
Над Конкою два храми височіють. 
Науку й дух  у світ благословляють. 

Й вітри ніякі не посміють 

Зітерти те, що покоління знають! 



Історія школи 

• Перший  навчальний заклад  у  селі  Кінські  Роздори  
було  відкрито  у  1876р. Ним  було  нижче  народне  
училище  №1.  Навчання  у  ньому  було протягом  двох  
років . У  школі  було  три  класи,  які  вміщали  100 учнів. 
Навчалися, в  основному, хлопчики  трьом  предметам - 
арифметиці,російській мові, Закону  Божому. Завідував  
цим  закладом  від  моменту  відкриття і  все  своє  життя 
Андрій  Якович  Річка(до 1907р.), тут  же  учителювала  і  
його  дружина  Євдокія  Федорівна.  Це  були  справжні  
патріоти  своєї  справи.У  1883р. було  збудоване  
училище  №2, у  1906  -  №3, у 1910 -  №4, 1912 -№5, у 
1916 -  №6. У  шести  народних  училищах  навчалось  від  
250  до  300  дітей. 

 





Шеремет Іван Семенович -  

Директор 

  

                                                       
Пам’ятний випуск   1941  року 

 

                                                        

 

Педагогічний колектив 

Кінськороздорівської середньої 

школи (1953-54 н.р.) 



 Педагогічний колектив 



Адміністрація школи 

Гузь Наталія Миколаївна 

        Директор НВК 

вчитель географії   

(вища категорія, старший учитель) 

Черкун Олексій Іванович 

ЗДНВР  

вчитель української мови і літератури 

    (вища категорія ,відмінник освіти України, 

вчитель – методист) 

Харь Тетяна Василівна 

ЗДВР 

    вчитель математики 

(вища категорія, старший учитель) 

 Сур Наталія Петрівна 

   педагог – організатор 

Арестенко Тетяна Володимирівна 

            голова профспілки, 

                 вчитель біології 

              (вища категорія) 





Дошкільний навчальний заклад 
у Кінськороздорівському НВК складається з 2 груп 

і працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного 
віку «Дитина в дошкільні роки» 

1. Середня група «Сонечко» – 3-5 років працює за розділом  
програми «Подорож у довкілля» 

2. Підготовча (старша) група «Білочка»  -5-6 років працює за 
розділом програми «Стежки у Всесвіт» 

Програма розроблена таким чином, щоб надати вихователям 
широкі можливості  для формування особистісної зрілості 

дитини з її індивідуальними особливостями. 
Наповнюваність дітей: 

 

 
Навчальний рік Білочка Сонечко 

2014 - 2015 15 21 

2015 - 2016 21 22 

2016 - 2017 14 23 







У 2016 – 2017 н.р. запрацював гурток «Музеєзнавство», який за півроку 
провів презентації «Історія української скрині», 

«Мітинг – реквієм « Вікопомна могила». 



Протягом 2012 – 2016 р.р. організовано і проведено для колег району і 
області 9 музейних уроків. 

4 великих фольклорно – етнографічних свята: 
«Доля моя вишивана» 







Робота в обласних творчих групах  ШведенкоВ.О., ЧеркунО.І., Сур Л.О., 
Рябченко О.А. 



Робота шкільних методоб’єднань 



НАДІЯ І ОПОРА 
ПЕРЕМОЖЦІ ВУО (Носко К., Гринь Я., Харь А., Покатаєва С., Курган Я., 

Корягіна Т., Михайленко С., Чирва І., Яковлєва А.,  Ковальчук К., 
Мозілова Ю., Шило А. 

 



Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика ІІ етап 
2016-2017 ІІ місце Ковальчук Ксенія (Монзалевська В.П.) 
2016-2017 ІІІ місце Мацюця Єлизавета (Бондаренко В.Д.) 

2014-2015 ІІ місце Мосейчук Тетяна (Бондаренко В.Д.) 
Учениця 7 класу Ковальчук Ксенія посіла ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика(2014-2015 н.р.). 

Учениця 8 класу Ковальчук Ксенія посіла ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу 
знавців української мови ім. Петра Яцика(2015-2016н.р.).  

 
 
 



Міжнародний конкурс з української мови і літератури імені Тараса 
Шевченка 

 
ІІ етап 

2014-2015 ІІІ місце Носко Катерина 
Учениця 7 класу  Яковлєва Анжела посіла ІІІ 
місце у ІІ етапі  Міжнародного конкурсу з 
української мови і літератури імені Тараса 
Шевченка(2014/15 н. р.)  
Учениця 8 класу  Яковлєва Анжела посіла ІІІ 
місце у ІІ етапі  Міжнародного конкурсу з 
української мови і літератури імені Тараса 
Шевченка(2015/16 н. р.)  
2015-2016 ІІІ Мосейчук Тетяна 
 
Шевченківський конкурс «Шевченко на 
Запоріжжі» 
2014 р. – І місце і премія 500 грн.  Сур А. (Черкун 
О.І.) 
2014 р.   - конкурс «Моя Хортиця» ІІІ місце 
(публікація у однойменній збірці) 
Конкурси і турніри 
Щорічно 180 – 200 учнів беруть участь в різних 
конкурсах 
Є призери різного рівня  



МАН. Теми робіт, над якими закінчують працювати 
Рябченко О.А.   «Нова економічна політика» Яковлєва Анжела   Учениця 9 клас 
Покатаєва Н.В.    «Інтимна лірика Ліни Костенко»   учениця Курган Яна 11 клас  
Соловйов М.І. «Голодомор 33» Носко Катерина (2014 рік ІІІ етап МАН, ІV м.) 
Протягом п’яти років учні відвідують заняття «Школи юного фізика»  
2017 рік - 15 учасників 
 



Імідж школи  створюють два показники:  
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 



 
 
 



 

УКРАЇНОЗНАВСТВО І НАРОДОЗНАВСТВО 

Виховання національної 
свідомості школярів засобами 

традицій і звичаїв українського 
народу 

 



Духовний ідеал української людини 

криється в пісенному фонді України, у 

звичаях українського народу, в його 

літературі, у мистецтві, у 

християнській вірі й історичному 

минулому. 

                             Г. Ващенко 

Нація, яка не шанує свого коріння, своїх 

минулих духовних надбань – ница. Минуле 

дає кожному з нас імпульс до життя, до 

творчості. Його треба знати, шанувати, 

до нього треба постійно звертатися. 

                               І. Козловський 

 

 



        Вивчення рідного краю. 
             Туристична робота  





Відновлення звичаїв і традицій.  

Дошлюбні обряди в Роздорах.  



            Хусточка моя 



Хата моя, біла хата 



Історія української скрині 



Народознавча хронологія опорної школи 
2005- 2014 - щорічна  участь  у  обласному  мітингу - реквіємі  до  дня  

перепоховання Т.Шевченка 

2008 - 2011 - експедиція «Солдатські  і  вдовині  сльози» 

2009 - 2010 - експедиція «Славетний  учительський  рід» 

2009 - призери  Всеукраїнського  конкурсу « Україна  вишивана»(І етап) 

2010 - І місце  в  області  за ІІ етап  Всеукраїнського  конкурсу «Україна  

вишивана»(«Вишивана  карта  України») 

 

 

2010 - гурток «Майстрині» нагороджений  Дипломом  ІІст. За  

колективну  рооту «Вишивана  карта  України», яка  протягом  року  

експонується  у Виставковому  домі  м.Києва 

2010 - участь  у  районній  акції  «Від  громади  до громади»; 

вишивання  рушника  від  громади  села 

2010 - обласний  семінар  на  базі  школи; презентація  фольклорно - 

етнографічного  свята  «Вишиваная  доле  моя» 



2011 - «Берегине  моя, українська  хустка»; майстер - клас  за  участю  

народної  майстрині  України  В.Г.Харлової 

2011 - участь  в  обласній  акції « 75 вишиваних  хусток  до  75- річого  

ювілею В.Г.Харлової» 

2012 – «Село моє». І місце в області, дипломанти Всеукраїнського 

конкурсу « Україна  вишивана» 



2012 - завершальна  робота  по  створенню  зали  історичної  пам’яті  і  

національного  виховання . 

2012 - травень - відкриття  зали.  

2013 – 2014 – підготовка та відкриття зали національного одягу і 

народних ремесел. 

 





2014 – І місце «Шевченко на Запоріжжі» (Сур А. грошова премія – 500грн.) 
2014 – Обласний конкурс «А ми тую козацькую славу…» (Покатаєва С., 
дипломант конкурсу). 
2014 – «Велика Вітчизняна війна у долях односельців» (ІІ місце, 
Покатаєва С., грошова премія – 300грн.) 
2014 – 2015 – Стилізація ІІІ поверху школи під сільську вулицю. 
2014 – районний семінар з народознавства “Дошлюбні обряди в Роздорах” 
2015 – обласний фольклорно – етнографічний семінар “Хусточка моя” 



Про роботу шкільного музею писали за останні три роки «Сільські вісті»,  
«Запорізька правда», «МИГ», «Надія», «Пологівські вісті», «Районка», двічі телерепортаж 

по каналу «ТВ-5» та «Простір» 



 
 
 
 

 
 
 





Танцювальний колектив  
«Квітень» 



Учнівське самоврядування 

ДІМ 

Шило Анастасія - 

голова учнівського 

самоврядування 
Малачинська 

Владислава – 

заступник голови 

учнівського 

самоврядування 

Рукіна Діана – секретар 

учнівського 

самоврядування 



Склад учнівського самоврядування 

Рада командирів 
Дисциплінарна комісія 

Навчальна комісія 



Шефська комісія 

Комісія дозвілля 

Трудова комісія 



 
Патріотичне виховання.   

 





Вшанування пам’яті жертв 
Голодомору  



 
Участь у Всеукраїнських акціях 

«З любов’ю до солдата», 
«Великодній кошик для 

солдата» та ін. 

 
   



Різдвяні подарунки 
 в Куйбишевський шпиталь  

 
 

  

Допомога воїнам АТО 



Тематичні лінійки 





Спарта 



День Вчителя 



День Захисника Вітчизни 



Новий Рік 



Конкурс ЮІР 





Міс Роздорівчаночка 
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