
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ  

за 2016-2017 навчальний рік 

 

Шановні колеги! 

Кожен навчальний рік для нас, освітян, - це відрізок життя людини, а також певний 

етап творення сучасної історії та розвитку освіти. 

У сучасному світі важливо, щоб освіта давала людині нові життєві стратегії, життєву 

компетентність, сприяла мобільності її соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє 

особистості подолати кризові настрої, обрати свій шлях у професійному зростанні. Нині 

особливого значення набувають інші складові навчального процесу, що виховують уміння й 

органічне бажання використовувати отримані знання в повсякденному житті, як у суспільному, 

громадському, так і в професійному. 

Сучасна школа має не просто дати учням певний обсяг знань і вмінь, а й сформувати 

таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, 

свій світогляд, ставлення до себе, інших й адаптуватися до умов життя. 

 

Педагогічний колектив школи –  це 35 педагогічних працівників, які вміють працювати 

відповідально, творчо і щоденно. Тож саме в буденній самовідданій праці кожного ми бачимо 

запоруку успіху. 

 

Кількісний склад педколективу становить  35 чоловік. 

 Із них мають: 

Вищу категорію – 15 чол. 

І категорію – 11 чол. 

ІІ категорію – 1 чол. 

Спеціаліст – 8 чол. 

Мають звання: Вчитель-методист – 3 чол.,  

Старший учитель – 4 чол.,  

Практичний психолог-методист – 1 чол. 

 

Якість освіти насамперед визначається професійними та особистісними якостями 

вчителя, його вмінням застосувати ефективні методи й засоби навчання та досягти мети 

загальної середньої освіти. 

 

            Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  

Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, методичну роботу в школі було спрямовано на підвищення науково-теоретичної, 

методичної та практичної підготовки вчителів й успішне вирішення дидактичної проблеми 

школи: „Самовизначення, самореалізація та самоудосконалення особистостей вчителя і учня в 

умовах сучасної школи»” та виховної проблеми: „Система виховання духовності учнів в умовах 

сучасної школи”.      

       На початку навчального року була створена методична рада  школи на чолі з директором, 

яка працює над реалізацією зазначеної проблеми згідно затвердженого педагогічною радою 

школи  плану методичної роботи.  До  її складу увійшли заступники директора з навчальної та 

виховної роботи Войтенко І.Г., Міщенко Л.В.; голови ШМО Стельник О.М., Тьотка Н.В., 

Шевченко І.І.,  Безворітня О.А., Барабаш Л.І., Хавер О.В., учителі  Ющенко І.В., Кузьменко 

В.В. 

       Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради за наступними 

питаннями: 

- Про організацію ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток 

творчої індивідуальності вчителя. 

- Про організацію безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації 

педпрацівників. 



- Про практичне  застосування  інноваційних технологій учителями школи. 

- Про якісне забезпечення підготовки учнів – випускників до здачі ДПА та ЗНО   з базових 

предметів. 

- Про хід виконання шкільної програми пошуку, навчання і виховання здібних та 

обдарованих дітей “Обдарована дитина”. 

- Про продовження роботи над створенням школи олімпійського резерву з базових 

дисциплін та якісну підготовку учнів до предметних олімпіад та конкурсів. 

- Про форми і методи роботи з обдарованими дітьми (використання інтерактивних методів 

навчання та проектної технології). 

- Про результати участі учнів  у районних предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 

- Про перспективні плани  ефективної роботи шкільних методичних об’єднань (2017-2018 

н.р.) 

         З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до 

уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної  дієвої диференційованої допомоги 

вчителям у підвищенні їх професійної майстерності проводились методичні оперативки: 

-     Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін. 

-     Роль тренінгових занять у підвищенні професійної майстерності вчителя. 

-     Практичне застосування хмарної технології в навчально-методичній роботі школи. 

-  Участь учителів школи в конкурсах різних рівнів як підвищення професійної майстерності.   

        Протягом  2016-2017 навчального року  у школі було продовжено  роботу проблемних 

семінарів з питань викладання предметів гуманітарного (керівник Н.В.Тьотка)  природничого 

(керівник О.А.Безворітня) циклів;  методоб’єднань вчителів іноземних мов (Л.І.Барабаш), 

фізики, математематики, інформатики та астрономії (керівник Шевченко І.І.), початкових класів 

(О.В.Хавер), класних керівників (Стельник О.М.) та психолого-педагогічного семінару – 

практикуму (В.П.Лисечко).  

       Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності 

кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку 

конкретних учнів, класів. 

      При плануванні роботи методоб’єднань було враховано досвід вчителів, їх інтереси, 

підсумки успішності учнів з навчальних предметів. Тематика засідань, які проводились у різній 

формі, включала  вивчення нормативних документів, актуальні питання вікових психологічних 

особливостей навчання та виховання учнів, огляди новинок методичної літератури, знайомство 

з передовим педагогічним досвідом вчителів району  і області; аналіз відвіданих уроків, 

виховних заходів, предметних олімпіад, конкурсів, змагань; звіти вчителів про роботу з 

обдарованими дітьми, курсову підготовку, участь у районних та обласних семінарах. 

          Протягом  2016-2017 навчального  року на базі школи працювали районні опорні школи з  

географії (керівник Ющенко І.В.), шкільних бібліотек (керівник Прядка Н.О.);  районні 

консультаційні пункти шкільних бібліотекарів (керівник Прядка Н.О.), образотворчого 

мистецтва (керівник Дробязко Н.П.).  

         У школі створені умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників 

шляхом забезпечення необхідною науково-методичною літературою, вдосконалення фахової 

освіти і кваліфікації педпрацівників. Підвищили  свій фаховий рівень шляхом курсової 

перепідготовки у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім.. 

В.М.Остроградського – Барабаш Л.І., учитель іноземної мови; Стельник О.М., учитель 

української мови; Сорока В.І., учитель початкових класів; Шкрябун І.М., учитель основ 

здоровя; Абакумова А.М., учитель англійської мови. Барабаш Л.І. пройшла спеціалізовані курси 

німецької мови при інституті Гете в Україні. 

        Протягом  2016-2017 навчального року   пройшли чергову атестацію такі вчителі: 

- учитель  початкових класів Ахтирська Я.С. (підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст»); 

- учитель початкових класів Тернова Н.П. (підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії» при умові проходження курсової перепідготовки при 

ПОІППО ім. В.М.Остроградського у термін з 02.10.2017р. по 18.10.2017р.); 



- учитель основ здоровя та ЗВ Шкрябун І.М. (підтверджено  раніше встановлену кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»); 

- учитель іноземної мови  Барабаш Л.І. (підтверджено раніше  встановлену кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст  вищої категорії»); 

- учитель історії та правознавства Войтенко І.Г. (підтверджено раніше  встановлену 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст  вищої категорії» та педагогічне звання  «Учитель –

методист»); 

     - шкільний бібліотекар Прядка Н.О. (підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну 

категорію  «Провідний бібліотекар»);                       

     - заступник  директора школи з виховної роботи Міщенко Л.В. (про відповідність займаній 

посаді «Заступник директора школи з виховної роботи»). 

        Протягом  2016-2017 н.р.  вивчено  стан викладання предметів: основи здоров’я, економіка, 

астрономія, фінансова грамотність. Вивчено досвід роботи вчителя Войтенко І.Г. та шкільного 

бібліотекаря Прядку Н.О.; систему роботи  вчителів Барабаш Л.І. та Тернової Н.П.        

        Учителі школи -  члени журі районних предметних олімпіад та конкурсів: Сорока В.І., 

Хавер О.В., Дробязко Н.П., Стельник О.М.,  Онопрієнко С.А., Абакумова А.М.,    Барабаш Л.І., 

Байрак М.В., Міщенко Л.В., Шевченко І.І., Войтенко І.Г., Пащенко Л.М., Ющенко І.В., 

Безворітня О.А., Тьотка Н.В., Папірненко О.О. 

        На базі школи проведено районний семінар  вчителів біології (лютий, 2017 р.). 

       

За підсумками 2016-2017 н.р. загальний процент успішності учнів школи становить– 

99,7%, якісний показник - 62,4 %. 

Високий рівень знань виявили – 50 чол. (11%), достатній рівень знань – 206 чол.(45%), 

середній – 153 чол.33,5%), початковий – 1 чол.(0,2%). 

Кращий показник успішності мають учні початкової школи -3-Б кл. (82,7%), 2-А кл. 

(80%), 2-В кл. (75%), учні основної школи - 6-А кл. (84,2%), 7–Б кл. (68,7%), 5-Б кл.(66,6%). 

Найнижчі показники показали учні 9-А кл. (33,3%), 7-А кл. (40%), 8-Б кл. (42,3%). 

За результатами ДПА - 49 учнів (47 + 2 інклюзивне навчання) 4-х класів  успішно 

закінчили навчальний рік, склали ДПА із трьох обов’язкових предметів: української мови 

(письмо), української мови (читання), математики.  

Так, за результатами написання  ДПА з української мови (письмо) 14  учнів мають 

високий рівень знань,  23 – достатній, 9 – середні. Загальний рівень успішності: 100%. Якісний 

показник: 80,4%.  

Із української мови (читання) 24 учня мають високий рівень знань,  17 – достатній, 4 - 

середній. Загальний рівень успішності: 100%. Якісний показник: 91,1%.  

Із математики  високий – 9, достатній –24, середній – 13. Загальний рівень успішності: 

100%. Якісний показник: 71,1%.  
За результатами 2016-2017 н.р. 7 учнів 4-х класів закінчили навчальний рік із високим 

рівнем навчальних досягнень –  Савченко Віталіна, Гресь Юлія, Захарченко Софія (4А);  

Литовченко Олександра, Сенько Анна, Лисенко Вероніка, Журавський Антон (4Б).  27 учнів 

мають достатній рівень знань,  15 учнів мають середній рівень знань. Загальний рівень 

успішності: 100%. Якісний показник:  69,3%. 

           Слід зазначити, що всі учні 4-х класів мають високий та достатній рівень читацьких 

навичок та закінчили навчальний рік без початкового рівня. 

 

Усі випускники 9-х  класів, 36 учнів, успішно закінчили навчальний рік, склали ДПА із 

трьох   обов’язкових предметів: української мови, математики, іноземної мови (англ../нім.).  

     Так, за результатами написання  диктанту з української мови  8 учнів мають високий рівень 

знань, 18 – достатній, 10 – середній. Загальний рівень успішності: 100%. Якісний показник: 

72,2%.  Із математики роботу виконували 36 учнів: високий рівень -3, достатній – 18, середній -

15; загальний рівень успішності: 100%, якісний показник: 58,3%; з  іноземної мови (англ..) 25 

учнів : високий – 7, достатній –8, середній - 10; загальний рівень успішності: 100%, якісний 

показник: 60%; з  іноземної мови (нім.)11 учнів : високий – 1, достатній –6, середній - 4; 

загальний рівень успішності: 100%, якісний показник: 63,6%. 



За результатами 2016-2017 н.р.  1 учениця має високий рівень навчальних досягнень – Квашина 

С., 13 учнів мають достатній рівень знань,  22 учня мають середній рівень знань. Загальний 

рівень успішності: 100%. Якісний показник: 38,9%.  

 

Із 36 випускників 9-х класів вступили: 

до ПТУ – 1 

до коледжів, технікумів – 9 

до 10 класу – 11 чол. 

 

ЗНО у 2016-2017 н.р. складали 18 учнів 11 класу. 

 На підставі витягу з Відомостей результатів ЗНО учнів 11 класу з української мови, 

математики, історії України, географії, біології було зараховано результати ЗНО як ДПА.  

З української мови високий рівень отримали 8 учнів (Мішура Інна – 12 б.), достатній рівень -4 

учні, середній – 6 учнів. 

З математики – із 6 чол. – високий рівень – 2 чол., достатній – 2 чол., середній – 2 чол.. 

З історії України – із 12 чол. – високий рівень – 2 чол., достатній – 6 чол., середній – 4 чол. 

Із географії – із 12 чол. – високий рівень – 5 чол., достатній – 3 чол., середній – 4 чол. 

Із біології – із 6 чол. – високий рівень – 0, достатній рівень – 3 чол., середній рівень – 3 чол.  

Кращі результати показали учні із української мови та географії (вчителі Стельник О.М., 

Ющенко І.В.). 

  

 Найкращі результати за підсумками ЗНО показали: 

Байрак ігор – укр.мова – 191, географія – 196, математика -186, історія – 192; 

Бондаренко Ярослав – укр.мова – 162, історія – 163, математика – 155, географія – 183; 

Говоруха Дарина – укр.мова – 190, математика – 185, англ.мова – 164, географія – 184. 

 

Із 18 випускників 11 класу вступили: 

до ВУЗів 

до коледжів  

, технікумів – до ПТУ – 

 

   Всього до участі в районних предметних олімпіадах учителі школи підготували  47 

учнів школи. Із них учні здобули 34 призових місця: Ім. – 9, ІІм. – 15, ІІІм. – 10.  

      Стали призерами та переможцями районних олімпіад: українська мова: Запорізький Г. (7 

кл., ІІм., Стельник О.М.), Квашина С. (9 кл., ІІІкл., Онопрієнко С.А.); англійська мова: 

Мотренко О. (9кл., ІІІм., Барабаш Л.І.), Харченко Я., (10 кл., ІІм., Абакумова А.М..), Абакумова 

К. (8кл., Ім., Абакумова А.М..); німецька мова: Давиденко А. (10 кл., І м., Байрак М.В.), Мішура 

І. (11кл., ІІм., Байрак М.В.); математика: Захарченко С. (4 кл., ІІм., Хавер О.В.),  Загорулько Д. 

(7кл., Ім., Чепіль Н.В.), Байрак І. (11кл., ІІм., Шевченко І.І.); фізика: Загорулько Д. (7кл., Ім., 

Шевченко І.І.), Матвієнко К.. (8 кл., Ім., Шевченко І.І.); Дзюба О. (10 кл., ІІІм., Шевченко І.І.), 

Бондаренко Я. (10 кл., ІІІм., Шевченко І.І.); астрономія: Байрак І. (11кл., ІІм., Шевченко І.І.), 

Дзюба О. (10 кл., ІІм., Шевченко І.І.); інформаційні технології: Супрович О. (8 кл. ІІм., 

Захарченко М.М.), Жара К. (10 кл., Ім., Захарченко М.М.); історія: Гаркуша М. (10кл., Ім., 

Войтенко І.Г.), Синявська О. (11кл., ІІм., Войтенко І.Г.), Нестеренко А. (8кл., ІІІм., Пащенко 

Л.М.), Горожинський Р. (9кл., ІІІм., Пащенко Л.М.);   правознавство: Мішура І. (11кл., ІІІм., 

Войтенко І.Г.); біологія: Захарченко С. (4 кл., ІІм., Хавер О.В.), Горожинський Р. (9кл., ІІ м., 

Олексенко О.А.), Тарабан Д. (8кл., ІІІ м., Олексенко О.А.); хімія: Тарабан Д. (8кл., ІІ м., 

Безворітня О.А.), економіка: Байрак І. (11кл., ІІІм., Ющенко І.В.), Жара К. (10кл., ІІм., Ющенко 

І.В.), Шерехора А. (9кл., Ім., Ющенко І.В.);   зарубіжна література: Харченко Я.(10кл., ІІм., 

Тоьтка Н.В.), Мішура І. (11кл., ІІм., Луценко А.В.); трудове навчання: Любарська С. (9 кл., ІІІм., 

Бега А.Ю.),  Тарапата О. (8 кл., ІІІм., Папірненко О.О.). 

      Призові місця на олімпіадах ІІІ етапу здобули: з німецької мови – Давиденко А., 10 клас, ІІІ 

місце та з математики - Загорулько Д., 7 клас, ІІІ місце. 



       Учителі школи Хавер О.В., Стельник О.М., Онопрієнко С.А., Абакумова А.М., Барабаш 

Л.І., Байрак М.В., Тьотка Н.В., Чепіль Н.В., Шевченко І.І.,  Пащенко Л.М., Войтенко І.Г.,  Бега 

А.Ю., Олексенко О.А., Захарченко М.М., якісно та відповідально підготували учнів до 

шкільних та районних олімпіад. Учителі математики якісно підготували учнів  до 

математичного конкурсу ім..В.М.Остроградського: Матвієнко К.., 8 кл., Ім. учитель Шевченко 

І.І.; Дзюба О. 10кл., ІІм., учитель Чепіль Н.В.). Учителі української мови та літератури 

підготували учнів  до Всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика:  Ляшко М.. -

5кл., Ім., учитель Луценко А.В..; Матвієнко К.. ІІІм., 8кл., учитель Онопрієнко С.А..; Байрак І.. -

11кл., ІІм. учитель Стельник О.М.). Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка: Ляшко М.. – 5кл., ІІм., учитель Луценко А.В..; 

Байрак І.. -11кл., ІІм., учитель Стельник О.М. 

      Під керівництвом учителів-предметників  учні школи - активні  учасники Всеукраїнського 

природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»; Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» та фізичного «Левеня»; з інформатики «Бобер».           

      Протягом 2016-2017 н.р. 3 учня-призери  предметних районних олімпіад були нагороджені 

путівками в обласний навчально-оздоровчий табір «Ерудит»  (м.Кременчук). 

         Під керівництвом учителя біології Олексенко О.А. учні 7-8 класів здобули ІІІм. в 

обласному  етапі Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит. Операція 

«Джміль». 

      Учитель  історії Войтенко І.Г. підготувала призера обласного історичного конкурсу «Ми 

діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої» - Жара К., 10 клас, ІІ м.;  обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Історія України та державотворення» - Жара 

К., 10 клас,  ІІІм.; ІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості імені МАРІЇ 

ФІШЕР-СЛИЖ «Змагаймося за нове життя!» присвяченому Лесі Українці - Жара К., 10 клас,  

ІІІм. 

 

       Школа є учасником дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Науково-

методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів»  (наказ ДОН Полтавської ОДА від 22.03.2013 р. № 110 «Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної 

моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської 

області на 2013-2016 роки», куратор Лисечко В.П., практичний психолог). 

          Під керівництвом учителя хімії та біології Безворітньої О.А. учениця 11 класу Синявська 

О. брала участь в науково-практичному семінарі «Проектні технології з хімії» на базі 

Полтавського ДПУ ім..В.Г.Короленка.  

          Міщенко Л.В., ЗДВР, була учасником обласного  семінару директорів ЗНЗ «Імідж як 

ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів у контексті Концепції «Нова українська 

школа» (квітень, 2017р., м.Кременчук), а  Лисечко В.П., шкільний психолог та Прядка Н.О., 

шкільний бібліотекар  були учасниками обласного тренінгу «Інтерактивні методи проведення 

занять із медіаграмотності" (квітень 2017р., м.Полтава); учитель економіки Ющенко І.В. - 

учасник обласного тренінгу «Інноваційні освітні технології у формуванні компетентності 

підприємливості» (січень, 2017р., ПУЕТ). Учитель математики Чепіль Н.В. була учасником 

обласного інформаційно-методичного семінару «Реалізація компетентістного підходу  у 

навчанні математики» (квітень, 2017р., м.Полтава). 

          Практичний психолог  та учитель інформатики  Лисечко В.П. та учитель економіки 

Ющенко І.В. стали фіналістами ІУ Всеукраїнського бізнес-турніру та діючими тренерами у 

середовищі бізнес-симуляції ViAL; пройшли навчання за курсом «Інтерактивні освітні 

технології в підприємництві» (квітень, 2017р., м.Київ). Ющенко І.В. пройшла практичний 

тренінг «SWOT – аналіз у  економіці» ( квітень, 2017р. КНЕУ, м.Київ,).  

         З березня 2016 року (наказ МОН України  від 24.03.2016р. №324) школа набула статусу 

експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, що долучений до участі у 

проведенні дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади 



впровадження фінансової грамотності у навчально-воховний процес навчальних закладів» на 

2012-2019рр. (куратор Ющенко І.В., учитель економіки). 

 Влітку 2017 року Ющенко І.В. взяла участь у Всеукраїнському Форумі педагогічних ідей 

із методичними розробками, за які отримала диплом за популяризацію власного педагогічного 

досвіду та Диплом-відзнаку „Вибір редакції“. 

Дробязко Н.П. та Лисечко В.П. взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі „Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів“, який відбувся у м.Полтава 22 червня 2017 року. 

                      

       Поряд із вищесказаним варто зауважити, що вчителям – предметникам слід продовжувати 

активну роботу  по оновленню, систематизації,  узагальненню роздаткових матеріалів на 

уроках, активно впроваджувати інноваційні технології, якісно працювати  над пошуком та 

вихованням обдарованої молоді, брати участь у конкурсах методичних розробок, що 

проводяться фаховими газетами та журналами, вести власні блоги та доконаліше опановувати 

можливості ПК. Також педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних 

розробок у фахових виданнях. Учителям української мови, математики, історії, інформатики 

необхідно приділяти більше уваги щодо підготовки учнів до предметних олімпіад та конкурсів, 

залучати учнів до онлайн-конкурсів та олімпіад. 

     

Основні напрями виховання у 2016-2017 навчальному році здійснювалися відповідно 

до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

У 2016-2017 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на формування і 

розвиток ключових і творчих компетентностей особистості, на реалізацію програми 

особистісно орієнтованого навчання; впровадження гуманістичної спрямованості виховного 

процесу; створення системи пошуку юних талантів і обдарувань, на виконання Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній 

рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону 

дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та 

молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції 

превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на 

синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної 

програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та 

СНІДУ серед населення регіону.  

Виховна робота в школі базувалася на загальнолюдських цінностях та духовних, 

моральних і культурних засадах народу України. Діяла визначена система, спрямована на 

формування відповідного виховного простору з виховним впливом на особистість учнів, що 

сприяло формуванню їх ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів. 

Протягом навчального року вчителі,класні керівники формували в учнів уявлення про 

важливість праці для суспільства і кожного з них. 

Виховуючи   в учнів любові до рідної землі, формування патріотичного почуття гордості 

та поваги до старшого покоління протягом 30.01.2017 – 24.02.2017 в школі був проведений 

місячник військово-патріотичного виховання , у ході якого змістовно пройшли виховні години: 

«Героїв імена у пам’яті народу»(кл.кер. Хавер О.В.);  «Герої Крут- для нащадків взірець» 

(Тьотка Н.В.);  « Нема любові понад ту, Що окропила кров’ю Крути,  І ту гарячу кров святу  

Повік Вкраїні не забути.»  (кл.Кер Ющенко І.В.); «Їх долі обпалені війною» (кл.кер. Бега А.Ю.);  

«І пам’ять ожива вогнем пекучих ран»( кл.кер. Стельник О.М.) ; «Відлуння афганських гір» 

(кл.кер. чЕпіль Н.В.);  «Крізь полум’я Гардеса й Кандагара » (кл.кер. Пащенко Л.М.); «Небесна 

сотня - герої України» (кл.Кер. Шерехора О.Ю.) ; «Забуттю не підлягає»( кл.кер. Шевченко І.І.); 

 Педагогом організатором Білик Р.М. були проведені загальношкільні лінійки : «Вони загинули 

за Україну» (До дня пам’яті героїв Крут) ;  «Україно! Мій коханий краю !» ; «Війна. Чужа. 

Неждана. Непотрібна» ; « Пам’ять героїв у полум’ї свічок» . 

Учні брали участь в предметних тижнях, а саме: інформатики,математики , світової 

літератури, англійської мови, географії та економіки ,фізики і хімії. 



Виховуючи повагу і любов до рідного слова та державної мови, у позакласній роботі 

класні керівники використовують пісенний, поетичний матеріали з української 

творчості,проведено різні тематичні форми виховної роботи ,зокрема на високому 

професійному рівні були проведені виховна година «І говорило полотно про муки, про його 

будні і про його свята» у 9-А  класі(кл. кер.Онопрієнко С.А.), «Шевченківські дні»: виставка 

малюнків-ілюстрацій «Твори Шевченка живуть серед нас» (кер. Дробязко Н.П.), конкурс 

декламаторів «Ми чуємо тебе,Кобзарю, крізь століття» (кер.Стельник О.М.), інсценізація за 

творами Т.Г.Шевченка «І буде син, і буде мати…»(Прядка Н.О.). 

На відзначення 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи  класними керівниками були 

проведені виховні години «Чорнобиль не має минулого часу» у   5-Б класі (класний керівник 

Шевченко І.І.),, «Чорна трагедія на кольоровій землі» у 4-А класі (кл.кер.Хавер О.В.). Цікавими  

і змістовними були інформаційні вісники «Чорнобиль і Полтавщина» для учнів 5-9 класів 

підготовлена Пащеко Л.М. з учнями 10 класу. У шкільній бібліотеці бібліотекар Прядка Н.О.  

підготувала тематичну  книжкову виставку «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля»,а педагог-

організатор Білик Р.М. провела загальношкільну лінійка «Чорнобиль –це завжди сьогодення» 

(5-11 класи).  

У процесі екологічного виховання вчителі, класні керівники формували в учнів 

ставлення до природи, а на його основі – екологічну культуру школярів:розуміння необхідності 

гармонійного співіснування людини і природи,дбайливого ставлення до природи в традиціях 

українського народу, бажання займатися природоохоронною роботою, моральну 

відповідальність за збереження природного довкілля. Формуванню в учнів доброти по 

відношенню до природи,забезпеченню науковими знаннями про взаємозв’язок природи та 

суспільства з 03.04 по 28.04 пройшов в школі місячник екологічного виховання «Я – житель 

планети Земля» в ході якого учні ознайомилися  з екологічною стежиною (вчитель біології 

Безворітня О.А. 

В школі пройшли акції: «Найкрасивіша клумба» перемогу здобув 11 клас (кл. 

керБезворітня О.А.), «Озеленення кабінету» переміг 6-А клас (кл. кер.Стельник О.М..), 

висаджування дерев дали змогу сформувалося почуттям особистої причетності до збереження 

природних багатств,відповідальності за них, здатності співіснувати з природою,любові до 

оточуючого світу і свідомого дбайливого ставлення до нього. Школярі навчилися критично 

оцінювати споживацьке ставлення до природи, яке призводить до порушення природної 

рівноваги,компетентно поводитися в навколишньому світі. 

Формування здорового способу життя,забезпечення всебічного розвитку дітей та 

підготовки їх до самостійного життя здійснювався в ході проведення роботи з профілактики 

травматизму серед дітей та збереження здоров’я та життя учнів – згідно плану роботи школи з 

15.05 по 19.05 пройшов тиждень здоров’я .Змістовними буливиховнігодини «Чистота – 

запоруказдоров’я» (1-4 класи); «Безпека на дорогах. Наданняпершоїдопомогипотерпілому» (5-

9класи), «Здорові діти – здорова нація» (11клас). 

Класні керівники сприяли засвоєнню сімейних, родинних, суспільних 

цінностей,усвідомленню ідеалів сім’ї,виховували особисті, родинні,національні цінності, 

формували моральні якості особистості,критичне ставлення до особистої поведінки та 

поведінки людей. 

З метою позитивного впливу родини та сім’ї на формування молоді у школі діяв 

Юридичний всеобуч батьків, у ході просвітницької та пропагандистської діяльності якого 

розглядалися питання «Законність, правопорядок і юридична відповідальність неповнолітніх» 

(березень, 2017 року), «Причини і види правопорушень та їх профілактика серед 

неповнолітніх»(травень, 2016 року). Широко практикувалися відверті бесіди з батьками 

«Заохочення та покарання дітей в сім’ї», «Права і обов’язки батьків щодо виховання дітей», 

«Безпечне використання інформаційно-комунікативних технологій (Інтернет, мобільні 

телефони)». 

Шкільним психологом Лисечком В.П. проводилася  робота, направлена на формування 

толерантної поведінки дітей та молоді, розвитку  вмінь ефективно спілкуватися, долати 

агресивність, ефективно виходити із стресової ситуації, а саме: бесіди «Правила і закони в 

житті твоєї сім’ї», «Пізнай самого себе», «Етика відношень з батьками»; проводиться 



відповідна робота щодо здійснення психологічного супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  профілактичні бесіди з учнями щодо дотримання моральних норм 

поведінки «Учись володіти собою», «Правила поведінки»,  використовуються прогностичні  

малюнкові методики для вивчення особистості, проводяться заняття за Програмою «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України», 

до участі в яких залучено підлітків із групи ризику. 

Одним із важливих напрямків роботи органів учнівського самоврядування була робота 

по профілактиці шкідливих звичок серед учнів школи.  

Із метою посилення соціального захисту й поліпшення умов життя та державної 

підтримки дітей які опинилися в складних життєвих обставинах у школі створений та 

поновлюється банк даних. 

Кожен випадок правопорушень розглянуто на засіданнях штабу з профілактики 

правопорушень. Учні, які схильні до правопорушень, охоплені гуртковою роботою. 

 За учнями, які схильні до правопорушень, закріплені вчителі-наставники. Проводився 

дієвий контроль  (спеціальний журнал)  за відвідуванням учнями школи. 

Класні керівники проводили роботу по попередженню і профілактицідорожньо-

транспортного травматизму, належну увагу звертали на вивчення основних правил дорожнього 

руху, правил велосипедистів, пішоходів, правил поведінки в громадськихмісцях, транспорті.  

Але поряд із зазначеними позитивними моментами в організації виховної роботи мають 

місце й окремі недоліки. Серед недоліків слід виділити недостатній рівень системності в роботі 

формування відносин «батьки– вчителі». При проведенні батьківських зборів наявний низький 

відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю та поведінкою та 

станом здоров'я своїх дітей.  

 


