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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 2012 – 2013 н.р. 

Керуючись Законом України «Про освіту», відповідно до річного плану роботи школи 

робота педагогічного колективу в 2012-2013 н. р. була спрямована на реалізацію стратегічних 

завдань Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України №244 від 

20.03.2008 «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні», та Концепції 

профільного навчання в старшій школі. 

В 2012-2013 н.р. в школі здобували освіту 907 учнів. Працювало 34 класи. За останні 

роки кількість учнів в навчальному закладі поступово зростає. 

Діяльність 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, 19 учнів школи стали 

призерами міських олімпіад. 

Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

за 2012-2013 навчальний рік 

 

Предмет Клас Місце П.І.учня П.І.Б. учителя 

Історія 
8-В 1 Коляда Ярослав 

Бажан Т.І 
10-Б 3 Щепаченко Владислав 

Українська мова і література 8-А 2 Вінокур Віталій Лазоренко Н.І. 

Російська мова і література 
11-Б 3 Дидюк Юлія Пальчун В.В. 

9-Б 3 Одинцова Анастасія Коник О.М. 

Англійська мова 

9-Б 2 Одинцова Анастасія Бондар О.В. 

10-Б 3 Лобарьова Юлія Гонза О.В. 

11-Б 3 Дидюк Юлія Бондар О.В. 

Біологія 
9-А 2 Савіцька Анна 

Артеменко Т.В. 11-А 3 Салакова Анастасія 

Екологія 9-Б 3 Мазя Вікторія 

Інформатика 
10-Б 2 Орап Данило 

Лагута С.М. 
9-А 3 Зданєкін Богдан 

Інформційно-комунікативні 

технології 
11-Б 2 Мінтюк Віталіна 
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Географія 

10-Б 2 Грішаніна Маргрита Марченко В.М. 

11-Б 2 Лісний Назарій 
Гаркуша І.В. 

9-Б 3 Атаманюк Арина 

Правознавство 9-Б 3 Сухопар Ганна Бажан Т.І. 

Математика 4-А 3 Гринченко Павло Савченко Г.О. 

 

Згідно з наказом міського управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області № 06-о/д від 08 .01.2013 року «Про підсумки I (міського) 

етапу XXII Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН» переможцями та призерами міського конкурсу стали наступні учні школи: 

Секція екології 

Савицька Анна – 9-А клас, II місце, 

Мазя Вікторія - 9-Б клас, II місце, 

Міщенко Ольга - 9-А клас, III місце. 

Науковий керівник Никифоров В.В. Учитель Артеменко Т.В.  

Секція економіки, підсекція «мікроекономіка та макроекономіка» 

Атаманюк Арина – 9-Б клас, II місце. 

Науковий керівник Маслак О.І. 

Секція інформатики та обчислювальної техніки, підсекція «інформаційні системи, 

бази даних та системи штучного інтелекту» 

Пасічник Анна – 11-Б клас, I місце. 

Науковий керівник Лагута С.М. – учитель інформатики. 

Секція інформатики та обчислювальної техніки, підсекція «мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові програми» 

Орап Данило – 10-Б клас, I місце. 

Науковий керівник Лагута С.М. – учитель інформатики. 

Згідно з наказом міського управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області № 157 о/д від 08.05. 2013р. «Про підсумки участі шкіл міста в 

ІІІ (обласному) та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-

2013 н.р.» 3 учні посіли призові місця: 

IIІ місце з російської мови – Дидюк Юлія, 11 клас, учитель Пальчун В.В. 

ІІІ місце з географії –Лісний Назарій,11 клас, учитель Гаркуша І.В. 

IIІ місце з історії – Коляда Ярослав, 8 клас, учитель Бажан Т.І. 

3 учні школи – стали переможцями міського турніру з креслення. 

Пирхало Марія посіла І місце в обласному турнірі з креслення,учитель Друженко Ю.В. 

У 2013 р. 6 випускників школи нагороджені медалями (4 - золотими, 2 - срібною). 

Протягом 2012-2013 навчального року згідно з річним планом роботи здійснювався 

внутришкільний контроль за навчально-виховним процесом у школі, а також вивчено стан 

викладання предметів базового рівня: 
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 образотворче мистецтво в1-4 класах (наказ по школі № 425о/д від 24.10.2012р.), 

 українська мова в 5-8 класах (наказ по школі № 493о/д від 30.11.2012р), 

 англійська мова (наказ по школі № 529о/д від 27.12.2012р.), 

 фізичне виховання(наказ по школі № 118о/д від 18.03.2013р.) 

 креслення, трудове навчання та технології(наказ по школі № 127о/д від 20.03.2013р.) 

 трудове навчання в 1-4 класах (наказ по школі № 180 о/д від 23.04.2013р). 

Відповідно до плану роботи міського методичного центру було проведено вивчення 

стану викладання – художньої культури; фізичної культури; трудового навчання, технології і 

креслення та реалізації впровадження профільного та поглибленого навчання предметів. 

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. 

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використається 

можливість атестації педагогічних кадрів. 

У школі працюють 72 учителя. З них мають педагогічні звання – 26: 

 «учитель-методист» - 10; 

 «старший учитель» – 16; 

 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 55; 

 спеціалістів I кваліфікаційної категорії – 7; 

 спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 2; 

 2 педагога мають категорію «спеціаліст». 

У 2013 р. пройшли атестацію 28 педагогічних працівників. 

За результатами атестації педагогічних працівників: 

 встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 25, 

 встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст IІ категорії» - 1, 

 присвоєно звання «старший учитель» - 4. 

За результатами міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації 

«інформатика» учитель інформатики Сімакова О.Ю. посіла ІІ місце . 

На виконання програми «Інформатизація школи» творчою групою продовжено роботу 

шкільного сайту в мережі Інтернет, на ньому висвітлюється навчально-виховна робота закладу, 

постійно надаються консультації для учнів та батьків. 

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 2012-2013 н.р. свою майстерність підвищили 8 педагогічних працівників. 

З метою вдосконалення професійно-практичної підготовки педагогічних працівників 

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

 методичне об’єднання вчителів української мови та літератури – керівник Величко 

Н.В., 

 методичне об’єднання вчителів російської мови та літератури – керівник Коник О.М., 

 методичне об’єднання вчителів початкової школи – керівник Німіровська А.В., 

 методичне об’єднання вчителів англійської мови – керівник Гамалій С.О., 

 методичне об’єднання вчителів історії та географії – керівник Гаркуша І.В., 
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 методичне об’єднання вчителів хімії та біології – керівник Панасюженкова Т.О., 

 методичне об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики, креслення – 

керівник Данильченко О.І. 

 методичне об’єднання вчителів фізичної культури та ДПЮ – керівник Бардаєв Ю.С. 

 методичне об’єднання вчителів трудового навчання, музики, образотворчого 

мистецтва, етики, художньої культури – керівник Гладуненко Г.М. 

Члени методичного об'єднання вчителів початкових класів працювали над 

проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя й учня в процесі формування особистості 

готовою до конкретного вибору свого місця в житті». 

На засіданнях методичного об’єднання було розглянуто питання атестації, наступності у 

навчанні 4-5 класів, результати роботи з обдарованими дітьми, рефлексивної діяльності 

вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно-

педагогічними вміннями вчителів. 

Ознайомлено вчителів з нормативно-правовими документами щодо організації на-

вчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальними проблемами методики викладання 

шкільних дисциплін, інформацією стосовно проведення навчальних, позакласних занять. 

У період між засіданнями вивчено й впроваджено в практику досягнення психолого-

педагогічної науки, перспективний педагогічний досвід, проведено методичні тижні, тематичні 

виставки дитячих робіт. 

Для реалізації поставлених задач була проведено наступну роботу: 

 учителі початкових класів Залюбовська І.В.,Кукса В.М., Дерябина А.К., Гора Н.Я. 

Трофімець Н.В., Клєвцова О.В., Макушенко Т.Г., Одновол О.М. провели 12 відкритих 

уроків для студентів педагогічного училища та вчителів школи. 

 протягом року проведено різноманітні виховні заходи: «Золота осінь» (Залюбовська 

І.В.), «Свято Осені» (Кукса В.М.), «Проводи зими. Свято Масляної» (Макушенко Т.Г.), 

«Свято української пісні» (Мовчан А.В.), музичні казки «Лантух яблук» (Гладишева 

Н.В.), «Нові бременські музиканти» (Одновол О.М.), «Муха Цокотуха» (Дерябина А.К.) 

В період місячника з охорони праці проведено тематичний тиждень «Безпека життя». 

Під час проведення тематичного тижня учителями школи були організовано зустрічі з 

працівниками ДАІ, МНС України, учні відвідали пожежну частину та ознайомились з роботою 

працівників МНС. 

Крім того учні початкової школи взяли участь у святкуванні ювілею А.С.Макаренка та 

відвідали його музей. 

Таким чином через різноманітні форми роботи оптимізовано навчально-виховний процес 

та впроваджувати інноваційні педтехнологій. 

Протягом 2012-2013 н.р. всю діяльність методичного об’єднання вчителів 

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

Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання. 

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

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

слово рідне, хто без тебе я?» (учитель Фидря Н. В.) 

Учні нашої школи стали учасниками всеукраїнського мовно-літературного конкурсу 

імені Т. Г. Шевченка, а також брали участь у ІІ етапі ХІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика. 

Традиційно до Шевченківських днів було проведено ряд заходів: 



5 
 

 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 

Лазоренко Н. І.). 

Учениця 9-Б класу Богомаз Софія (учитель Величко Н. В.)стала учасницею міського 

конкурсу на краще читання творів Т. Г. Шевченка. 

27 лютого 2013 року на базі нашої школи на високому методичному рівні пройшов 

семінар для вчителів міста на тему: «Урахування індивідуально-психологічних особливостей 

учнів при вивченні української мови та літератури». Під час семінару вчителі кафедри провели 

відкриті уроки: «Творення і правопис неозначених та заперечних займенників» (6-В клас, 

учитель Фидря Н. В.) та «Правопис складних прийменників» (7-Б клас, учитель Величко Н. В.). 

Спираючись на кращі традиції педагогічної думки, враховуючи новітні педагогічні 

технології, методичне об’єднання вчителів російської мови і літератури працювало над 

проблемою «Розвиток творчого потенціалу учителя та учня. Використання інноваційних 

методів навчання на уроках російської мови та літератури.» 

Вчителі володіють різноманітними новітніми методами діалогового спілкування, 

вважаючи учнів спільниками на їхньому шляху до пізнання оточуючого світу. На сучасному 

рівні, з використанням комп’ютерних технологій було проведено відкриті уроки: «Зображення 

Запорозької Січі» у повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба» (8 клас Пальчун В. В.), урок-прес-

конференція за романом О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (10 клас Борщик О. М.). 

Вчителі творчо підходять до визначення типу своїх уроків та методів, які застосовують у 

роботі: це уроки-проекти, літературні салони, уроки з використанням ігрових технологій, 

бінарні уроки, уроки-діалоги, уроки поглибленої роботи над текстом художнього твору. Серед 

найпоширеніших методів, які застосовують вчителі, тести, вікторини, інсценування, робота у 

постійних та ротаційних групах, взаємоперевірка, складання схем, творчі завдання, нові методи, 

які роблять навчання цікавим та ефективним: «дерево рішень», «обличчям до обличчя», «свій 

серед чужих», «займи позицію», «круглий стіл». 

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських інтернет-вікторинах «Русский 

медвежонок» та «Лукоморьє». 

На уроках літератури та у позакласній роботі було проведено ряд заходів до ювілейних 

дат: «Бородинська битва у творчості російських письменників та поетів» (виставка до 200-

річчя), конкурс літературних творів до ювілею М. Цвєтаєвої. 

У 2012– 2013 н.р. вчителі англійської мови працювали над проблемою «Формування у 

учнів життєвих компетентностей у процесі вивчення англійської мови». 

Вчитель Бондар О.В брала участь у підготовці педради : «Оцінювання знань. Стимул чи 

покарання ?», а також є активним учасником у роботі творчої групи з проблеми навчання у 

першому класі. 

Протягом навчального року вчителі кафедри проводили консультації для студентів 

педагогічного училища з методики викладання англійської мови в початкових класах (Бондар 

О.В., Гамалій С.О, Мовчан А.В, Рудська Т.К) 

Вчителями кафедри Гамалій С.О, Лубенець С.В, Суботіним М.О . були проведено 

практичні заняття для учнів 8 –х класів по підготовці до IVетапу Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови у обласному таборі «Ерудит» для обдарованих дітей. 

Учні школи стали учасниками Всеукраїнськії олімпіади «Олімпус» та конкурсу 

«Гринвіч», де учень 5 – Б класу Рудській Олександр посів ІІ місце (вч. Рудська Т.К). 

На базі школи волонтерами Корпусу Миру для учнів і вчителів проведено конкурс 

творчого письма «Write On». Кращими визнано роботи учнів 10-Б класу Лобарьової Юлії та 

Орапа Данила. 
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Вчителями кафедри у 2012-2013 навчальному році проведено відкриті уроки та 

позакласні заходи: 

 «Моя улюблена іграшка» (2 – А кл. уч. Бондар О.В.); 

 Лорен Хосп підготувала вечірку Хеллоуін для учнів 9 – 11 кл.; 

 Учителі Бондар О.В., Лорен Хосп брали участь у розширеному засіданні 

англійського клубу «Ми – разом» у місті Комсомольск. 

Учителі математики, фізики, інформатики в 2012-2013 навчальному році працювали 

над проблемою «Реалізація концепції профільного  навчання. Використання інноваційних 

педагогічних технологій в процесі формування творчої особистості». 

До дня народження Михайла Васильовича Остроградського вчителями математики було 

проведено бесіди про життя і діяльність славетного математика, відвідано батьківщину вченого. 

У грудні вчителі математики провели тиждень педагогічної майстерності де 

продемонстрували свій досвід та педагогічні досягнення. 

 Вчителі інформатики Лагута С.М., Сімакова О.Ю. впроваджують в шкільний процес 

навчання - метод проектів . Метод проектів - це розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі. Проект носив назву «Особистість і історія» (спільний 

проект з вчителем історії Бажан Т. І.). 

Вчитель Сімакова О. Ю. брала участь у конкурсі на кращий мультимедійний проект 

«Будинок майбутнього», підготувала матеріали для конкурсу «Золотий фонд уроків 

Полтавщини», комплекс тестів для комп'ютерної перевірки знань для 10-11 класів, а також 

презентацій до уроків з програмування. 

У березні вчителі інформатики були активними учасниками Всеукраїнського 

конкурсу «Безпечний інтернет». 

Вчителі інформатики Сімакова О. Ю., Лагута С.М. брали участь у вебінарі «Впровадження 

навчальної програми з інформатики для 5 класу». 

В цьому навчальному році 100 учнів школи з 2 по 11 клас стали учасниками 

Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів «Кенгуру». 

Також 26 учнів брали участь в конкурсах «Бобер» з інформатики та «Левеня» з фізики. 

Такі конкурси можна вважати масовими заходами стосовно впровадження тестування у 

вітчизняну освіту. 

В квітні проведено тиждень наук фізико-математичного циклу. Проведений конкурс 

стіннівок та малюнків, в бібліотеці учням запропонували цікаву виставку, присвячену Дню 

космонавтики. 

У 2012-2013 навчальному році вчителі хімії та біології працювали над науково-

методичною проблемою «Вдосконалення форм та методів роботи спрямованих на пізнання 

навколишнього світу.» Проведено тиждень хімії та біології під час якого було організовано 

інформаційну панораму на тему «Хвороби цивілізації – туберкульоз» для учнів 6-9 класів 

(Панасюженкова Т.О.). 

В рамках екологічної акції «Збережемо природу» учнями школи продемонстровано 

можливість охорони довкілля від забруднення відходами з пластикових матеріалів. 

Вчитель хімії Жеглова В.Д. провела для учнів 9 класів позакласний захід  «Паління: 

ілюзії та реальність». 

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

Вчителі та діти були учасниками Всеукраїнського конкурсу «Колосок». 
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Протягом 2012-2013 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». 

 Вчителем історії Бажан Т.І. підготовлено та видано методичні посібники: 

 «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні суспільних наук» 

 «Трудове право в таблицях і схемах» 

 Проведено майстер-клас для вчителів міста з курсу «Людина і світ» з теми «Конфлікти». 

 Для вчителів школи проведено відкриті уроки: 

 «Культура Київської Русі - першої половини ХІ ст.» (7-Б клас) 

 Урок – захист проектів «Особистість та історія» (11-Б клас) 

Учитель історії Бажан Тетяна Іванівна перемогла у міському конкурсі управління 

юстиції «Краща правова сторінка на веб-сайті навчального закладу». 

Учителями кафедри надано матеріал до методичного вісника «Метод проекту у 

викладанні суспільних наук». 

Протягом року проведені тематичні виставки « Права дитини», «До дня визволення міста 

Кременчука», «9 травня – День Перемоги». 

Учитель географії Гаркуша І.В. представила на конкурс науково-дослідницьку роботу 

«Геологічними стежками м. Кременчука» та посіла ІІ місце, також брала участь в експедиції 

«Моя Батьківщина – Україна» 

Учитель історії Душин Ю.О. провів позакласний захід у 6-Б класі до Дня визволення 

рідного міста від німецько-фашистських загарбників та конкурс малюнків серед учнів 6-х 

класів присвячені Дню Перемоги. 

Як результат роботи з обдарованими учнями є перемоги у міських та обласних 

конкурсах, вікторинах. 

Галдак Катерина, ученця10-Б класу, посіла І місце в інтернет-вікторині з правознавства 

«Права дитини», вчитель Бажан Т.І. 

У 2012-2013 навчальному році вчителі фізичного виховання працювали над 

проблемою «Формування здорового способу життя» 

Протягом року спостерігається вагомий внесок учителів фізичного виховання у 

підготовку учнів до спортивних змагань різного рівня: 

 «Патріот» - 1 місце (В.В. Марченко). 

 Естафета кубок випускника 11 класів - 3 місце (Ю.С.Бардаєв). 

 Змагання з волейболу (юнаки) - 4 місце ( Ю.С. Бардаєв). 

 Обласні змагання з міні-футболу - 1 місце (Ю.В. Лахно). 

 Змагання з шахів - 2 місце ( А.А. Зозуляк). 

 Змагання з волейболу (дівчата) - 1 місце ( Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з баскетболу (юнаки) - 4 місце (Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з баскетболу (дівчата) - 4 місце (Ю.С. Бардаєв. Л.В. Москаленко). 

 Змагання з настільного тенісу - 7 місце ( Ю.В. Лахно). 

 Змагання з легкої атлетики - 5 місце ( Ю.С. Бардаєв). 

 Змагання з шахів «Біла тура» - 4 місце (А.А. Зозуляк). 

У загальному заліку школа посіла IV місце у міський спартакіаді. 

У 2012-2013 навчальному році робота вчителів методичного об’єднання трудового 

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



8 
 

спрямована на вирішення науково-методичної проблеми « Організація учбової діяльності на 

уроках з урахуванням профілізації навчання . Створення умов для формування творчої 

особистості та життєвої компетентності учнів». 

В вересні 2012р учитель трудового навчання Бодрих О. О. провела майстер-клас для 

вчителів трудового навчання м. Полтави в рамках засідання обласної дослідницької групи з 

«Фриволіте». 

Протягом року вчителями кафедри проведено відкриті уроки: 

 «Загальні відомості про оздоблення одягу. Види та способи оздоблення одягу. Матеріали 

та інструменти, необхідні для виготовлення оздоблення» 7-Б кл (вчитель Бодрих О.А.) 

 «Технологія виготовлення м’якої іграшки» 6-В кл( вчитель Гладуненко Г.М.) 

 «Оздоблення виробів художнім випалюванням » 6-Б кл (вчитель Лахно Ю.В.) 

 «Урок – професійна проба. Вибір машинобудівних професій» 11-Б кл. (вчитель 

Друженко Ю.В.) 

 «Героїчний образ у творчості Бетховена»7-А кл. (вчитель Дяченко С.В.) 

Учні школи під керівництвом вчителів Кириченко Р.Г,Бодрих О.О.,Гладуненко Г.М, 

Жидельової Л.В, Дяченко С.В. брали активну участь у конкурсах, виставках міського, 

обласного та всеукраїнського рівнів. 

Учениця 10-А класу Сміюха Владислава за підсумками Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

отримала диплом третього ступеня. (вчитель – Гладуненко Г.М.) 

Учні школи посіли II-місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі плакатів «Молодь 

обирає здоров’я» (вчитель Кириченко Р.Г.) 

Учениця 8-Вкласу Юхим Олександра посіла II місце у обласному заочному конкурсі 

юних дизайнерів «Космічні фантазії» (вчитель Кириченко Р.Г.) 

Учениця 10-А класу, Березенська Валерія , посіла I місце у заочному фотоконкурсі 

«Лідер» (вчитель Бодрих О.О.) 

Учні школи під керівництвом Кириченко Р.Г. брали участь у конкурсах малюнків до Дня 

міста Кременчука, міському конкурсі вітальних листівок до Дня Святого Валентина. 

Учні школи під керівництвом Дяченко С.В стали учасниками у фестивалі-конкурсі 

патріотичної пісні. 

Учасники театру «Ку-Ка-Рям–Ба» учні 9-11 класів під керівництвом вчителя Жидельової 

Л В. посіли I місце у міському конкурсі театральних колективів «Нащадки Мельпомени». 

Вокальна група під керівництвом Дяченко С.В. отримала диплом Конкурсу колективів 

художньої самодіяльності «Зірковий небосхил Кременчука». 

Учениці Репринцева Дарина та Братчун Софія під керівництвом Гладуненко Г. М. брали 

участь у міському конкурсі з початкового технічного моделювання молодих школярів в рамках 

фестивалю «Зимові фантазії» . 

Учні школи були активними учасниками міських етапів Всеукраїнських конкурсів 

«Збережи ялинку» та «Новорічний вернісаж». 

У 2012-2013 н. р. колектив школи працював над впровадженням Програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», яка 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 року №1243. 

Виховна робота школи була спрямована на реалізацію програм: 

 «Розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки», затверджена рішенням 

колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.02 2011 року; 
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  «Комплексна Програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки», затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.03.2011 року; 

  «Професійна орієнтація учнівської молоді Полтавської області на здобуття актуальних на 

ринку праці професій та спеціальностей у 2011-2014 роках», затверджена розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 30.03.2011 року; 

 «Безпека дорожнього руху на 2011-2014 роки», затверджена розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 30.03.2011 року; 

 «Оздоровлення та відпочинку дітей на період 2012-2014 року», затверджена головою 

облдержадміністрації від 29.02.2012 року; 

 «Правова освіта м. Кременчука на 2011-2015роки»; 

 Головні напрямки виховної роботи, над якими працювала школа в 2012-2013 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 умінь і навичок, які зменшують схильність молоді до 

ризикованої поведінки; 

 оновлення змісту й форм виховного процесу, передусім, шляхом застосування 

інноваційних педагогічних технологій. 

З метою привернення уваги до проблем юнацтва 2012 рік в Україні оголошено, роком 

спорту, у зв’язку з цим багато заходів були спрямовані саме на спортивний розвиток дитини і 

взаємопов’язані з виховною метою школи: «Я-людина, патріот, громадянин, гуманіст, 

сім’янин». 

У школі працює шкільне самоврядування, яке тісно співпрацювало в цільових проектах 

міського дитячого об’єднання «Армія добра». 

Протягом року активізувалася робота щодо патріотичного виховання учнівської молоді. 

Так кожного понеділка в школі проводилася інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України». 

Були проведені такі заходи: 

Зустрічі зі свідками подій Великої Вітчизняної війни Камишніковою Валентиною 

Трохимівною, Василиною Марфою Феодосіївною; 

Участь у зустрічах з дипломатами посольства Індонезії . 

Участь у заходах присвячених до Дня Толерантності. 

Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Моє рідне місто». 

Участь у міському етапі обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку «Професія моєї 

мрії». 

Участь в інформаційному ринзі «Європейська освіта українським школярам». 

Участь у міському цільовому проекті «Дитяча дипломатія». 

Участь у міському конкурсі малюнків «Мої права». 

Участь у міській акції «Хвиля доброти». 

Участь у мітингу, присвяченому пам’яті загиблих в Афганістані. 

Участь у «XI Асамблеї юних дипломатів». 

Участь у заходах присвячених до «Дня Європи» в Кременчуці. 
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Окрім цього, учителі підготували дітей до участі у різноманітних конкурсах: 

Шкільна команда «Кременчукчі» (кер. Кууск Ганна Юріївна) – посіла ІІІ місце у 

міському конкурсі КВК та узяли участь у дитячому фестивалі гумору «ВІЗГ» у складі команди 

«Бенін люст». 

Варто відмітити вчителя Бондар О.В, яка взяла активну участь у конкурсі від ГО «Рідне 

місто» «Ми клас», присвячений 70- річчю визволення міста Кременчука. 

Особлива увага протягом року приділялася питанням превентивного виховання учнів. 

Аналіз стану правопорушень, злочинності, суспільно небезпечних дій та бездоглядності серед 

учнів школи свідчить, що вжиті заходи на виконання «Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2011-2015 роки», затвердженої розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 30.03.2011 року та указу Президента України "Про додаткові заходи 

щодо запобігання дитячої бездоглядності» у певній мірі сприяли стриманню негативних 

проявів серед учнів школи. 

Але, на жаль, мають місце поодинокі випадки крадіжки речей. В учнів 10-Б класу 

Кочерги Дмитра та Котенка Микити були викрадено куртки на території школи. Зафіксовані 

бійки серед учнів школи. Так, учень 6-В класу Донда Костянтин травмував під час бійки 

Маленка Андрія, учня 6-А класу. Спостерігаються випадки розповсюдження злослів’я. 

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, 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 9 учнів 5 -11 класів. Двічі на місяць проходять засідання штабу з профілактики 

правопорушень за участю заступника директора школи з виховної роботи, соціального 

педагога, психолога школи, капітана міліції Каут Н.А. 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 виносяться на батьківські збори в 

класах. Протягом квітня-травня 2013 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 здоров’я та в 

позаурочний час класними керівниками. 

На території школи інспектором кримінальної міліції Автозаводського РОВД с. 

Молодіжне Каут Н.А. спільно із заступником директора з виховної роботи Совдусом В.Г. 

регулярно проводилися рейди «Подвір’я» з метою профілактики паління учнями на території 

школи та в громадських місцях. 

Розроблені й проходять заходи на виконання «Комплексної програми з профілактики 

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

диференційований підхід: класні керівники разом з соціальним педагогом проводять 

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

Психолог проводить індивідуальну роботу із всебічної діагностики, щоб знайти шляхи 

корекційної роботи з підлітками та надати практичні поради вчителям та батькам. 
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Протягом року були виконані всі заплановані заходи: щомісяця проводяться рейди 

«Урок», та «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: 

1-Б клас,- Живолук Ігор – Гаврилова О.І., 

5-В клас, - Мезіна Вероніка – Сімакова О.Ю., 

6-В клас,- Донда Костянтин – Коник О.М.; 

9-Б,- Мамон Олена, Кушко Микола – класний керівник Данільченко О. І., 

11-А клас,- Тіщенко Дмитро, Челишков Валентин, Челишков Владислав – Рудська Т.К. 

При необхідності адміністрація школи інформує міський відділ освіти про 

правопорушення в школі та звертається у службу в справах неповнолітніх. У 2012 році на 

батьків учнів школи 5-В класу Мезіну В., 9-Б класу Кушко М., Мамон О., 9-А класу Кондратець 

О., оформлялося подання до Кримінальної міліції у справах неповнолітніх, Службу у справах 

дітей виконавчого комітету Автозаводського районної ради, Соціальну службу захисту сім’ї і 

молоді . Як наслідок – Кушко Микола 9-Б клас, Донда Костянтин 6-В клас Тіщенко Дмитро, 

Челишков Валентин, Челишков Владислав 11-А кл. відвідують школу, стали стриманішими та 

не допускають у своїй поведінці порушень. А звернення відносно Кондратець О. 9-А кл , 

Кондратець В. 7-Бкл., та Мамон О. 9-Б кл. результатів не дало, тому відповідна правова робота 

продовжується. 

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 була 

організована екскурсія до кондитерської фабрики «Рошен», кінної ферми та до музею НПЗ 

учнів 5-А, 5-Б ,5-В, 6-А, 6-Б, 6- В, 7-А, 7-Б та 7-В класів, було організовано й проведено три 

екскурсії по вивченню рідного краю для учнів школи до Чигирина, Черкас, Харкова. 

З метою заохочення учнів до громадського 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 військово-

спортивної гри «Патріот»; 

 відзначено та нагороджено солодкими подарунками призерів міського фестивалю-

конкурсу «КВК»; 

 відзначено та нагороджено дипломами та солодкими подарунками призерів міського 

конкурсу шкільних театрів та конкурсу «Нащадки Мельпомени»; 

 відзначено переможців конкурсу стінгазет та учасників святкового концерту до Дня 

вчителя, «8 Березня». 

 нагороджено грамотами та солодкими призами учасниць шкільного конкурсу «Міс 

осінь» серед учнів 9-11 класів; 

 в березні місяці учні творчого об’єднання «Я - талант» під час звітувального 

концерту отримали подарунки та грамоти від Профспілкового комітету 

«Укртатнафта». 

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. 
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Матеріальну грошову допомогу отримали – 22 членів трудового колективу. 

Будуть оздоровлені в заміських таборах - 4 дітей працівників школи. 

Санаторно - курортні путівки отримали – 3 чол, 

Путівки для оздоровлення в водолікарні отримали – 2 чол. 

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

оздоровлюється 70 учнів школи. 

З вересня 2012 року по травень 2013року на розрахунковий рахунок закладу надійшло 

85544,00 грн. грошових коштів в якості благодійної допомоги які було витрачено на 

покрашення матеріально – технічної бази закладу, а саме: 

 Особові справи, журнали, канцелярські товари на загальну суму 12895,75грн. 

 Конус для спортивного залу на загальну суму: 336,00грн. 

 Поточний ремонт холодильної шафи на загальну суму 490,00грн. 

 бензокоса на загальну суму 1200,00грн. 

 Послуги з фізичної охорони на загальну суму 8250,00 грн. 

 Господарчі, електро, будівельні товари на загальну суму 16729,80грн. 

 Миючі засоби на загальну суму 3589,80грн. 

 Лавочки без спинки на загальну суму 3075,00грн 

 Канцелярські товари на загальну суму 7199,80 грн. 

 Костюми для театру на загальну суму 894,80грн. 

 Періодичне видання на 2013року на загальну суму 5002,60грн. 

 Штори для коридорів на загальну суму 14458,00грн. 

 Жалюзі на загальну суму 3082,08грн. 

 Грамоти, листи подяки , будівельні та господарчі товари на загальну суму 

1931,24грн. 

Також надійшла благодійна допомога від ПАТ «УКРТАТНАФТА» на загальну суму 

1500,00грн. для проведення звітного концерту. 

За 2012-2013 н.р. проведено: 

 роботу по реставрації входу в корпус №1; 

 ремонтні роботи в шкільній бібліотеці; 

 встановлення панелей на 4 поверсі корпусу № 2; 

 заміна світильників в кабінеті №19 корпусу №2; 

 заміна карнизів та тюлей на 3 поверсі корпусу №1 та 1,2,4 поверсі корпусу №2; 

 на території навчального закладу висаджено : 

 15 кущів ялівця козацького 

 10 кущів троянд 

 10 кущів самшиту 

 ремонт сцени в актовій залі . 

Слід зазначити, що 2013-2014 навчальному році потрібно спрямувати роботу колективу 

на оптимізацію навчально-виховного процесу, більше використовувати інноваційних 

педтехнологій з метою розвитку творчого потенціалу вчителя. 

Більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми та профілізації навчання. 

З метою покращення умов для формування творчої особистості, працювати над 

забезпеченням шкільних майстерень та учбових класів комп`ютерною технікою, зміцнювати 
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матеріально-технічне забезпечення уроків технологічного циклу, та працювати над вивченням 

та застосуванням нових форм і методів роботи з дітьми. Заохочувати учнів до участі в 

різноманітних конкурсах. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи колективу 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. 

Враховуючи зазначене, вважаю необхідним продовжувати вживати заходи щодо 

подальшого розвитку учнівського та батьківського самоврядування, педагогічному колективу й 

органам учнівського та батьківського самоврядування продовжити проводити спільні заходи 

щодо формування в учнів активної життєвої позиції. За підсумками діяльність навчального 

закладу за рік робота колективу була ефективною. 

         У 2013-2014 н.р. діяльність педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію Указу 

Президента України «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, Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції 

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

педагогів школи на нові звершення в освітній галузі. 


