
ЗВІТ КЕРІВНИКА ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “БІЛОЗІРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ” БІЛОЗІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Робота колективу Опорного НЗ «Білозірська ЗОШ І-ІІІ ст.» спрямована на виконання пункту 53, розділу ІІ Конституції України. Робочий 

навчальний план закладу складений у відповідності з Законом України «Про освіту» та Законом України «Про загальну середню освіту».   

У 2017-2018 н.р. у закладі функціонував 21 клас, у яких навчалось 494 учні. З них у школі І ступеню – 198 дітей, ІІ ступеню – 249, ІІІ 

ступеню – 47. Середня наповнюваність класів становила 23 особи. 1 учень за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобували освіту за 

індивідуальною формою навчання, 5 учнів навчались за інклюзивною формою.  

Перед педагогічним колективом у 2017-2018 навчальному році ставились завдання: 

 ефективне впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Державного   стандарту   початкової   

загальної   освіти; 

 широке використання в навчально-виховному процесі закладу здоров’язберігаючих технологій з метою збереження та зміцнення 

здоров’я всіх суб’єктів педагогічної взаємодії; 

 навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

 використання інноваційних та інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі; 

 підвищення мотивації  навчання учнів та батьків; 

 створення освітнього середовища підвищення професійної майстерності учителя, що включає розвиток інформаційної 

інфраструктури; 

 якісна підготовка учнів до участі в ЗНО для вступу до ВНЗ усіх рівнів акредитації. 

Важливим аспектом діяльності закладу є методична робота. Вона організовувалась відповідно до загальних  положень Конституції 

України, Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»),  

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.  

Заклад продовжив реалізацію  методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку 

творчих здібностей на уроках та в позаурочний час», забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільних, районних 

методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл педагогічної майстерності, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи 

методичної ради закладу, районного методичного кабінету та КЗ ЧОІПОПП.  

Науково-методична діяльність ґрунтувалась на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового 

педагогічного досвіду. Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2017-2018 начальному році сприяла результативності роботи 

педагогів, особливо тих,  які мають вищу кваліфікаційну категорію, звання «старший учитель». Свідченням цього є переможці та призери 

районного та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, МАН, публікація  педагогами статей та методичних 

розробок у фахових журналах. 

Для реалізації науково-методичної проблеми – «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих 

здібностей на уроках та в позаурочний час» протягом навчального року тривав активний пошук нових форм підготовки вчителя в 

загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. 

 Головними напрямками методичної роботи були: 



- виконання державних законів та нормативних документів; 

- реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів; 

- виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та вирішення питань, а саме проблемно – методичної теми «Формування життєвих 

компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочний час»; 

- забезпечення професійною інформацією; 

- підтримка інноваційної діяльності вчителів; 

- використання інтерактивної дошки та мультимедійних засобів на уроках; 

- участь педагогічних працівників у заходах різного рівня; 

- підтримка в підготовці до атестації; 

- організація підвищення кваліфікації вчителів; 

- поширення досвіду вчителів на районному, обласному та   

          всеукраїнському рівнях; 

- діагностика якості навчання. 

          У навчальному закладі працює 43 педагогічних працівники. Вісім працівників мають вищу категорію, 18 - кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії», 5  – «спеціаліст другої категорії», 12 – «спеціаліст». 4 педагогічних працівників мають звання «старший вчитель». 

З метою активізації творчої діяльності вчителів, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2017-2018 навчальному 

році проведено атестацію п’яти  педагогічних працівників школи. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня 

кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.  

Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню перспективного досвіду, зростанню 

якісного складу педагогічного колективу. За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Тупицькій 

Т.В., Жуковій В.Г., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» Ротаню А.В., Деркачу П.В. Встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» Глизенко Наталії Миколаївні.  

Протягом 2017-2018 н.р. педагогічні працівники закладу брали участь у проведенні районних заходів. Тупицька Т.В. отримала сім 

сертифікатів за публікацію методичних розробок із зарубіжної літератури на Методичному освітньому порталі.   Жукова В.Г. брала участь в 

Інтернет-семінарі з доповіддю «Формування логічного мислення учнів на уроках історії шляхом використання інтерактивних технологій навчання». 

Також вчителі закладу брали активну участь в обласній виставці перспективного педагогічного досвіду «Інноваційний пошук освітян Черкащини».  

Друковані матеріали: 

-  Лютий Р.В. «Творча світлиця діда Дармограя» (авторська програма курсу за вибором із української літератури для учнів 5-9 класів);  

- Крупенко Н.П. Методична розробка «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей». Методичні розробки творчого проекту з 

технології формування культури споживання їжі у 5-му класі»; 

Цифрові ресурси: 

- Танцюра О.В., Танцюра В.В. «Раціональні вирази»; 

- Ротань А.В. «Зорі. Еволюція зір. Будова й еволюція Всесвіту». 

У VIII конкурсі «Соняшник - учитель» - 2017 25 жовтня 2017 року взяли участь та отримали сертифікати учасника 6 учителів-членів МО: 

Лютий Р.В., Скринник Л.В., Письменна Г.П., Коваленко В.С., Жукова В.Г., Тупицька Т.В. 

Результатом реалізації проекту «Обдарована дитина» став успішний  результат на районних предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. З 

метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу у вересні – грудні 2017 року було складено графік 



підготовки учнів до олімпіад. Вчителі-предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком. Це мало позитивні результати – 

призові місця у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

- ІІ місце з української мови та літератури Перевізник Анна, учениця 8-Б класу ( вч. Письменна Г.П.); 

- ІІ місце з  української мови та літератури Зєнкова Діана, учениця 10 класу (вч. Лютий Р.В.); 

- ІІ місце з англійської мови Танцюра Лєна, учениця 11 класу (вч. Приліпко О.О.); 

- ІІІ місце з англійської мови Зєнкова Діана, учениця 10 класу (вч. Приліпко О.О.); 

- ІІІ місце з російської мови та літератури Діхтяр Альона, учениця 9-Б класу (вч. Тупицька Т.В.); 

- ІІІ місце з географії Лисенко Назар, учень 11 класу (вч. Деркач П.В.); 

- ІІІ місце з екології Гіс Ярослав, учень 11 класу (вч. Невгод Л.М.). 

  У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН узяли участь 5 юних науковців, 

зокрема: Лютий Олексій, учень 11 класу, Шалько Валерія, учениця 10 класу, Скриганюк Богдан, учень 10 класу, Зенкова Діана, учениця 10 класу, 

Думанецька Аліна, учениця 9-Б класу. На розгляд журі було представлено 5 науково-дослідницьких робіт. Журі відзначили підвищення якості 

підготовки учнів та їх захисту робіт порівняно з минулим навчальним роком. 

За результатами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України визначені 

переможці: Лютий Олексій, учень 11 класу; Скриганюк Богдан, учень 10 класу; Думанецька Аліна, учениця 9-Б класу; Шалько Валерія, учениця 10 

класу. 

Учні закладу на протязі навчального року приймали участь у різноманітних конкурсах та  турнірах. 

В І етапі  VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка брали участь 254 учні: І 

місце – 7 учнів, ІІ місце – 10 учнів, ІІІ місце – 16 учнів. В ІІ етапі конкурсу брали участь 7 учнів: ІІІ місце посіла учениця 10 класу Зенкова Діана, 

(вч. Лютий Р.В.) 

Участь учнів навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в І та ІІ етапах  ХVІIІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика: 

- 326 учнів: І місце – 9 учнів, ІІ місце – 15 учнів, ІІІ місце – 14 учнів.  

Участь учнів навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в І і ІІ етапах XVІI Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої»: 3 учні представили свої творчі проекти, 2 учні пройшли до ІІ (районного) етапу: 

учень 11 класу Лютий Олексій із казкою «Зайчик» (казка для небайдужих про байдужість), вчитель Лютий Р.В., та учень 8-Б класу Павлик Андрій 

із твором «Одкровення», учитель Письменна Г.П. За рішенням журі робота Лютого Олексія пройшла на обласний етап. 

     Окрім того, протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу спонукали обдарованих учнів до участі в різноманітних творчих та 

інтелектуальних конкурсах.  

 Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загально-педагогічною та фаховою інформацією. 

Передплачено фахові журнали для вчителів. В закладі налагоджено доступ до мережі Інтернет в приміщенні старшої школи, що покращило роботу 

педагогічного колективу. Але потребує підключення приміщення початкової школи. 

В школі функціонує тринадцять мультимедійних дошок для ефективного використання в навчальному процесі. Поповнюється медіотека з 

різних предметів (38 одиниць). Впроваджувались у навчально-виховний процес інноваційні технології (40 учителів). Проведено навчання 

педагогічних працівників з використання інтерактивних дошок, запровадження дистанційного навчання, хмарних технологій. Для цього були 

залучені фахівці обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. В закладі функціонує інтерактивний тир. Це програмно-

апаратний комплекс для формування навичок прицільної стрільби з автомата чи пістолета – потрібен для навчального курсу ―Захист Вітчизни‖. 



Тренажер розроблений для старших класів школи на курс ―Захисника Вітчизни‖. Комплекс включає набір вправ базової вогневої підготовки, тренує 

швидкість реагування та влучність. Є можливість працювати українською мовою. Зброя максимально наближена до реальної за формою та вагою. 

Програмне забезпечення дозволяє налаштовувати: 

 відстань до мішені (від 5 до 800 метрів) та тривалість вправ 

 кількість пострілів та одночасних учасників заняття (для суперництва) 

 зовнішні умови (час доби, погода, умови видимості) 

 врахування траєкторії куль на великих відстанях. 

 

Координувала методичну роботу методична рада на чолі з Лютим Романом Віталійовичем. Найактуальнішими питаннями, що розглядалися 

були: впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нового Державного стандарту  в основній школі, використання ІКТ,  

мультимедійних засобів, хмарних технологій. 

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережуючі технології та компетентісний підхід. 

 Впровадження нового стандарту в основній школі розпочалося з 1 вересня 2013 року в 5-х класах. Особливістю навчання за новим 

стандартом є не тільки предметна підготовка, а й володіння учнями ключовими компетентностями.   

Продовжується впровадженням ІКТ у навчальний процес, ефективно використовується комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки, 

мультимедійні засоби в урочний та позаурочний час. Постійно в цьому напрямку працюють вчителі Хабло І.П., Приліпко О.О., Письменна Г.П., 

Бондаренко Н.В., Петренко С.О., Невгод Л.М., Мазуренко О.О., Крупенко Н.П., Танцюра О.В., Скриганюк Л.А., Лютий Р.В., Скринник Л.В., Ротань 

А.В., Більченко С.І., Жукова В.Г., Ключко І.Л., Танцюра В.В., Ротань Л.В., Пастушенко В.В., Божко Г.А. 

 У закладі протягом навчального року педагогічні працівники брали участь в міжшкільних методичних об’єднаннях. Робота кожного МО 

чітко спланована, регулярно проводилися засідання. Вчителі працювали над пошуком і впровадженням нових форм і методів навчання, опрацювали 

необхідну методичну літературу, провели відкриті уроки з обговоренням, виступи і дискусії.  

 Система внутрішньошкільної методичної роботи реалізовувалася через групові,  індивідуальні та загальношкільні форми роботи. 

Організовувались практичні семінари, психологічні тренінги; вчителі брали активну участь у методичній роботі громади та району. 

 В індивідуальній роботі переважали стажування/наставництво, самоосвіта, атестація, індивідуальні консультації з педагогами з питань 

опанування різних систем контролю, використання комп’ютерних технологій на уроках, творчі звіти, практичний показ інноваційних методів 

педагогічної праці на уроках та в позакласній роботі, фестиваль педагогічних ідей і знахідок, моніторинг за результатами навчальної діяльності 

педагогів, підвищення інтересу учнів до навчання. 

 Серед групових форм роботи проводились методичні об’єднання, семінари-практикуми, «Школа молодого педагога», тренінги. 

 Підготовка і проведення таких заходів сприяє підвищенню рівня фахової майстерності, забезпечує загальнопедагогічний і методичний 

всеобуч, а також формує творчий методичний актив. Варто відзначити творчу активність таких педагогів: Лютий Р.В., Петренко С.О., Танцюра 

О.В., Скриганюк Л.А., Козюра Л.П., Тупицька Т.В., Скринник Л.В., Перцьової О.В. 

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста-патріота, конкурентно-спроможного громадянина України. 

Діти постійно охоплені дозвіллям, гуртковою роботою. Відвідують студію танцю «Грація» (кер. Боркут І.В.), гурток «Юний технік» (кер. 

Іванов В.А.), вокальну студію «Сяйво» (кер. Боркута Н.О.), клас «Баян» (кер. Буркалов О.М.), гурт «Антикваріат» (кер. Бойко А.М.), гуртки «Хід 

конем», «Джура», «Котигорошко», «Козацький гарт» (кер. Конон О.С.), «Мельпомена» (кер. Токаренко С.П.), секцію «Футбол» (кер. Блоха О.Я.), 

«Спортивний» гурток (кер. Колісніченко О.В.), гурток «Країна знань» (кер. Крупенко Н.П.), гурток «Юний квітникар» (кер. Невгод Л.М.), гурток 

«Джура», «Азимут» (кер. Богданов Р.В.). 



Для учнів-старшокласників працювали факультативи «Молодь на роздоріжжі», «Захисти себе від ВІЛ» та курс за вибором «Крок до 

порозуміння» (керівник Перцьова О.В.). 

Під керівництвом заступника директора з виховної роботи Перцьової О.В., педагога-організатора Токаренко С.П. та керівників гуртка 

«Джура», Богданова Р.В. і Конона О.С., активізувалась робота з військово-патріотичного та туристсько-краєзнавчого виховання. 

У початковій школі є традиційними такі заходи: посвята в першокласники, свято Букваря (1-ші кл.), свято «Масляна» (2-А клас); години 

спілкування, бесіди для учнів 1-4 класів: «Добре і погане у вчинках хлопчиків і дівчаток», «Протидія експлуатації дитячої праці в Україні»; 

батьківський всеобуч: «Сучасна сім’я – рівні права і можливості», «Обов’язки батьків по вихованню дітей» (1-4 класи). Молодші школярі брали 

активну участь у конкурсах малюнків: «Мати та батько: на кого бути схожим?»; «На захисті Вітчизни», присвячені Дню Збройних Сил України (1-4 

класи) та ін. Написання конкурсних робіт та Всеукраїнського радіодиктанту (3-11 кл.), свято рідної мови  «Ти – наше диво калинове…» (1-4 класи); 

уроки толерантності «Толерантність – врятує світ»(1-4 кл.); дитячі новорічні ранки у 1-4 класах «Світ новорічних фантазій». Цікавими були 

виступи учнів 1-А, 1-Б, 4-А класів до свята «8 Березня». Гра-бесіда «Бджілка мала, але й та працює» (1-2 класи); виховні години «Захистимо усе 

живе» (1-4 класи); гра-мандрівка « У лісі казкових дерев»  (1-4 класи) та ін. 

Протягом року діти мандрували у світі ділових справ, відвідували театри, музеї, бібліотеки. Для них були організовані екскурсії, походи. До 

святкових дат з дня визволення України, визволення рідного села та річниці Великої Перемоги проводилися уроки Мужності. Діти покладали квіти 

до могил загиблих воїнів, Обелісків, допомагали підшефним. 

Добре працювали вчителі початкових класів: Крупенко А.В. (1-А клас), Бас С.М. (1-Б клас), Божко Г.А. (2-А клас), Трохименко Ю.В. (2-Б 

клас), Горбівненко А.В. (2-В клас) Савітченко В.А. (3-А клас), Пастушенко В.В. (3-Б клас), Бондаренко Н.В. (4-А клас), Хилобока Т.А. (4-Б клас). 

Класні керівники приділяли велику увагу питанням культури та поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та безпеці життєдіяльності учнів. 

Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі родинним. 

Упродовж року за участю учнів школи проводилась низка заходів, які запам’ятались учням. Це Свято 1 вересня, День учителя, Свято квітів, 

виставка-аукціон виробів з природного матеріалу «Овочеві витівки», конкурс учнівських буклетів «Шкідливі звички та їхні наслідки», Тиждень 

правового виховання, день боротьби зі СНІДом, свято Миколая, до Дня Святого Валентина, тиждень екологічного виховання, свято Останнього 

дзвоника та багато інших заходів. Брали участь у районних, обласних конкурсах, де посіли призові місця. 

Патріотичне виховання учнів у Білозірській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. є пріоритетним. Вже стало традицією проводити уроки-зустрічі з 

учасниками АТО, ветеранами Другої світової війни, конкурси, патріот-змагання. До Дня українського козацтва та Захисника Вітчизни(14 жовтня 

2017 року) відбулося ряд цікавих заходів, зокрема: класні тематичні години («Іменем війська запорізького»; «Лицарський дух козаків»; «Володарі 

гетьманської булави»); змагання  «Козацькі  забави»  (5-11 класи); конкурс малюнків «Слава козацька не вмре, не загине»  (5-7 класи); усний 

журнал з використанням мультимедійних технологій  «Україна від козацьких часів до сьогодення» (10-11 класи).  

Протягом  жовтня-грудня 2017 року було продовжено виконання заходів щодо реалізації Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. 

Зберегти.». У школі пройшов День партизанської слави. Учні постійно беруть участь в акціях «Печиво для солдат», «Допоможи солдату» та 

«Привітаємо воїнів АТО з Великоднем». Зібрали продукти харчування, теплий одяг для наших воїнів. Цю акцію продовжили і за межами школи 

учні-волонтери 10-го та 11-го класів, збираючи продукти харчування та теплий одяг.  

Напередодні річниці Революції Гідності та до Дня Добровольця України по класах та у школі поновили куточки на патріотичну тематику, де 

висвітлюються події, пов’язані з Революцією Гідності та Свободи, події АТО. 

Відзначив Опорний навчальний заклад «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» День Гідності та Свободи, День Добровольця 

виховними заходами відповідної тематики та активно долучились до загальносільських заходах. 



Навчальний заклад більше року працював у Міжнародній програмі «Демократична школа» та екологічних проектах Всеукраїнського рівня. 

За участі в цих проектах у школі відбулися кардинальні зміни на краще: в навчально-виховному середовищі, а також поліпшилася матеріально-

технічна база та благоустрій школи завдяки спільним зусиллям вчителів, дітей, батьків, громади. Історією успіху в проекті «Демократична школа» є 

співпраця з громадою. 

На початку навчального року були сформовані органи учнівського самоврядування, а пізніше учні 5-х класів увійшли до організації 

«Дивосвіт». Традиційно учні 1-11 класів беруть участь у програмі розвитку волонтерського руху «Добротворець-2017». 

Взяли участь та отримали перемогу у конкурсах:  

 учень 10 класу Скриганюк Богдан − ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів 

МАНУ (секція: екологія, базова дисципліна: біологія); 

 учениця 9-Б класу Думанецька Аліна – за високий рівень підготовки до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів членів МАНУ (секція: українська мова, базова дисципліна: українська мова та література); 

 учениця 10 класу Шалько Валерія - за високий рівень підготовки до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів членів МАНУ (секція: психологія) та за ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського заочного робіт юних фотоаматорів «Моя 

країна Україна»; 

 учениця 10 класу Зенкова Діана – за високий рівень підготовки до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів членів МАНУ; за ІІ місце у районній олімпіаді з української мови і літератури; за ІІІ місце у районній олімпіаді з англійської 

мови; за ІІІ місце у ІІ етапі VIII Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка; 

 учениця 8-Б класу Перевізник Анна – за ІІ місце в районній олімпіаді з української мови і літератури; 

 учениця 9-Б класу Діхтяр Альона – за ІІІ місце у районній олімпіаді з російської мови та літератури; 

 учениця 6-А класу Степаненко Ірина – учасниця Черкаського обласного літературного конкурсу «Роду криниця віща»; 

 учениця 10 класу Мельник Тетяна – за ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського заочного робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

Україна»; 

 учень 10 класу Зайченко Ігор – за І місце в районному конкурсі читців декламаторів; 

 учень 8-Б класу Павлик Андрій – за ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати 

мої»; 

 учень 11 класу Лютий Олексій – І місце у І обласному конкурсі учнівських презентацій з історії; за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАНУ (секція: історія України, базова дисципліна: історія України); за ІІІ 

місце у Черкаському обласному літературному конкурсі «Роду криниця віща»; І місце у районному конкурсі юних авторів «Тарасовими 



шляхами»; за І місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати мої»; ІІІ місце у 

районному конкурсі «Світ моїх прав»; 

 учениця 11 класу Танцюра Лєна – за ІІ місце у районній олімпіаді з англійської мови; за перемогу у ІІ районному турі фестивалю-

конкурсу дитячої художньої творчості «Мистецький дивокрай Черкащини»; 

 учень 11 класу Гіс Ярослав – за ІІІ місце в районній олімпіаді з біології; 

 учень 11 класу Лисенко Назар – за ІІІ місце у районній олімпіаді з географії; 

 за відмінний результат у Міжнародному конкурсі з інформатики: Перцьовий Денис (9-Б), Перевізник Анна (8-Б), Чубенко Анна (8-Б), 

Плахотнюк Яна (8-Б), Танцюра Максим (8-Б), Чубенко Олег (7-Б), Дядюша Дмитро (7-Б), Марчук Емілія (3-Б), перевізник Софія (3-Б); 

  Плахотнюк Яна (8-Б) – за перемогу у ІІ районному турі фестивалю-конкурсу дитячої художньої творчості «Мистецький дивокрай 

Черкащини»; 

 Рій «Білозірські отамани» – за ІІІ місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Учні нашої школи мають нагороди і у спорті:  

 команда юнаків ОНЗ «Білозірська ЗОШ І-ІІІ ст.» за ІІ місце у районних змаганнях з баскетболу. 

Живий інтерес серед учнів викликають екскурсії, походи, відвідування театрів, що організовують вчителі Токаренко С.П., Крупенко Н.П.. 

Багато зусиль доклали заступник директора з виховної роботи Перцьова О.В. та педагог-організатор Токаренко С.П. в організації конкурсів 

та виставок: конкурс на краще озеленення класних кімнат, клумб, територій; конкурс малюнка на асфальті «Я люблю  Україну», виставка-продаж 

кондитерських виробів, виготовлених своїми руками; конкурс стіннівок «СТОП-накркотик!», «Zero Waste School»; виставка дитячих малюнків та 

робіт «Моє хобі», «Стань природі другом», конкурс-читців декламаторів та інше. 

Кожного місяця вчителі розподіляли виховні справи всіх основних напрямів виховної роботи, проводили виховні бесіди, години 

спілкування, лекції, диспути, ігри, усні журнали та інше, про що зроблені відповідні записи в класних журналах та виховних планах. Усі заходи 

проведені на достатньому рівні, що свідчить про те, що класні керівники та вчителі-предметники до організації та проведення заходів підійшли 

більш серйозніше та творчо, ніж в попередньому році, врахували зауваження та допущені помилки, проводили велику роботу по підготовці учнів до 

виховних заходів та виховних годин. Заходи сприяли розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, зокрема розвитку їх талантів. 

Робота з батьками включає: батьківський лекторій, батьківські збори, родинні свята, загальношкільні збори, засідання ради школи, про що 

свідчать протоколи проведених заходів. 

Розглядалися актуальні питання як для окремого класу, так і для всієї школи: про профілактику жорстокості та насильства в сім’ях, про 

запобігання дитячого травматизму, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі, про вплив моральної атмосфери і 

психологічного клімату в сім’ї на формування дитини, шкільної форми, харчування, участь учнів у гуртках. 

Питання виховного процесу розглядалися на педрадах, м/о класних керівників, нарадах при директору. 



Підсумовуючи, слід зазначити, що вихованці були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, залучалися до роботи в гуртках, 

клубах, спортивних секціях, факультативах.  

 

Окрім того, протягом 2017-2018 навчального року педагоги школи спонукали обдарованих учнів до участі в різноманітних творчих та 

інтелектуальних конкурсах.  

Проте науково-методична робота в закладі має певні проблеми та недоліки. Це недостатня підготовка учнів до предметних олімпіад, неякісна 

робота гуртків,  недостатньо презентується досвід роботи педагогів на сторінках фахових видань.  

У 2017-2018 навчальному році виховний процес являв собою постійну трансформацію зовнішніх впливів на внутрішні процеси особистості, 

отже чим більший вплив на свідомість, почуття, волю дитини, чим вища її активність і самостійність у діяльності, тим вища результативність 

навчально-виховного процесу.   

Виховна проблема, над якою працював колектив: «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти». Головна 

увага приділялася формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних та власних інтересів, виховання громадянина 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. 

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: «Про результати подвірного обходу сімей учнів та 

соціальний паспорт школи», «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах» (вересень), 

«Аналіз роботи гуртків» (листопад), «Про стан роботи з важковиховуваними дітьми» (березень), «Стан роботи з громадянського виховання» 

(лютий), «Аналіз стану роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними та учнями з малозабезпечених сімей» 

(квітень), «Про результативність участі учнів у позакласних заходах» (травень). 

Були видані накази: «Про підсумки виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік», «Про стан травматизму серед учасників навчально-

виховного процесу за 2017-2018 навчальний рік», «Про стан роботи гуртків, секцій та клубів за 2017-2018 навчальний рік», «Про виконання планів 

виховної роботи», «Про стан роботи з попередження правопорушень і злочинів» та ін.  

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводилася на належному рівні, використовувались сучасні 

технології виховання учнів. 

Чітко була спланована робота класних керівників та проведено 4 засідання. 

На засіданнях педагоги навчалися проникати у внутрішній світ дитини, розуміти переживання та мотиви вчинків юної людини з метою 

створення власної виховної системи і використання найдоцільніших методів педагогічного впливу на вихованців. 

Уся діяльність МО здійснювалась на основі аналізу і діагностики, планування роботи на перспективу відповідно до науково-методичної 

проблеми школи  і передбачала багатопланову і різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання 

професійного рівня класних керівників. 

 У школі працювало 9 платних гуртків: 

«Котигорошко» (кер. О.С.Конон), 

Сокіл «Джура» (кер. О.С.Конон, Р.В. Богданов), 

«Юний технік» (кер. В.А.Іванов), 

«Мельпомена» (кер. С.П.Токаренко), 

«Фотогурток» (кер. А.В.Ротань), 

«Азимут» (кер. Р.В.Богданов), 



«Козацький гарт» (кер. О.С. Конон), 

«Хід конем» (кер. О.С.Конон). 

 

 В цілому у навчальному закладі охоплено гуртковою роботою 338 учні, що становить 68% від загальної кількості дітей. Результати своєї 

роботи гуртківці представили у звіті школи перед громадськістю. До роботи гуртків задіяні учні, які перебувають на внутрішкільному обліку. 

Активно працює учнівський парламент. Школярі виступають ініціаторами добрих цікавих справ,  допомагають педагогам у профілактичній 

роботі з підлітками, схильними до правопорушень, бо однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та 

підлітків. У нашій школі створено постійно діючу систему профілактичної роботи. 

Первинна профілактика: 

– здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі черговим вчителем у 

спеціальному журналі); 

– розроблено правила для учнів; 

– учням 1-11-х класів виставлялася оцінка з поведінки (зразкова, добра, задовільна, незадовільна) із урахуванням думки класного 

колективу; 

– проведено цикл бесід на правову тематику («Наркоманія – слід у безодню», «Цінуй свій час та час інших», «Про чуйність та байдужість», 

«Ми любимо працю», «Гарно дружити – значить правду говорити» тощо). 

Вторинна профілактика: 

– у школі створена рада профілактики, яка складається з 12 осіб і збирається кожної другої середи місяця. На своїх засіданнях вона 

розглядала питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучала спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, вивчала 

виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил  для учнів; розглядала випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза 

школою; 

– в межах учнівського комітету працює Міністерство дисципліни та порядку, яке стежить за дотриманням правил поведінки учнів під час 

перебування в школі; 

– учні були охоплені постійними і тимчасовими дорученнями; 

– здійснювалася систематична індивідуальна робота з дітьми. 

У становленні виховної системи  школи  провідну роль беруть на себе класні керівники, кожен з яких створює свою, оригінальну систему 

виховної роботи з класом, керуючись принципами гуманізму, природовідповідності,  довіри і підтримки, демократичності, соціалізації, 

стимулювання активності особистості, систематичного аналізу вчинків, творчості й успіху, індивідуально-диференційованого підходу. 

Аналіз практики  роботи сучасної школи свідчить про те, що діяльність педагогів щодо створення оптимального освітнього простору 

вимагає нових підходів до методики практичної реалізації концепції  формування громадянина - творчої, активної, конкурентноздатної 

 особистості. 

         Освіта сьогодні — важливий чинник управління змінами, які відбуваються в суспільстві, тому  її розглядають не тільки як механізм 

захисту населення, але  також як інвестиції у майбутній розвиток кадрового потенціалу громади. На сьогоднішній день педколективом 

опорного навчального закладу визначені такі основні стратегічні напрямки діяльності: 

 здійснення якісної допрофільної підготовки; 

 реалізація  програм «Обдарована дитина», удосконалення форм і методів у роботі з обдарованими дітьми; 



 впровадження сучасних технологій навчання, виховання, розвитку; 

 удосконалення форм і методів позакласної роботи, надання  освітніх послуг в контексті розвитку опорного навчального закладу по 

пріоритетному напрямку 

 удосконалення виховного простору закладу 

 впровадження сучасних моделей  правління 

 побудова власної моделі «Школи-родини» 

 застосування моніторингу як засобу управління розвитком 

 інформатизація освітнього та виховного процесів 

   Опорний навчальний заклад «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступнів» є одним із суб’єктів освітнього округу громади. Створення  і 

діяльність освітнього округу ставить за  мету  забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти учнів навчальних закладів, 

координацію діяльності навчальних закладів, які входять до округу, з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання 

кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.  

Білозірська загальноосвітня школа І ступеня – філія Опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» є 

одним із підрозділів закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності.  

На початку 2017-2018 н.р. у закладі навчалося 47 учнів, укомплектовано 4 класи із середньою наповнюваністю 12 учнів. Охоплено навчанням 

100% учнів.  

У філії робота була спланована та спрямована на продовження реалізації методичної проблеми всього Опорного навчального закладу  

«Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочний час», 

забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільного, районного, громади  методичних об’єднань вчителів початкового 

навчання та вихователів ГПД, семінарів-практикумів, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи методичної ради громади,  

районного методичного кабінету та КЗ ЧОІПОПП.  

          Укомплектованість філії педагогічними кадрами  протягом навчального року можна охарактеризувати як задовільну. Працює 9  педагогічних 

працівників, вісім з яких мають вищу освіту та один – незакінчену вищу. Четверо працівників мають  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії»; 4 вчителі   - першої кваліфікаційної категорії; 1- другої кваліфікаційної категорії; 4 – мають категорію «Спеціаліст» та 1 педагогічний 

працівник має звання  «старший  вчитель».  

Згідно річного плану атестації педагогічних працівників протягом 2017-2018 навчального року не було працівників, які підпадали під 

щорічну атестацію.  

Протягом 2017-2018 н.р. педагогічні працівники закладу брали участь у проведенні районних заходів.  

Учні закладу на протязі навчального року приймали участь у різноманітних конкурсах відповідно до їх вікової належності. 

Учні систематично та активно беруть участь і посідають призові місця у Міжнародних конкурсах: «Колосок», «Кришталева сова», 

«Соняшник», «Кенгуру». Цього року ми прийняли участь в конкурсах «Бобрес» та «Грінвіч». 



В цьому році учні прийняли участь лише в конкурсі ім. П.Яцика (4 клас)  та конкурсі знавців творчості Лесі Українки (1-4 класи) та вагомих 

результатів не бул отримано. Навчальний заклад та завідувач філії були нагороджені грамотами Міжнародного конкурсу знавців мови 

«Соняшник»2018. Хоча потрібно систематизувати  роботу з обдарованими дітьми 2-4 класів для покращення результативності. 

Методична робота філії підпорядкована завданням методичного об’єднання  вчителів початкового навчання на  чолі з його головою 

Котіновою Ольгою Миколаївною.  Найактуальнішими питаннями, що розглядалися були: впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти, використання ІКТ та  мультимедійних засобів. 

 У філії протягом навчального року педагогічні працівники брали участь в міжшкільному методичному об’єднанні вчителів початкового 

навчання. Робота МО чітко спланована, регулярно проводилися засідання. Вчителі працювали над реалізацією впровадження Всеукраїнської 

програми НУШ, пошуком і впровадженням нових форм і методів навчання, опрацювали необхідну методичну літературу, провели відкриті уроки з 

обговоренням, виступи і дискусії.  Варто відзначити творчу активність таких педагогів: Котінова О.М., Ярошенко Л.О. та Бас Т.Ф. 

У філії проводились традиційні щорічні заходи та акції: «Україна – єдина країна», «Подвір’я мого навчального закладу»,  «Обдарована 

дитина», "Україна - єдина країна!". 

 Кожний місяць у навчальному закладі був тематичний:  вересень – «Не споглядати й говорити, а вершити і творити»,  жовтень – «Знаємо 

свої права, виконуємо свої обов’язки», листопад – „Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я», грудень – „Від громадянина України - до 

громадянина Землі‖, січень -«Люблю я свій народ, ціную його мову», лютий - „Моральність - основа моїх знань‖, березень - „Моя родина - історії 

краплина‖,  квітень - „Себе я бачу в дзеркалі природи‖, травень - „Згадаймо ті полум’яні роки‖.  

У школі започаткована своєрідна  система  організації дозвілля школярів, під час  якого діти мають можливість  реалізувати себе як активна 

творча особистість. Вони є активними учасниками свят, новорічних ранків, інтерактивних ярмарків різних заходів ( акції «Милосердя‖» (збір 

картоплі для районної лікарні, допомоги воїнам АТО, інвалідам та ветеранам війни), „Збережемо ліси для нащадків‖ (збір макулатури), «Подаруй 

рідному класу книжку», «Ветерану війни  на добру згадку» (вітання учасників війни мікрорайону школи), «Птахи – наші друзі» (виготовлення 

годівниць). Були проведені різноманітні тематичні солодкі благодійні ярмарки. Все це активно висвітлювалось на сайті школи та у мережі Фейсбук.  

У  філії є традиційними такі заходи: Свято 1 дзвоника, посвята в першокласники, свято Букваря (1-ші кл.), свято «Козацькі забави», Свято 

Урожаю,  Новорічні свята, 8 Березня, День примирення та перемоги, День землі, День Чорнобильської трагедії, Останній дзвоник та випускний. Із-

за невеликої кількості учнів в цих святах приймають участь всі наші артисти. Вже обов’язковим стало 1 місяць – 1 масштабний загальношкільний 

захід за який відповідає конкретний педагог. В цьому році цікаво були проведені заходи до Дня рідної мови – Ярошенко Л.О., Сорочинський 

ярмарок – Котінова О.М., гра-квест «Захисник Вітчизни» - Бас Т.Ф.,  День води – Лапай А.С., По сторінках англійських казок – Березневич О.Ю. 

Кожного тижня є обов’язковими години спілкування різної тематики «Що є добрим, а що поганим?», «В гостях у Світлофора-Моргайко», 

«Голодні роки в нашій Україні», «Захистимо усе живе», «У світі цікавих професій» та ін.; батьківський всеобуч: «Сучасна сім’я – рівні права і 

можливості», «Обов’язки батьків по вихованню дітей». Школярі беруть активну участь у конкурсах малюнків: «У світі казок», «Зимові розваги», 

«Пасхальні листівки»,  «По сторінках творчості Лесі Українки»,  «Садок вишневий біля хати…» та ін.  

Протягом року для дітей були організовані екскурсії, походи. До святкових дат визволення рідного села та річниці Великої Перемоги та 

Різдвяних свят були підготовлені групи дітей Котіновою О.М. (4 клас) та Бас Т.Ф (1 клас) які виступали перед адміністрацією села та громадою 

села відповідно. 

Добре працювали вчителі початкових класів: Котінова О.М. (4 клас), Бас Т. Ф. (1 клас), Ярошенко Л.О. (3 клас). Класні керівники приділяли 

велику увагу питанням культури та поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та безпеці життєдіяльності учнів. Вони дбають про те, щоб класні 

приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі родинним. 



Упродовж року за участю учнів школи проводилась низка заходів, які запам’ятались учням. Це Тиждень правового виховання, день 

боротьби зі СНІДом, свято Миколая, до Дня Святого Валентина, тиждень екологічного виховання та ін. 

Патріотичне виховання учнів у філії є одним з головних. Вже стало традицією проводити уроки-зустрічі з учасниками АТО, ветеранами 

Другої світової війни, змагання. До Дня українського козацтва та Захисника Вітчизни(14 жовтня 2017 року) відбулося ряд цікавих заходів, зокрема: 

класні тематичні години «По слідах козацької слави»; «Гетьмани України», змагання  «Козацькі  забави»  (1,4 та 2-3 класи); конкурс малюнків 

«Козацькому роду нема переводу». Учні постійно беруть участь в акціях «Допоможи солдату» та «Привітаємо воїнів АТО з Великоднем» та 

збирають продукти харчування для наших воїнів.  

Напередодні річниці Революції Гідності та до Дня Добровольця України у закладі було переглянуто відео матеріал під гаслом « Ми 

пам’ятаємо…», де висвітлюються події, пов’язані з Революцією Гідності та Свободи. 

Звичайно є ряд недоліків у роботі закладу. Це слабка активність та безініціативність у навчально-виховному процесі вихователя ГПД Верещак 

Н.М, більшої активності потрібно в роботі і молодому спеціалісту,  практичному психологу  Сиротенко Н.В.    

Білозірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – філія опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

. 

У 2017-2018 н.р. у закладі функціонувало 9 класів, у яких навчалось 97 учні. З них у школі І ступеню – 57 дітей, ІІ ступеню – 42. Середня 

наповнюваність класів становила 10 осіб. 1 учень за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) навчався за інклюзивною формою.  

Заклад продовжив реалізацію методичної проблеми «Формування ключових компетентностей педагогів та учнів засобами особстісно-

зорієнтованих технологій. Виховання здорової, творчої особистості, громадянина України – носія національних та загальнолюдських цінностей», 

забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільних, районних методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл 

педагогічної майстерності, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи методичної ради закладу,  та КЗ ЧОІПОПП.  

У навчальному закладі працює 16 педагогічних працівників. Два працівники мають вищу категорію, 5 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії», 2 – «спеціаліст другої категорії», 7 – «спеціаліст». 

Протягом 2017-2018 н. р. педагогічні працівники закладу брали активну участь в онлайн-курсах EdEra з різних предметів, за що отримали 

сертифікати. Також вчителі закладу брали активну участь в обласній виставці перспективного педагогічного досвіду «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини». Цифрові ресурси: 

- Зубкова О.К. «Традиції та правила харчування» (англійська мова, 5 клас); 

- Половинка О.Л. «Теплові явища. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові явищ » (фізика, 8 клас,) за що отримав сертифікат від КНЗ 

ЧОІПОПП. 

У VIII конкурсі «Соняшник-учитель» - 2017 25 жовтня 2017 року взяла участь та отримали сертифікат Яцюк Л.В. 

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН узяла участь учениця 9 класу 

Школьна Альона із секції фольклористика «Традиції народної медицини у фольклорі Черкащини (на матеріалах м. Черкаси, М. Сміла Черкаської 

області та с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області), науковий керівник вчитель  Яцюк Л.В, рецензент доктор філологічних наук, 

професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ярмоленко Н.М. Журі відзначили підвищення з підготовки та 

захисту роботи. За результатами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України ця 

учениця брала участь у ІІ (обласному) етапі.  

Учні закладу на протязі навчального року брали участь у різноманітних конкурсах та турнірах. 

В І етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка брали участь 25 учні: І місце 

– 3 учнів, ІІ місце – 6 учнів, ІІІ місце – 8 учнів. В ІІ етапі конкурсу брали участь 5 учнів. 



Участь учнів навчального закладу в І та ІІ етапах ХVІIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. В І етапі брали участь 34 

учні: І місце – 4 учнів, ІІ місце – 7 учнів, ІІІ місце – 11 учнів.  

Участь учнів навчального закладу Білозірської загальноосвітньої школа І-ІІ ступенів у конкурсі учнівської творчості «Тарасовими 

шляхами»: 3 учні представили свої творчі проекти: учениця 2 класу Мазовецька Юліана (вчитель Ромащенко О.І.) із віршем «Кошенятко», учениця 

8 класу Дядюша Юлія (вчитель Яцюк Л.В.) із віршем «Рідна мова» та учениця 9 класу Школьна Альона (вчитель Войцехівська А.А.) із віршем «Від 

Сковороди». За рішенням журі учениці Мазовецька Юліана та Дядюша Юлія посіли ІІ місце, а Школьна Альона – ІІІ місце. 

Діти постійно охоплені дозвіллям, гуртковою роботою. Відвідують студію танцю «Тандем» (кер. Московченко Н.О.), гуртки «Чистий 

голосок» та «Співаночка» (кер. Дуброва А.І.), гуртки «Футбол» та «Джура» (кер. Лавренюк СА.), гурток «Шкільна риторика» (кер. Войцехівська 

А.А.), гуртки «За лаштунками шкільної математики» та «Фізика дивовижна» (кер. Половинка О.Л.), гурток «Алхімія» (кер. Косьміна О.Ю.). 

Також для учнів працювали факультативи:  «Основи споживчих знань», «Розв’язування та складання задач з хімії», «Рідний край» (кер. 

Косьміна О.Ю.); «Практикум з правопису української мови» (кер. Войцехівська А.А.; факультатив «Основи християнської етики» (кер. Яцюк Л.В.). 

Під керівництвом педагога-організатора Дубрової А.І. та керівника гуртка «Джура» Лавренюка С.А. активізувалась робота з патріотичного 

та туристсько-краєзнавчого виховання. 

У початковій школі є традиційними такі заходи: посвята в першокласники, свято Букваря (1кл.), свято «Миколая» (2 клас); години 

спілкування, бесіди для учнів 1-4 класів: «Людину прикрашають добрі вчинки», «Кожному миле його слово рідне», «З любов’ю до рідної землі»; 

батьківський всеобуч: «Сім’я – простір без насильства», «Здоров’я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у 

попередженні шкідливих звичок дітей» (1-4 класи). Учні 2-4 класів брали участь у проекті «Добрі справи для природи». Молодші школярі брали 

активну участь у конкурсах малюнків: «Азбука дороги», «Ми за мир у всьому світі» (1-4 класи) та ін. Участь у флешмобах: «Голуб миру» (до Дня 

миру), «Україна – європейська країна» (до Дня Європи). Цікавим був захід серед дівчаток 1-4 класів «Міс школи – 2018», організований і 

проведений педагогом-організатором Дубровою А.І. 

Педагогічний колектив Білозірської загальноосвітньої школі І-ІІ ст. приділяє велику увагу патріотичному вихованню учнів. Проводяться 

уроки-зустрічі з учасниками АТО, конкурси, патріот-змагання. До Дня українського козацтва та Захисника Вітчизни (14 жовтня 2017 року) 

відбулося ряд цікавих заходів, зокрема: виховний захід «Ми маленькі козачата» (1-4  класи); змагання  «Козацькі  забави»  (5-9 класи); конкурс 

малюнків «Слава козацька не вмре, не загине»  (5-7 класи).  Протягом  жовтня-грудня 2017 року було продовжено виконання заходів щодо 

реалізації Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти.». Учні постійно беруть участь в акціях «Печиво для солдат», «Допоможи солдату» 

та «Привітаємо воїнів АТО з Великоднем». Зібрали продукти харчування, теплий одяг для наших воїнів.  

Цікавими та змістовними були екскурсії, організовані  вчителькою Косьміною О.Ю.  

Проте науково-методична робота в закладі має певні проблеми та недоліки. Це недостатня підготовка учнів до предметних олімпіад, неякісна 

робота гуртків, недостатньо презентується досвід роботи педагогів на сторінках фахових видань.  

У школі працювало 8 платних гуртків: 

«Шкільна риторика» (кер. Войцехівська А.А.), 

«Джура» (кер. Лавренюк С.А.), 

«Футбол» (кер. Лавренюк С.А.), 

«За лаштунками шкільної математики» (кер. Половинка О.Л.), 

«Фізика дивовижна» (кер. Половинка О.Л.), 

«Алхімія» (кер. Косьміна О.Ю.), 

«Чистий голосок» (кер. Дуброва А.І.), 



«Співаночка» (кер. Дуброва А.І.).  

  Опорний навчальний заклад «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступнів» є одним із суб’єктів освітнього округу громади. Створення  і 

діяльність освітнього округу ставить за  мету  забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти учнів навчальних закладів, 

координацію діяльності навчальних закладів, які входять до округу, з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання 

кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.   

 


