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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 2011 – 2012 н.р. 

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

М.Г. Неленя м. Кременчука на 2011-2012 н.р. розроблено на основі аналізу роботи школи в 

2010-11 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 2011-2012 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, реформ, започаткованих Президентом України В.Ф.Януковичем у 

галузі освіти. 

В 2011-2012 н.р. в ЗОШ № 17 здобували освіту 889 учнів. В школі працювало 33 класи. 

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, 11 учнів школи 

стали призерами міських олімпіад (з інформатики, біології, екології, географії, технічної праці, 

англійської мови, російської мови та літератури, правознавству), 3 учні – призери міського 

конкурсу-захисту наукових робіт МАН. За результатами обласних олімпіад – 3 призових місця: 

III місце з екології – Шлик Марія, 11-А клас, учитель Артеменко Т.В. 

III місце з біологіі – Герус Олена, 11-А клас, учитель Артеменко Т.В. 

III місце з російської мови та літератури – Дідюк Юлія, 10-Б клас, учитель Пальчун В.В. 

За результатами обласного конкурсу-захисту наукових робіт МАН – 2 призових місця: 

II місце з екології - Шлик Марія, 11-А клас, учитель Артеменко Т.В. 

II місце з валеології - Герус Олена 11-А клас, учитель Артеменко Т.В. 

У 2012 р. 4 випускники школи були нагороджені медалями (3 – золотими: Бєлікова 

Ірина, Герус Олена, Шлик Марія, 1 – срібною: Ворожейкіна Анна). 
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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. 

Пріоритетними напрямками розвитку педагогічного процесу було визначено: 

1. Створення оптимальних умов успішного життєвого самовизначення учнів. 

2. Впровадження системи виховання: «Я-людина, патріот, громадянин, гуманіст, 

сім’янин». 

3. Формування інформаційного простору. 

У школі працюють 76 вчителів. З них мають педагогічні звання - 23: 

 «учитель-методист» - 10, 

 «старший учитель» – 13, 

 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 53, 

 спеціалістів I кваліфікаційної категорії - 12, 

 спеціалістів II кваліфікаційної категорії - 4, 

 7 педагогів мають категорію «спеціаліст». 

У 2012 р. за результатами атестації педагогічних працівників (12 осіб): 

 встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 7, 

 підвищена кваліфікаційна категорія - 4, 

 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. У 2012 

році свою майстерність підвищили 22 педагогічних працівники. 

З метою вдосконалення професійно-практичної підготовки педагогічних працівників 

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

Сьогодні перед школою постає завдання — не просто дати учням певні знання й уміння, 

а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за 

будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з 

учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв'язанню таких завдань значною 

мірою сприяє організація методичної роботи.  

У 2011-2012 н.р. роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів було 

спрямовано на: 

1. Оптимізацію навчально-виховного процесу, вирішення актуальних проблем 

методики викладання шкільних дисциплін. 

2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в процес навчання з метою 

розвитку творчого потенціалу учнів та вчителя. 

3. Розвиток творчого потенціалу учителя й учня в процесі формування 

високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до 

конкретного вибору свого місця в житті. 

4. Виховання здатності до самопізнання – вміння самостійно ставити собі цілі і своєю 

власною працею досягати їх. 

На високому науково-методичному рівні проведено: 
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 педагогічний консиліум «Адаптація першокласників», 

 круглий стіл «Адаптація п’ятикласників». 

Цікаво пройшли тематичні тижні «Безпека життя», «Я і Україна», Тиждень початкової 

школи, позакласні заходи («Міс осінь» - учитель Залюбовська І.В., «Універсальний солдат» - 

учителі Залюбовська І.В., Гаврилова О.І., Сергієнко О.А., казка «Красная шапочка» – учитель 

Сергієнко О.А., казка «Гуси-лебеді» – учитель Гора Н.Я., Шевченківські читання – учитель 

Клєвцова О.В.). 

Під час проведення тижня «Безпека життя» були проведенні зустрічі з працівниками 

ДАІ, МНС України, конкурс стіннівок, малюнків. 

На тематичному тижні «Я і Україна» було проведено: 

 Конкурс на кращого читця віршів про Україну (учителі Савченко Г.О., Одновол 

О.М., Клєвцова О.В., Гора Н.Я.), 

 Виставка малюнків та газет «Україна - наш рідний дім», 

 Відкритий виховних захід «Міс осінь» (учителі Сергієнко О.А., Гаврилова О.І. 

Залюбовська І.В.), 

 Вікторина «Хто краще знає свій край»(учителі Макушенко Т.Г., Кукса В.М.). 

Учні початкових класів взяли участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кенгуру». 

У осінньому турі конкурсу «Колосок» взяли участь 25 учнів, із них 15 отримали грамоти та 

нагороди. У весняному турі взяли участь 32 учні. У математичному конкурсі «Кенгуру» взяли 

участь 15 учнів 3-4 класів. 

Таким чином, різноманітні форми роботи сприяли оптимізації навчально-виховного 

процесу, впровадженню інноваційних педтехнологій, розвитку творчого потенціалу вчителя й 

учня. 

Протягом 2011-2012 н.р. всю діяльність методичного об’єднання вчителів української 

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

доктрини розвитку освіти, Державної програми «Учитель», Концепції профільного навчання, 

Галузевої програми вивчення української мови в школах національних меншин. 

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

Міжнародному дню рідної мови (учитель Пастушенко Т. О.), конкурс дитячих малюнків «О 

слово рідне, хто без тебе я?» (учитель Тараненко Л. В.). 

Учні школи стали учасниками шкільної та міської олімпіад з української мови та 

літератури, а також шкільного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. 

Учитель Лазоренко Н. І. провела шкільний конкурс творчих робіт серед учнів 11-х 

класів, присвячений Дню соборності України, переможниця якого, учениця 11-А класу Герус 

Олена, взяла участь у міському конкурсі. 

Традиційно до Шевченківських днів було проведено ряд 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.). 
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Учениця 8-Б класу Камінська Анна стала учасницею міського конкурсу на краще 

читання творів Т. Г. Шевченка. 

Разом із бібліотекарем Мальцевою Т.М. учителі Величко Н.В. та Лазоренко Н.І. 

підготували учнів 6-7 класів Винокура Віталія, Бандуренко Мілану, Старченко Євгенію, 

Тертишник Кристину, які взяли участь у міському конкурсі творчих робіт на тему «Казка про 

мрію». 

Таким чином, протягом 2011-2012 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. 

У 2011-2012 н. р. методичне об’єднання вчителів російської мови і 

літератури працювало над проблемою «Розвиток творчого потенціалу учителя та учня. 

Використання інтерактивних методів навчання на уроках російської мови та літератури при 

формуванні та розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості». 

На сучасному рівні, з використанням комп’ютерних технологій були проведені відкриті 

уроки «Опис інтер’єру» (6-Б клас, учитель Коник О.М.), «Опис картини І.Грабаря «Лютнева 

блакить» (5-Б клас, учитель Миколенко С.І.). 

Мета вчителів кафедри – активізувати роботу кожного учня, формувати комунікативні 

компетенції, досягати позитивних перспектив. 

Результатом творчої роботи є досягнення учнів, які стали призерами 2-го і 3-го етапів 

Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури: Галдак Катерина (9-В клас, учитель 

Борщик О.М.), Дідюк Ю. (11-Б клас, учитель Пальчун В.В.). 

У 2011-2012 н.р. було покращено матеріальну та дидактичну базу кабінету російської 

мови комп’ютером і методичними розробками. Методичний куточок поповнюється 

рекомендаціями МОН України та КМНМЦ. На засіданнях методичного об’єднання 

обговорювались питання «Відповідність оцінювання знань та навичок учнів до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень», «Педагогічна технологія - техніка реалізації навчального 

процесу. Класифікація педагогічних технологій». 

Методоб’єднання ставить перед собою нові завдання: 

 використовуючи сучасні педтехнології, 

 формувати гуманістичне світосприйняття, 

 розширювати культурно-пізнавальний інтерес учнів, 

 виховувати повагу до традицій свого народу, 

 сприяти становленню громадянина України. 

У 2011– 2012 н.р. вчителі англійської мови працювали над проблемою «Формування 

життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення англійської мови». 

Методичне об’єднання працювало, керуючись нормативними документами МОН 

України, методичними рекомендаціями міського науково-методичного центру. 

Вчителі англійської мови виступали на шкільних педрадах («Інтеграція навчально-

виховного процесу у діалоговому спілкуванні» - учитель Мовчан А.В.), відвідували міські 

заходи (семінар «Вербально-зорові опори та їх використання для формування вмінь 

монологічного мовлення» - учитель Гамалій С.О.), брали участь у обласному тренінгу з 

волонтерами Корпусу Миру «Планування та управління проектами» (учитель Лубенець С.В.) 
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З другого семестру у школі працює волонтер з Корпусу Миру Лорен Хосп. Вона залучає 

учнів до активної участі в учбовому процесі, а також у позашкільних заходах. Лорен Хосп 

організувала в школі Клуб англійської мови для учнів 7-8 класів, де діти набувають практичних 

навичок володіння англійською мовою. Співпраця вчителів англійської мови з волонтером 

покращує процес навчання англійській мові. 

Різні форми роботи з учнями (рольові ігри, драматизація, метод проектів, аудіо 

матеріали тощо ) дають гарні результати у засвоєнні англійської мови, про що свідчать успіхи 

учнів у міській олімпіаді. Учениця 10-Б класу Дідюк Юлія посіла 3 місце, а учениця 8-Б класу 

Одінцова Анастасія - 2 місце (учитель Бондар О.В.) 

У наступному році роботу методичного об’єднання слід спрямувати на: 

 Застосування інноваційних технологій та інтерактивних методик. 

 Підвищення рівня володіння англійською мовою шляхом залучення дітей у клуб 

іноземної мови, співпрацюючи з волонтером Корпусу Миру Лорен Хосп. 

 Сприяння творчому розвитку учнів. 

 Створення сайту методичного об’єднання. 

Учителі математики, фізики, інформатики в 2011-2012 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 методичного об’єднання обговорювались практичні питання: «Вивчення 

вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення шкільної документації», 

«Використання сучасних форм і методів діагностики на уроках при підготовці до державної 

підсумкової атестації», «Використання краєзнавчих матеріалів у викладанні предметів фізико-

математичного циклу», «Форми і методи роботи з обдарованими дітьми». 

У вересні відзначався день народження нашого земляка Михайла Васильовича 

Остроградського. Учителі математики підготували і провели бесіди з учнями про життя і 

діяльність славетного математика, відвідали батьківщину вченого. 

У вересні відбулася дистанційна інтернет-вікторина «Безпечний Інтернет», що була 

організована для учнів 7-х класів компанією «Київстар», де вчителі інформатики забезпечували 

технічну та організаційну підтримку. 

Учителі інформатики разом з учнями 10-х – 11-х класів брали участь у конкурсі на 

кращу мультимедійну розробку «Інформатика в мультяшках» при Кременчуцькому інституті 

Дніпропетровського університету економіки і права імені Альфреда Нобеля (переможець 

конкурсу – Мінтюк Віталіна, 10-Б клас). Проводять онлайн навчання для підготовки до 

олімпіад з програмування, уроки по роботі з сайтом ЗНО для учнів 11-х класів. Підготували 

матеріали для конкурсу журналу «Заступник директора школи» у номінації «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу». 

Кожний рік 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, нехай поки маленьких, відкриттів. У 2012 році в ньому брало 

участь 82 учні з 2 по 11 клас. Наші учні вперше брали участь і в таких конкурсах як «Бобер» з 

інформатики (12 учнів з 5 по 11 клас) та «Левеня» з фізики (34 учні з 7 по 11 клас). Такі 
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конкурси можна вважати масовими заходами стосовно впровадження тестування у вітчизняну 

освіту. 

За результатами міських предметних олімпіад 3 місце з програмування – Зданєкін 

Богдан, 8–А клас (учитель Лагута С.М.) 

Плідно працює методичне об’єднання вчителів хімії та біології. 

Учителі брали активну участь в різноманітних шкільних заходах. Провели тиждень хімії 

та біології, під час якого було організовано інформаційну панораму на тему «Хвороба 

цивілізації - туберкульоз» для учнів 6-9 класів (Панасюженкова Т.О.) 

Учитель Артеменко Т.В. на високому рівні проводить роботу з обдарованими дітьми. 

Учні посіли призові місця в міських та обласних олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких 

робіт МАН з біології, валеології та екології. 

Учителі брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах з екології та конкурсі 

«Колосок», засіданнях міських МО, семінарах, що сприяє підвищенню методичних здібностей 

педагогів. 

Протягом 2011-2012 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». 

Учителем історії Бажан Т.І. підготовлено та проведено відкритий інтегрований урок у 

10-А класі (правознавство + інформатика), урок- узагальнення «Основи теорії держави і права». 

Учні Тетяни Іванівни брали участь у конкурсі «Історія України і державотворення». Учень10 – 

Б класу Пузир В’ячеслав став переможцем на міському етапі та брав участь в обласному етапі 

конкурсу. За результатами образотворчого конкурсу «Податки - очима дітей» перші місця 

отримали: Чернякова Тетяна, 11- А клас і Узун Анна, 7- Б клас). Бажан Т.І. організувала 

тематичну виставку «Права дитини» та виставку, присвячену до 67-й річниці Дня Перемоги, 

тиждень історії та правознавства. 

Учні 9-11 класів учитель Совдус В.Г., брали участь у багатьох міських конкурсах. За 

підсумками конкурсу на кращу презентацію краєзнавчої роботи «Полтавський дивосвіт» 

туристично-краєзнавчий гурток «Компас» визнано переможцем в номінації «Організація 

краєзнавчої роботи в закладі освіти». 

Результативна робота вчителів з обдарованими дітьми: 

Міські олімпіади 

ІІІ місце з географії - Гришаніна Маргарита, 9-Б клас, учитель Гаркуша І.В. 

ІІ місце з географії - Лісний Назар, 10-Б клас, учитель Марченко В.М. 

ІІІ місце з правознавства - Галдак Катерина, 9 - В клас, учитель Бажан Т.І. 

Лісний Назар – учасник обласної олімпіади з географії. 

Міський етап конкурсу робіт МАН 

I місце з економіки - Бєлікова Ірина, 11-А клас, учитель Марченко В.М. 
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Вагомий внесок учителів фізичного виховання у підготовку учнів до спортивних 

змагань різного рівня: 

 «Патріот» - 1 місце (учителі В.В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 «Казацький гарт» - 1 місце (учителі В.В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 Естафета для випускників 11-х класів – 1 місце ( учителі В.В. Марченко, Л.Ф. 

Росолова). 

 Змагання з волейболу (юнаки) – 2 місце (учителі В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 Обласні змагання з міні-футболу – 3 місце (учитель Ю.С. Бардаєв.). 

 Змагання з шахів – 3 місце (учителі В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з волейболу (дівчата) – 5 місце (учителі В.В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з міні-футболу – 5 місце (учителі Ю.В. Лахно, Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з баскетболу (юнаки) – 5 місце (учитель Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з настільного тенісу – 7 місце (учителі В.В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з л/атлетикі – 10 місце (учителі В.В. Марченко, Ю.С. Бардаєв). 

У 2011-2012 навчальному році робота вчителів методичного об’єднання трудового 

навчання, технологій, креслення, музики, етики, образотворчого мистецтва була націлена 

на вирішення науково-методичної проблеми «Організація діяльності учнів на уроках з 

урахуванням профілізації навчання». Створення умов для формування творчої особистості та 

життєвої компетентності учнів». 

Всі вчителі методичного об’єднання використовують на своїх уроках сучасні методи 

навчання, індивідуальні, групові, колективні форми роботи, беруть активну участь у засіданнях 

педагогічних рад, фахових конкурсах виставках, семінарах. 

Учителі Лахно Ю.В., Бодрих О.О. брали участь у роботі журі міських олімпіад з 

трудового навчання, Друженко Ю.В.- член журі обласної олімпіади з креслення. За підсумками 

міських олімпіад: 

III місце з технічної праці – Кочерга Дмитро – учень 9-Б класу, вчитель – Бардаєв Юрій 

Станіславович. 

II місце з креслення – Бірюлін Богдан 9-А клас, учитель Друженко Юлія Володимирівна. 

II місце з креслення – Корольова Тетяна 11-А клас – вчитель Друженко Ю.В. 

Учитель Лахно Ю.В. та його вихованець Григоренко Олександр (10-А клас) брали 

активну участь у міському зльоті технічних талантів (юних науковців, техніків, винахідників та 

раціоналізаторів) на базі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер» з 24 по 

26 січня 2012 року і посіли почесне I місце. 

 Учитель Бодрих Оксана Олександрівна провела майстер-клас для вчителів 

Полтавської області. Тема «Нитковий дизайн». 

 Учителі Гладуненко Галина Михайлівна, Кириченко Рита Григорівна, Бодрих Оксана 

Олександрівна плідно працювали з обдарованими дітьми. 

Переконливі результати творчих конкурсів: 

Міський фестиваль новорічних прикрас «Зимові фантазії». 

 II місце (Сміюха Владислава) - керівник Гладуненко Г. М., 

 Диплом колективу школи за активну участь у проведенні фестивалю. 
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Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Збережи ялинку», конкурс-виставка 

«Новорічний вернісаж». 

 Грамота колективу школи за активну участь у пропаганді серед учнівської молоді 

руху за збереження хвойних дерев. 

Міський фестиваль вишивки «Полотно життя». 

 II місце (Тертишник Христина). 

Міський конкурс-виставка «Великодня радість». 

 8 грамот за активну участь у проведенні конкурсу. 

Міський конкурси дитячого малюнку «Здоровий образ життя та харчування». 

 Грамота за активну участь. 

Учитель образотворчого мистецтва Кириченко Рита Григорівна залучила своїх учнів до 

конкурсів «Кременчук - очима дітей», «Місто моєї мрії», «Податки – очима дітей», «Україна – 

футбольна країна», «Моя сім`я за безпеку дорожнього руху», «Космічні фантазії», «Моя 

Валентина», «Національний банк майбутнього», «Охорона праці – очима дітей», «Птахи та 

тварини». 

Учні школи також брали участь у майстер-класі «Лялька» (вчитель Бодрих О.О.), 

обласному конкурсі народних промислів (Сміюха Владислава, керівник Гладуненко Г.М.). 

Активну участь у житті школи беруть вчителі музики Жидельова Лариса Вікторівна та 

Дяченко Сергій Володимирович. 

Під керівництвом Жидельової Л.В. проведені літературно-театральні заходи : «Без книги 

немає бібліотеки» (6-б клас), новорічна вистава «Баба Яга проти» (8-Б клас), вистава «Суд 

Париса» (8-10 класи), «Свято неслухняних» (6-б клас). 

У проведеному 01.04.2012 р. міському конкурсі театральних колективів «Нащадки 

Мельпомени» вистава «Суд Париса» посіла І місце. 

Учитель Дяченко С.В. підготував з учнями 1-4 класів казкові вистави «Гуси-лебеді», 

«Вечорниці», «Бременські музиканти», «Червона шапочка». 

Дитячий вокально-хоровий колектив (керівники Олексійко Т.В. і Дяченко О.В.) – знов 

лауреат обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Веселка – 2012». Колектив 

нагороджений грамотою Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради. 

На базі школи проведено: 

 Обласний семінар директорів навчальних закладів Полтавської області. 

 Міський семінар з предмету «Захист Вітчизни». 

 Конкурс «Зірковий небосхил Кременчука». 

 Міський конкурс технічних талантів. 
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Ефективно працювали шкільні творчі лабораторії: 

 з проблеми «Впровадження гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі» 

(кер. Залюбовська І.В. – «учитель-методист»). 

 з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (кер. Трофимець 

Н.В. – «учитель-методист»). 

 з проблеми використання інтерактивних методів навчання з метою активізації 

пізнавальної діяльності учнів (кер. Клепікова Л.Ф. – «старший учитель»). 

У міському турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» брали участь учителі 

Росолова Л.Ф. і Кім Т.В. Їм оголошено подяку за участь у номінаціях «Фізична культура» та 

«Етика» відповідно. 

Учитель трудового навчання Бодрих О.О. є автором публікації: 

Газета «Трудове навчання» № 6 (42), червень 2011 року. Вкладка. Майстер-клас 

«Фриволіте». З досвіду роботи. (Сторінки 1-20). 

У жовтні 2011 року проведено засідання педагогічної ради навчального закладу, де 

педагогічний колектив був ознайомлений з Програмою інноваційного розвитку 

школи XXI століття «Оптимальний освітній вибір». (Відповідальна Корнієнко О.В.) 

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; 

 «Комплексна Програма профілактики злочинності на 2007-2011 роки», затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.03.2006 року; 

 «Оздоровлення та відпочинку дітей на період 2009-2011 роки», затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.04.2009 року. 

Головні напрямки виховної роботи, над якими працювала школа у 2011-2012 

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. 

З метою привернення уваги до проблем юнацтва 2011 рік в Україні оголошено роком 

інновацій, у зв’язку з цим виховною метою школи є система виховання: «Я – людина, патріот, 

громадянин, гуманіст, сім’янин». 

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

міського дитячого об’єднання «Армія добра». 
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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». Було проведено зустрічі зі свідкам подій Великої Вітчизняної 

війни Тараненко К.С., Мацак Т.Н. 

Учні школи брали участь у заходах: 

 Зустріч з дипломатами посольств Польщі. 

 Міський конкурс дитячого малюнку «Мої права». 

 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». 

 Мітинг, присвячений пам’яті загиблих у Афганістані. 

 Міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Зірковий небосхил Кременчука». 

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

 Міська акція «Хвиля доброти». 

 Мітинг, присвячений пам’яті загиблих у Афганістані. 

 Фестиваль аматорського відео- та фотозображень «Навкруги – миттєвості життя». 

 Відкритий молодіжний творчий (інтерактивний) конкурс. 

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

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

Завдяки плідній роботі вчителів результативна участь школярів у різноманітних 

конкурсах: 

 І місце у конкурсі «Нащадки Мельпомени» X ювілейного фестивалю мистецтв для 

дітей та підлітків «Кременчуцьке розмаїття» (керівник Жидєльова Л.В.); 

 І місце у міському конкурсі екологічних плакатів «Природа і люди», перемога у 

міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея» (учитель Погоріла 

С.К.); 

 перемога у міському етапі міжнародного конкурсу «Світ, зачарований тишею», ІІ 

місце у фотоконкурсі «Екологія рідного міста» у рамках Всеукраїнського конкурсу 

«В об’єктиві натураліста» (учитель Панасюженкова Т.О.) 

 І місце у виставці - конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Цей чарівний світ» 

(керівник Гладуненко Г.М.). 

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

команду до участі в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (ІІ 

місце) та команду до участі у міському етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежників. Учні школи показали знання культури поводження з вогнем, добре вивчили 

історію пожежної охорони та добровільного пожежного товариства в Україні. 

У міській Спартакіаді збірна школи посіла V місце. 

Особлива роль у виховній роботі відводилася духовному вихованню особистості, 

встановленню моральності людини. Громада школи проводила благодійні акції: «Серцем до 

серця», «Новорічний подарунок Св. Миколая». У процесі їх підготовки та проведення була 

тісна співпраця вчителів, учнів та їх батьків. 
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Учнів 10-А та 10-Б класів (класні керівники Рудська Т.К., Коваленко Т.А.) нагороджено 

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 Кууск Г.Ю. провела відкриті заходи, присвячені вшануванню 

пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, Дню визволення міста Кременчука від німецько-

фашистських загарбників та Дню Перемоги. 

Духовно-моральне виховання дітей та молоді вимагає зокрема формування навичок 

культури здоров’я, вміння здійснювати власний вибір на користь здорового способу життя. 

Тому 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», Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2007-2011 роки, Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

запобігання дитячої бездоглядності» у певній мірі сприяли стриманню негативних проявів 

серед учнів школи. 

Управлінням МВС України на Південній залізниці (лінійним відділом) на станції 

Кременчук зареєстровано одне адміністративне правопорушення серед учнів нашої школи 

(Перелигін В’ячеслав Володимирович, Кулішов Ілля Сергійович, Доган Михайло Махметович 

ст.184 ч.І КУпАП). 

Це свідчить про те, що адміністрація, педагогічний колектив школи повинні приділяти 

більше уваги виконанню наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06. 2010 року №631 

«Про вжиття вичерпних 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; приділяти також увагу 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 стоїть 5 учнів 5 - 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 

навчального року були проведені загальношкільні батьківські збори на правову тематику. 

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. На території школи інспектором 

кримінальної міліції Автозаводського РОВД с. Молодіжне Малишевським О.В. спільно з 

заступником директора з виховної роботи Совдусом В.Г., соціальним педагогом 

Дробишевською Д.А. регулярно проводились рейди «Подвір’я» з метою профілактики паління 

учнями на території школи та в громадських місцях. 
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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: 

При необхідності адміністрація школи інформує міський відділ освіти про 

правопорушення в школі та звертається у службу в справах неповнолітніх. 

У 2011 році на чотирьох учнів школи Мамон О.(8-Б), Кондратець О. (8-А), Кондратець 

В. (6-Б) та Губаренко Я. (5-Б) оформлялося подання в Кримінальну міліцію у справах 

неповнолітніх, Службу у справах дітей виконавчого комітету Автозаводського районної ради, 

Соціальну службу захисту сім’ї і молоді. Як наслідок – Губаренко Я. (5-Б) та Мамон О. (8-Б) 

відвідують школу, стали стриманішими та не допускають у своїй поведінці порушень. 

Звернення стосовно Кондратець О.(8-А) та Кондратець В. (6-Б) результатів не дали, змін на 

краще не відбулося. 

Більшість учнів залучені 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 для організації екскурсій та подорожей. 

Особливу увагу педагогічного колективу було звернуто на дотримання Державної 

символіки, Уставу школи, поновлення класних куточків. 

З метою проведення профорієнтаційної роботи та трудового виховання учнів було 

організовано: екскурсії до кондитерської фабрики «Рошен», кінної ферми та до музею НПЗ, 

екскурсії по вивченню рідного краю для учнів школи (міста Чигирин, Черкаси, Харків). 

З метою заохочення учнів в громадському житті школи: 

 Відзначено та нагороджено солодкими призами переможців конкурсу газет та 

учасників святкового концерту до «Дня захисника Вітчизни» та « 8 Березня»; 

 Відзначено та нагороджено грамотами та солодощами учасників міського фестивалю 

дружин юних пожежників; 

 Відзначено та нагороджено солодкими подарунками призерів Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; 

 Відзначено переможців конкурсу стінгазет та учасників святкового концерту до Дня 

вчителя; 

 Нагороджено грамотами та солодкими призами учасниць шкільного конкурсу «Міс 

осінь» серед учнів 9-11 класів. 

Протягом року школа тісно співпрацювала з дитячою бібліотекою №4. Завдяки цьому 

учні відвідали 17 цікавих виховних заходів. 

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. 

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». 
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Адміністрація школи постійно дбає про матеріальне заохочення колективу. Протягом 

року 97 членів колективу отримали грошові премії за створення позитивного іміджу 

навчального закладу та високі досягнення у навчально-виховного процесі. Матеріальну 

грошову допомогу отримали – 11 членів трудового колективу. Будуть оздоровлені в заміських 

таборах - 11 дітей учителів. 

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

оздоровлюється 100 учнів школи. З вересня 2011р по травень 2012 року на розрахунковий 

рахунок закладу надійшло 62993,00грн.грошових коштів в якості благодійної допомоги які 

було витрачено на покрашення матеріально – технічної бази закладу, а саме: 

 санітарно – гігієнічні, господарчі та будівельні товари – на загальну суму 5099,60 

грн. 

 канцелярські товари – на загальну суму 1101,62 грн. 

 журнали – на загальну суму 111,00 грн. 

 канцелярські товари – на загальну суму 516,12 грн. 

 дез. послуги за вересень, жовтень, листопад, грудень – на загальну суму 719,98 грн. 

 пилочки та лобзики - на загальну суму 50,00 грн. 

 поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерів – на загальну суму 1350,00 

грн. 

 дезактоин – на загальну суму 20,00 грн. 

 термометри медичні – на загальну суму 116,00 грн. 

 фитинг фільтр – на загальну суму 50,60 грн. 

 поточний ремонт системи опалення – на загальну суму 495,39 грн. 

 талони на вивіз сміття – на загальну суму 1646,38 грн. 

 граблі віяльні, держак для грабель – на загальну суму 490,00 грн. 

 періодичні видання – на загальну суму 4619,90 грн. 

 капітальний ремонт внутрішніх приміщень - на загальну суму 10923,71грн. 

 стільці, лавки - на загальну суму 7716,00 грн. 

 альфадент – на загальну суму 175,00 грн. 

 м’ячи та сітки - на загальну суму 304,00 грн. 

 повірка вагів в їдальні – на загальну суму 300,00 грн. 

 кабель та лампи – на загальну суму 501,00 грн. 

 повірка вагів – на загальну суму 344,10 грн. 

 поточний ремонт електром’ясорубки – на загальну суму 1050,00 грн. 

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 3. 

5. Вивезено сміття 32 - куб.м. 

6. До роботи задіяно 105 чоловіка, техніки-одиниць 5. 

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

8. Відремонтовано дитячих та спортивних майданчиків 1, шт пофарбовано: турніків – 

15, ворота – 6, смуга перешкод -1, гімназійна стінка – 6, лабіринт – 1, бум – 1. 

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

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

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 2012-13 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. 


