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Відповідно до річного плану роботи школи методична робота педагогічного колективу  в 2016-

2017 н. р. була спрямована на Закону України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII, Закону 

України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 – XIV, Закону України «Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу» від 6 липня 2010 року № 2442–VІ та зміни до нормативної бази галузі освіти внесені 

Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 року:  

 Постанови № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 

 Указу Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні»; 

 Постанови Кабінету Міністрів 1України «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426; 

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392. 

Наказів Міністерства освіти і науки України: 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти» наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329.  

«Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»  наказ 

Міністерства від 07.11.2000 № 522 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту № 1352 від 30.11.2012 Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015. 

 В 2016-2017 н.р. в школі здобуває освіту 976 учнів в 34 класах.  

Діяльністьадміністрації, методичного кабінету, педагогічного колективу навчального закладу була 

спрямована на організацію навчально – виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів , 

здібностей , обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації. 
Розв’язанню науково-методичної проблеми сприяла плідна робота предметних методичних 

об’єднань, творчих груп. 

Завдяки цьому є результативною робота з обдарованими учнями.Так, згідно з розпорядженням  

Департаменту освіти  № 196 від 21.12.2016 року «Про підсумки участі шкіл міста в ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2016-2017 н.р.» 25 учнів стали призерами ІІ міського етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад : 

Предмет  Місце ПІП Клас Учитель 

Біологія 
 

ІІІ Покора Катерина  

9-А 

 

Артеменко Т.В. 

 

 
ІІІ  

Носенко Марія 

 

10-А 

ІІ Остапенко Єлизавета 11-А 

Екологія 
 

ІІ Бровко Юлія  

10-А 

Географія 
 

ІІІ Лемешко Сніжана 8-Б Гаркуша І.В. 

ІІ Ващук Олексій 11-А 

Економіка ІІІ Ємельянова  Дарина 11-А 

Історія 
 

ІІІ Покора Катерина  

9-А 

 

Бажан Т.І. 

Фізика 
 

ІІ Проскурня Віталій  

7-Б 

 

Головенська О.В. 

 Математика ІІІ Фігас  Ярослав 7-А 

Українська мова 

та література 
 

ІІІ Поддубей Єлизавета  

11-А 

 

Величко Н.В. 

 ІІІ Покора Катерина 9-А 

ІІІ Андрійчук  Анастасія 8- В Лазоренко Н.І. 

Англійська мова ІІ Мещерякова Дар’я  9-А Бондар О.В. 

 

 

Інформатика 
 

ІІ 

ІІ 

Зюнд Богдан 8-А  

Лагута С.М. 

 
Ємельянова  Дарина 11-А 

Інформаційні І Крупа Сергій 8-Г 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12/paran18#n18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0401-15/paran36#n36
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технології 
 

І Мороз Аліна 8-В 

ІІ Тарасова Катерина 11-А 

ІІІ Бандуренко Мілана 11-А 

ІІІ Рудський Олександр 9- Б Сімакова О.Ю. 

Трудове 

навчання 
 

ІІ Тарасова Катерина 11-А Петрівська А.О. 

 ІІІ Петрівська Руслана 9-А 

Російська мова І Покора Катерина 9-А Борщик О.М. 

ІІ Макарчук  Марія 10-  А Міколенко С.І. 

 

 Згідно з розпорядженням  Департаменту освіти  «Про підсумки I (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН» переможцями конкурсу стали : 

Ємельянова Дар’я – І місце в секції макроекономіка та мікроекономіка,  

учитель Гаркуша І.В., Покора Катерина, яка посіла ІІ місце  в секції ботаніка ,  

Мещерякова Дар’я - посіла ІІ місце в секції валеологія та Німіровський  Андрій – ІІ місце в секції 

лісознавство переможців підготувала учитель Артеменко Т.В.Згідно з розпорядженням  Департаменту 

освіти  «Про підсумки участі шкіл міста в ІІІ (обласному) та ІV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  у 2016-2017 н.р.» переможцями і призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад стали : 

  Покора Катерина  , яка посіла ІІІ місце з російської мови та літератури  

та Мещерякова  Дар’я – посіла І місце в олімпіаді з англійської мови.  

  У 2016- 2017н. р.  3 випускниці школи нагороджені медалями за високі досягнення у навчанні і одна  

учениця нагороджена медаллю за досягнення у навчанні. 

Робота  педагогічного колективу школи,  проведена за програмою виявлення та підтримки 

талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні 

результати. 

Методичні об’єднання вчителів спрямовували  роботу на розвиток пізнавальних інтересів  учнів,  

залучали здібних школярів до участі у інтелектуальних та творчих конкурсах,  спортивних змаганнях. 

Показником плідної праці є наступні результати: 

Мещерякова  Дар’я , під керівництвом учителя англійської мови Бондар О.В. стала переможницею  в 

обласному конкурсі – квесті юних перекладачів – екскурсоводів, серед молодих користувачів бібліотек 

області « Я розкажу вам про Полтавщину» ; 

Квасова Катерина , під керівництвом цього ж викладача  виборола перемогу міському конкурсі творчого 

письма «Райт он» 

Учні  Крупа Сергій ,Зюнд Богдан, Проскурня Віталій, Мороз Аліна, Лесік Софія, Комарова Валерія, 

Остролуцька  Дар’я , Каптан Юлія, Шаблій Артем, Міщерякова  Дар’я  

отримали високі результати в Міжнародній олімпіаді Nalanda  з російської, української та англійської 

мови , математики, біології та інформатики. 

Зюнд Богдан під керівництвом Клепікової Л.Ф. посів І місце в обласній предметній олімпіаді «Пролісок» 

Шкільна команда «Брусничка» ,   під керівництвом Гаркуши І.В. , на високому  рівні представила  м. 

Кременчук на обласному етапі Чемпіонату області з основ підприємництва  «Крок до бізнесу» . 

Переможницями та призерами  міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Збережи ялинку!» стали 

Петрівська Руслана,  під керівництвом Петрівської  А.О. , в номінації «Стилізована ялинка»;  

Левченко Інга ,  Волокова Олександра та Максюра Яна в номінації «Новорічна картина» під 

керівництвом Гладуненко Г.М. 

Активними учасниками цього конкурсу визначено  

в номінації  «вишивка бісером»  - Мочерняк Анастасія та Бочарова Марія; 

в номінації « ключниця  у техниці декупаж» -  Дивинець Микита; 

в номінації скарбничка – Яременко Андрій; 

в номінації вишивка – Рубан Дар’я; 

в номінації «в’язання гачком» - Бондар Мілана. 

В рамках міського фестивалю « Зимові фантазії» Петрівська Руслана посіла І місце в заочному 

фотоконкурсі та Ємельянова Олександра виборола І місце у конкурсі  юних дизайнерів. 

Щорічно  учень школи  Крупа Сергій  , під керівництвом   Лахно Ю.В. ,гідно представляє школу в  

міському зльоті  юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів в секції інформаційних та 



4 

комунікаційних технологій. 

Петрівська Руслана та Бетігов Дені стали переможцями  у літературно – краєзнавчому конкурсі «Пам'ять   

мого роду» до Дня великої Перемоги» 

Носенко Марія, під керівництвом  Совдус В.Г. посіла ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості "Ідея соборності України" в номінації "Історія України і 

державотворення": 

Покора Катерина виборола перемогу у міському конкурсі малюнків «Права дитини» (вчитель Бажан Т.І.) 

Протягом року спостерігається вагомий внесок учителів фізичного виховання у підготовку учнів до 

спортивних змагань різного рівня  свідченням цього є наступні результати участі шкільних команд у 

міській Спартакіаді: 

- команда з баскетболу(юнаки ) посіла І місце;  

- команда з футболу посіла ІІ місце; 

- команда з легкої атлетики завоювала  ІІ місце; 

- команда шахістів виборола ІІ місце; 

- команда з баскетболу ( дівчата) посіла  ІІІ місце; 

- команда з волейболу посіла ІІІ місце; 

       Пріоритетним у роботі навчального закладу є забезпечення цілеспрямованого, безперервного, 

особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності вчителя, науково-методичний 

супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти,  активізація інноваційного потенціалу 

педагогічного колективу. 

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використається можливість атестації 

педагогічних кадрів.  

У школі працюють 68 учителів. З них мають педагогічні звання - 26: 

● «учитель-методист» - 8; 

● «старший учитель» – 18; 

● спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 50; 

● спеціалістів I кваліфікаційної категорії – 4; 

● спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 2; 

● 6 педагогів мають категорію «спеціаліст»; 

●  6 педагогів мають категорію « молодший спеціаліст»; 

У 2016-2017н. р. атестовано 8 педагогічних працівників.  

З них:          

 отримали звання «старший учитель» - 2 чол. 

 підтвердили кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» - 5 чол. 

 підтвердили кваліфікацію «спеціаліст I категорії» - 1, 

 отримали кваліфікацію «спеціаліст I категорії» - 1, 

 отримали кваліфікацію «спеціаліст IІ категорії» - 1. 

      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. 

    З метою вдосконалення професійно-практичної підготовки педагогічних працівників протягом 

навчального року в школі працювали 9 методичних об’єднань: 

Методичне об’єднання  вчителів початкових класів , керівник  

Німіровська А.В., працювало  над проблемою «Розвиток творчих здібностей , формування особистості 

дитини на основі компетентнісного підходу під  час викладання предметів ». 

Вчителі  початкових класів  протягом року проводили різноманітні заходи, а саме:  

тематичний тиждень  за темою « Безпека життя»,  

учителі Мірошніченко О.В,  підготувала позакласний захід  «Свято Української  Родини», та Мовчан 

А.В. «Свято Української  пісні».  

 Традиційно на день Водохреща  учні 3 Г класу відвідали  військову частину   та привітали воїнів , які 

захищають нашу Батьківщину. В якості  подарунків учні принесли листівки і малюнки створені 

власноруч. 

  В рамках проведення тижня початкової школи Клєвцовою О.В., було проведено  вікторину   

« Мандруємо Україною»  та  Гавріловою О.І. « Символи рідної Батьківщини». До дня цивільного 

захисту населення   вчителями Мокрою І.В. та Куксою В.М., були проведені відкриті уроки . 

 Для розвитку акторської майстерності спільно з учителями музичного мистецтва Дяченко С.В.  та 

Жидельовою Л.В. були поставлені казки   
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на базі 2-Г класу класний керівник Німіровська А.В-  « Зайчикова хатка»,  

на базі 4-Вкласу класний керівник Клєвцова О.В. – « Червона шапочка»     

на базі 2-Б класу класний керівник Гладишева Н.В. – «Різдвяна рукавичка»  

на базі 3-Б класу класний керівник Мірошніченко О.В.- «Колосок»,  

« Лисичка та журавель»,на базі 4-Б класу класний керівник Одновол О.М. «Мишиний  бунт»  

      У  2016-2017 навчальному  році вчителі хімії  та біології , керівник Панасюженкова Т.О., 
працювали над науково - методичною проблемою  

«Вдосконалення форм та методів роботи спрямованих на пізнання навколишнього світу.» 

В цьому навчальному році вчитель Артеменко Т.В. продовжила роботу з обдарованими учнями. 

 Протягом  року   вчителі хімії  та біології   активно працювали над  вихованням у учнів інтересу до 

вивчення хімії  та біології .  

    А саме вчитель хімії , Панасюженкова Т.О. , провела відкритий урок на тему: «Реакція іонного обміну» 

з використанням інтерактивних технологій, презентацій підготовлених учнями як засіб реалізації 

здібностей учнів. 

Оберюхтіна В.В. провела відкритий урок на тему: «Органи чуття та їх значення». 

Протягом року працювала лекторська група «Збережи здоров’я на все життя». До  складу якої  увійшли 

Бровко Анна, Кіптіла Римма, Кузнєцов Іван, Сусик Марія, Петрівська Руслана. Члени цієї групи провели 

лекції для учнів 7 та 8 класів на тему: «СПІД – загроза людства», «Молодь проти наркотиків», «Здоров’я 

дітей - здоров’я нації» .   

На протязі 2016-2017 н. р. робота методичного об’єднання  вчителів історії, правознавства та 

географії  під керівництвом Гаркуши І.В. була спрямована на реалізацію проблеми «Підвищення 

ефективності уроків історії, правознавства, географії та економіки через використання інноваційних 

педтехнологій, нестандартних форм роботи; створення умов для успішного життєвого самовизначення 

учнів». 

  На протязі навчального року працювала творча лабораторія по впровадженню методу проектів в 

навчальний процес в складі вчителів Бажан Т. І., Лагути С. М. та Сімакової О. Ю.  Проведена робота над 

проектом з історії України  «ЗНО –2017. Історія України. Факти. Події. Особистості». Використання 

методу проектів дало можливість повторити значну кількість історичного матеріалу з метою підготовки 

до ЗНО – ДПА. Результатом спільної роботи вчителів та учнів стали учнівські презентації, які можна 

використовувати при підготовці до ЗНО – ДПА.  

 3 лютого 2017 року відбувся інтегрований  урок - захист проектів з курсу «Історія України»  (вчитель 

Бажан Т. І.)  та  спецкурсу «Основи інформаційних технологій»(вчителі Лагута  С. М. та  Сімакова О. Ю.)  

в 11 – А  класі . 

Гаркуша Ірина Вячеславівна працювала в творчій групі вчителів географії міста над темою: 

«Використання кейс-технологій на уроках географії», де розробляла уроки та впроваджувала їх в освітній 

процес, результати досвіду були опубліковані в випуску "Методичного вісника" КМНМЦ (географія, 

економіка). 

В рамках участі в міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» - 

за напрямом «Геологічними стежками України»: пошуковий загін «Олімп» під керівництвом Гаркуші І.В. 

представили науково-дослідницьку роботу «Геологічні особливості та пам’ятки рідного краю» де були 

визнані лауреатами міського етапу. 

У 2016-2017 навчальному році вчителі фізичного виховання та Захисту Вітчизни , під керівництвом 

Бардаєва Ю.С., працювали над проблемою «Формування здорового способу життя» 

Протягом року проведено спортивні змагання  різного рівня: 

● Олімпійський урок 1-11 класи 

● «Старти надій» 3- 4 класи  

● Першість школи з футболу серед учнів 5-7 класів  

● Першість школи з футболу серед учнів 8-9 класів 

● Першість школи з баскетболу серед учнів 10-11 класів 

● Першість школи з баскетболу серед учнів 5-7 класів 

● Першість школи з малюкболу серед учнів 5-8 класів 

● Першість школи з волейболу серед учнів 10-11 класів 

● Першість школи з шахів серед учнів 7-11 класів 

● Змагання з легкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона   В. Кисельова 

● Легкоатлетична естафета до Дня міста 

● Легкоатлетична естафета до Дня Перемоги. 
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Протягом  2016-2017 н.р. всю діяльність методичного об’єднання  вчителів української мови і 

літератури  під керівництвом Величко Н.В. було спрямовано на виконання Закону України «Про 

мови», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання та реалізацію проблеми 

«Урахування індивідуальних психологічних особливостей учнів при вивчення української мови та 

літератури» , а також на патріотичне виховання учителями кафедри  Фидрею Н. В. та Лебідь О. І. на 

високому рівні  було проведено  заходи, присвячені Дню української писемності та мови  та 

Міжнародному дню рідної мови.  

Традиційно до Шевченківських днів було проведено шкільний конкурс «Шлях до  Тараса» на 

краще читання віршів Кобзаря . Переможець шкільного етапу  конкурсу, учень 8-Б класу Журба Андрій 

став лауреатом міського етапу конкурсу.  

17 березня 2017 року на базі нашої школи успішно проведено практичну частину для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, учителів української мови та літератури. Цікавими й змістовними, 

насиченими інноваційними методами, прийомами були уроки вчителів Лазоренко Н.І. у 6-В класі урок  за 

темою «Узагальнення знань про займенник» з використанням ІКТ, на якому вперше в нашому місті було 

продемонстровано використання інноваційних  технологій при вивченні української мови, зокрема 

роботу з «хмарними»  ресурсами., а також  Пастушенко Т.О. провела урок української літератури на тему 

«Добре тому жити, хто вміє дружити» в 6-Г класі.  

У травні було  проведено шкільний конкурс творчих робіт серед учнів 8-9 класів, присвячений 

Дню пам’яті та примирення з нагоди 72-ої річниці завершення Другої світової війни та перемоги над 

фашизмом.  Дві найкращі роботи – листи ветерану на тему «Дякую за…», які написали Андрійчук 

Анастасія   (8-В клас, учитель Лазоренко Н. І. )   та Покора  Катерина  (9-А клас,  учитель Величко Н. В.) 

– взяли участь у міському конкурсі, в якому лист Покори Катерини отримав найвищу оцінку. 

Спираючись на кращі традиції педагогічної думки, враховуючи новітні педагогічні технології, 

методичне об’єднання вчителів російської мови і літератури, керівник Пальчун В.В., протягом 

2016-2017 навчального року працювало над проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня. 

Використання інтерактивних методів навчання на уроках російської  мови та літератури при формуванні 

та розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості». 

Протягом 2016-2017 навчального року провели ряд заходів, а саме : 

 Борщик О. М.,  Пальчун В. В. та  Миколенко С. І.  до Дня міста провели   конкурс творів серед 

учнів 5-7 класів  за темою «Моє рідне місто Кременчук»   

 А вчителі Коник О. М., Коробов В. В. провели конкурс читців серед учнів 5-6 класів   

 Члени методичного об’єднання брали активну участь у роботі міських семінарів. Так на базі нашої 

школи в січні 2017 року було проведення засідання міської творчої лабораторії учителів 

російської мови. Учителі кафедри Борщик О. М., Коник О. М., Коробов В. В. провели майстер-

класи на тему «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови».  

Протягом Тижня російської мови та зарубіжної літератури учителі  

Пальчун В. В., Коник О. М., та Миколенко С. І. провели позакласний захід серед учнів 6-8 класів «На 

гостину до казки».  Та годину цікавої грамоти для учнів . 

  У 2016– 2017 н.р. вчителі англійської мови  під керівництвом   

Гамалій С.О.   працювали над проблемою «Формування в учнів життєвих  компетентностей у процесі 

вивчення англійської мови». 

Протягом  2016– 2017 н.р. вчителі англійської мови  працювали над підвищенням свого професійного 

рівня та педагогічної майстерності Учителі Гонза О.В, Бондар О.В,  Субботін М.О  брали участь у 

республіканських вебінарах «Discover the  Wider Worldof Grammar» , які проводилися видавництвом 

PEARSON,  та вебінарі від National Geographic Learning: Young Learners webinar  за темою « Teachin 

greadin gand writing inthe young Learner Classroom». 

Гонза О.В. впроваджує новітні освітні інформаційно-комунікативні технологіі та систематично 

працює над самоосвітою про що свідчать відповідні сертифікати за темою "Using video- Planningand 

Challenges" та «Кейс – метод у практиці шкільної освіти» від видавничоі групи "Освіта". 

Щорічно  Субботін  М.О проводить практичні заняття з німецької мови для учнів 8 –х класів з 

підготовки до III етапу Всеукраїнської олімпіади в  навчально -  оздоровчому комплексі  «Ерудит» для 

обдарованих дітей .  

Протягом 2016 ріку, який  був оголошений роком англійської мови для учнів  

школи були проведені заходи  з популяризації англійської мови:  

- Виставка книжок англійської мови «English Forever» (5- 7 кл.Лубенець С.В) 

- Конкурс малюнків «Му favourit ecartoon hero» (1-3 кл .Дробишевська Д.А) 

- Гра – змагання «What doyouknowabout English – speakin gcountries» (10 кл  Гамалій С.О) 
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- Година спілкування «Подорож по Полтавщині» (10 кл Бондар О.В) 

- Урок – презентація «День Гая Фокса» (9 кл Бондар О.В) 

Рік англійської мови урочисто завершився святковим  заходом «Theatre Fest». Учителі Гонза О.В. і 

Бондар О.В . разом зі своїми учнями підготували театралізовані вистави «Пітер Пен» (6-Б кл.) , 

«Попелюшка» та « Вінні Пух» (9-А клас). 

Традиційно в квітні  проводиться тиждень англійської мови.  В рамках проведення тижня учителі 

Субботін М.О, Лубенець С.В, Рудська Т.К. провели казковий міні - фестиваль для учнів 3,5,6 класів.  

Під керівництвом Гонзи О.В. було проведено свято «У світі казок» для учнів 1-х класів. 

Залучення  учнів до позакласної роботи сприяє вдосконаленню практичного володіння іноземною мовою, 

творчому розвитку особистості.  

У рамках акції «Серце до серця» учні 9- а класу під керівництвом  Бондар О.В. придбали на благодійному 

аукціоні три заняття з волонтером Корпусу Миру    Джонатаном Брауні. Заняття проводилися для учнів 

9-11 класів з метою практики англійської мови. 

Учителі математики, фізики, інформатики в 2016-2017 навчальному році ,  керівник 

Корнієнко О.В.,працювали над проблемою «Реалізація концепції профільного навчання. Використання 

інноваційних педагогічних технологій в процесі формування творчої особистості». 

 Учителі математики, фізики, інформатики протягом 2016-2017 навчального року , з метою  розвитку 

інтересу до вивчення  математики, фізики та інформатики провели наступні   заходи: 

У вересні традиційно відзначався день народження нашого земляка Михайла Васильовича 

Остроградського. Учителі підготували і провели бесіди з учнями про життя і діяльність славетного 

математика.  

   12.10.2016 Учитель  математики  Корнієнко О.В. брала  участь у семінарі працівників освіти у місті 

Дніпрі за темою «Формування компетентностей учнів як засіб реалізації якісної освіти»  

   У листопаді місяці учні 5-Б класу  під керівництвом Корнієнко О.В відвідали Полтавський музей авіації 

та космонавтики .  

Учні 6-7 класів  під керівництвом Клепікової Л.Ф. відвідали музей авіації та космонавтики в м. Дніпро.      

 В грудні 2016 року та березні 2017 року пройшли декади математики, фізики та інформатики . 

Під час предметних тижнів проведено наступні заходи: 

- виставка газет (7-11 класи), 

- учитель Клепікова Л.Ф.  провела відкритий урок за темою 

- учитель Корнієнко О.В. провела для учнів 5-9 класів позакласні заходи  «Математичні розваги». 

    Цікаво для учнів 7-х класів пройшов захід «Фізика – наука практична». Починаючи вивчати цей 

предмет, учні дізнались багато нового про фізику, про практичне її застосування. 

   Традиційно в січні місяці були проведені заходи (бесіди, перегляд фільму) щодо вшанування пам’яті 

відомого вченого-винахідника Ю. Кондратюка.  

   Вчителі кафедри стали активними учасниками зустрічі з авторами нових підручників з математики, що 

відбулася на базі педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. 

Традиційно  вчителі  інформатики  продовжили роботу з самоосвіти: 

1. Участь в обласному вебінарі «Програма з інформатики для 5-9 класу». 

2. Участь у вебінарахінтернет-марафону Видавничої Групи "Основа" – «Хмарні сервіси в проектній 

діяльності» та «Проектна діяльність для розвитку навичок ХХІ століття». http://osnova.com.ua/news/709 

3. Участь у публічному обговоренні нових програм "Оновлення програм для базової загальної середньої 

освіти" (5-9 класи) на сайті https://www.ed-era.com/mon59/ 

4. Участь у регіональному науково-практичному семінарі з теми "Інноваційні інформаційні технології в 

освіті та навчально-виробничому процесі". Отримано сертифікати. 

Учні-переможці олімпіад з інформатики: Мороз Аліна, Крупа Сергій та Зюнд Богдан  під керівництвом – 

Лагути С.М. брали участь у роботі студії «Технолаб» зі складання і керування роботами Lego Mindstorms 

EV3. 

Зюнд Богдан під керівництвом Лагути С.М. посів ІІІ місце в обласній Інтернет олімпіаді з інформатики.  

У 2016-2017 навчальному році робота  вчителів  трудового навчання, технологій, креслення, 

музичного та образотворчого мистецтвапід керівництвом Гладуненко Г.М. була націлена  на 

створення умов для формування творчої особистості та життєвої компетентності учнів. 

Учителі кафедри  з метою удосконалення майстерності  працювали на міських семінарах, майстер-класах 

за тематикою: «Писанкове диво»,«Виготовлення виробів інтер’єрного призначення»,«Фігурне 

нарізання овочів та фруктів до святкового столу». 

28 лютого 2017р  вчителем Гладуненко Галиною Михайлівною був проведений майстер-клас з теми 

«Технологія оздоблення виробів мозаїкою»  

http://osnova.com.ua/news/709
https://www.ed-era.com/mon59/
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для вчителів обслуговуючої та технічної праці міста. 

 У рамках майстер-класу, була представлена виставка учнівських робіт та проведені практичні заняття 

вчителів за тематикою «Цей чарівний світ мозаїки». 

    Великий вклад в творче життя школи вносять керівник шкільного театру «КУ-КА-РЯМ-БА»  

Жидельова Лариса Вікторівна . 

Протягом 2016-2017 н.р учасники шкільного театру представили на розсуд глядачів: 

в листопаді 2016 року п’єсу «Свято неслухняних» за оповіданням Сергія Михалкова; 

в березні 2017  року в рамках проведення практичної частини для слухачів курсів підвищенні 

кваліфікації, учителів української мови й літератури виставу «За двома зайцями». 

Виховна робота школи була спрямована на реалізацію програм: 

✍ «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді». 

✍ «Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки»; 

✍ «Програми правової освіти населення м. Кременчука на 2016-2020 роки» 

✍  «Комплексна програма профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016-2020 роки» 

✍ Безпеки дорожнього руху в місті на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Кременчуцької міської 

ради від 24 лютого 2015р.; 

З метою привернення уваги до проблем виховання патріотизму багато заходів були спрямованими на 

виховання патріотизму, популяризації військових сил України, розвитку дитини, що взаємопов’язано з 

виховною метою школи:  

«Я-людина , патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин». 

Систематично в школі проводяться  інформаційні хвилинки «Тиждень моєї України». 

  На протязі року активізовано роботу щодо патріотичного виховання учнівської молоді. 

 А саме : 

- 24 серпня 2016 року учні нашої школи разом з педагогами взяли участь у традиційному 

щорічному міському Параді вишиванок. 

- 9 вересня 2016 року проходила військово-патріотична гра "Патріот", учні нашої школи вибороли 

почесне І місце за що були нагородженні оглядовою екскурсією до м. Полтави де учні – члени 

шкільної команди «Альянс» відвідали музей дальньої авіації. 

     З метою формування високої патріотичної свідомості, готовності до виконання конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів держави, служби в Збройних Силах України, 11 жовтня 

2016 року на території парку Миру м. Кременчука учителем предмету «Захист Вітчизни»  

Мельником В. В. було проведено Урок мужності для учнів 10-А класу. 

     В рамках фестивалю ранкової зарядки «Рух для здоров’я», з метою презентації занять фізичною 

культурою і спортом та ведення здорового способу життя, стимулювання учнів до занять спортом, 

сприяння фізичному розвитку і загартуванню організму, популяризації здорового способу життя, за 

сприяння Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 20 вересня 

2016 року в навчальному закладі було проведено ранкову зарядку за участю чемпіона України по стрит-

воркауту (streetworkout) Гаврикова Дениса. 

13 жовтня для паралелі учнів 3-х класів на високому професійному рівні 

учителями початкової школи Мірошніченко О. В. та Мовчан А. В. проведено 

свято посвяти в козачата «Козацькому роду нема переводу». 

     З метою патріотичного виховання та вшанування оборонців рідної України, всіх, хто причетний до 

священного обов’язку, почесної і водночас важливої місії служіння своїй Вітчизні, учні нашої школи 

брали участь у заходах, присвячених святкуванню Дня захисника України, які проходили на території в/ч 

3059 13 жовтня 2016 року. 

     17 жовтня 2017 року класним керівникам 6-8-х класів було проведено відкриту класну годину за 

участю старшого сержанта спеціального загону особливого призначення Бурмаки Сергія 

Олександровича. 

     Традиційним стало відвідування учнями міського музею авіації. 

     Учениця нашої школи Дуганець Тетяна (11-А клас), стала лауреатом «ГРАНПРІ», дипломантом ХІ 

міського Фестивалю-конкурсу патріотичної пісні,  приуроченого до 72-ї річниці визволення України від 

фашистських  загарбників «ПРО ПОДВИГИ, ТА ВІДВАГУ»!!! 

20 березня 2017 року для учнів шостих класів була проведена відкрита класна година на тему «Українські 

народні традиції». 

15 лютого 2017 року була організована виставка літератури в шкільній бібліотеці про бойові дії на 

території інших держав також учні школи взяли участь в мітингу у парку Воїнів-Інтернаціоналістів. 

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек було проведено патріотичний урок  у 3-Г класі 



9 

під гаслом «Україна – єдина країна», 

21 лютого 2017 року  серед учнів 5-7 класів було організовано виставку малюнків «Я - громадянин 

України». 

22 лютого 2016 року в 5-х класах було проведено годину спілкування «Захист Батьківщини – священний 

обов’язок кожного громадянина України».  

Шкільне самоврядування тісно співпрацює з міським дитячим об’єднанням «Армія добра», 

Кременчуцьким центром позашкільної освіти та Кременчуцьким еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді. Про  це свідчить : 

- 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 у міському цільовому проекті «Дитяча дипломатія»; 

- участь у міському конкурсі малюнків «Мої права»; 

- участь у міській акції «Хвиля доброти»; 

- участь у всеукраїнському конкурсі «Молодь обирає здоров’я »; 

- участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»; 

- участь  у 10-му відкритому міському конкурсі мобільного кіно та фото (номінація «Фото-бліц») за роботу 

«Весняний Дніпро»( ІІІ місце), та  за роботу «Інтернет –«залежність підлітків» (І місце). 

В рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка щорічно проходить з 25 листопада по 10 

грудня, працівниками установ юстиції м. Кременчука, Координаційною радою молодих юристів 

проводилась  зустріч   

з учнями нашої школи. Учасників зустрічі  ознайомили з законодавством про 

попередження насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, міжнародними документами та 

законодавством України про гендерну рівність, розповіли про захист суспільної моралі. 

Особлива роль у виховній роботі відводилася духовному вихованню особистості, встановленню 

моральності людини. Громада школи проводила благодійні акції:  «Серцем до серця», «Новорічний 

подарунок Св. Миколая».  

Традиційно  -14 лютого 2017 учні нашої школи провели благодійну ярмарку присвячену «Дню 

Святого Валентина». На ярмарку були представлені вироби, зроблені руками дітей: вироби з бісеру, 

дерева, тканини та ін. Багато з них були пов'язані з українською символікою. Отримані кошти передано 

для придбання подарунків дітям – інвалідам, дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського 

піклування  та дітям  учасників АТО  . 

Учні школи брали активну участь у екологічній акції «Зелена толока». 

Розроблено та проведено заходи на виконання «Комплексної програми з профілактики злочинності 

та цикл заходів «За здоровий спосіб життя».  

В рамках виконання плану заходів щодо антинаркотичного виховання  учнів школи 23 березня для 

учнів 8-х класів та 05 травня для учнів 4-х класів спеціалістом Кременчуцького міського центру 

соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді Самчішиною Тетяною Миколаївною було проведено лекцію  

на тему «Шкідливий вплив алкоголю на організм підлітка». 

Особлива увага приділяється ранній профілактиці злочинів та правопорушень. Ця робота 

здійснюється під час проведення уроків з охорони безпеки життєдіяльності та в позаурочний час 

класними керівниками спільно з старшим інспектором Кременчуцького ВП майором поліції Каут 

Наталією Анатоліївною. 

 Більшість учнів залучено до занять у гуртках та секціях. Під час канікул класними керівниками 

проведено заходи для організації дозвілля учнів, залучено батьків для організації екскурсій та подорожей. 

З метою ознайомлення дітей з історією рідного краю проведено  екскурсії по містах Чигирин, 

Черкаси,Умань. 

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 солодкими призами шкільну команду КВН «Бенін-люст» за ІІ місцем у 

міському огляді-конкурсі учнівських команд КВН. 

відзначено переможців конкурсу стінгазет та учасників святкового концерту до Дня вчителя; 

З метою популяризація дитячого читання, яке є ефективним інструментом духовного виховання 

протягом року завідуючою бібліотекою Коношенко К.І. проведено наступні заходи: 

- Година державності : «Україна – це Ти і Я» 
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- Майстер-клас «Мистецтво книжкової закладки» 

- Літературна мандрівка «Світ тварин різноманітний» 

-Виховна година-свято «Подорожуємо Україною» 

-Урок мужності «Афганістан – наш вічний біль» 

-Сюжетно-ігрова програма «У світі казок та пригод» 

-Літературне свято «Весняні забави» 

-Година цікавих повідомлень: «Лісові таємниці» 

-«Знай правила дорожнього руху» до тижня безпеки дорожнього руху». 

-Відкрита класна година на тему «Українські народні традиції». 

-Годину спілкування «Захист Батьківщини – священний обов’язок кожного громадянина України». 

-Всеукраїнський тиждень дитячого читання. бібліотечний урок на тему: "Країна чарівна чекає нас у 

гості". 

-Бесіда на тему «Вшанування громадян України, які під час Другої світової війни постраждали від 

нацистських переслідувань». 

З метою виховання й самовиховання на основі ініціативи, самодіяльності й всебічного прояву 

здібностей учні школи систематично беруть участь у міських фестивалях та конкурсах а саме: 

У міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності шкільних навчальних закладів «Зірковий 

небосхил Кременчука». 

28 лютого 2017 у театральному конкурсі шкіл міста з  П’єсою М.Старицького «За двома зайцями» -  де 

вибороли  I місце. 

Та 16 березня 2017гідно представили місто на фестивалі шкіл області у місті Горішні Плавні. 

З метою організації змістовного дозвілля на базі школи продовжили свою роботу гуртки а саме: 

- ансамбль бального танцю «Казка» під керівництвом Ровнейко Марини Володимирівни 

- студія спортивно - бального танцю « Дует» під керівництвом Коваль Анни Олександрівни 

- гурток художньої гімнастики під керівництвом Сілезньової Аліси Вікторівни. 

- вокально- інструментальна група «Грін Гарден» під керівництвом Коробова Віктора Володимировича 

- Вокальний ансамбль « Калина» під керівництвом Олексійко Тетяни Володимирівни 

Адміністрація школи постійно дбає  про матеріальне заохочення колективу. Протягом року 92 члена 

колективу отримали грошові премії за створення позитивного іміджу навчального закладу та високі 

досягнення у навчально-виховного процесі. Матеріальну грошову допомогу отримали –  14 членів 

трудового колективу.  

На база школи створено табір відпочинку школярів з денним перебуванням, в якому оздоровлюється 100 

учнів школи.  

З вересня 2016року  по травень 2017року була  зміцнення метеріально – технічна база закладу  а 

саме: 

Спортивний інвентар –6532,00 грн 

Дошка шкільна – 3400,00 грн 

Жалюзі – 1680,64 грн 

Канцтовари –22741,76 грн 

Тюлі та штори–20256,26 грн 

Шпалери –3783,90 грн 

Посуд (тарілки, чашки, ложки, контейнерні бокси, каструлі) –12449,00 грн 

Господарчі матеріали –97635,06 грн 

МФУ – 3900,00 грн 

Миючі засоби – 5032,00 грн 

Електром’ясорубка та жарочний шкаф (пічь) – 11998,00 грн 

Музичне обладнання – 12984,00 грн 

Бензопила, мотокоса, газонокосарка електрична, бетонозмішувач – 16601,22грн 

Холодильник та морозильні камери – 23780,00 грн 

Парти та стільці – 95480,00 грн 

Металопластикові вікна – 154999,94 грн 

Швейна машинка – 4350,00 грн 

Килимове покриття та постільна білизна в учнівські спальні – 26663,34 грн 

Електротовари (енергозберігаючі лампи) – 40000,00 грн 

Саджанці мигдалю та спіреї – 2250,00 грн 

Періодичні видання –12235,91 грн 

Бензин для газонокосарки – 940,00 грн 
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Талони на вивезення та захоронення сміття – 2708,89 грн 

Проведено оплату за послуги : 

Повірку  вагів –178,58 грн 

Дезінфекцію та дератизацію –3770,00 грн 

Поточний ремонт електром’ясорубки – 500,00 грн 

Поточний ремонт холодильної шафи – 550,00 грн 

Послуги по комплектації та зберіганню підручників –4517,20 грн 

Технічне обслуговування ліфту –2293,12 грн 

Повірка лічильників води – 1230,00 грн 

Послуги з видалення та кронування дерев – 5204,05 грн 

Діагностування, технічне обслуговування вогнегасників – 3337,50 грн 

Визначення шкідливих і небезпечних речовин –510,48 грн 

Комп’ютерна обробка інформації(анкет випускників) та створення електронної бази даних випускників – 

4134,12 грн 

Поточний ремонт електричного обладнання – 28,20 грн 

Центральне спостереження (охоронна та тривожна сигналізація) – 240,00 грн 

     Традиційно працівники та учні школи  берали участь у двомісячнику чистоти. Під час цього заходу: 

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 1. 

5. Вивезено сміття 12 - куб.м. 

6. До роботи задіяно 90 чоловіка,  

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

Для створення гідних умов з організації навчально- виховного процесу було проведено  ремонтні роботи 

в : 

➢ Інтерактивному кабінеті; 

➢ Кімната для відпочинку дітей 1 класу. 

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.  

З метою подальшого вдосконалення навчально – виховного процесу, оптимізації педагогічної діяльності 

колективу, забезпечення благополуччя кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та 

інтелектуального потенціалу, підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї, підвищення 

соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу школи передбачаємо вирішення в 2017-

2018 н.р. таких першочергових завдань: 

- забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на 

розвиток особистості; 

- запровадження компетентнісного підходу в контексті Державного стандарту початкової загальної 

освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти; 

- вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, спрямування його на реалізацію власної 

освітньої траєкторії; 

- сприяти розвитку системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого вибору профілю 

подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної 

освіти, впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі; 

- поліпшення роботи з національно-патріотичного виховання учнів з метою формування високої 

свідомості, почуття відданості Вітчизні, готовності до виконання конституційного обов’язку щодо 

захисту національних інтересів; 

- спрямування зусиль на соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання 

обдарованої молоді; 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально – виховного 

процесу; 

- сприяти розвитку системи моніторингу якості освіти, здійснення ефективної підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників школи; 

- пропагувати здоровий спосіб життя та формування культури здоров’я, екологічної культури, відчуття 



12 

відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі серед 

учнівської молоді; 

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвитку учнівського самоврядування, широкого 

залучення батьків, громадськості до виховання та розвитку учнів, формування освітньої та управлінської 

політики школи; 

- впровадження до навчально-виховного процесу, управлінської діяльності й методичної роботи 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайту школи; 

- дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань харчування, медичного 

обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму; 

- поповнення та зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної бази школи. 

 

 

Директор школи                                                                                В.М.Марченко 


