська О. В.) 

Інформатика: 

I місце (міська олімпіада), I диплом (обласна олімпіада), учасник Всеукраїнської олімпіади - 

Кукса В’ячеслав, 11-Б клас (вчитель Лагута С.М.). 

Творчо працює МО вчителів хімії та біології. 

У рамках Тижня біології та хімії на високому науково-методичному рівні проведено: 

- Конкурс стіннівок «Ми за здоровий спосіб життя» (Панасюженкова Т.О.) 

- Диспут «Охорона довкілля від забруднення синтетичними матеріалами» (Жеглова 

В.Д.) 

- Зоовікторина «У світі тварин» (Погоріла С.К.) 

Результативна робота з обдарованими дітьми: 

- I місце в міській олімпіаді з біології (Шлик Марія, 10-А клас. Учитель Артеменко 

Т.В.) 

- II місце в міській олімпіаді з екології (Герус Олена, 10-А клас. Учитель 

Артеменко 

- II місце в обласній олімпіаді з екології (Шлик Марія, 10-А клас. Учитель 

Артеменко Т.В.) 

З учні – переможці міського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Учитель Артеменко 

Т.В. Науковий керівник Никифоров В.В. 

За підсумками Всеукраїнських екологічних конкурсів 5 учнів школи отримали грамоти. 

 Протягом 2010-2011 н. р. вчителі історії, правознавства та географії працювали над 

проблемою «Підвищення ефективності уроків історії, правознавства та географії через 

використання інноваційних педтехнологій, нестандартних форм роботи; створення умов для 

успішного життєвого самовизначення учнів». 

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів практикувалося 

взаємовідвідування уроків. Вчителем історії Бажан Т.І. проведено відкритий урок у 11-Б класі з 

курсу «Людина і суспільство», урок-захист проектів «Феномен людського життя» , а також в 9-

В класі урок-зустріч з історичними особами «Країни світу в ІІ половині XIX століття» з 

предмету Всесвітня історія. Тетяна Іванівна брала участь у міських конкурсах «Конституція в 

твоєму житті» та «Податки очима дітей», а також в обласному семінарі на базі ЗОШ № 17 

«Використання комп’ютерних технологій». Проводила тематичні виставки: «Права дитини», до 

неділі історії та «9 Травня - День Перемоги». 

Совдус В.Г. брав участь у багатьох міських конкурсах. У туристично-краєзнавчій 

експедиції «Пізнай свою країну» за напрямом «Літопис туристично-краєзнавчого руху» 

авторський колектив «Компас» (керівник Совдус В.Г.) за роботу «Туристично-краєзнавчий 

похід: Карпати - перлина України» посів І місце серед навчальних закладів міста. За підсумками 
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конкурсу науково-пошукових робіт учнівської молоді, присвяченому 20-й річниці незалежності 

України, учениця 11-А класу Кравченко Анна посіла ІІІ місце (учитель Совдус В.Г.) 

Душин Ю.О. проводив конкурс малюнків на історичну тематику «Козацька Україна» 

серед учнів 5-7 класів. 

Як результат роботи вчителів кафедри з обдарованими дітьми є перемоги учнів школи на 

міських олімпіадах: 

- ІІІ місце з географії - Гришаніна Маргарита, 8 кл. Учитель Гаркуша І.В. 

- ІІІ місце з географії - Лісний Назар, 9 кл. Учитель Гаркуша І.В. 

- ІІІ місце з географії - Костюк Олександр, 11 кл. Учитель Марченко В.М. 

- ІІІ місце з історії - Щепаченко Влад,8 кл. Учитель Совдус В.Г. 

Всі члени методоб`єднання працювали над підвищенням свого фахового рівня, сумлінно 

виконували свої посадові обов`язки . 

Вагомий внесок учителів фізичного виховання у підготовку учнів до спортивних 

змагань різного рівня: 

- Гра «Патріот» - II місце. Учитель Марченко В.В. 

- Настільний теніс – IV місце. Учитель Бардаєв Ю.С. 

- Баскетбол (хлопці) - I місце. Учитель Бардаєв Ю.С. 

- Баскетбол (дівчата) - III місце. Учитель Бардаєв Ю.С. 

- Футбол - I місце. Учитель Лахно Ю.В. 

- Волейбол (хлопці) - II місце. Учителі Бардаєв Ю.С., Росолова Л.Ф. 

- Шахи - III місце. Учитель Бардаєв Ю.С. 

- Гра «Козацький гарт» - V місце. Учителі Бардаєв Ю.С., Росолова Л.Ф. 

У загальному заліку школа посіла IV місце у міський спартакіаді. Залишається дуже 

актуальною проблема дитячого травматизму на уроках фізичної культури. 

У 2010 - 2011 н.р. робота МО вчителів трудового навчання, музики, етики, 

образотворчого мистецтва, художньої культури, керівників груп системи «Вибір» була 

націлена на вирішення науково-методичної проблеми «Організація допрофільного навчання. 

Створення умов для формування творчої особистості та життєвої компетентності учнів». 

На базі школи на високому науково-методичному рівні проведено міський семінар 

«Виховання творчої особистості на уроках технічної праці та креслення» (16.02.11р.), 

міжрегіональний семінар освітян Рівне-Кременчук. 

За підсумками олімпіади з технічної праці (міський рівень): 

І місце серед учнів 8-х класів - Кочерга Дмитро, 8-Б клас, 

ІІІ місце серед учнів 9-х класів - Білокуров Олексій, 9-В клас. 

У міському конкурсі з технічної творчості та огляді роботи гуртків вихованці вчителів 

Сироти СС, Гладуненко Г.М, Бодрих О.О. отримали 7 дипломів за І місце у різних номінаціях 

(28 .04.11). 

Учителем Бодрих О.А. проведено майстер - клас з ниткового дизайну для учасників 

обласної спеціальної дослідницької групи ( ОСДГ) - листопад 2010 року; підготовлено 

«Методичний бюлетень». 

Учителі Бодрих О.А., Гладуненко Г .М., Кіріченко Р.Г. нагороджені грамотами 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру за пропаганду серед учнівської молоді руху 

за збереження хвойних дерев у міському етапі обласного конкурсу «Збережи ялинку». 

Учні гуртка «Декоративно - ужиткове мистецтво» (керівник Бодрих О. А.), та гуртка 

«Шиття та рукоділля» ( керівник Гладуненко Г .М .) нагороджені 16 диплома ми за призові 

місця у міському екологічному конкурсі «Новорічний вернісаж» . 24 дипломи – результат 

участі у міському етапі Всеукраїнського дитячого конкурсу «Джміль та бджілка». 
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Учениця 11-Б класу Чарікова Марина посіла І місце в обласному конкурсі з вишивки, що 

відбувся у м. Полтаві 14-15 грудня 2010 р. (Учитель Гладуненко Г.М.) 

Учні студії «Юність» (керівник Кіріченко Р. Г.) – призери багатьох конкурсів дитячого 

малюнку та творчості: «Моє рідне місто», «Кременчук - очима дітей», «Золота осінь», «Мій 

Кобзар», «Увага! Діти на дорозі!», « Тьомкін та його творчість очима кременчужан», «Життя у 

лісах», «Світ, зачарований тишею», «Життєдайна вода від самого серця природи», «Новорічний 

подарунок», «Ми обираємо здоровий спосіб життя», «Податки - очима дітей», «Серцем 

доторкнутися до подвигу», «Діти намалюють кращий світ». 

Активну участь у житті школи беруть вчителі музики Жидельова Л.В. та Дяченко С.В. 

Протягом 2010-2011н .р. було проведено ряд концертів до Дня міста, Дня вчителя, 8 березня, 

Дня перемоги. Під керівництвом Жидєльової Л.В. підготовлено театральні заходи: новорічна 

вистава «Баба Яга проти», «Мишина казка», «А у нас у дворі», «Сіра кішка», «Чебурашка». 

Проведено відкриті уроки. Теми: «Шедеври оперної музики», «Дж. Верді «Риголетто»». 

Шкільний театр посів ІІ місце у міському конкурсі театральних колективів «Нащадки 

Мельпомени» (квітень 2011 року). 

Дяченко С.В. підготував з учнями початкових класів казкові вистави «Гуси-лебеді», 

«Теремок», «Муха-цокотуха». 

Хореографічний колектив естрадно-спортивного танцю (кер. Дерев’янко О.В.) та дитячий 

вокально-хоровий колектив (керівники Олексійко Т.В. і Дяченко О.В.) – лауреати обласного 

огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Веселка – 2011». Колективи нагороджені 

грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

Ефективно працювали: 

- Міська творча лабораторія «Острів надії» з проблеми «Впровадження гуманної 

педагогіки Ш.О. Амонашвілі» (кер. Залюбовська І.В. – «учитель-методист») 

- Міська творча група (кер. Коваленко Т.А. – практичний психолог, вища 

категорія) Науково-методична проблема «Диференціація психологічного 

супроводу учнів в залежності від профілю навчання». 

- Шкільна творча лабораторія з проблеми активізації пізнавальної діяльності 

молодших школярів (кер. Трофимець Н.В. – «учитель-методист») 

- Шкільна творча лабораторія з проблеми використання інтерактивних методів 

навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів (кер. Клепікова Л.Ф. – 

«старший учитель») 

- Школа профадаптації молодих педагогів (інформатика). Міський рівень. 

Кер. Лагута С.М. – вчитель вищої категорії, «старший учитель». 

У міському турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» брала участь Гора 

Наталя Яківна. Їй оголошено подяку за участь у номінації «Початкові класи».        Підготовлено 

публікацію у науково-методичному збірнику ПОІППО (за результатами роботи ОСДГ). Стаття 

«Нитковий дизайн – початок розвитку». Урок зі спецкурсу «Основи дизайну одягу – 10-11 

класи» за темою «Психологічні аспекти сприйняття костюма. Сприйняття кольору.» 

Хореографічний колектив естрадно-спортивного танцю (кер. Дерев’янко О.В.) та 

дитячий вокально-хоровий колектив (керівники Олексійко Т.В. і Дяченко О.В.) – лауреати 

обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Веселка – 2011». Колективи 

нагороджені грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради. 

Учитель креслення Друженко Ю.В. отримала подяку Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти за підготовку учнів до обласного конкурсу. 

З метою підвищення психологічної компетентності учнів впроваджено факультатив з 

психології. У листопаді - грудні 2010 року за підсумками огляду-конкурсу психологічних 
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кабінетів, що був організований центром психологічної служби міста, психологічний кабінет 

ЗОШ № 17 визнано одним з найкращих (Практичний психолог Коваленко Т.А.). 

За наказом управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Полтавської області від 02.06.2011 року за № 269 о/д «Про підсумки методичної роботи з 

педагогічними кадрами навчальних закладів міста у 2010-2011 н.р.» визнано діяльність 

педагогічного колективу ЗОШ № 17 по формуванню позитивного іміджу освіти міста. 

У 2010- 2011 н. р. колектив школи працював над впровадженням Програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», яка 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року №1133. 

Виховна робота школи була спрямована на реалізацію програм: 

«Система виховання учнівської молоді на період до 2012 року», затверджена рішенням 

колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.06 2001 року №2; 

«Оздоровлення та відпочинку дітей на період 2009-2011 року», затвердженням голови 

облдержадміністрації від 28.04.2009 року; 

Головні напрямки виховної роботи над якими працювала школа у 2010-2011 

навчальному році: 

- формування системи виховної роботи, яка базується на традиціях і звичаях 

українського народу; 

- формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, 

культурних та історичних цінностей; 

- запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, безпритульності та 

підліткової злочинності; 

- формування необхідних вмінь і навичок, які зменшують схильність молоді до 

ризикованої поведінки; 

- оновлення змісту і форм виховного процесу, передусім – шляхом застосування 

інноваційних педагогічних технологій. 

В школі створено шкільне самоврядування, яке тісно співпрацювало у цільових проектах 

міського дитячого об’єднання «Армія добра». 

Протягом року активізувалась робота щодо патріотичного виховання учнівської молоді. 

Кожного понеділка в школі проводилась інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України», Учні 

старших класів під керівництвом вчителя історії Совдуса В.Г. брали участь у проектах: 

«Шляхами подвигу і слави»; у міському дитячо-юнацькому історико-літературному конкурсі 

творчих робіт «Серцем доторкнутися до подвигу», присвяченого 65-річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні. 

Було проведено зустрічі зі свідкам подій Великої Вітчизняної війни Тараненко К.С., 

Мацак Т.Н. та ін. 

Учні школи брали участь у заходах: 

- зустріч з дипломатами посольств Норвегії, Польщі та Словаччини 

- Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Моє рідне місто» 

- Міська виставка-конкурс квітів та композицій з природничого матеріалу «Осінній 

вернісаж» 

- Міський конкурс «Мій улюблений учитель» 

- Міський фестиваль патріотичної пісні. 

- Міський етап обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку «Професія моєї 

мрії». 

- Інформаційний ринг «Європейська освіта - українським школярам» 

- Міський цільовий проекті «Дитяча дипломатія» 

- Відкритий урок міського голови в рамках Європейського тижня місцевої 

демократії в Україні 
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- Міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Зірковий небосхил 

Кременчука» 

- Міський конкурс валентинок «Чарівна країна кохання» до дня св. Валентина 

- Міська акція «Хвиля доброти» 

- Проект «Ми - клас». 

- Мітинг, присвячений пам’яті загиблих у Афганістані 

- Відкритий молодіжний творчий (інтерактивному) конкурс 

- Фестиваль аматорського відео- та фото- зображень «Навкруги - миттєвості 

життя» 

- Конкурс науково-пошукових робіт учнівської молоді, присвячений 20-й річниці 

незалежності України (ІІІ місце) 

Шкільний бібліотекар Мальцева Т. М. брала активну участь у міському етапі 

всеукраїнської акції «Живи, книго!» та всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека». 

Варто відмітити високий рівень майстерності вчителя Бондар О.В., яка підготувала 

команду до участі в міському етапі всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає майбутнє» та 

команду до участі у міському Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників і посіла 

відповідно ІІІ та І місце. 

Бажан Т.І. проводила позакласну роботу: тематичну виставку малюнків та плакатів, 

присвячену Дню Перемоги, а також брала участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості 

«Податки - очима дітей», де посіла призове місце. 

Старшокласники брали участь у військово-спортивній грі «Патріот» - друге місце. 

Керівник команди – вчитель предмету «Захист Вітчизни» Марченко Валерій Віталійович. 

Також слід відзначити високий рівень майстерності вчителя фізичного виховання 

Бардаєва Ю.С., який підготував учнів школи до участі у шкільній спартакіаді (четверте місце). 

Особлива роль у виховній роботі відводилася духовному вихованню особистості, 

встановленню моральності людини. Громада школи проводила благодійні акції: «Добро 

починається з тебе», «Доторкнутися серцем до подвигу», «Серцем до серця», «Новорічний 

подарунок Св. Миколая», «Колосок пам’яті». У процесі їх підготовки та проведення була тісна 

співпраця вчителів, учнів та їх батьків. 

Учнів 11-А, 11-В класів (класні керівники Погоріла С.К, Гамалій С.О.) нагородили 

дипломом за активну життєву позицію, небайдужість до проблем сьогодення, вагомий внесок у 

покращення навколишнього середовища в місті Кременчуці, участь у екологічній акції «Зелена 

толока». 

Педагог-організатор Кондра К.І. провела відкриті заходи до Дня визволення міста 

Кременчука від німецько-фашистських загарбників та Дня Перемоги. 

 Особлива увага приділялась питанням превентивного виховання учнів. Аналіз стану 

правопорушень, злочинності, суспільно небезпечних дій та бездоглядності серед учнів школи 

свідчить, що вжиті заходи на виконання «Обласної програми системи виховання учнівської 

молоді на період до 2012 року», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

запобігання дитячої бездоглядності» у певній мірі сприяли сприйманню негативних проявів 

серед учнів школи. 

Але, нажаль, зберігається тенденція щодо зростання корисливих злочинів: це крадіжки 

речей, мобільних телефонів. Зафіксовані бійки серед учнів школи, розповсюдження злослів’я. 

Відділенням кримінальної міліції у справах дітей Автозаводського відділу УМВС 

України в Полтавській області зареєстровано 1 правопорушення серед учнів школи (Плакущий 

Денис Миколайович, ст.185 ч. ІІІ Кримінального кодексу України). Хлопець був поставлений 

на кримінальний облік 

Адміністрація, педагогічний колектив школи повинні приділяти більше уваги виконанню 

наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06. 2010 року № 631 «Про вжиття вичерпних 
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заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту неповнолітніх» та від 

25.12.2006 року № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми», листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 

року № 1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з 

подолання злочинності серед неповнолітніх», відповідних наказів Головного управління освіти 

і науки, пропаганді правових норм серед неповнолітніх, здорового способу життя, питанням 

індивідуальної роботи з учнями та роботі з функціонально неспроможними сім’ями. 

У школі постійно корегується облік дітей, які схильні до правопорушень. На шкільному 

обліку - 4 учні 4 - 9 класів. Щомісяця проходять засідання штабу з профілактики 

правопорушень за участю заступника директора школи з виховної роботи, соціального 

педагога, психолога школи. На засіданнях розглядаються питання про причини негативних 

проявів у поведінці окремих учнів, запрошуються батьки для співбесіди з адміністрацією 

школи. Раз на семестр питання правовиховної роботи в школі розглядаються на нарадах 

педагогічних працівників школи та виноситься на батьківські збори в класах. Протягом квітня-

травня 2011 року були проведені батьківські збори з порядком денним: «Про відповідальність 

батьків за виховання своїх дітей». 

 Особлива увага приділяється ранній профілактиці злочинів та правопорушень. 

Проводиться профілактична робота серед школярів по запобіганню пияцтва, тютюнопаління та 

наркоманії. Ця робота здійснюється під час проведення уроків з охорони безпеки 

життєдіяльності та в позаурочний час класними керівниками. 13.04.2011 року на території 

школи інспекторами кримінальної міліції Автозаводського РОВД с. Молодіжне Каут Н.А., 

Малишевським О. В. спільно з заступником директора з виховної роботи Совдусом В.Г., 

соціальним педагогом Дробишевською Д.А. був проведений рейд «Подвір’я» з метою 

профілактики паління учнями на території школи та в громадських місцях. Результат рейду: був 

виявлений один правопорушник - учень 11-А класу Воронов Андрій (біля б. № 33 по вул. 

Молодіжна), якому винесли попередження, а також був складений адміністративний протокол 

по ст. 175-2 КУПАП. 

Розроблені та проводяться заходи на виконання «Комплексної програми з профілактики 

злочинності та цикл заходів «За здоровий спосіб життя»». В основу покладений 

диференційований підхід: класні керівники разом із соціальним педагогом проводять 

обстеження житлово-побутових умов сімей, де виховуються діти, схильні до правопорушень. 

Практичний психолог проводить індивідуальну роботу з всебічної діагностики, щоб знайти 

шляхи корекційної роботи з підлітками та надати практичні поради вчителям і батькам. 

         Протягом року були виконані всі заплановані заходи: щомісяця проводяться рейди 

«Урок» і «Дзвінок» – ведеться щоденний контроль за відвідуванням учнями школи. Виявлені 

порушники дисципліни та порядку в школі. До учнів, які пропускають уроки без поважних 

причин, закріплені вчителі-наставники: 

Ковальов Валерій (9-Б клас) - класний керівник Коваленко Тамара Андріївна, 

Васильєв Геннадій (10-А клас) – класний керівник Кулік Лариса Анатоліївна. 

При необхідності адміністрація школи інформує міський відділ освіти про 

правопорушення в школі та звертається у службу в справах неповнолітніх. 

У 2010 році на Крекотень Аліну Анатоліївну, матір учня 4-В класу, оформлялося 

подання в кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, службу у справах дітей виконавчого 

комітету Автозаводської районної ради, соціальну службу захисту сім’ї та молоді, прокуратуру 

міста. Як наслідок – мати, Крекотень Аліна Анатоліївна, була засуджена згідно ст.184 ч.2. 

Більшість учнів залучена до занять у гуртках та секціях, беруть участь у позакласній та 

позашкільній роботі. Під час канікул класні керівники проводять заходи для організації 

дозвілля учнів, залучають батьків до організації екскурсій та подорожей.  

Особливу увагу педагогічного колективу було звернуто на дотримання Державної 

символіки, Уставу школи, поновлення класних куточків. 
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З метою проведення профорієнтаційної роботи та трудового виховання учнів була 

організована екскурсія на завод мінеральних вод учнів 3-А, 4-А, 5-А та 5-В класів (класні 

керівники Миколенко С.І., Головенська О.В., Сергієнко О.А, Гладишева Н.В.). Учні 2-Г класу 

(класний керівник Гора Н.Я.) та 3-Б класу (класний керівник Залюбовська І.В.) відвідали 

міський Краєзнавчий музей. Вчителем математики Клепіковою Людмилою Федорівною було 

організовано і проведено сім екскурсій по вивченню рідного краю для учнів школи (с. Опашня, 

м. Світловодськ, м. Дніпропетровськ, м. Полтава, м. Київ, м. Комсомольськ, м. Черкаси). 

Протягом навчального року школа тісно співпрацювала з дитячою бібліотекою №4. Крім 

того, класними керівниками проводилися відкриті виховні заходи: 

- Святковий концерт «Новорічна казка». (Погоріла С.К.) 

- Свято «День матері» (Гора Н.Я., Залюбовська І.В., Гаврилова 

О.І.,   Мірошниченко О.В.) та ін. 

- Новорічні свята ПК «Нафтохімік» (Класні керівники 1-8 класів). 

- Зустріч з ветеранами, День сміху, Свято Букваря, «Хвиля доброти» (Кондра К.І., 

педагог-організатор). 

Таким чином, правильно організована методична робота вчителів дає можливість 

здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки педагогів, формує 

потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному 

етапі розбудови українського суспільства й закріплено у «Національній доктрині розвитку 

освіти України у XXI столітті». Стан виховної роботи на належному рівні. 

Адміністрація школи постійно дбає про матеріальне заохочення колективу. Протягом 

року 95 членів колективу отримали грошові премії за створення позитивного іміджу 

навчального закладу та високі досягнення у навчально-виховному процесі. Санаторно-курортні 

путівки отримали 8 педагогів, матеріальну грошову допомогу -10 членів трудового колективу. 

Будуть оздоровлені в заміських таборах - 9 дітей учителів 

На базі школи створено табір відпочинку школярів з денним перебуванням, в якому 

оздоровлюється 100 учнів школи.      

За 2010-2011н.р. було отримано грантів та дарунків у грошовій та натуральній 

формі 26599грн, що були використані для укріплення матеріально-технічної бази школи, а саме 

на будівельні матеріали, оплата послуг, господарчі товари, талоні на вивіз сміття, посуд , 

бібліотечний фонд, орг. техніку, спортінвентар. 

Укріплено матеріально – технічну базу школи наступним чином: 

1. Побілено дерев 113 шт. 

2. Розчищено бордюрну зону 234,0 кв.м., побілено 318,45 кв. м. бордюроної зони. 

3. Упорядковано газону 1823 кв.м.. 

4. Ліквідовано звалищ 2. шт. 

5. Вивезено сміття 28 - куб. м. 

6. До роботи задіяно 102 чоловіка, техніки-одиниць 4 . 

7. Пофарбовано: парканів (м.п.)138, 5 , білування стовпів парк. – 254 шт. 

8. Відремонтовано дитячих та спортивних майданчиків 1 шт. 

9. Пофарбовано: турніків – 15, ворота – 6, смуга перешкод -1, гімназійна стінка – 6, 

лабіринт – 1, бум – 1. 

10. Відремонтовано цоколів 312 кв. м , пофарбовано цоколів 417,49 кв. м. 

11. Упорядковано 2113,0 кв. м. території. 

12. Інтерактивний кабінет обладнано комплектом корпусних меблів 

Враховуючи все вищезазначене, необхідно продовжувати вживати заходи щодо 

подальшого розвитку учнівського та батьківського самоврядування, педагогічному колективу і 

органам учнівського та батьківського самоврядування продовжити проводити спільні заходи 

щодо формування у учнів активної життєвої позиції.     
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За підсумками діяльності навчального закладу за рік робота ЗОШ № 17 була 

ефективною. 

Але, разом з тим, є ряд суттєвих питань, які мають резерви для покращення. Зокрема, 

одним з пріоритетних напрямків роботи школи повинні залишатися питання збереження життя 

та здоров`я дітей і підлітків, підвищення персональної відповідальності педагогів за цю ділянку 

роботи, що однозначно приведе до зменшення випадків дитячого травматизму. Потребує 

вирішення питання забезпечення необхідної матеріально-технічної бази: кабінетів математики, 

фізики, хімії, біології, англійської мови, трудового навчання; спортивних залів, бібліотеки 

тощо. 

Необхідно удосконалювати роботу школи в питаннях організації діловодства, 

ведення кадрових питань. Вдосконалювати вивчення державної мови ( української). 

Потребує вирішення питання щодо обладнання в навчальному закладу сучасного 

спортивного майданчика. 

Необхідно проводити цілеспрямовану роботу по ранньому виявленню дітей з вадами 

психофізичного розвитку з метою своєчасного направлення їх на консультацію до фахівців. 

У 2011-12 н.р. діяльність педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію Указів 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013, «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти 

в Україні» від 20.03.2008 № 244 та «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного 

виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в 

Україні» від 23.06.2009 р. №478/2009, Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального 

розвитку країни на 2002-2011р.р.», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, 

Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональних освітянських програм, які 

орієнтують педагогів школи на нові звершення в освітній галузі. 

   

Директор школи                                                      В.М.Марченко 

 


