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Доброго дня! Шановна громадо школи, батьки, учителі – колеги, працівники школи.
Сьогодні я буду вести розмову про нас учнів, учителів, батьків і ,звичайно, про директора.
Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У
цій школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, письменники.
А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони
дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань
часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні
оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності
вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі
після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників,
настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять
батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.
Основними документами, якими керувалася школа протягом 2017 – 2018 н.р. були
Конституція України, Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання,
Концепція загальної середньої освіти, Концепція громадянського виховання, Концепція
екологічної освіти України, Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і
повної середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Державна
Програма розвитку української мови та інших національних мов, Комплексна програма
профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу
серед населення, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового
способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; стандарти
НУШ, Статут школи.
У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив Чорнухинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені Г.С.Сковороди працював над проблемою «Забезпечення рівного доступу до
якісної освіти».
Опорною проблемою школи була «Створення умов для особистісного зростання та
розвитку творчого потенціалу особистості шляхом використання інноваційних
технологій».
Методичними напрямками роботи школи у цьому навчальному році
1. Гуманізація навчально-виховного процесу в школі ХХІ століття.
2. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
3. Економічна освіта, формування основ економічної компетентності школярів,
виховання нового покоління ділових людей.
4. Упровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
5. Школа: учень – вчитель - сім’я – ключ до формування компетентної людини ХХІ
століття.

6. Продовжити участь школи у впровадженні циклів медичних знань «Разом до
здоров’я».
7. Екологічне виховання : участь команди школи у Всеукраїнському екологічному
проекті із сортування сміття «Zero Waste School» та впровадження місцевого
екологічного проекту «Zero Waste School Чорнухи».
Головне завдання школи на сьогоднішній день полягає у вихованні високорозвиненої
компетентнісної творчої особистості
Протягом навального року в школі викладали навчальні предмети 39 педагогів.
Уся діяльність школи за попередній навчальний рік спрямована на реалізацію
освітянських кроків.
Основним завданням роботи школи була підготовка у до участі в проекті опорної
школи. В підготовлених матеріалах подана мережа класів та контингент учнів на 5 років,
розвиток кадрового потенціалу, кадровий склад медпрацівників, досягнення
педагогічного колективу, науково методичне забезпечення навчального процесу,
перспективний план функціонування класів з профільним навчанням, результативність
роботи закладу загальної середньої освіти, результати ЗНО, навчальних досягнень
протягом 5 років.
Як результат: наша школа рішенням сесії Чорнухинської районної ради визнана опорною.
Методична робота з педагогічними кадрами у загальноосвітньому навчальному закладі в 20172018 навчальному році проводилась відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Чорнухинської
райдержадміністрації № 202 від 06.09.2017 року „Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами району у 2017-2018 н. р." та відповідного наказу навчального закладу №107 від 14.09.2017 була
спрямована на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та реалізацію Національної
доктрини розвитку освіти, нових Державних стандартів загальної середньої освіти та початкової
загальної освіти.
Методична робота закладу в 2017-2018 н.р. була спрямована на реалізацію районної науковометодичної проблеми «Створення умов для особистісного зростання та розвитку творчого потенціалу
особистості шляхом використання інноваційних технологій» та шкільної - «Створення Веб-сайтів.
Використання ІКТ в навчально- виховному процесі. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти»
У закладі загальної середньої освіти організовано роботу шкільних методичних об”єднань вчителів
за напрямками роботи :
-філологічного циклу (НосальЛ.В.)
-фізико-математичного циклу (Сова М.Д. )
- історико-природничого циклу (Загородній В.О.)
-художньо-естетичного циклу (Стеценко М.Д)
-учителів почат. класів
-класних керівників

(Семененко В.І)
(В»язовська Н.М.)

Їх робота спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів,
підвищення якості навчально-виховного процесу. З метою вирішення різних педагогічних питань у
школі діють творчі групи, майстер-класи, АТМ вчителів-предметників, налагоджено питання
самоосвіти, організовано роботу з педагогами школи щодо освоєння сучасних інноваційних педагогічних
технологій навчання, наставництво для молодих спеціалістів. Проводяться методичні тренінги, тижні
педмайстерності вчителів-предметників та психолого-педагогічні семінари. Учителі школи володіють
теорією сучасних методів навчання, використовують засоби інформаційно-комунікаційної технології для
здійснення навчально-виховного процесу, створюють власні мультимедійні презентації, користуються
Інтернет-ресурсами. Сайт школи - один з найкращих в області.
Школа є базовою для проведення
районних методичних об»єднань та методичних заходів району.
У закладі загальної середньої освіти навчально-виховний процес та його методичний супровід
здійснюють 42 педагогічні працівники. Із них: 4 педагоги мають педагогічне звання «вчительметодист», 18 - «старший учитель», 27- мають кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії».
6- кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії».8- кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ
категорії», 1- кваліфікаційну категорію
«спеціаліст»
Атестація педагогічних працівників проводилася у відповідності до Закону України «Про освіту» (
ст. 54.) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників», із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 08.08.2013 року №1135. Вона є одним із засобів стимулювання роботи вчителів.
29 березня 2018 року відбулося засідання шкільної атестаційної комісії, 06 квітня 2018року засідання районної атестаційної комісії. На підставі їх рішень 3 педагогічних працівників проатестовано
на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 - на кваліфікаційну категорію « спеціаліст І
категорії». За наслідками атестації 2 педагоги підвищили свій фаховий рівень, 2 -підтвердили свої
кваліфікаційні категорії та звання.
Участь учителів школи у науково-методичних заходах сприяла ознайомленню з сучасними
науковими здобутками, новими технологіями навчання. На високому науково-методичному рівні
проведено семінари:
* практичних психологів « Психолого-педагогічна співпраця вчителя логопеда, практичного
психолога, соціального педагога в роботі з дезадаптованими дітьми»»
*вчителів початкових класів «Формування творчих і пізнавальних здібностей з використанням
сучасних технологій у роботі з учнями початкових класів»
*науково-практичну конференцію «Національно-визвольна боротьба українського народу: історія та
сучасність »
*вчителів ЗНЗ «Економічне та споживче
майбутнього школярів»

виховання

школярів- запорука забезпеченого

*майстер-клас вчителя математики « Методи розв»язування завдань ЗНО з математики»» (вчитель
Сова М.Д.);
* засідання творчої групи вчителів початкових класів «Гуманізація навчально-виховного процесу
навчального закладу» вчитель Сидоренко С.І.);

*АТМ вчителя Крекотень Н.П «Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання
учнівської молоді».
* Вебінар вчителя інформатики Косенко В.М. «Методика викладання інформатики у 9 класах»
В школі працює школа педагогічної майстерності вчителя математики Сови М.Д. «Шляхи і методи
активізації пізнавальної і розумової діяльності учнів».
Проведені творчі зустрічі художників Києва з педагогами та учнями школи. Майстер- класи митців
організовані для школярів 5-8 класів . Організовані творчі зустрічі з художником Лисенком М.Я.,
народним умільцем Розсохань О.М.
Проведений Майстер-клас учителя початкових класів
Природні мотиви орнаменту».

Мельник Т.М. «Українська вишивка.

В обласному фестивалі ранкової зарядки школа відзначена на обласному рівні .
Проведені онлайн -зустрічі «Наші випускники за кордоном» ( «Південна Корея.Сеул», «Польща»)
В закладі працювала Школа молодого педагога.
Учителями закладу протягом навчального року проведені відкриті уроки та виховні заходи. В березні
пройшли звіти педагогів, які атестувалися на вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання
«старший учитель».
Організовані індивідуальні форми методичної роботи.
Протягом навчального року 3 студенти ВУЗів пройшли стажування на базі школи, для них
педагогами закладу проведені відкриті уроки, позакласні заходи , надані консультації.
В закладі організована постійно діюча експрес-виставка надбань педагогів школи
Виставка новинок методичної літератури поповнювалась протягом навчального року .
Сиситематично проводилися оперативно-методичні наради за участю директора та заступників
директора.

За сприяння Чорнухинського районного військового комісаріату для учнів були проведені Уроки
Мужності.
Розвитку творчих здібностей школярів сприяє Чорнухинське територіальне відділення Малої
академії наук. У 2017-2018 навчальному році на районний конкурс-захист було направлено 3 роботи
учнів нашої школи . За наслідками контрольних робіт, рецензій на науково-дослідницьку роботу та
захисту робіт, 2 наукові роботи було направлено на обласний конкурс-захист.
З метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів, пошуку,
підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді протягом жовтня- листопада 2017 року
було проведено І та ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів, у якому
взяли участь 74 учні, 10 (40%) з яких стали переможцями, 24учні (48%) – призерами.
У ІІ (районному) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
переможцями стали 7 учнів школи.

Щороку учні беруть активну участь у районному конкурсі знавців творчої спадщини Г.С.Сковороди
«Іду за Сковородою», який започатковано у 2001 році, маємо 4 переможців. Міщенко В.,учень 10 класу, за
високі досягнення у навчанні та активну життєву позицію отримав премію імені Г.С.Сковороди
Чорнухинської районної державної адміністрації
У 2017-2018 н.р. учні брали участь у конкурсах: Міжнародному математичному «Кенгуру» (107
учнів) , Всеукраїнському фізичному «Левеня» (14 школярів) , біологічному «Колосок»(18 учнів),
Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»(52учні) українознавчій грі – «Соняшник» (13учасників),
sunflower Міжнародній грі зі української та зарубіжної літератури (19 учнів).
На виконання наказу МОН України від 03.02.2015 року № 89 «Про здійснення заходів щодо
організації літніх мовних таборів» з метою популяризації вивчення іноземних мов у 2017-2018 н.р. в
закладі працює літній мовний табір.
Учні та педагоги школи взяли участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Маємо переможців та
призерів обласного , Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

Назва конкурсу

ПІБ учасника/ Рік
участі
Білецька Мирослава,
Турко Евеліна,
Дарина Карбан

20172018
ІІІ

Всеукраїнський музичний
конкурс "Всеукраїнська
естафета творчості"
(кер. Зрібняк Олена)

Міщенко Вероніка,
Ковган Дарина,
Міщенко Роман

І
І
ІІІ

Всеукраїнський

Міжнародний фестивальконкурс «Талановиті діти
України» «Хортиця – серце
Європи» (кер. Марія Стеценко

Ансамбль сопілкарів
«Дударик»
Полонський Євгеній,
Ястреба Владислав

І

Міжнародний

Міжнародний фестивальконкурс «Талановиті діти
України» «Хортиця – Серце
Європи» »(кер. Світлана
Сидоренко)

Педоряка С.
Педоряка Д.
Педоряка С.
Педоряка Д.

Гран -прі

Всеукраїнський фестиваль
«Зірки та зіроньки» (кер. Олена
Зрібняк)

Кеда Людмила,
Лисенко Валерія

ІІІ

Всеукраїнський

Всеукраїнський конкурс –
фестиваль «Зоряні мости до
Дня музики»
(кер. Олена Зрібняк)
Інтелектуальна гра «Дебати»
(кер. Загородній
В.О.)
КВК
(кер. Петренко М.М)

Міщенко Вероніка,
Педченко Марина,
Давиденко Анна

ІІ
ІІІ

Всеукраїнський

Команда «Любов до
істини»

І

районний

Команда «Без паніки»

І
ІІІ

районний
зональний

Всеукраїнський музичний
конкурс "Всеукраїнська
естафета творчості"
(кер. Зрібняк Олена)

Всеукраїнський

І
І
І
І

Українсько Польський
Міжнародний
Запоріжжя
Міжнародний
Київ

Огляд-конкурс екологічних
агітбригад (кер. Стеценко М.Д.)

Агітбригада «Джерело»

І

Районний

ІІ
І

зональні
районний

Фестиваль-конкурс "Молодь
обирає здоров'я"
(кер. Петренко М.М.)
Всеукраїнський фестиваль
дружин юних пожежників(кер.
Петренко М.М.)
Всеукраїнська військовопатріотична гра "Джура"(кер.
Буряк О.А.)

Агітбригада «Здорова
молодь
Чорнухинщини»
Команда

ІІІ

районний

«Рятівник»
Команда

ІІІ

районний

Змагання з футболу «Футзал»
"(кер. Буряк О.А.)

Команда
9 учнів

1
1

районний
зональний

Легкоатлетичний крос (кер.
Ярмоленко М.Г.)

Команда
6 учнів

1

районний

Всеукраїнські змаганння з
футзалу «Шкільна футзальна
ліга України» Ярмоленко М.Г.
Міжнародний конкурс
«Криниця Здруй»
(Польща) (Стеценко М.Д.)

10учнів

І

обласний

Ансамбль сопілкарів
«Дударик»
Полонський Є
Міщенко В.

І

Міжнародний

Гран-прі
І

Міжнародний
Міжнародний

Погрібняк О
Бігун Дарина

І
І

районний
районний

Міщенко В.

І

районний

Погребняк Олена

ІІ

Районний

9 учасників

І

Районні

І

Всеукраїнський

І

Всеукраїнський

Конкурс «Збережи ялинку»в
номінації новоріч.- різдв»яна
композиція
та новорічна іграшка (кер.
Сидоренко С. І.)
Міжнародний конкурс
«Загадкове життя домашніх
улюбленців» (кер. Сидоренко
С.І.)
Х Міжнародного конкурсу
еколого-валеологічної
спрямованості «Вода – джерело
життя» в номінації вірш
«Розмова з краплею води»;
(кер.СидоренкоС.І.
Районні змагання з футболу
серед дівчат
Проект Zero Waste School
(керівник В»язовська Н.М.)

Проект «Компола»
(керівник В»язовська Н.М.)

«Сокіл-Джура»

В»язовський А.9-Б
Таран Владислава8-Б
Кривенко Софія10
Кривчун Володимир10
В»язовський А.9-Б
Таран Владислава8-Б
Кривенко Софія10
Кривчун Володимир10

Обласний конкурс
виконавської майстерності гри
на народних та духових
інструментах «Веселкові
акорди»,номінація «Сольна
гра»
(керівник Даниленко В.В)
Обласний конкурс
«Юний віртуоз Полтавщини»
номінація «Бандура»
(керівник Даниленко В.В)
Обласний пісенний конкурс
«Душі пісенної криниця»
(керівник Даниленко В.В)
Всеукраїнський відкритииий
фестиваль- конкурс «Барви
Полтави» виконавської
майстерності гри на народних
інструментах
(керівник Даниленко В.В)

Даниленко Тамара9-Б

І

Обласний

Даниленко Тамара

ІІІ

Обласний

Даниленко Тамара

Гран-Прі

Обласний

Даниленко Тамара

ІІІ

Всеукраїнський

Завдяки співпраці школи з навчальними закладами району наші учні стали переможцями та
призерами конкурсів

Назва конкурсу
Всеукраїнський Відкритий конкурс
народно- сценічного танцю «Джерела
надії» ХІV Міжнародний благодійний
фестиваль-конкурс «Квітуча Україна»
І Всеукраїнський конкурс-фестиваль
«Українська естафета творчості»
Міжнародний фестиваль дитячої
творчості «Wonderland Карпати»
Конкурс-виставка «Знай і люби свій
край» (номінація «Декоративноприкладне мистецтво»

Обласний конкурс «Юний віртуоз
Полтавщини»
Обласні змагання з футзалу
Обласні змагання з футзалу
Турнір на приз клубу «Шкіряний м’яч»
Кіокушинкай карате

ПІБ учасника/ Рік
участі
Танцювалний
колектив «Світанок»

2017/2018

Танцювалний
колектив «Світанок»
Танцювалний
колектив «Світанок»
Танцювалний
колектив «Світанок»
Мусієнко Максим

Гран-прі, І
місце
І місце

Кучерявий
Олександр

ІІ
ІІ

Косенко С.

ІІІ

обласний
Всеукраїнськ
ий
обласний
Всеукраїнськ
ий
обласний

Вихованці ДЮСШ ,
футзальна команда
2005 р. н.
Вихованці ДЮСШ,
Вихованці ДЮСШ
Мирний Є

ІІ

обласні

ІІ
І
ІІ

обласні
Обласні
Всеукраїнські

ІІ місце

ІІІ місце
ІІ
ІІ

Рівень
відзначення
Всеукраїнськ
ий
Міжнародний
Всеукраїнськ
ий
Міжнародний

Кубок Одеської обл.

Шостак К.

ІІІ

Кушнір О

І

Кубок Tansey Cap

Мирний Є

І

Всеукраїнські

Першість Полтавської обл

Шостак К.

І

Обласні

Лисенко К

ІІ

Сіваєв А.

ІІІ

Давиденко В.

ІІІ

Діденко А

ІІІ

Кубок Київської обл

Ярмоленко І.

ІІІ

Всеукраїнськ
ий

Міжнародний конкурс «Кубок світу»
(Dream cur)

Шостак К
Лисенко К.

V
VІІ

Міжнародний

З 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018 року 8 педагогів пройшли курси
підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. Виховати творчу дитину може тільки
творчий учитель. Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у
фахових конкурсах, одним із найпрестижніших серед яких є конкурс. В 2017-2018
навчальному році 2 педагоги закладу взяли участь в конкурсі"Учитель року-2018" в
номінації «Фізика» та «Фізична культура»
На початок навчального року в школі нараховувалося 370 учнів. На кінець ІІ семестру навчається
372 учнів. На високому рівні рік закінчили 41 учнів (12%) На достатньому – 133 (39%)учнів. На
середньому –135 (39%)учнів. Учнів, які навчаються на початковому рівні -34(10%). Якість знань учнів по
школі- 174 (51%). Найвища якість знань учнів 2 і 3 класів.

1

-

-

% відвідування

-

Неякість (поч.)%

-

Якість (вис. і достатня) %

29

Початковий рівень

29

Середній рівень

Атестовано

-

Достатній рівень

Учнів на кінець ІІ сем.

1

Високий рівень

Вибуло прот І семестру

28

Не атестовано

Прибуло прот І семестру

класи

Учнів на01.09. 17р.

Рівень навчальних досягнень учнів по класах, а саме:
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Хочу зазначити, що нагороджено Похвальними листами за високі досягнення – 34 учні школи.

Профілактична робота в школі організована через лекції, прочитані класними
керівниками батькам, паспортизацію та анкетування учнів з метою виявлення дітей,
схильних до девіантної поведінки, індивідуальні консультування, відвідування дітей на
дому, консультування батьків, групові корекційні заняття практичним психологом. У
школі функціонує кабінет психолога, де спеціаліст проводить роботу з профілактики
правопорушень. На засідання запрошуються учні, що потребують посиленого виховного

впливу з боку адміністрації школи. Учні викликаються разом з батьками. Протягом року
відбулось 4 засідання з профілактики правопорушень. Для співбесіди було запрошено 52
учні, 14 з яких було запрошено разом з батьками. Питання, що розглядались, стосувались
незадовільної поведінки під час уроків, безвідповідального ставлення до виконання
учнівських обов’язків та пропусків уроків без поважних причин.
У школі функціонує шкільна бібліотека, яка нараховує станом на 01.09.2017 року:
книг – 28275, підручників – 10240.
Бібліотекою разом з вчителями проводяться виховні години, конкурси та години
спілкування. Всі вчителі ознайомилися з електронними версіями підручників для 1,5,10
класів. Здійснили замовлення підручників для 5,10 класів.
Медичне обслуговування учнів школи здійснювалося медичною сестрою Литкою
С.В. Учні школи пройшли медичний огляд із лабораторними дослідженнями
згідно
графіка. Щомісячно учні 1-11 класів проходили перевірку на педикульоз, про всі випадки
повідомлялося в СЕС і проводилося лікування. Сніданки для учнів коштують від 8,50 до
15,50 грн.
Протягом року зміцніла матеріальна база школи: придбано 3 класні дошки на суму
10000 грн., 2 електроплити – 25600 грн, морозильну камеру – 6200 грн, парти для 2 класу
– 27495 грн, підведено волокольно-оптични й інтернет з WI-Fa покриттям двох
приміщень школи. На даний момент затверджені кошти сесією районної ради в сумі 15000
грн для ремонту спортивного залу школи та придбання лінгафонного кабінету.
В рамках програми НУШ очікуємо отримання меблів та інформаційнотехнологічного обладнання 43 першокласникам.
Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і
винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за вклад кожного у виконання своїх
обов’язків. Хочу подякувати адміністрації, своїм заступникам за розуміння, підтримку,
творчість, ініціативність, наполегливість. Наша спільна робота адміністрації,
педагогів,учнів, батьків дала змогу нашій школі посідати призові місця у рейтингу серед
інших загальноосвітніх навчальних закладів. І все це заради наших дітей, бо діти – то є
оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все найкраще,
виховати їх добрими, розумними, і щасливими.
Особливо вдячна селищному голові Василенку О.М. за розуміння потреб школи та
виділені кошти на оздоровлення учнів у пришкільному таборі з денним перебуванням в
сумі 60000 грн. та в реалізації програми «Шкільне молоко» - 22 000 грн.
Шановні учасники зборів. На цьому я закінчую свій звіт.
Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Надіюся на співпрацю. Всім
нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними,
підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими, але найголовніше
гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати.

