Звіт директора
Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І.Вернадського
за 2016-2017н.р.
У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на
виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
реалізацію державних, регіональних програм та нормативних документів.
Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.
Науково – методична робота школи побудована на основі
діагностування педагогічних працівників на 5 років.
Школа працює над проблемою: «Оптимізація навчально – виховного
процесу школи шляхом оптимального поєднання основних форм методичної
роботи».
Структура методичної роботи в школі включає колективні, групові
та індивідуальні форми спілкування. У школі працюють такі методичні
об’єднання: філології та суспільних наук, математики та фізики,
природничих наук, фізичної культури, трудового навчання, початкових
класів та вихователів ГПД, класних керівників.
Педагогічний колектив налічує 45 педагогів, 1 практичний психолог, 1
соціальний педагог. Вони мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст»
- 5, «спеціаліст ІІ категорії» - 4, «спеціаліст І категорії» - 11, «спеціаліст
вищої категорії» - 27. Звання «старший учитель» присвоєно п’ятьом
педагогам, «учитель - методист» - трьом педагогам, «методист - керівник
гуртка» - одному педагогу.
Протягом 2016 - 2017 навчального року на базі школи були проведені
предметні районні методичні об’єднання.
Школа продовжує брати участь у дослідно-експериментальній
діяльності регіонального рівня «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні
природничих предметів».
У рамках координації дослідно-експериментальноїроботи у 20162017 н.р. відбувся постійно діючий семінар «Технології успішного
навчання. Працюємо за новими стандартами», обласний науково-практичний
семінар (у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі»)
«Інноваційне середовище школи як простір для реалізації ідей нової
української школи».
У рамках ДЕР Матіїв Іванна (11-Б) з науковим керівником
Безкоровайною Н.Б. взяли участь у регіональному науково-практичному
семінарі «Проектна технологія навчання хімії» та у обласному фестивалі
учнівських та студентських проектів
і отримали сертифікат, а учні
початкових класів - у загальношкільному фестивалі проектів.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на організацію роботи
з обдарованими дітьми, дослідження їх творчих здібностей з метою
виявлення обдарованості. У школі складений банк даних обдарованих дітей.
Учні залучаються до участі в шкільних, районних та обласних конкурсах.
Маємо такі результати систематичної роботи з талановитими та
здібними дітьми: в І етапі МАН взяло участь 5 учнів (Комариста Надія, Книш
Лідія, Нежмаков Олександр(дві роботи), Сліпець Анастасія, Семко
Катерина). На область була представлена 1 робота. Учні школи брали
активну участь у районних олімпіадах з базових дисциплін. Переможців 7,
зокрема Литвин Назар (у 2 олімпіадах), Обревко Сніжана (у 2 олімпіадах),
Горбатько Євген, Троневська Софія, Нежмаков Олександр, Самсоненко
Катерина, Гордієнко Валерія), а призерів – 14 (Хорольська Ольга (у 2
олімпіадах), Гончаренко Олександр (у 2 олімпіадах), Книш Лідія, Швець
Денис, Левко Аліна, Зеленько Діана, Семко Катерина, Басюк Анна, Шупик
Карина, Безручко Світлана, Левченко Михайло, Легейда Катерина,
Самсоненко Катерина).
1 переможець та призер в області (Обревко Сніжана (з української
мови та літератури посіла ІІІ місце та з російської мови - І місце).
У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка І місце посіли
Левченко Михайло (5-А клас) ( керівник Чорнобай Р.Г) та Обревко Сніжана
(9-А) (керівник Ярова Р.О.), ІІ місце - Горбонос Єлизавета (6 кл.)( керівник
Ярова Р.О.).
І місце в районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика посіли Обревко Сніжана (9-А клас) – керівник
Ярова Р.О., Литвин Назар (4-Б) – керівник Білик Л.І., Видря Олена (3-А) –
керівник Бондаренко В.П., ІІ місце – Шупик Карина (7) – керівник
Чорнобай Р.Г., ІІІ місце – Безручко Ірина (6 кл) – керівник Ярова Р.О.,
Зеленько Діана – керівник Черкасець Л.І.
ІІ місце у районному етапі конкурсу агітбригад посіла команда «Діти
землі» (керівник Самсоненко В.Я.).
У районному етапі конкурсу-огляду театральних колективів шкільний
театр «Темі» посів І місце, а в обласному етапі – ІІІ місце (керівник
Вітценко В.М.).
ІІІ місце у районному етапі Всеукраїнської інтелектуальної гри
«Дебати» команда посіла ІІІ місце (керівник Пелих В.С.).
Грамотою відзначений Гончаренко Олександр (9-А) за участь у
регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої
права»(керівник Шевченко З.В.).
У районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь
обирає здоров’я» команда «Нове покоління» посіла ІІІ місце, у номінації

«Фото» - ІІ місце Харчікова Владислава (10кл.), у номінації «Плакат» - І
місце Нежмаков Олександр (11-А) та ІІІ місце Зеленько Діана (11-Б), а в
обласному етапі конкурсу Сипко Антон (5-А) посів ІІ місце (керівник
Вродливець В.О.).
У конкурсі молодих талановитих письменників (ТОВ АФ ім.Довженка)
«Наш Гоголь» ІІІ місце посіла Величко Ілона (7 кл.) (керівник Ярова Р.О.) та
грамотою відзначений Гончаров Вадим (10 кл.) (керівник Вродливець В.О.).
Остяк Жанетта (7клас) брала участь у районному етапі Всеукраїнського
конкурсу «Кращий читач - 2017 року» (керівник Воронянська Т.П.) та
обласному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе» (керівник Вродливець В.О.).
Лідерська група у складі Нежмакова Олександра, Книш Лідії, Мізя
Антона брала участь у заочному етапі обласного фестивалю-конкурсу
учнівських проектів самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє»,
номінація «Охороняти природу – це здорово» (керівник Ярова Р.О.).
Гончаренко Олександр та Безручко Світлана брали участь в обласному
конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» та в оглядіконкурсі «На крилах творчості Довженка» (керівник Шевченко З.В.).
У районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської та
студентської творчості «Змагаймося за нове життя», присвяченому Лесі
Українці, у номінації «Малюнок» брали участь Грач Даниїл, Корецька
Вікторія, Вовчок Маргарита, Дігтяр Варвара, Матіїв Віталіна, Сердюк
Олександра, Боначові Анастасія, Замоздра Дарина, Кудря Анжеліка,
Драгонецька Аліна. У номінації «Декламація» - Величко Ілона та Сердюк
Марія.
Переможцями обласного етапу та Всеукраїнського етапу цього
конкурсу у номінації «Декламація» стала Сердюк Марія (3-Б) (керівник
Темерова І.Ю.) та у номінації «Вокал» - Лефко Аліна (11-А) (керівник
Луценко В.М.).
У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 58
учнів (керівник Бухун Т.О.). У Всеукраїнському фізичному конкурсі
«Левеня» участь взяло 9 учнів (керівник Гелей М.І.).
Нежмаков Олександр(11-А) нагороджений грамотою за активну участь у
обласній заочній науковій конференції «Біотехнології: звершення та надії»,
номінація: «Альтернативна енергетика» (керівник Самсоненко В.Я.).
Сертифікат учасника отримав Горбатько Євген (10 кл.) за участь у V
обласній науково-практичній конференції «Пізнання історичної минувшини
в іменах – підґрунтя освіти нації» (керівник Ярова Р.О.).
Центрами дослідницької діяльності є шкільний зразковий музей
В.І.Вернадського та музейна кімната «Бабусина світлиця», де працюють
учні-екскурсоводи Нежмаков Олександр, Величко Ілона, Золотарьова

Анастасія, Мураховська Ілона. На базі зразкового музею В.І. Вернадського
відбулися малі наукові читання, присвячені дню народження вченого,
пересувні виставки, заходи «Музей одного дня».
При музеях систематично здійснюється пошуково-краєзнавча робота.
Пошуковий загін «Природолюб»(керівник Ярова Р.О. ) посів ІІІ місце в
обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» та
нагороджений грамотами за участь в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу «Вчимося заповідувати» та в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу «Мій рідний край – моя земля» за напрямком «Природоохоронна
робота та екологія».
Учні 11 класу - Новостройний Олександр, Нежмаков Олександр та
Сліпець Анастасія – брали участь у обласному зборі юних екологів,
дослідників сільського та лісового господарства, учасників обласних та
всеукраїнських конкурсів, акцій, проектів «Здобутки юних»(керівник Гришко Ю.О.).
Величко Ілона (7 кл.) брала участь у Всеукраїнському заочному
тематичному конкурсі «День рослин – 2017», а Нежмаков Олександр та
Лозовюк Кирило (11-А) - у обласному юнацькому фестивалі «В об’єктиві
натураліста»(керівник Ярова Р.О.).
Учні нашої школи брали участь у Всеукраїнському заочному конкурсі
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» м.Київ та в обласному етапі
Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода –
джерело життя», в номінації «Оповідання з діалогом «Розмова з краплею
води» та в номінації «Крапля води в об’єктиві» (керівники Ярова Р.О. та
Вродливець В.О.).
Басюк Анна, Мізь Антон, Панчошка Наталія, Новостройний Олександр
проходили навчання в обласній зимовій науковій предметній школі.
У 2016-2017 виховна робота в школі була спрямована в руслі
національно-патріотичного виховання учнів. Виконувались основні засади
Концепції національної системи виховання дітей та молоді у національній
системі освіти, положення програми Міністерства освіти та науки України
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів України», концепція громадянського виховання, національна
Програма патріотичного виховання та інші.
Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу
до організації виховної діяльності. Зміст системи виховання у школі
спрямований на формування в дітей особистісних рис громадянина України,
які передбачають розвиток національної самосвідомості, духовності,
моральності, художньо-естетичних, правових, трудових, індивідуальних
здібностей і талантів. Плануванням охоплені всі напрями виховної роботи.

При цьому вирішуємо такі завдання: розвиток індивідуальної творчої
особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної
гідності, виховання та розвиток потреб здорового способу життя, збереження
та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. Виховання молодого
покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного
формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру
молоді, але й адаптація її в соціальному середовищі.
Значна увага приділялась національно-патріотичному вихованню
школярів. Цікаво проходили дні українського козацтва у школі.
На високому рівні здійснювалось художньо-естетичне виховання.
Дитячий народний фольклорно-етнографічний гурт «Чорнобривець» посів І
місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Діти сонця і миру» М.Миргород,
у Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та молодіжної творчості
«Діамант Карпат» м. Яремче та у обласному конкурсі-огляді художньої
самодіяльності «Веселка-2017» (керівник Луценко В.М.).
Зразковий ансамбль естрадного танцю «Ритм» у ІV Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Global Dance-2017»
м.Умань посів два ІІ місця та ІІІ. Учасник обласного конкурсу-огляду
художньої самодіяльності «Веселка-2017» (керівник Темерова І.Ю.).
Учні нашої школи досягли таких спортивних результатів: у районній
спартакіаді школярів з легкоатлетичного кросу Басюк Анна, Кубай Оксана,
Горбатько Євген посіли ІІ місце, у районних змаганнях з легкої атлетики
Басюк Анна, Кубай Оксана, Жарких Ганна посіли І місце. У районних
змаганнях з легкоатлетичного чотириборства «Дружба» наша команда посіла
ІІ місце. Призери Шаповалов Кирило І м., Жарких Ганна – І м. (керівники
Жеребцов Д.В. та Удоденко І.В.).
У відкритій районній спартакіаді допризивної молоді на Кубок воїнаінтернаціоналіста О.Дзюби команда посіла ІІІ місце; Луценко Ігор з
гирьового спорту – ІІІ місце, Голочев Тимур з підтягування ІІ місце, Бурмака
Сергій з метання гранати – І м. Перетягування канату – 2 місце в командному
заліку (керівники Жеребцов Д.В. та Удоденко І.В.).
На базі школи працював гурток малювання «Чарівний пензлик».
Результати своєї роботи гуртківці представляли на виставках, що постійно
діяли в приміщенні школи, також свої роботи надсилали на обласні
тематичні конкурси.
Плідно працює учнівське лісництво «Паросток» (керівник Гришко Ю.О.), яке нагороджене грамотою НЕНЦу. Члени учнівського лісництва
брали активну участь у заочному етапі Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом», в обласному конкурсі «Збережи
ялинку», екологічній акції «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Низка різноманітних виховних заходів була націлена саме на те, щоб
викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них

естетичні смаки, розкривати нові таланти. Протягом навчального року
проводились традиційні заходи: конкурс композицій з квітів, вечір
відпочинку «Осінній бал», вечір вальсу,
конкурс «Зимовий букет»,
Новорічні ранки та карнавал. Всі заходи проходили на конкурсній основі,
були забезпечені подарунками (залучали до співпраці меценатів - приватних
підприємців селища ).
Традиційно проводилися флешмоби: до Дня боротьби зі СНІДом, до
Дня землі, до Дня вишиванки.
У школі продовжується активна волонтерська діяльність. За ініціативи
учнівського самоврядування,
силами шкільної художньої самодіяльності
спільно з музичною школою, районним будинком культури проведено
благодійний концерт. Зібрані кошти передано безпосередньо хворій дитині.
Улюбленою справою для учнів є підготовка до друку шкільної
газети
«Родзинка». Систематично ведеться збір матеріалу для газети.
Редколегія працює на повну потужність, матеріал завжди цікавий, корисний.
На сайті школи, який систематично оновлюється, в мережі Інтернет
можна познайомитися з шкільними новинами, подивитись на світлини, відео
та звантажити відеоматеріал.
Протягом начального року проводилась профорієнтаційна робота:
зустрічі з працівниками відділення
Шишацького центру зайнятості.
Запрошувались представники вишів та середніх навчальних закладів, велась
роз`яснювальна робота серед учнів 9 та 11 класів. Випускники мали змогу
визначитися з місцем навчання, отримати для цього необхідну інформацію.
Дошка оголошень постійно оновлюється оголошеннями.
Велика увага приділяється шкільній формі. Проводяться рейди –
перевірки.
Ведеться облік учнів пільгових категорій, зокрема учні з
малозабезпечених сімей (11), діти без батьківського піклування (4), діти
батьки яких є учасниками АТО (14). Для даної категорії учнів
організовується безкоштовне харчування.
Учні 1-4 класів мають змогу відпочивати в пришкільному таборі
«Козацький кіш».
Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень
серед дітей та підлітків. Тому в нашій школі створено систему
профілактичної роботи:
• здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять;
• розроблено правила для учнів;
• проводяться бесіди на правову тематику;
• організовується перегляд документальних фільмів на відповідну
тематику;
• систематично працюють з учнями шкільний практичний психолог та
соціальний педагог;
• проводяться шкільним
практичним
психологом та соціальним
педагогом консультації та бесіди для батьків;

• здійснюється
профілактична робота з учнями, які стоять на
внутрішньошкільному обліку. Здійснюється систематичний контроль
за поведінкою та успішністю даної категорії учнів. До співпраці
запрошувались представники правоохоронних органів;
• проведено батьківський лекторій на тему «Батьки і діти: як нам
зрозуміти один - одного».
Школа зареєстрована як опорний навчальний заклад, повна назва якої
відтепер звучить так – опорний заклад «Шишацька спеціалізована школа ім.
В.І.Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області». Він має
свої філії, що входять до складу навчального закладу: Великоперевізька
філія, Ковердинобалківська філія, Баранівська філія.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного
процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із
пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній
рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм
улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу, інших нормативних актів, які регламентують роботу
школи з цих питань. Стан цієї роботи перебуває під постійним контролем
адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі
заступника директора з навчально-виховної роботи Ярову Р.О., створено
службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються
цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями. У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів
з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал
має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.
Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки,
стенди з охорони праці.
Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися
на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів,
можна зазначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота
щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.
У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів.
Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної
безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності,
охорони праці, День цивільного захисту населення.

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи,
де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними,
регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників
та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш
близький до демократичного, бо більшість рішень приймаються на основі
врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення щодо управління
та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає
колегіально.
Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і
інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми
та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:
 підготовка конкурентоспроможних випускників;
 створення конкурентоздатного освітнього середовища;
 використання комп’ютерної мережі Інтернет;
 створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення
діяльності педагога;
 соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.
Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політикодипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.
У школі покращується матеріально – технічної база та проводиться
ремонт, зокрема:
 Заміна всіх вікон та вхідних дверей школи та приміщення
інтернату на енергозберігаючі.
 Частково відремонтований дах «інтернату» та спортивної зали.
 Замінена підлога та капітально відремонтований спортивний зал.
 Капітально відремонтовано 4 санітарних вузли старшого
корпусу, приміщення для миття рук перед їдальнею.
 Поточний ремонт здійснено в учительських молодшого та
старшого корпусів.
 Частково відремонтоване тверде покриття території школи.
 Капітально відремонтовані пожежні виходи їдальні та спортивної
зали.
 Частково відремонтовано водогін та систему зливу їдальні.
 Завершений ремонт кабінету екології.
 Придбані навчальні засоби та спортивне обладнання для заняття
спортом.
 Придбане обладнання для кабінетів фізики, математики,
філології, історії, географії; комп’ютерний клас.

 Запущений в дію (і відремонтований) лінгафонний кабінет.
 За рахунок освітньої субвенції школа отримала інтерактивні
лабораторії для кабінетів фізики, хімії, біології; метеостанцію в
кабінет географії.
 Кожен клас молодшого корпусу обладнаний навчальним
комп’ютером.
 6 нових комп’ютерів використовується для вивчення предмету
«автосправа».
 Придбані та встановлені нові парти з регулюванням висоти для
учнів початкової ланки.
 Новими партокомплектами будуть забезпечені 2 п’ятих класи.
 Постійно проводяться поточні ремонти приміщень та подвір’я
навчального закладу.
 Здійснена санітарна обрізка дерев (від небезпечного шкідника омели).
 Школа підготовлена до дитячого пришкільного табору
«Козацький кіш».
 Ведеться відновлення шкільного тиру. У співпраці з ДЮСШ
відкрита секція з кульової стрільби.
Реалізовувати наші задуми нам допомагають :
1. МОН України.
2. Полтавська обласна державна адміністрація.
3. Полтавська обласна рада.
4. Департамент освіти і науки Полтавської ОДА.
5. Депутати Полтавської обласної ради: Скочко Віктор
Миколайович, Капленко Валерій Ілліч.
6. Шишацька селищна рада.
7. Відділ освіти шишацької селищної ради.
8. ТОВ «АФ ім. Довженка».
9. Приватні підприємці Косогор Вікторія та Сергій,
Вертелецька Надія Григорівна, Попадич Ігор Іванович.
10. Батьківський комітет (незважаючи на те, що в цьому
навчальному році Рада школи не просила матеріальної
допомоги у батьківського комітету).

