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Адреса - 70651 с. Кінські Роздори Пологівського 

району Запорізької області вул.Бердянська, 83 

 

Рік заснування 1924 

 

Директор школи - Гузь Наталія Миколаївна, 

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, учитель 

географії. Очолює педколектив з 03.10.201З року 

 

Станом на 01.09.2018 року кількість класів -11;  

учнів – 200 

 

Кількість випускників 9 класу - 21, 11 класу - 15 

 
області вул.Бердянська, 83  



Стан і розвиток шкільної мережі 

На початок 2017-2018 н.р. у школі навчалося 203 учні, а 

на кінець року - 202. Укомплектовано 11 класів, середня 

наповнюваність класів - 19 учнів. 

Школа І ступеня - 4 класи, II ступеня - 5 класів, III ступеня 

- 2 класи, індивідуальна форма навчання - 3 учні, 

екстерн - 1 учень. 

Упродовж 2017-2018 н.р. відбувся рух учнів: вибув 1 

учень. 

Основними заходами із збереження контингенту учнів у 

2017-2018 н.р. були :  

•  контроль відвідування учнями навчальних занять; 

•  організація навчання за індивідуальною формою. 

 



Кадрове забезпечення 

Всього вчителів -30, З них: 

«спеціаліст вищої категорії» - 18 

«спеціаліст І категорії» - 5 

«спеціаліст II категорії» - 4 

«спеціаліст» - 2 

«учитель-методист» - 1 

«старший учитель - 17 



Наслідки атестації педагогічних кадрів 
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Кількісний склад педпрацівників за стажем: 

Всього - 30, з них: 

Понад 3О років - 11 

Більше 20 років – 11 

До 20 років – 7 

До 5 років - 1 

 



Методична робота 

У 2017/2018 навчальному році методична робота в школі 

здійснювалася відповідно до нормативних документів. 

Робота педагогічного колективу була спрямована на 

продовження реалізації науково — методичної проблеми 

«Компетентніший підхід до навчання та виховання як засіб 

творчого зростання якісно нової особистості» та виконання 

роботи, спрямованої на досягнення мети проблеми. 

 



У закладі діє налагоджена система роботи — це методичні 

об’єднання вчителів. 

шмо Керівник Проблема 
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ учитель вищої категорії, старший 

вчитель Сур С.С. 

’’Діяльність класного керівника щодо 

формування життєвих 

компетентностей учнів ” 

СУСПІЛЬНО- 

ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

учитель вищої категорії, старший 

вчитель Гавриленко Н.В. 

“Формування основних 

компетентностей шляхом використання 

інноваційних технологій навчання " 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ учитель вищої категорії, старший 

вчитель Довгаль І.М. 

“Розвиток творчої особистості вчителя 

та учнів, з метою формування ключових 

компетентностей школяра” 

ПРИРОДНИЧО- 

МАТЕМАТИЧНОГО 

ЦИКЛУ 

учитель вищої категорії, старший 

вчитель Шведенко В.О. 

“Удосконалення навчально-  

виховного процесу шляхом 

впровадження сучасних інноваційних 

технологій” 

ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ учитель вищої категорії, старший 

вчитель Харь С.П. 
«Компетентнісний підхід до 

підвищення ефективності процесу 

навчання на уроках трудового навчання, 

фізичної культури, образотворчого 

мистецтва та музики» 

 



Робота шкільних методоб’єднань 



Згідно з річним планом роботи протягом року проведено 

такі предметні тижні: 

 № Назва тижня Дата Відповідальний 

1. Тиждень правового навчання та виховання Вересень 
РябченкоО.А. Соловйов 

М.І. 

2. Тиждень іноземних мов Січень 
Сур С.С.  

Гавриленко Н.В. 

3. Тиждень математики та фізики Лютий Доля П.І. ХарьТ.В. 

4. 
Тиждень культурно-естетичних та 

технологічних дисциплін 
Лютий Бідний В.П. СурЛ.О. 

5. Тиждень української мови та літератури Березень Монзалевська В.П.. 

6. Тиждень історії та правознавства Березень 
РябченкоО.А. Соловйов 

М.І. 

7 Тиждень природничих дисциплін Жовтень 
Манько В.А. Арестенко 

Т.В. 

8 Тиждень народознавства та українознавства Грудень Бондаренко В.Д. 

9 Тиждень патріотичного виховання Травень 

 

Харь Т.В. Манько В.А. 

Сур Н.П. 



НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

Станом на 1 вересня 2017 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким 

виповнилося 6 років, а це 21 дитина. З дітей здобували цього навчального року 

освіту за індивідуальною формою навчання (учні 2,7,9- класів), учні, які 

навчалася за екстернатною формою у закладі -1. 

 

 

Клас Наповнюваність Високий Достатній Початковий 

1 21 
      

2 23+1 1 7 5 

3 10 2 1 2 

4 23+1 4 9 6 

5 14 - 9 1 

6 28 - 5 5 

7 18+1 - 1 4 

8 18+1 - 2 3 

9 21+1 - 3 - 

10 9 - 3 - 

11 15 - 1 1 

2017-2018 н.р. учні школи 

закінчили з такими 

показниками: 

• високий рівень - 7 учнів 

• високий і достатній рівень  

- 41 учень 

• початковий рівень  

– 28 учнів  

Якість знань – 24 % 

Успішність - 86 %. 



Результати участі учнів у Всеукраїнську Міжнародних конкурсах 

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика  

Районний етап: 

II місце - Ковальчук Ксенія - 10 клас 

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка 

Районний етап: 

III місце - Яковлєва Анжела - 10 клас  

III місце - Мосейчук Тетяна - 9 клас  

Міжнародний конкурс з української мови «Соняшник» 

Шингур Софія - 7 клас - Диплом III ступеня регіонального рівня 

Історик-юніор 

Золотий результат (сертифікат І ступеня) - Комаровська Валерія 

(7 клас), Вітер Микола (7 клас), Яковлєв Артем (7 клас), Профатило 

Дар’я (6 клас), Калітенко Сніжана (6 клас), Котія Василь (6 клас), 

Мосейчук Тетяна (9 клас Паш Артемій (9 клас). 

 
 





Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» 

Українська мова 
Яковлєва Анжела (10 клас) - Диплом III ступеня Всеукраїнського рівня Жук Ірина (10 клас) - 

Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня  

Інформатика 
Вітер Микола (7 клас) - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня Шингур Софія (7 клас) - 

Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня Бут Іван (7 клас) - Диплом II ступеня 

Всеукраїнського рівня Корягін Дмитро (8 клас) - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня 

Чубир Артем (8 клас) - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня Баранов Артур (2 клас) - 

Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня Задорожня Аліна (3 клас) - Диплом І ступеня 

Всеукраїнського рівня Паш Діонісій (4 клас) - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня 

Шаповал Ростислав (4 клас) - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня Сур Марія (4 клас) - 

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня Чернова Злата(4 клас) - Диплом І ступеня 

Всеукраїнського рівня Москаленко Аліна (5 клас) - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня 

Самілович Віта (5 клас) - Диплом III ступеня Всеукраїнського рівня Петров Нікіта (5 клас) - 

Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня Петров Михайло (5 клас) - Диплом III ступеня 

Всеукраїнського рівня  

МАН Юніор - ерудит «Технік-юніор» 
Золотий результат (Сертифікат І ступеня) - Паш Артемій 9 кл., Шило Анастасія 9 кл.. 

 



Інформація по Кінськороздорівському НВК  

для нагородження до свята «Ніка - Вікторія» 

 

 

№ П.І.П. Клас Назва конкурсу, змагання Результат 

1. Ковальчук Ксенія Олександрівна 10 Міжнародний конкурс ім. П. Яцика II етап II місце 

2. Яковлева Анжела Євгеніївна 10 Міжнародний конкурс ім. Т. Шевченка II етап III місце 

3. Мосейчук Тетяна Олександрівна 9 Міжнародний конкурс ім. Т. Шевченка II етап III місце 

4. Шингур Софія Федорівна 7 «Соняшник» Диплом III ступеня  

регіонального рівня 

5. Комаровська Валерія 

Олександрівна 

7 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

6. Котія Василь Юрійович 9 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

7. Вітер Микола 7 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

8. Яковлев Артем Євгенійович 7 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

9. Мосейчук Тетяна Олександрівна 9 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

10. Паш Артемій Васильович 9 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

11. Калітенко Сніжана Вікторівна 6 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

12. Профатило Дар’я Олександрівна 7 «Історик - юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

13. Чирва Ірина Віталіївна 9 ВУО II етап (англ, мова) III місце 

14. Кособок Карина Леонідівна 9 ВУО II етап II місце 

15 Чирва Ірина Василівна 9 ВУО ІІ етап (рос. мова) ІІІ місце 

16 Паш Артемій Васильович 9 «Технік-юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 

17 Шило Анастасія Сергіївна 9 «Технік-юніор» золотий результат Сертифікат І ступеня 



Вчитель Монзалевська В.П.: 

Яковлєва Анжела учениця 10 класу - Диплом III ступеня Всеукраїнського рівня. 

Жук Ірина учениця 10 класу - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. Вчитель 
Шведенко В.О.: 

Корягін Дмитро учень 8 класу - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. Чубир 
Артем учень 8 класу - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. Шингур Софія 
учениця 7 класу - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. Бут Іван учень 7 класу - 
Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. 

Вітер Микола учень 7 класу - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. 

Вчитель Новіков Р.А. 

Баранов Артур учень 2 класу - Диплом II ступеня Всеукраїнського рівня. Задорожня 
Аліна учениця 3 класу - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. Паш Діонісій 
учень 4 класу - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. Шаповал Ростислав учень 
4 класу - Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. Сур Марія учениця 4 класу - 
Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. Чернова Злата учениця 4 класу - Диплом І 
ступеня Всеукраїнського рівня. Москаленко Аліна учениця 5 класу - Диплом II 
ступеня Всеукраїнського рівня. Самілович Віта учениця 5 класу - Диплом III 
ступеня Всеукраїнського рівня. Петров Нікіта учень 5 класу - Диплом II ступеня 
Всеукраїнського рівня. Петров Михайло учень 5 класу - Диплом III ступеня 
Всеукраїнського рівня. 
 



ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 
Уся навчально - виховна робота НВК організована згідно: 

- річного плану роботи НВК; 

- перспективного плану роботи НВК; 

- планів виховної роботи класних керівників; 

- плану роботи бібліотеки; 

- планів роботи шкільних МО; 

- планів гурткової роботи з учнями; 

- календарно - тематичного планування вчителів - предметників; 

    Діяльність НВК будується на принципах доступності, гуманізму, 
демократизму, незалежно від громадських, політичних і релігійних 
об'єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її 
здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з 
національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і 
форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і 
прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності. 

 



Учив свій край по – справжньому любити, 

Труд на землі і жити для людей. 

Бо його школа – вікнами до сонця, 

Бо його вчитель – серцем до дітей. 

 





Велику роль у національно-патріотичному 

вихованні підростаючого покоління відіграють 

шкільний музей, пошукова, дослідницька та 

краєзнавча робота. Активним формами роботи 

туристсько - краєзнавчої роботи є : походи, 

екскурсії, змагання, які дають можливість учням 

детальніше познайомитись з історико-культурною 

спадщиною українського народу. У школі 

проводились традиційні виховні заходи: 





Свято «Перший дзвоник» 



Посвячення у випускники 



Заходи до Дня української писемності 
та мови 



Мітинг – реквієм «Вікопомна могила» 



Свято «Осінь у гості завітала» 



Новорічні свята 



Виховні години до Дня Соборності та 
Свободи України» 



Відкрито Експозицію в музеї «Історія 
школи у документах і світлинах» 



Трудовий десант 



Уроки мужності, присвячені  
Дню Перемоги 



Свято Останнього дзвоника 



Випускний 



ПРАВОВИХОВНА РОБОТА 
У листопаді-грудні 2017 року проводилась декада правових знань, де проходили 

лекторії з правових знань : 

   «Захист права дітей у нашій країні» 

   « Закон обов’язковий для всіх» 

   «Діти злочин і кара» 

   «Як ви розумієте й співвідносити поняття «свобода» та «відповідальності» 

Години спілкування для 5-11 класів 

   «Дотримання законів - обов’язок кожного громадянина » 

   «Кримінальне право - відповідальність за окремі види злочинів» 

   «Захищеність особи в правовій державі» 

Для 1-4 класів 

   «Дитино, ти громадянин від народження» 

   «Знаємо свої права - виконуємо свої обов’язки» 

   «Єдність прав та обов’язків » 

       Проводилася зустріч з працівниками правоохоронних органів. 

Робота щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх 

проводиться регулярно. 

 



Матеріально-технічне оснащення 
























	Slide 1 
	Slide 2 
	Стан і розвиток шкільної мережі
	Кадрове забезпечення
	Наслідки атестації педагогічних кадрів
	Кількісний склад педпрацівників за стажем:
	Методична робота
	Slide 8 
	Робота шкільних методоб’єднань
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Свято «Перший дзвоник»
	Посвячення у випускники
	Заходи до Дня української писемності та мови
	Мітинг – реквієм «Вікопомна могила»
	Свято «Осінь у гості завітала»
	Новорічні свята
	Виховні години до Дня Соборності та Свободи України»
	Відкрито Експозицію в музеї «Історія школи у документах і світлинах»
	Трудовий десант
	Уроки мужності, присвячені  Дню Перемоги
	Свято Останнього дзвоника
	Випускний
	ПРАВОВИХОВНА РОБОТА
	Матеріально-технічне оснащення
	Slide 36 
	Slide 37 
	Slide 38 
	Slide 39 
	Slide 40 
	Slide 41 
	Slide 42 
	Slide 43 
	Slide 44 
	Slide 45 
	Slide 46 



