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        БОГОДИСТОЇ СВІТЛАНИ ПАВЛІВНИ 

Вітаю представників батьківської громади, педагогічний колектив  закладу! 

Протягом звітного періоду з травня 2018 року по травень 2019 року у своїй 

діяльності я як директор школи  керувалася Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Указами  

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування 

та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості 

освіти в Україні», державними, регіональними та міськими програми у галузі 

освіти, планами роботи управління освіти Полтавського міськвиконкому та ММК, 

чинними законодавчими та нормативними документами,  Статутом школи, Пра-

вилами внутрішнього розпорядку, колективним  договором, посадовими 

обов`язками директора закладу. 

Цей рік став визначним для української освіти. Почалося впровадження 

Концепції «Нова українська школа». Новій школі потрібен новий вчитель, з но-

вими підходами, з новим сприйняттям сучасної дитини, з бажанням знайти з нею 

спільну мову, не руйнуючи її світ. 

Щоб збудувати оновлену школу, необхідно перед усім підготувати такого 

вчителя. Тому забезпеченню раціонального добору і розстановки кадрів, створен-

ню необхідних умов для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 

працівників; сприянню їх професійному зростанню у минулому навчальному році 

приділялась особлива увага. У світлі провадження Концепції «Нова українська 

школа», Закону України «Про освіту» значна увага приділялась фаховому пере-

завантаженню кваліфікаційного рівня педагогів школи. З метою занурення в 

НУШ вчителі школи пройшли навчання на очних, дистанційних та онлайн-

курсах. Це вчителі початкової школи, англійської мови, музичого мистецтва, ди-

ректор школи,  заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ 

Відповідно до  наказу управління освіти виконавчого комітету Полтавської 

міської ради (№ 268, від 26.08.2016 року) Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 ім. Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області 

перйменована на Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Польавської облас-

ті». Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, якому делеговано повноваження. Школа по-

будована в 1903 році, у 2013 відзначила 115 річчя. Земельна ділянка, що належить 

закладу,має площу 6464 кв.м. 

 



 

На 24 травня 2019 року у  школі навчалося 291 учнів у 12 класах, середня 

наповнюваність класів становить 24,3.У початковій школі 5 класів, в яких навча-

лося 112 учнів , в 5-9 класах -  144 ; у 10-х класах – 15 учнів. З жовтня місяця в 

школі працювала підготовча група до першого класу, яка нараховувала 28 учнів 

(учитель Безкоровайна О.В.) 

Кадрове забезпечення 

У 2018-2019 н.р. в закладі працювали 29 педагогічних працівників: 3-

сумісників та 3-є перебувають у відпустці по догляду за дитиною та 12 працівни-

ків із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 291 учень у 12 кла-

сах, середня наповнюваність класів становить 24,3 учнів. фахової освіти педпра-

цівників. Штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка 

педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. 

          За якісним складом педагогічних працівників  ми маємо:  

- 11 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, з яких 5 мають педагогічне 

звання «учитель-методист», 1 відмінник освіти, 4 «старший учитель»;  «1 керів-

ник гуртка-методист»; 

- 4  спеціалістів першої кваліфікаційної категорії;  

-  2 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії; 

- 9 спеціалістів, з яких 1 молодий спеціаліст (педагог-організатор Романенко 

О.М.). 

Нагородження вчителів у 2018/2019 н.р.: 

Рева І.А., учитель історії та правознавства нагороджена: 

- Грамота Полтавської обласної МАН за наукове керівництво роботою 

учасника VІІ обласної науково-практичної конференції «Пізнання історич-

ної минувшини в іменах – підгрунтя освіти нації; 

- Подяка ММК за організацію та проведення історичного воркшопу «Собор-

на Україна одна на всіх, як оберіг»; 

- Подяка Полтавського МАН за наукове керівництво роботою лауреата об-

ласного історичного конкурсу «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи 

твої»; 

- Грамота управління освіти за підготовку переможця Всеукраїнської олім-

піади з історії та вагомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої молоді;  

- Грамота ДОН за результативну роботу з учнями в обласному етапі XVIII 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України 

і державотворення»; 

- Подяка МОН за сумлінну працю, особистий вагомий внесок у справу нав-

чання і виховання підростаючого покоління та підготовку переможця XVII 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченків-

ським дням.  

 

Ладун З.М., секретар закладу нагороджена: 



Почесною грамотою управління освіти виконавчого комітету Полтавської місь-

кої ради за багаторічну сумліну працю, високий рівень відповідальності, зразкове 

виконання професійних обов`язків, належний рівень організації діловодства в за-

кладі та з нагоди Дня працівників освіти.  

 

Іващенко В.В., учитель фізики та математики нагороджена: 

- Грамота Полтавської обласної МАН за наукове керівництво роботою 

учасника VІІ обласної науково-практичної конференції «Пізнання історич-

ної минувшини в іменах – підгрунтя освіти нації.  

 

Козіна І.О., учитель англійської мови нагороджена: 

- Грамота Полтавської обласної МАН за наукове керівництво роботою 

учасника VІІ обласної науково-практичної конференції «Пізнання історич-

ної минувшини в іменах – підгрунтя освіти нації; 

- Подяка ПОІППО ім.М.В.Остроградського за високий рівень організацій-

ної роботи по проведенню обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Ше-

вченка та творчу співпрацю з інститутом.  

Якименко Ю.Д., учитель української мови та літератури нагороджена: 

- - Подяка ПОІППО ім.М.В.Остроградського за високий рівень організа-

ційної роботи по проведенню обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Ше-

вченка та творчу співпрацю з інститутом.  

Богодиста С.П., учитель української мови та літератури, зарубіжної літера-

тури нагороджена: 

- Грамота Полтавської обласної МАН за наукове керівництво роботою 

учасника VІІ обласної науково-практичної конференції «Пізнання історич-

ної минувшини в іменах – підгрунтя освіти нації; 

- Подяка ПОІППО ім.М.В.Остроградського за високий рівень організацій-

ної роботи по проведенню обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Ше-

вченка та творчу співпрацю з інститутом;  

- Грамота управління освіти за підготовку переможця І етапу МАН та ва-

гомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої молоді. 



Пархоменко Л.В., учитель географії,керівник волонтерського загону нагоро-

джена: 

- Грамота секретаря міської ради за вагомий внесок у виховання молодого 

покоління, високий рівень професійної майстерності, підтримку та розвиток 

волонтерського руху, активну участь у житті Полтавської територіальної 

громади та з нагоди Міжнародного дня волонтера; 

- Грамота управління освіти за підготовку переможця І етапу МАН та ва-

гомий внесок у розвиток і підтримку оюдарованої молоді. 

-  

Наконечна О.Б, учитель біології нагороджена: 

- Грамота управління освіти за багаторічну сумлінну працю, високу профе-

сійну майстерність, активне впровадження в освітній процес інноваційних 

педагогічних технологій, вагомий особистий внесок у справу навчання і ви-

ховання дітей шкільного віку. 

- гомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої молоді.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ОСВІТОЮ 

В основу діяльності педагогічного колективу Комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирно-

го Полтавсько\ міської ради Полтавської області» були покладені Консти-

туція України , Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну 

середню освіту», інші державні та законодавчі акти. 

Структура школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяль-

ність навчально закладу  регламентується Статутом, затвердженим Полтав-

ськоюміською радою від 22 грудня 2017 року., Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, Колективним договором між адміністрацією та 

профспілковим комітетом закладу, укладеним 2015 році, регіональними 

програмами. 

Відповідно до вищезазначених законодавчо-нормативних актів в Ук-

раїні коже н має право на освіту. Повна загальна середня освіта є 

обв’язковою.  

Першочергова увага приділялася формуванню мережі класів, яка б 

відповідала освітнім потребам населенняв мікрорайоні школи. Ми маємо 2 

паралелі: 3 та 6 класів. 

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У 

школі створений батьківський комітет, профспілковий комітет. 

За 2018/2019 н.р. прибуло 18, а вибуло 7 учнів. Усі учні мікрорайону 

школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були 

охоплені навчанням в закладах різних типів. 

Усі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особо-

ва справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям уч-



нів зі школи в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по 

школі). З 2013 року почала працювати державна програма «Курс-освіти» - 

електронна база, де занесено інформацію про кожного учня освітнього про-

цесу. 

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адмі-

ністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при дирек-

торові та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролю-

ється черговим адміністратором, черговим учителем, ведеть Журнал відві-

дування учнями школи. Єдиним документом, що підтверджує пропуски за-

нять по повадній причині є довідка від лікаря, на 3 дні дозволяється записка 

від батьків. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У 2018-2019 н.р. колектив закладу працював над реалізацією проблемної те-

ми міста «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку 

фахової компетентності педагога» та школи «Створення інноваційного середови-

ща освінього процесу через вдосконалення співпраці школи, родини та громади». 

Реалізації цих проблем сприяли робота педагогічної та методичної рад, колектив-

них, групових, індивідуальних форм методичної роботи: інструктивно-методичні 

нарад, майстер-класів вчителів, семінарів, засідань творчих груп та методичних 

об’єднань. З жовтня по грудень 2018 проведено Дні демонстрації педагогічних 

здобутків та методичних надбань учителів-предметників «Методичний аукціон» 

та 16.05.2019 р Свято нагородження учнів та педагогів. 

У школі дії 5 шкільних методичних об’єднань: 

- суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник Якименко Ю.Д,); 

- фізико-математичних дисциплін (керівник Іващенко В.В.); 

- природничих дисциплін  (керівник Наконечна О.Б.); 

-  початкових класів (керівник Бехтер О.В.); 

- художньо-естетичних та спортивних дисциплін (керівник Оріховська Л.А.); 

- класних керівників (керівник Тутак І.М.). 

Широко впроваджується в практику роботи вчителів інноваційні технології, 

суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто 

вчиться. З кожним роком нові технології на уроках застосовує все більше і більше 

педагогів.  

У своїй роботі учителі застосовують інновації: 

Рева І.А. , учитель історії, правознавства – перегорнуте навчання, музейна педаго-

гіка; 

Козіна І.О., учитель англійської мови  – інтерактивні on-line технології; 

Богодиста С.П., учитель зарубіжної літератури– ментальне картографування; 

Бехтер О.В., учитель початкових класів – ігрові технології Лего; 

Чипенко С.В., учитель математики - використання on-line платформ (тести, ребу-

си, кросворди); 

Чернікова І.В., учитель початкових класів – мислення серед природи; 

Наконечна О.Б,учитель біології – уроки серед природи; 



Торяник Н.К., Тутак І.М., Пархоменко Л.В. – проектні технології; 

учителі початкових класів – здоров’язбережувальні технології.  

 З  метою формування читацької грамотності школярів з 1 вересня 2019 року у 

5-8 класах заклад впроваджує інноваційний проект «Компетентнісне читання – 

крок до успіху». 

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ 

МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами наказів МОН України від 

20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 №1135) у 2016-2017н.р. проатестовано 9 педа-

гогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 

 2018/2019 рік 

Усього педагогіч-

них працівників 

Підвищило кваліфі-

кацію у звітному 

періоді 

Усього Результати атестації 

Встановлено (підтверджено) категорію 
Встановлено 

(підтверджено) пе-

дагогічне звання 
26 Заплановано Виконано  Вища Спеціаліст 

І  

Спеціаліст 

ІІ 

12й тари-

фний роз-
ряд 

(керівник 

гуртка) 

Старший 

учитеь 

Учитель 

методист 

Усього: 10 10 8 6 1 1 1 3 2 

2018 р. 6 6        

2019 р. 4 4        

 

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним орга-

ном управління закладом загальної середньої освіти є педагогічна рада, пов-

новаження якої визначається  Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад. У 2018/2019 н.р. було проведено  15 засідань педагогічної ради: 4 з 

яких тематичних, а інші організаційні.Наради при директорові проводились 

один раз у місяць 

Створення умов для варіативності навчання 

Освітній процес відбувався в одну зміну.  

Поділ класів на групи  при вивченні предметів здійснювався: 

- 1 клас: української  (4 години) та англійської мови (1 година); 

- 2 клас: української  (4 години) та англійської мови (2 година), інформатики (1 

година); 

- 5 клас: української  (4 години) та англійської мови (3 години) трудового нав-

чання (2 години) та інформатики (1 година); 

- 7 клас: української  (3 години) та англійської мови (3 години) трудового нав-

чання (1 години) та інформатики (1 година). 

До варіативної частини робочого навчального плану уведено курси за вибо-

ром:  

 2-4 класи - Мій рідний край моя Полтава – 1 година; 

 5 клас – Аптека природи – 1 година; 

 6 клас – Фінансова грамотність- 1 година; 



 6 клас – Міфологія Стародавнього світу;  

 7 клас - Видатні постаті України – 1 година; 

 7 клас – Хімія і довкілля – 1 година; 

 8 клас – Фінансова грамотність – 1 година; 

 8 клас – Хімія і довкілля - 1  година; 

 8 клас – Видатні постаті України – 1 година; 

 9 клас – Українська мова – 1 година; 

 9 клас – Видатнфі постаті України – 1 година; 

 9 клас – Екологія людини; 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

На базі закладу проведено 
-  обласний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської  молоді імені Тараса Шевченка, грудень 2018 

- регіональний етап Всеукраїнського конкурсу креативного письма з англійської 

мови Write on, лютий 2019 

 Продовжує роботу у гімназії волонтер Корпусу Миру США Фелісія Гаммон. 
 

Участь учителів 

Своїм досвідом та системами роботи педагоги ділилися з колегами: 

 - презентація досвіду для слухачів курсів ПОІППО (учитель історії та правознав-

ства Рева І.А., учитель географії Пархоменко Л.В.);  

- презентація досвіду на міському засіданні МО (Якименко Ю.Д., Наконечна 

О.Б.); 

- воркшоп для учителів англійської мови міста  Transforming English Classes (учи-

телі  англійської мовиз волонтерами КМ США в Україні);  

 - друк розробок у збірках та на освітніх Інтернет-сайтах (Устинова О.А., Богоди-

ста С.П., Торяник Н.К., Якименко Ю.Д.,  Рева І.А., Чипенко С.В., Шульга В.І.).  

 

Педагоги школи були членами журі міських етапів Всеукраїнських олімпіад 

та конкурсу-захисту МАН, членами оргкомітету (Рева І., Іващенко В.В., Якименко 

Ю.Д., Козіна І.О., Наконечна О.Б., Чипенко С.В.) 

Участь в EdCamp 

Педагоги закладу  приєднуються до спільноти небайдужого учительства Ed-

Camp.  

Вони є учасниками регіональних (не)конференцій у м.Полтаві Харкові, Сло-

вянську, Запоріжжя (Богодиста С.П., Рева І.А., Козіна І.О., Іващенко В.В.,Чипенко 

С.В., Якименко Ю.Д, 

Залучення працівників закладу у якості персоналу ЗНО-2019: 

- Залучено 11 працівників як старших інструкторів на 5 тестувань; 

З них  

- 2 педагоги вперше (Романенко О.М., Кононенко О.М.); 

- 2 додатково на ЗНО з української мови (Чернікова І.В., Безкоровайна О.В.); 



- серед досвідчених, що брали участь у ЗНО ( Бехтер О.В., Іващенко В.В., Нако-

нечна О.Б., Тутак І.М., Оріховська Л.А., Таран А.І., Чипенко С.В.) 

 

Велика увага приділяється підготовці до роботи у НУШ: 

 

-  участь у вебінарах, тренінгах та семінарах; 

-  участь у роботі  міської «Школи інтерактиву» (Бехтер О.В., Безкоровайна 

О.В.); 

- проходження курсів при ПОІППО «Навчаємо у НУШ» (Безкоровайна О.В., 

Свід В.Ф., Чернікова І.В.); 

- навчання при ММК (Таран А.І., Устинова О.А.); 

- підготовка нового освітнього середовища (Бехтер О.В., Безкоровайна О.В.); 

- покращення матеріально-технічної та методичної бази кабінетів початкових 

класів; 

- систематичне обговорення теоретичної бази та проведення практичних інтера-

ктивних занять з НУШ. 

- Полтавської міської ради, що і визначає пріоритетні напрями нашої роботи.   

 

Упродовж н/р учителі-предметники здійснювали систематичну підготовчу 

роботу учнів по складанню ДПА та участі у ЗНО, виявленню та підтримці талано-

витої учнівської молоді, збереженню і розвитку інтелектуального потенціалу 

школярів. Результатами діяльності є здобутки у олімпіадах, МАН, предметних 

конкурсах та участь у наукових конференціях: 

 

 
У 2018/2019 н.р.  Стипендію міського голови отримували переможці обласних та 

Всеукраїнських конкурсів : 

Радкевич Б., 10 клас, , Співак В.(10 клас), Хохуля А. (10 клас),, 

   Наконечна Н.(9 клас), Курочка Т.(9 клас) 

 

 

Участь у предметних олімпіадах 

 

- участь у Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:  

ІІ етап - 2 переможці (історія - учень 10 класу Радкевич Б., учитель Рева І.А.; біо-

логія - учениця класу Наконечна Н., учитель Наконечна О.Б.);  

ІІІ  етап - 1 переможець (історія - учень 10 класу Радкевич Б., учитель Рева І.А.); 

Учні закладу активно брали участь у учнівській  Інтернет-олімпіади «На урок» з 

української мови, англійської мови, історії, математики, інформатики, хімії та бі-

ології. 

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

 



За підсумками участі у І (міському) етапі конкурсу-захисту учні школи вибороли 

2 призових перших місця. 

 Дергалюк О.(10 клас) – секція історичне  краєзнавство- , керівник Богодиста 

С.П.;  

-  Хохуля А. (10 клас ),- секція  релігієзнавство  -   керівник  Пархоменко Л.В.; 

У обласному (ІІ етапі) 2 учні стали переможцями: 

Радкевич Б. (10 клас) – 2  секція етнологія( керівник РеваІ.А.) 

Співак В. (10 клас) 3м секція релігієзнавство (керівник Рева І.А.) 

14 травня 2019 року в палаці дозвілля «Листопад» відбулася урочиста церемонія 

нагородження  міською владою переможців олімпіад,МАН і вчителів, що їх підготува-

ли. 

 

Участь у предметних конкурсах, акціях, проектах 

 

 

Міський, обласний, Всеукраїнський  етап XVІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення» - 1 міс-

це учень 10 класу Радкевич Б.,керівник -  учитель історії та правознавства Рева 

І.А.; 

Міжнародний конкурс, присвячений  дослідженню Голодомору 32-33 років в 

Україні імені Володимири Маняка та Лідії Коваленко,  2місце,  Співак В. кері-

вник Рева І.А. 

Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді «Українська революція 

100 років надії і боротьби»,  1м. Радкевич Б, керівник Рева І.А.  

Обласний  літературний  конкурс «Відлуння заповітів земляків»(до 100-річчя 

з Дня народження Олеся Гончара) – 3місце,  (учениця 9 класу Наконечна Н., 

учитель Якименко Ю.Д.); 

Міський  етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика – 2 переможці: учениця 7 класу Гуріна К. 2 місце, учитель Богодиста С.П., 

учениця 9 класу Наконечна Н. 3 місце, учитель Якименко Ю.Д.; 

Міський етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Шевченка (3 місце- учениця 7 класу Гуріна К., 

учитель Богодиста С.П.); 

Обласний  історичний конкурс «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи 

твої» - 3 місце, учень 10 класу Співак В., учитель історії та правознавства Рева 

І.А.); 

Міський конкурс фізичних поробок – 3 місце учень 7 класу Злидар С., 3 місце 

учениця 9 класу Наконечна Н., ( керівник Іващенко В.В.); 

Обласна історико-краєзнавча конференція, присвячена 85-річниці Голодо-

мору  в Україні «Голодомор 1932-1933 рр: історичний вимір Полтавщини» 
(3м., учень 10 класу Співак В., керівник  Рева І.А.); 

Міський відкритий конкурс дитячої творчості «Дивосвіт» у номінації «М’яка 

іграшка» (учениця 5 класу Луценко А., 2місце, учениця 7 класу Бирка А., 2 місце, 

учитель трудового навчання Оріховська Л.А.) 



Міський математичний конкурс «Юний ерудит»  (учень 4 класу Шовкопляс 

А,, Безкоровайна О.В.); 

- V Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості  імені Ма-

рії Фішер-Слиж «Змагаймося за нове життя!», присвячений Лесі Українці 
(учениця 3-А класу Гвоздь Д., 3 місце, керівник Свід В.Ф., учениця 4 класу Кар-

наух А., 2 місце , керівник Безкоровайна О.В., учениця 3-Б Мусаєва С.,3місце, ке-

рівник Чернікова І.В.,    

Обласна науково-практична  конференція «Пізнання історичної минувшини 

в іменах – підґрунтя освіти нації» (5 учасників 10 класу); 

Обласна науково-практична конференція «Полтавщина – земля моя свята» 

(3 учасника); 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл Украї-

ни»переможці (ІІІ місце) (керівник Наконечна О.Б.); 

Обласна історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Українсь-

кої революції «ми – діти твої, Полтавщино», 3 місце, Радкевич Б., керівник Рева 

І.А.; 

Учасники конкурсу ГО «Нова Полтава» «Від макулатури  до зеленого міста»; 

Міський конкурс  «Волонтер-року», 3 місце, керівник Пархоменко Л.В.; 

Всеукраїнський тиждень права, участь в інтелектуальній грі «Що?Де? Коли?»; 

Міський етап обласного фестивалю-конкурсу проектів учнівського самовря-

дування «Ми віримо в гарне майбутнє» 1 місце, керівник Романенко О.М., 

Конкурс малюнків за ініціативи  ГО «Команда небайдужих» «Українська мова 

– моя суперсила», переможець Деркач Т. (7 клас), керівник Богодиста С.П., 

 Регіональний етап  Всеукраїнського конкурсу креативного письма з англій-

ської мови (7-10 класи, учителі  англійської мови); 

Конкурс креативної творчості «Еко-візія» за ініціативи ГО «Нова Полтава» 

учні 9 класу 3 місце, керівник пархоменко Л.В. 

Конкурс-огляд «Збережи ялинку» учнівські колективи 1-4 класів; 

Відкритий чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006/2007 р.н. 

(естафетний біг) 2 місце Мокляк П., 8 клас, керівник Шульга В.І.; 

Історичний воркшоп «Соборна Україна на всіх, як оберіг», керівник Рева І.А., 

10 клас; 

Міський Чемпіонат з настільного тенісу- Ніколаєва М., 9 клас, Шиманський В., 

8 клас , керівник Шульга В.І.; 

ХІ туристичний зліт шкіл м. Полтави, 3 місце, керівник Шульга В.І.; 

Військово-патріотична гра «Сокіл», 2 місце, керівник Шульга В.І., 8-10 клас; 

Міські змагання по програмі Спартакіади шкіл м.Полтави (5 місце)Шульга 

В.І.; 

Квест «Моє місто» у рамках урбаністичного фестивалю «Майстерня міста» 1 

місце; 

Районні спортивні змагання серед команд пришкільних таборів до Дня захи-

сту дітей. 

 

Організовано участь учнів у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах: 



Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (Якименко Ю.Д.). – всього 69 

учасників: диплом ІІІ ступеня регіонального рівня- 2 учасники, диплом ІІ ступеня 

регіонального рівня – 2 учасника. 

Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру»(керівник Чипенко 

С.В.): всього :47 учасників, 7 добрий, 40 – учасники 

Всеукраїнський конкурс «Кенгуру» (керівник Чипенко С.В.): 34 усього, 34 уча-

сника; 

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» (керівник Чипенко С.В.):: 19 

усього: 3 добрий, 16 учасників; 

Всеукраїнський учнівський конкурс «Левеня» керівник Іващенко В.В.):: усьо-

го 25, дибрий 7 , 18 учасників. 

 

 
ВИХОВНА, ПРАВОВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

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

охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів за-

гальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нор-

мативно-правовими документами, протягом  2018-2019 навчального року виховна 

робота була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національ-

но-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641. 

Головна мета виховної роботи у 2018-2019 навчальному році – формування 

громадянина—патріота України, створення умов для самореалізації особистості 

відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадя-

нина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод 

людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування 

належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

      Згідно з річним планом роботи закладу у 2018-2019 навчальному році педа-

гогічний колектив працював над виховною проблемою: «Створення інновацій-

ного середовища освітнього процесу через вдосконалення співпраці школи, роди-

ни та громади». 

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: 

- національно-патріотичне виховання; 

- робота з обдарованими учнями; 

- розвиток творчої особистості; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- робота з профілактики дитячого травматизму; 

- робота з попередження правопорушень. 
  

Виховна робота працює за змістом виховної  діяльності 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 



4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Реалізація завдань виховної роботи  у 2018-2019 навчальному році здійснюва-

лася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками 

учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через викори-

стання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:  

 години спілкування (години класного керівника); 

 батьківські збори; 

 різноманітні заходи та свята. 

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої 

співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. 

     Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2018-2019 

навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, 

сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіда-

них виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному 

рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Було проведено: 

- флешмоб до Дня Європи; 

- флешмоб до Дня Примирення; 

- відкриття інформаційної дошки Панасу Мирному на будівлі закладу; 

- мистецько-літературний захід "Не згасити пам`яті вогонь", присвячений Дню 

Пам`яті та Примирення (Кононенко М.В. та Рева І.А.); 

- виставка вишиваних портретів та цитат Т. Г. Шевченка, яка відбулася  в актово-

му залі школи (організатор і куратор проекту Катерина Андріївна Калініченко); 

- екскурсії до музеїв міста; 

-  інформаційний дайджест та флешмоб до Дня ГАШ; 

- День пам’яті воїнів – афганців; 

- квест на визначення кращого знавця творів полтавських письменників  

«Щедрістю багата українська хата»; 

- в День української писемності та мови, вчителі та учні написали 18-й радіодик-

тант національної єдності; 

- літературно-музичне свято, до Дня української писемності та мови «Яке пре-

красне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи»; 

Взяли участь у: 

 Всеукраїнського конкурсу "Об’єднаймося ж, брати мої!" (учень 10 кла-

су Радкевич Б., керівник Рева І.А.); 

 благодійному Мстиславівському марафоні, що проходив під гаслом «Біжу 

за майбутнє»; 

 V Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості імені 

Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі 

Українці (учні 3-4 ) 

  воркшопі, до Дня Соборності України; 



 ІІІ Міжнародного міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт 

імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко  «Голодомор 1932-1933 рр. – 

геноцид Українського народу в приватних історіях і просторі культури» 

(Співак Владислав І м., керівник Рева І.А.); 

 обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів земля-

ків» (Наконечна Н. 3 м, керівник Якименко Ю.Д.); 

  VII Обласній науково-дослідницькій конференції «Полтавщина в іменах – 

підґрунтя освіти нації»; 

  фестивалі «Полтава вишивана». 

Ціннісне ставлення до природи: 

- участь у марафоні роздільного збору вторсировини (15.03.19-15.05.19р.) спіль-

но з ГО «Нова Полтава»; 

- інформаційна екскурсія на ТОВ «СМС» - системи модернізації складів, ГО 

«НОВА ПОЛТАВА» (класний керівник Чипенко С.В.); 

- «Двомісячник чистоти та благоустрою міста»; 

- Форум волонтерів на тему «Здорове місто – це в наших руках»; 

- майстер-клас «Весняні квіти» (учитель обслуговуючої праці Оріховська Л.А.); 

- виховний захід «Вода – це життя» (Торяник Н.К. класний керівник 2 класу); 

- міське свято зустрічі птахів; 

- екологічний тренінг «Вчимося сортувати сміття»; 

- Всеукраїнська акція «День юного натураліста»; 

-  у рамках фестивалю Майстерня міста «Моя Полтава -  моє майбутнє» спортив-

но-екологічна акція «Прибираємо територію та зайві кілограми» за підтримки 

проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»; 

- конкурс-виставка композицій із природного матеріалу «Засяяла в осінніх барвах 

Полтавщина». 
  

Ціннісне ставлення до себе 

- конкурс соціальної реклами на тему «ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ ТА ЇХ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ», який оголосив Університет Короля Данила та CEI 

Cooperation Fund; 

- тренінг «Антистрес» (волонтерським загоном «Єдність»  УМСА, 7 клас); 

- заходи до Всесвітнього Дня здоров’я; 

- флешмоб «Для чого мені руки?..», спрямований на протидію булінгу у шкільно-

му середовищі; 

-  чемпіонат з гумору «Ліга сміху-діти»; 

-  економічний тренінг «Хочу бути фінансово грамотним».  
  

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей: 

- свято « Прощавай, наш 1 клас (класний керівник Бехтер О.В.); 

- День відкритих для батьків майбутніх першокласників; 

- допомога дітям, які знаходяться на лікуванні у Полтавському дитячому протиту-

беркульозному відділенні (керівник волонтерського загону Пархоменко Л.В.); 

- міські змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; 

- конференція партнерів «Спільне бачення школи: сьогодення та перспективи»; 



- Новорічні свята; 

- міський конкурсу «Волонтер - 2018»; 

- туристичні змагання. 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва: 

- свято Першого дзвоника; 

- Свято 8 Березня; 

- свято Останнього дзвоника; 

-  міський Фестиваль дитячої творчості (ансамбль бандуристів «Веселка 2 місце» 

керівник Гловльова Н.В., хор хлопців 5 місце керівник Торяник Н.К., хореографі-

чний колектив «Контраст» 4 місце керівник Бранько Ю.П.); 

- День Святого Валентина; 

- етнографічний захід «Свіччине весілля» (історичний факультет  ПНПУ імені 

В.Г.Короленка); 

- костюмоване fashion show «Halloween is coming». 
  

Інформація про заклади, які відвідали учні школи в рамках профорієнта-

ційної робти протягом року: 

Екскурсії до:  

 Полтавського УМСА на тему  ”Anatomia fundamentum medicina est” – ана-

томія є основою медицини (8, 9 класи); 

 відділення Приватбанку (5 клас); 

 Полтававодоканалу (9, 10 класи)4 

 Полтавького коледжу нафти та газу (8, 9 класи); 

Відвідали: 

 Державний професійно-технічний заклад «Полтавське вище професійне 

училище імені А. О. Чепіги» (9 клас); 

 Полтавський коледж харчових технологій НУХТ (6 -Б клас); 

 Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телеко-

мунікацій та інформатизації. 
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