
Проблема, над якою школа працювала у 2017-2018 н.р. (зазначити про 

наявність проекту з її реалізації): «Створення комфортних умов для 

самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої 

діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу» (1-й рік роботи, 

проект наявний) 

 

Проблема, над якою школа працюватиме у 2018-2019 н.р.: «Створення 

комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та 

забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного 

процесу» 

 

На які роки розроблений план розвитку школи ( чи концепція, 

перспективний план школи)?  

      Програма розвитку школи розроблена на 2016-2020 роки 

 

Якісний склад педколективу: У школі працює 37 педагогічних 

працівників, з яких:  

вища категорія – 23 

 перша – 5 

 друга  -3 

 спеціаліст – 6 

 педагогічне звання «вчитель-методист» - 11: Іванченко О.П., Чуб Г.М., Барбі 

М.В., Ємець В.М., Жовтяк О.С., Коваленко Р.О., Комлєва С.М., Нагребельна 

Л.Ф., Савченко В.І., Фепа О.Є., Храпко Л.М. 

 педагогічне звання «старший вчитель» - 8: Бабенко Л.Г., Бакаєнко О.В., 

Дробина О.С., Іванченко В.І., Комлєв Ю.В., Костенко Т.Г., Лубенська Н.І., 

Храпко О.Й. 

 

1. Основні здобутки (дані про результати обласного і вище рівнів): 

      1.У ХV Всеукраїнському зборі-змаганнях юних рятувальників «Школа 

безпеки» у рамках Всеукраїнського табору «Юний рятувальник – 2017» 

(м.Одеса): 

У зведених польових змаганнях – ІІІ командне місце (учасники 

команди:Базанова Катерина, Сербокрил Юлія, Халява Ігор, Доронкіна Віра, 

Стогній Володимир, Журавський Дмитро, Кучер Вячеслав); 

У квесті «Шляхом безпеки» - І місце (молодша група); 

На дистанції «Аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного 

забруднення» - ІІІ місце (керівник команди Барбі М.В.) 

2. У Всеукраїнському конкурсі «Паросток» (еколого-патріотична гра), 

(всеукраїнський рівень) – І місце (вчителі Коваленко Р.О. і Савченко В.І.) 
  3.  У ІІІ етапі (обласному)  Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад:  

Дудка Володимир (9 клас) – ІІІ місце з історії (вчитель Комлєва С.М.), ІІІ місце 

з правознавства (Бакаєнко О.В.) 

Делія Назар (10-Б клас) – ІІІ місце з біології, ІІІ місце з хімії (вчитель    

Савченко В.І.) 

Безпальчук Анатолій (11 клас) – ІІІ місце з економіки (вчитель Комлєва С.М.). 

4. В ХІ обласній предметній олімпіаді «Пролісок» 



Жученя Дар’я (8 клас) – І місце з української мови (вчитель Храпко О.Й.) 

Стогній Сергій (8 клас) – І місце з хімії та біології (вчителі Чуб Г.М. і   

Савченко В.І.) 

Дудка Володимир (9 клас)  – І місце з історії України (вчитель Комлєва С.М.) 

Жук Анюта (9 клас)  – ІІІ місце з хімії та біології (Савченко В.І.) 

5. У І (обласному) етапі ХХ Всеукраїнського турніру юних істориків  

команда учнів у складі: 

Дудки Володимира, Хоботкова Артура (9 клас), Стогнія Володимира, 

Дендебері Олександра  (10 клас) –  ІІІ місце  (вчитель Бабенко Л.Г.) 

6. У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Обдарована молодь 2018» - ІІ місце; 

Обласний регіональний огляд-конкурс учнівської художньої самодіяльності 

«Веселка – 2018» - І місце, 

 Всеукраїнський фестиваль танцю «Козачок» - І місце, 

Обласний огляд-конкурс учнівської художньої самодіяльності «Веселка – 2018» 

(фінал) – ІІІ місце – старша група колективу спортивно-бальних танців 

«Ювента» (кер. Сухар В.А.) 

7. У Всеукраїнському радіодиктанті здобула перемогу учитель української 

мови і літератури Нішкур А.В. 

8. В обласному етапі огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та 

виховання  в навчальних закладах області – І місце (учитель правознавства 

Бакаєнко О.В., заступник директора з виховної роботи Барбі М.В.) 

 

2. Науково-методична робота: 

 2.1. Методичне забезпечення навчального процесу. 

 У методичній роботі з педагогічними працівниками 

використовувались індивідуальні, групові та колективні форми роботи.  У 

школі діяла методична рада, шість методичних об’єднань учителів, предметні 

кафедри,  проводились педради, наради при директору, оперативні методичні 

наради, на яких розглядалися такі питання: впровадження нових 

Держстандартів базової загальної середньої освіти, про навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2017/2018 навчального року, 

виконання проектів Програми розвитку школи, ознайомлення із Законом 

України «Про освіту», з особливостями діяльності опорного закладу (з 01.09 

школа стала опорним навчальним закладом), питання відзначення знаменних і 

пам’ятних дат, проведення загальношкільних заходів тощо. 

Розпочато роботу педколективу над новою науково-методичною 

проблемою.  

У зв’язку з цим вчителі активно займалися самоосвітою, у школі 

створювалися умови для участі педагогічних працівників у різних методичних 

заходах на рівні школи,  району та області: у школі  готували виступи на 

засідання методичних об’єднань, педагогічної ради, семінари, творчий звіт та 

ін.. 

Проходили он-лайн-курси: «Основи здоров’язбережної компетентності 

(60 годин): Бабенко В.Б.Сєрова А.І., Стогній А.М., «Критичне мислення для 

освітян (30 годин): Бабенко Л.Г., Бабенко В.Б., Коваленко Р.О., Стогній А.М., 



Фепа О.Є., «Вчимося жити разом» (30 годин): Бабенко В.Б., Стогній А.М. та 

інші. 

         Беруть участь у різних вебінарах, Інтерактивній школі творчого вчителя, 

про що мають відповідні сертифікати. 

         Поширюють власний педагогічний досвід шляхом проведення відкритих 

уроків, участі у творчому звіті, публікацій на методичному порталі, на сайті 

«Шкільний портал», створення методичних посібників. 

         Протягом року 5 учителів проходили атестацію. Комлєва С.М. 

підтвердила педагогічне звання «вчитель-методист», Бабенко Л.Г. і         

Дробині О.С. присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», Діденко Т.М. 

підтвердила, а  Олійниченко Т.А. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. 

На постійному контролі знаходиться питання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 9 учителів пройшли курси підвищення кваліфікації 

при ПОІППО (Лубенська Н.І., вчитель математики – вересень, Чуб Г.М., 

заступник директора з НВР, учитель хімії, Фепа О.Є., вчитель математики – 

жовтень, Іванченко О.П., директор школи, вчитель російської мови – листопад,  

Іванченко О.П., учитель зарубіжної літератури, Храпко Л.М., вчитель 

української мови і літератури – лютий, Нагребельна Л.Ф. –  курси вчителів 

української мови і літератури в травні. 

За дистанційною формою навчання пройшли курси підвищення 

кваліфікації з основ здоров’я – Савченко В.І., з інформатики – Жовтяк О.С. 

Учителі Ємець В.М. і Стогній А.М. проходять навчання підвищення 

кваліфікації вчителів НУШ. 

Учителі підвищували свою професійну компетентність шляхом  участі у 

районних методичних заходах:  

Бабенко Л.Г. і Храпко Л.М. взяли участь у тренінговому занятті 

«Технологія створення інтерактивних вправ на он-лайн сервісах для педагогів 

суспільно-гуманітарного циклу», що проходив на базі опорного закладу 

«Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-

Михайлика», Коваленко Р.О. мала виступи з питань компетентнісного підходу 

у викладанні предметів на двох районних семінарах-практикумах: для вчителів 

географії та для заступників директорів з навчально-виховної роботи (як 

наслідок дворічного навчання в обласній творчій групі), Пісковий В.І. мав 

виступ на семінарі-практикумі для вчителів інформатики з питань виконання 

3м.3рацівник завдань з інформаційних технологій, а також на семінарі-

практикумі «Використання ІКТ в повсякденному житті. Захист інформації», 

Дробина була учасником районної творчої майстерні для вчителів початкових 

класів з проблеми «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього 

процесу», Жовтяк О.С., Коваленко Р.О., Савченко В.І. – керівники районних 

методичних об’єднань учителів.  Шапка Л.Г. взяла участь у районному етапі 

професійного конкурсу «Учитель року-2018» в номінації «Фізика». Учителі-

предметники були членами журі з проведення районних предметних олімпіад, 

районного конкурсу МАН і «Учитель року – 2018».        

Учителі школи мали виступи на засіданнях районних методичних 

об’єднань (Комлєва С.М., Дробина О.С., Бабенко Л.Г., Олійниченко Т.А.) 

 Підвищували свою кваліфікацію, беручи  участь у заходах, організованих та 

проведених працівниками ПОІППО: 



 Савченко В.І., учитель хімії і біології – участь в обласному науково-

практичному семінарі «Компетентнісний підхід у вивченні хімії та 

біології в умовах оновленого змісту освіти», 18 жовтня 2017, м. Полтава, 

ПОІППО 

 Бабенко Л.Г., учитель історії – участь в обласному тренінгу з проведення 

дебатів «Технологія публічного виступу», 25 жовтня 2017, Полтавський 

юридичний інститут Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; 

 Барбі М.В., заступник директора з виховної роботи – участь в обласному 

семінарі-тренінгу «Розвиток громадянських компетентностей в 

громадсько-активній школі», 07 листопада 2017, м. Полтава, ПОІППО; 

 Барбі М.В., заступник директора з виховної роботи – участь в публічній 

лекції заступника міністра інформаційної політики України на тему: 

«Вровадження технологій медіаграмотності та інформаційної безпеки в 

систему освіти», 02.02.2018, м.Полтава, ПОІППО; 

 Храпко Л.М., учитель української мови і літератури – участь у тренінгу з 

медіаосвіти для учасників Всеукраїнського експерименту 

«Стандартизація наскрізної соціально-педагогічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику», 

15.02.2018  

 Комлєва С.М., учитель економіки – учасник тренінгу з проведення VІ 

Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу»,         м. 

Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 30 січня 2018  

 Комлєва С.М., учитель економіки – учасник тренінгу «Методичні аспекти 

реалізації курсу «Фінансова грамотність» у закладах загальної середньої 

освіти», 17 лютого 2018,  м. Полтава, Полтавська державна аграрна 

академія; 

 в обласному семінарі-практикумі «Застосування та конструювання 

засобів розвитку медіа грамотності», 17 квітня – Храпко Л.М.; 

 у регіональному науково-практичному семінарі «Проектна технологія 

навчання хімії», 25 квітня 2018 – Савченко В.І. 

 в обласному семінарі директорів опорних шкіл «Інноваційна діяльність 

опорних шкіл як осередок інноваційного менеджменту», 20.04.2018, смт. 

Шишаки – Іванченко О.П. 

 в обласному семінарі для завідувачів районних методичних кабінетів, що 

проходив  на базі методичного кабінету відділу освіти Кобеляцької 

райдержадміністрації (Нішкур А.В., Храпко Л.М.) 

   у засіданні обласного методичного об’єднання керівників літературних 

студій навчальних закладів області в м.Полтава  (Храпко Л.М.,    

Іванченко В.І.) 

Взяли участь у  школах фахового зростання всеукраїнського рівня: 

  Участь у Всеукраїнському проекті «Liberal Arts», у двох сесіях 

Української Академії Лідерства ( 14-15 жовтня та 04-05 листопада), 

м.Київ, учителі Храпко Л.М., Дробина О.С., практичний психолог 

Якименко Ю.В. 



  Протягом навчального року на базі опорного закладу «Білицька ЗОШ І – 

ІІІ ст. №1» для педагогічних працівників закладу та його філій за 

сприяння агропромхолдингу «Астарта-Київ» проводилися навчання за 

програмою соціального проекту «Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі».  

Заняття  Школи ГП проводили викладач-методист Кременчуцького 

педагогічного коледжу  ім.. А.С. Макаренка   Олійник І.О. та  викладач 

вищої категорії цього ж закладу   Московець Л.П.  

 5 грудня 2017 року вчителі Дробина О.С. і Жук С.О. взяли участь в 

обласних педагогічних читаннях з ГП, м. Кременчук, Кременчуцький 

педагогічний коледж ім.А.С.Макаренка 

 16-17 грудня 2017 учителі Іванченко О.П., Якименко Ю.В., Ємець В.М., 

Степаненко Т.К., Телятник Н.І. взяли участь у Дванадцятих 

Всеукраїнських педагогічних читаннях з ГП, м.Київ, Національний 

педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. 

 у тренінгу для вчителів англійської мови з підготовки до проведення 

літніх мовних таборів Go Camp 2018 (24-26 квітня 2018, м. Ірпінь – 

Олійник Т.М., Олійниченко Т.А.) 

 у Всеукраїнському проекті «Медичний волонтер» (Бабенко Л.Г.) 

  

 2.2. Проведення методичних заходів на базі опорного закладу: 

 Тематична педрада «Створення сучасного освітнього простору в 

мікрорайоні школи; 

 круглий стіл «Новий український формат. Роздуми, ідеї» 

 один раз на два тижні проводились заняття Школи Гуманної Педагогіки; 

 щомісячні методичні оперативні наради з питань організації навчально-

виховного процесу з метою аналізу участі вчителів школи в районних 

методичних заходах та учнів школи в предметних олімпіадах та 

конкурсах, ознайомлення з новою методичною літературою; 

 працював постійно діючий семінар «Роль ІКТ у впровадженні 

компетентнісного підходу  в навчально-виховний процес» для  

5м.5рацівників опорного закладу та його філій (проведено 4 заняття, 

учитель інформатики Пісковий В.І.) 

 творчий звіт учителів, які атестувалися 

 

2.3. Аналіз участі учителів та учнів та її результативності у масових 

заходах (конкурсах, олімпіадах, турнірах, дебатах тощо) 

всеукраїнських, обласних, регіональних, районних етапах.  
 

Масові заходи Кількість призерів 

2016-2017 2017-2018 

Районний етап олімпіад 18 20 

Із них І-х місць 5 11 

Обласний етап олімпіад 1 5 

Обласна предметна олімпіада «Пролісок» - 4 

Із них І-х місць - 3 

Конкурс знавців української мови 8 8 



66м..П.Яцика (районний етап) 

Із них І-х місць 3 2 

Мовно-літературний конкурс 

6м...Т.Шевченка(районний етап) 

3 3 

Із них І-х місць 1 0 

Конкурс читців «Тарасовими шляхами» 

(районний етап) 

- 1 

Учнівський турнір з креслення (районний 

етап) 

1 3 

Із них І-х місць 1 2 

Командні перемоги 

Інтелектуальна гра «Дебати» (районний етап) І місце ІІ і ІІІ місця 

Районний огляд-конкурс екологічних бригад 

і театрів (шоу) 

- І місце 

(театр) 

районний етап VІ Чемпіонату області з основ 

підприємництва “Крок до бізнесу» 

І ІІІ 

Всеукраїнський фестиваль танцю «Козачок»  І 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

«Обдарована молодь 2018» 

 ІІ 

районний етап дитячо-юнацької  військово-

патріотичної гри  «Сокіл (Джура)» 

ІІ ІV 

Районна Спартакіада VI V 

 

Масовими були інтерактивні інтелектуальні конкурси: У Міжнародному  

математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 83 (у минулому році 77) 

учнів,  з них: показали відмінний результат—16 (у минулому році 3), добрий—

31 (23); у конкурсі зі світової літератури «Sunflower», (вперше) – 57 учасників, 

37 переможців різних рівнів, в «Осінньому колоску» взяло участь 46 учнів (у 

минулому році – 26). Золотий сертифікат отримали 13 учнів (у минулому – 9), 

Срібний у різних номінаціях – 26 (проти 17 у минулому), «Бебрас» - 21 учасник 

(у минулому році участі не взяли), з них 12 показали добрий результат, 

«Гринвіч» - 26 учасників ( у минулому році 20). Золотий сертифікат отримали 2 

учні (у минулому – 4), Срібний – 7 (проти 5), Бронзовий – 2 (проти 9), «Левеня» 

- 15 учасників (у минулому – 21). Добрі результати показали 7 учнів ( у 

минулому – 8), відмінні – 2 (у минулому жодного), у Міжнародній грі 

«Олімпіс» взяли участь 10 учнів (у минулому році 7), в українській 

українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 46 учнів, з них: Диплом 

Всеукраїнського рівня ІІ ступеня одержав 1 учень, ІІІ ступеня – 7 учнів, 

Дипломи Регіонального рівня І ступеня – 4 учні, ІІ ступеня – 7 учнів, ІІІ ступеня 

– 4 учні. 

Три учениці 11 класу взяли участь в обласному фестивалі юнацької 

молодіжної та соціальної творчості «У світі Астрід Ліндгрен» у номінації 

«Журналістика» і отримали Дипломи ІІ ступеня. 

  

 2.4. Моніторингові дослідження, проведені в школі  



     Проводилися контрольні зрізи знань з української та англійської мов у 9 

та 11 класах, вивчався стан викладання англійської мови. Результати 

розглядалися на нарадах при директору та на педраді 09.01.2018. 

     Проведено ДПА з української мови і літературного читання та математики 

у 4 класі. Питання розглядатиметься на засіданні педради 08.06.2018 

     Проведено моніторинг «Інформованість учнів про ВІЛ/СНІД». Питання 

розглянуто на нараді при директору. 

 2.5. Передовий педагогічний досвід 

До шкільної картотеки передового педагогічного досвіду занесено досвід 

учителів: Комлєвої С.М. «Розвиток логічного мислення на уроках історії», 

Дробини О.С. «Сучасний підхід до розвитку мовленнєвої компетентності 

молодших школярів», Бабенко Л.Г. «Розвиток системного мислення при 

вивченні історії в школі». 

         Учителі вивчають і впроваджують досвід учителів школи, району та 

області. 

  

3. Наукова робота 

3.1. Науково-дослідницька та експериментальна робота 

      1) У школі викладається курс «Фінансова грамотність»; 

      2) діє учнівське наукове товариство «Ерудит». 

3.2. Інноваційна діяльність: 

 З вересня 2017 року школа стала опорним закладом, до складу 

якого входять 5 філій: Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№2, Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3, Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4, Кустолово-Кущівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Жуківська загальноосвітня 

школа І ступеня. 

 Використання ІКТ в навчально-виховному процесі 

 Опорний заклад «Білицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»— 

1) громадсько активна школа 

2) школа безпеки 

 Інновації в управлінні:  

1) програмно-цільове управління (Тема: «Розробка та реалізація 

програми розвитку школи») 

2) державно-громадське управління (Тема: «Організація роботи 

громадсько-активної школи») 

4. Видавнича діяльність  

 Бабенко Л.Г. Дебатні технології як засіб розвитку системного 

мислення при вивченні історії в школі. 26 с., 2018 

 Дробина О.С. Сучасний підхід до розвитку мовленнєвої 

компетентності молодших школярів. 71 с., 2018    

 Комлєва С.М. Розвиток логічного мислення на уроках історії. 34 с., 

2018 

 Лубенська Н.І. Створення ситуації успіху через формування ключових 

компетентностей учнів. 62 с., 2018 

 Фепа О.Є. Сіючи розумне, добре, вічне. 603 с., 2018 



5. Публікації в педагогічній пресі, інтернет-виданнях 

 Бабенко В.Б. Уроки математики у 1 класі. Сайт «Шкільний портал» 

 Бабенко В.Б. «Повторення вивченого про дієслово». Методичний 

портал. 

 Коваленко Р.О. 

У районній пресі протягом року було опубліковано 5  статей на педагогічну 

тематику  

 

6. Інформація про сайти (блоги) шкільних МО, педагогів 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

педагога 

Посада Адреса сайту (блогу) 

1. Лубенська  

Наталія Іванівна 

Учитель 

математики 
http://lubenskaya.mya5.ru/ 

 

2. Жовтяк 

Олександра 

Степанівна 

Учитель 

математики 

https://sites.google.com/site/sajtoleksandrizovtak/ 

 

3. Бабенко  

Лілія Григорівна 

Учитель 

історії 

https://sites.google.com/site/sajtvcitelaistoriiebabenkolg/home/

vitauvasnamoiejstorinci 

 

4. Храпко Лариса 

Миколаївна 

Учитель 

української 

мови та 

літератури 

http://larisa-lesja.ucoz.ua/ 

 

5. Бакаєнко Олег 

Вікторович 

Учитель 

правознавства 

та історії 

https://sites.google.com/site/olegbakaenko/ 

 

6. МО учителів 

початкової 

школи 

 http://bilyky-prime.at.ua/ 

7. МО учителів 

природничо-

математичного 

циклу 

 http://bilyky-natur.at.ua/ 

8. МО учителів 

історії і 

географії 

 http://bilyky-geo.at.ua/ 

9 Чуб Галина 

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

НВР 

http://galina2017.at.ua/ 

10 Пісковий Василь 

Іванович 

Учитель 

інформатики 
http://it-bilyky.at.ua/ 

11 Психологічна 

служба 

 http://bilyky-psi.at.ua/ 

12 Сайт школи  http://bilyky-one.at.ua/ 

 

7. Участь вчителів у міжнародних, всеукраїнських, обласних 

проектах. 

 Участь у Всеукраїнському проекті «Liberal Arts» 

 У Всеукраїнському соціальному проекті «Гуманна педагогіка 

Ш. Амонашвілі».   

8. Напрям діяльності з якого школа має досвід. 

http://lubenskaya.mya5.ru/
https://sites.google.com/site/sajtoleksandrizovtak/
https://sites.google.com/site/sajtvcitelaistoriiebabenkolg/home/vitauvasnamoiejstorinci
https://sites.google.com/site/sajtvcitelaistoriiebabenkolg/home/vitauvasnamoiejstorinci
http://larisa-lesja.ucoz.ua/
https://sites.google.com/site/olegbakaenko/


 Опорний заклад «Білицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»  - громадсько активна 

школа 

 

9. Науково-методична проблема, з якої школа потребує допомоги у 

вирішенні -  організація діяльності опорного навчального закладу. 

 

10. Наказ «Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками 

школи у 2017 – 2018 навчальному році» № 54 від 31.05.2018. 

 

 

 

11. Висновки, завдання навчального закладу на 2018-2019 н.р. 

         Методична робота протягом року здійснювалась відповідно до річного 

плану роботи школи на навчальний рік, враховуючи завдання  програми 

розвитку навчального закладу. 

        Основні завдання: реалізація науково-методичної проблеми, загострення 

уваги на питанні впровадження нових Держстандартів в розрізі 1 і 10 класів, 

профілізація старшої школи, вивчення нормативно-правової бази щодо 

діяльності ЗЗСО, яка змінюватиметься у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про освіту», в т.ч. щодо діяльності опорного навчального закладу; підготовка 

учнів до ДПА та ЗНО, до подальшого навчання та праці; підвищення фахової 

майстерності педагогічних працівників шляхом участі в різних формах 

методичної роботи та шляхом самоосвіти. 

 
 


