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                                                            Матеріали  

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, подані  на районний конкурс  

з визначення опорного навчального закладу 

 

        Мета опорної школи: надати повну  загальну  середню освіту,  

забезпечити допрофільну  підготовку та профільне навчання; створити 

максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку школярів та їх культурного дозвілля.  

Завдання:  

1. побудова освітнього простору на науковому осмисленні дійсності та на 

духовних, моральних і культурних цінностях українського народу й 

усього людства; 

2. забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, створення умов для 

здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження 

допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого 

вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, 

а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання; 

3. розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація 

освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-

виховного процесу; допомога органам освіти в організації методичної 

роботи, у підвищенні кваліфікації й педагогічної майстерності вчителів 

4. надання допомоги учням, батькам в умовах компетентнісно-

орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей, 

навколишнього світу.  

Опис школи 

 

      Терешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступнів побудована у 1988 році і 

розрахована на 834 місць. Загальна площа приміщень – 2588 м2    (Додаток 1) 

        Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем у однозмінному режимі. 

Заняття розпочинаються у 8 годині, закінчуються о 14 годині 35 хвилин. Після 

завершення навчальних занять у школі проводяться гурткові заняття відповідно 

до  окремого розкладу та планування.  

      Усі приміщення школи відповідають державним санітарним правилам і 

нормам. Для утримання школи в задовільному стані щорічно робляться 

поточні ремонти приміщень. Обновлюються й удосконалюються стенди, 

виставки, модернізується внутрішній вид школи, облаштовуються ігрові 

куточки. Навчальні кабінети й класні кімнати естетично оформлені, затишні, з 

вираженою індивідуальністю. 

 

 

Якісний склад  педагогічного колективу 
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       Станом на 01.09.2017 року в школі працює 30 педагогічних працівники. 

Усі вчителі мають вищу педагогічну освіту.  

       Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем: 

▪ спеціаліст – 3 – 10% 

▪ ІІ категорія – 2 –  7% 

▪ І категорія -  13 –   43% 

▪ вища категорія – 12 –  40% 

▪ мають педагогічне звання «вчитель-методист» - 1 

▪ мають педагогічне звання «старший учитель» - 6 

 

      Вчитель біології  Йосипенко О.М. нагороджена нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України». 
   

 
 

Досягнення педагогічного колективу 

 

        З метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, популяризації 

педагогічних здобутків вчителі школи беруть участь у районному етапі 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року».  

       Результативність участі педагогічних працівників у конкурсах фахової 

майстерності (додаток 2): 

2014-2015 н. рік:  

Бородай Л.М. – переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» (номінація «Образотворче мистецтво»);  

Кгаєвська І.А. – призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» (номінація «Класний керівник року»);   

2015-2016н.рік:  

Рудяшко О.Г. – призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» (номінація «Захист Вітчизни»).      

2016-2017 н. рік:     

Боярська С.А. - переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека-2017» у номінації «Бібліотека – виховний простір 

навчального закладу».                                        

       За підсумками експертної комісії навчальний заклад у 2014 році 

атестований з відзнакою (вищий рівень). 
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       На базі школи проведено:  

2014-2015 навчальний рік: семінар директорів шкіл Полтавського району; 

районні методичні об’єднання вчителів світової літератури, образотворчого 

мистецтва, музичного мистецтва, географії, історії, хімії; районний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Хімія» та 

«Образотворче мистецтво»; 

2015-2016 навчальний рік: круглий стіл «Розбудова громадсько-активної 

школи: кроки до успіху» в  рамках проекту «Розвиток громад в Україні шляхом 

впровадження програми «Школа як  осередок розвитку  громади»;  районне  

методичне  об’єднання заступників з виховної роботи,  педагогів-

організаторів,  класних керівників; семінар-практикум для вчителів 

природничих дисциплін та керівників гуртків еколого-натуралістичного 

спрямування;  засідання школи молодого учителя хімії  та  географії. 

2016-2017 навчальний  рік: Всеукраїнський педагогічний практикум 

«Світ творчості», організований Полтавським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді (додаток 3), обласний науково-

практичний семінар методистів рай(міськ)методкабінетів (центрів) із біології 

та основ здоров’я на тему «Науково-методичні підходи щодо поліпшення 

якості викладання основ здоров’я та екології» (додаток 4); районний  семінар-

практикум вчителів початкових класів (4 класи),  вихователів ДНЗ; семінар-

практикум для вчителів природничих дисциплін та керівників гуртків еколого-

натуралістичного спрямування; районні методичне  об’єднання вчителів  

зарубіжної літератури, історії, захисту Вітчизни; районний етап конкурс 

«Учитель року» в номінації «початкова школа», «біологія»; районні засідання 

школи молодого вчителя біології, географії, хімії, початкових класів. 

З метою створення умов для розвитку фізичної культури і спорту 

територіальної громади у 2014-2016 роках за підтримки Всеукраїнського 

фонду «Крок за кроком» реалізовано проект «Розвиток спорту на селі – 

запорука здорової громади». Проведено капітальний ремонт спортивного залу, 

що дало можливість створити комфортні умови  для занять спортом та 

збільшити кількість гуртків і секцій.      

На  базі нашого закладу проводяться різноманітні спортивні заходи:  

▪ заняття шкільної волейбольної команди; 

▪ тренування волейбольної секції від Полтавської районної ДЮСШ 

«Колос»; 

▪ тренування волейбольної секції від Терешківської с/р; 

▪ тренування футбольної секції від Терешківської с/р; 

▪ заняття військово-патріотичного гуртка «Патріот» від Полтавського 

РБДЮТ; 

▪ проводяться районні  спартакіади, змагання, конкурси: районний 

фестиваль-конкурс  «Мама, тато, я - спортивна сім'я», учительська 

Спартакіада, районна Спартакіада школярів, районний етап військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

     Досвід над реалізацією проекту «Розвиток спорту на селі – запорука 

здорової громади» згуртувала громаду Терешківської с\ради.  Наразі 
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вирішується питання про організацію гуртка вільної боротьби від Полтавської 

районної ДЮСШ «Колос». Для цього планується ремонт освітлення у малому 

спортивному залі.  

 

Профіль навчання, поглиблене вивчення предметів, раціональність 

використання варіативної частини робочого навчального плану у 

відповідності до профілю навчання 

 

       У Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів до 2016-2017 навчального року 

здійснювалось поглиблене вивчення біології.  

      Навчання школярів проводиться на базі кабінету біології (додаток 5), 

обладнання якого відповідає сучасним вимогам. У 2011 році кабінет 

поновлений натуральними об’єктами, таблицями, лабораторно-

демонстраційним обладнанням, мультимедійним комплексом, навчальними 

програмами та мультимедійними презентаціями. Використання сучасного 

обладнання допомагає вчителям максимально використати виділений для 

проведення занять час, зробити навчальний процес більш привабливим та 

ефективним, дозволяє спілкуватися з учнями на сучасному технологічному 

рівні. 

      Учні школи є переможцями та призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології. За останні три роки  учасниками ІІ етапу 

предметної олімпіади стали 9 школярів, із них 4 учнів  здобули перемогу,  5  - 

посіли призові місця. 

      Результативність виступів учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології, екології: 
 

Рік Предмет  Клас Учасник Місце Вчитель 

2014-2015 біологія 9  Хмелевський Дмитро ІІІ  Йосипенко О.М. 

2015-2016 біологія 10  Хмелевський Дмитро ІІІ  Йосипенко О.М. 

2016-2017 екологія 11 Хмелевський Дмитро ІІ  Йосипенко О.М. 

 

       З 2014-2015 навчального року навчання учнів старших класів 

здійснюється за суспільно-гуманітарним напрямком, історичним профілем. 

       Навчання проводиться на базі кабінету історії (додаток 6)   

Відповідно до обраного напрямку здійснюється допрофільне навчання, а 

саме вивчення курсів за вибором у 5-9 класах: українознавство, історія 

Полтавщини.      Викладання предметів здійснюють учителі: 

▪ Кикоть Т.О., учитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший 

вчитель»; 

▪ Ашуркіна І.П., учитель І кваліфікаційної категорії. 

     За останні 3 роки учні школи посіли 12 призових місць у ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії,  правознавства.  

      Результативність виступів учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії: 
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Рік Предмет  Клас Учасник Місце Вчитель 

2014-2015 правознавство 9 Набок Віталій ІІ Ашуркіна І.П. 

2015-2016 історія 10 Хмелевський Дмитро ІІІ Кикоть Т.О. 

2016-2017 історія 11 Хмелевський Дмитро ІІІ Кикоть  Т.О. 

       

 Профільне вивчення історії сприяло покращенню  результатів ЗНО  та ДПА 

з історії України: 
  

  
 

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процессу 

Основні напрямки науково-методичної роботи школи: 

▪ кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

▪ створення організаційних умов для безперервного вдосконалення 

фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; 

▪ проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток 

творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного 

педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та 

впровадженні; 

▪ залучення педагогів школи до впровадження інноваційних технологій у 

навчально-виховний процес. 

        Навчально – виховний процес здійснюється  відповідно до  навчального 

плану школи та державних програм з базових дисциплін, які реалізують 

завдання освітніх галузей Державного стандарту початкової, базової і повної 

загальної середньої освіти в Україні. Вчителі керуються методичними 

рекомендаціями щодо викладання предметів у поточному навчальному році. 

       Учні школи забезпечені підручниками; створені умови для збереження 

наявного фонду підручників.  

      Для забезпечення належного рівня викладання предметів, підвищення 

рівня знань та практичних навичок учнів використовується матеріально-

технічна база кабінетів.  

       Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення 

професіоналізму, компетентності вчителя відіграє  важливу роль у 

результативності навчально-виховного процесу. Під час атестації 

створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду кращих учителів. 

       Усі працівники своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації за 

фахом. Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються 

можливості самоосвітньої діяльності.  Педагоги школи працюють за 
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індивідуальними освітніми маршрутами, розробляючи свої проблемні теми, 

які є складовою загальношкільної науково-методичної проблеми.  

       Інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес: 

▪ учителі початкових класів беруть участь в інноваційній освітній 

діяльності з впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія 

інтелекту  та  здоров'я»; 

▪ Використання здоров’язберігаючих технологій в роботі початкової 

школи; 

▪ Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ігор та 

елементів ейдетики на уроках у початкових класах; 

▪ Використання комп’ютерних технологій на уроках хімії; 

▪ Впровадження інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови; 

▪ Краєзнавчий принцип викладання географії з використанням 

інтерактивних методів навчання; 

▪ Робота з історичними джерелами як засіб розвитку історичного 

мислення; 

▪ Проектні технології на уроках трудового навчання та їх спрямованість 

на самовираження учнів. 

 

        Результативність роботи навчального закладу за такими 

критеріями: 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 

 у 2016-2017 навчальному році 
        

 Предмет К-

сть 

учн

ів 

Річна ДПА  

п
о

ч
ат

к
о

в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

Я
к
іс

н
и

й
 

п
о

к
аз

н
и

к
 

п
о

ч
ат

к
о

в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

Я
к
іс

н
и

й
 

п
о
к
аз

н
и

к
  

Р
із

н
и

ц
я
  

Українська 

мова 

13 - 6 

46% 

6 

46% 

1 

8% 

 

54% 

- 7 

54% 

6 

46% 

-  

46% 

 

-8% 

Історія 

України 

13 - 5 

38,5

% 

5 

38,5% 

3 

23% 

 

61,5

% 

1 

8% 

4 

31% 

6 

46% 

2 

15

% 

 

61% 

 

-

0,5

% 

Математика 4 - 4 
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- 2 

33% 

 

33% 

2 

33

% 

3 

50% 

1 

17% 

-  

17% 

 

-

16% 

Англійська 

мова 

2   1 

50% 

1 

50% 

 

100

% 

- 2 

100% 

- - - -

100

% 

Біологія  4 - 1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 

 

75% 

- 1 

25% 

3 

75% 

-  

75% 

 

- 

Географія 1    1 100

% 

   1 100

% 

- 
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Результативність участі учнів школи  

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всього призових 

місць 

19 17 15 

І місце 6 5 6 

ІІ місце 2 8 4 

ІІІ місце 11 4 5 

 

 

Результативність участі учнів школи  

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всього призових 

місць 

1 3 3 

І місце   - 

ІІ місце   1 

ІІІ місце 1 3 2 

 

Результативність участі учнів школи у І етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всього призових 

місць 

5 2 3 

І місце 2 1 2 

ІІ місце 2 1 1 

ІІІ місце 1  - 

 

Результативність участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 

Рік Клас Учасник Місце Вчитель 
2014-2015     

2015-2016 10 клас Хмелевський Дмитро І місце Йосипенко О.М. 

2016-2017 11 Хмелевський Дмитро ІІ місце Йосипенко О.М. 

 

Результативність участі учнів у районних предметних та творчих конкурсах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Конкурс знавців 

української мови імені 

П.Яцика 

І м. Дмитренко І. 

І м. Кгаєвська В. 

ІІІ м.   

Прилукова А. 

Ім.  Канівець Т. 

Ім. Дворядкін Д. 
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Мовно-літературний 

конкурс   Т.Г.Шевченка 

І м. Беркита Л. 

І м. Мосесян І. 

  

Конкурс юних гумористів 

«Посміхнемось щиро 

Вишні» 

 І м. 

Набок Віталій 

 

Огляд-конкурс 

театральних колективів 
 І І 

Фестиваль-конкурс 

«Молодь обирає здоров’я» 
ІІІ І І (у літературно-

музично-спортивній 

міні-композиції) 

Районний етап військово-

патріотичної гри «Джура» 
І  І 

 

Результативність участі учнів  

у  огляді-конкурсі художньої самодіяльності «Веселка» 

Жанр Учасники Місце Керівник 

2014-2015 навчальний рік 

Вокальний                      Хор І Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Ансамбль Зразкового 

художнього колективу 

«Козачата». 

ІІІ  

Вокальний Дует: Богданенко Анастасія  

Молька Анастасія. 

І Москаленко Л.А. 

Вокальний Тріо:Молька Анастасія Бородай 

Дарина Одарюк Вікторія 

ІІ Москаленко Л.А. 

Вокальний Мехтієв Тимур ІІ Жмурко А.М. 

Вокальний Молька Анастасія ІІ Жмурко А.М. 

Інструментальний Дует акордеоністів : 

Цілина Сергій 

Міхненко Максим 

І Соловей А.П. 

2015-2016 навчальний рік 

Вокальний Хор ІІ,ІІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Ансамбль Зразкового 

художнього колективу 

«Козачата». 

ІІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Тріо:Ананьєва Юлія, Молька 

Анастасія, Журавльова Софія 

І Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Молька Анастасія ІІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Художнє читання Дворядкін Даніїл ІІ Дяченко В.Г. 

2016-2017 навчальний рік 

Вокальний Хор І, ІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Ансамбль Зразкового 

художнього колективу 

«Козачата». 

І, ІІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 
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Вокальний Тріо: Богданенко Анастапсія, 

Молька Анастасія та 

Христіченко Катерина. 

І Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Дует: Бородай Дар’я та 

Дорошенко Ольга 

ІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Вокальний Бородай Дар’я ІІ Москаленко Л.А. 

Носенко Є.І. 

Оригінальний Танок «Зозуленька». Ашуркіна 

Марія. 

І Ашуркіна І.П. 

Інструментальний Аксенов Сергій. ІІ Соловей А.П. 

Інструментальний Тріо: Дяченко Юрій, 

Христіченко Катерина,  

Носенко Євген. 

І Носенко Є.І. 

 

Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами 

       Відповідно до п. 2.10. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників на базі школи створено атестаційну комісію І рівня та проводиться 

атестація педагогічних працівників Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

Вацівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Верхолянської ЗОШ І-ІІ  ступенів, Копилівського 

дошкільного закладу «Ялинка», Терешківського дошкільного закладу 

«Барвінок». 

    В рамках участі у проекту "Школа як осередок розвитку громади" школа 

співпрацює з Мачухівським НВК, Калашниківським НВК, Розсошенською 

гімназією, Дібрівською ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району, 

Хомутецькою ЗОШ І –ІІІ ступенів Миргородського району.  

Робота над проектом «Енергозбереження в секторі адміністративних і 

громадських будівель на території Терешківської і Микільської сільських рад» 

(додаток 7) сприяла об’єднанню учнівських та педагогічних колективів 

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Вацівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
 

Відомість про фактичну та орієнтовну мережу класів 
 

2017-2018 навчальний рік 
№  1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

По 

школі 

1 Кількіст

ь класів 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 1 2 20 

2 В них 

учнів 

51 43 47 42 183 40 46 34 35 24 179 8 12 20 382 

3 ГПД     1           

4 В ній 

учнів 

    30           

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 

№  1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

По 

школі 
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1 Кількіст

ь класів 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 1 2 20 

2 В них 

учнів 

40 50 43 47 180 41 40 42 34 35 192 15 8 23 372 

3 ГПД     2           
4 В ній 

учнів 

    60           

 

Наявність шкільного автобуса 

       Мікрорайон Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів складається з трьох сіл: 

Терешки, де розташована школа, Зінці, віддаленість від школи становить 1 км. 

та Копили на відстані 5 км. по шосейній дорозі, 3 км через залізничну колію та 

кар’єр. З розвитком місцевих підприємств, будівництвом багатоповерхових 

будинків, які розташовані над кар’єром, дорога до школи дітям із села Копили 

стала не зовсім безпечною, особливо, для учнів початкових класів. 

       З першого січня 2006 року підвіз дітей здійснюється автобусом моделі 

«Богдан АХО-71», придбаним МОН України за рахунок державного бюджету 

(додаток 8). 

     В поточному навчальному році організовано підвіз до школи та зі школи 78 

учнів 1-7 класів села Копили. Шкільний автобус розрахований на 26 місць, 

тому підвезення здійснюється у три рейси. Розроблені транспортні маршрути 

та розклади руху шкільного автобуса. Графік підвозу дітей відповідає режиму 

роботи школи. 

 

Матеріально-технічна база кабінетів 

      В школі діє 23 навчальних кабінети, 2 комп'ютерних класи, кабінет 

національно-патріотичного виховання (додаток 9), кабінет хореографії 

(додаток 10), 3 майстерні, 2 спортивні зали (додаток 11), кабінет для 

вихованців групи продовженого дня, бібліотека з читальним залом (додаток 

12). У 2 обладнаних кімнатах розташована філія обласного еколого-

натуралістичного центру у Полтавському районі.  

    На сьогодні школа має 27 комп'ютерів (2004 р. - 11 комп’ютерів, 2007 р. - 6, 

2011 – 6, 2017 - 4), 26 з яких знаходяться  у двох кабінетах інформатики, один 

комп’ютер  розміщений у секретаря.  Класні кімнати комп'ютерною технікою 

не забезпечені. 

      У 2011 році обладнано новий кабінет біології, який відповідає сучасним 

вимогам.  

       Кабінети фізики, хімії  мають пристосовані лаборанські приміщення, в 

яких розміщено обладнання для проведення практичних та лабораторних 

робіт, колекції, макети тощо.  Обладнання потребує оновлення.      

      Заняття фізкультурою проводяться у двох спортивних залах: площа 

спортивного залу для занять учнів 1-4 класів  становить 153,6 м2 ; для занять 

учнів 5-11 класів – 279,6 м2.  Спортивний майданчик розташований на подвір'ї 

школи.  

      Майстерня обслуговуючих видів праці має площу 50,9 м2, площа на одного 

учня становить 4 м2. Майстерня оснащена швейними машинками ПМЗ (10 
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штук), швейними машинами з електроприводом (5 штук), 

краєобметувальними машинами (2 штуки), манекенами, друкованими 

таблицями та іншими приладами.  

       В школі в наявності дві майстерні технічних видів праці: столярна та 

слюсарна.  Столярна майстерня має площу 70,9 м2, оснащена верстатами 

столярними (12 штук), станками токарними по дереву (2 шт.), станком 

деревообробним та  сверлильним. Площа слюсарної майстерні  становить 62,9 

м2; має в наявності: станок токарний по металлу (3 шт.), станок фрезерний, 

верстак слюсарний. 

      Шкільна їдальня розташована у приміщенні школи, складається із 

варочного цеху, підсобних приміщень, обіднього залу на 200 посадочних 

місць.  

      Актова зала потребує ремонту; у 2015 році здійснено часткову заміну вікон 

на теплозберігаючі. 

       Опалення   школи   здійснюється власною теплогенераторною, яка  

побудована у 2010 році. Водопостачання здійснюється із централізованої 

системи, яка обслуговує селище Терешки.   

       Внутрішні туалети (4 для дітей, 1 службовий) знаходяться у задовільному 

стані.      

       Шкільна територія утримується у належному стані. Зелені насадження 

займають  45% загальної площі території школи, яка становить  2,22 га. Площа 

подвір’я – 2,27га, пришкільної ділянки – 0,045 га. Навколо території школи 

розміщена огорожа (металева сітка). Замощення – асфальтобетоне. 

 

Укомплектування бібліотечного фонду 

Підручники – 12963 шт. 

Художня література – 14094 шт. 

Довідкова література – 63шт. 

Загальний фонд складає – 27120шт. 

   Виховна робота 

      Пріоритетним напрямом виховання у 2014-2017 н.р.  стало   формування в 

учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в 

таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, 

правосвідомість, політична культура тощо. Стрижнем виховного процесу є 

національно-патріотичне та громадянське спрямування. 

        Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних 

ключових ліній: 

- ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави; 

- ціннісне  ставлення  до  мистецтва та культури; 

- ціннісно-орієнтована діяльність: ціннісне  ставлення  до  сім'ї, родини, 

людей, до праці, до природи.  

                  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.  

З метою формування активної громадянської позиції та відповідальності 

за долю України, активізації патріотичного виховання підростаючого 
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покоління на прикладах подвигів старших поколінь, виховання майбутнього 

захисника Батьківщини, поглиблення знань з історії свого краю в школі 

проводиться цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної 

символіки, Конституції України, законів Української держави, цикл заходів, 

присвячених Дню пам’яті жертв голодомору та політичних репресій,  заходи 

до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, заходи 

щодо реалізації курсу на Європейську інтеграцію. 

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу 

школи.  Педагоги, учні, працівники школи постійно доглядають за 

пам’ятниками загиблим воїнам  у мікрорайоні школи. Учні систематично 

відвідують ветеранів війни, надають посильну допомогу людям похилого віку. 

Учнями та вчителями школи було виготовлено маскувальні сітки. За кошти, 

вилучені на благодійній ярмарці в Канаді від продажу виробів виготовлених 

учнями, батьками та вчителями, було придбано два тепловізори та комп’ютер 

для військових. Збираємо та передаємо продуктові та гігієнічні набори, 

білизну та теплі речі, які  волонтер  Ірина Каптур передає бійцям 34 батальйону 

57 бригади. 

В  школі проводяться заходи національно-патріотичного спрямування:  

 благодійний концерт «Допоможи героям»; 

 до Дня Соборності України проведено круглий стіл “Єдність народу – 

запорука благополуччя і добробуту держави”, акція єднання «Наша 

Україна – єдина країна», флеш-моб «З Україною у серці»; 

 до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав –  

круглий стіл «Зустріч трьох поколінь»;  

 до Дня пам’яті та примирення – святковий концерт для ветеранів та 

мешканців громади «Великій Перемозі присвячується»;  

 проведено зустрічі з воїнами  АТО, добровольцями  батальйону  «Айдар» 

Тарасом Синяговським та Андрієм Тимощуком.   

В рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні  проведено виховні 

години, підготовлено стіннівку «Пам'яті Небесної Сотні».  

В рамках декади національно-патріотичного виховання «Ми діти землі 

української» проводяться:   

 класні тематичні години на тему «Козацтво – слава України»; 

 спортивні  свята  «З козаків візьмемо приклад»  (1-4 класи) та розваги 

«Гей, ви хлопці, козаки» (7-8 кл.); 

 шкільний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») для учнів 9-11 класів;  

 усні журнали з використанням мультимедійних технологій  «Україна від 

козацьких часів до сьогодення» (10 -11 клас). 

В рамках відзначення  Дня захисника України для учнів 5,6, 9-11 класів 

проведено захід «Благословенна та держава, що має відданих синів», за участю 

учасників бойових дій у зоні АТО. 

У шкільній бібліотеці: 
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 поновлено куточок бойової слави воїнів АТО новими матеріалами 

(військові експонати, книги, брошури, листівки); 

 для учнів 1-4 класів  біля куточка бойової слави воїнів АТО проведено 

бесіду «Українська армія – захисник свого народу». 

З 2016 року на базі школи працює гурток національно-патріотичного 

виховання від районного Будинку дитячої та юнацької творчості  «Патріот». 

До участі в гуртку залучаються учні 5-11 класу. Два роки поспіль вихованці 

гуртка є учасниками літнього військово-патріотичного табору «Патріот», 

організованого громадською організацією «Братерство учасників АТО 

Полтавщини» та клубом військово-патріотичного виховання молоді 

«Патріот».  

До 75 річниці трагедії Бабиного Яру для учнів 10-11 класів проведений 

урок-тренінг  «Право на життя. Уроки трагедії Бабиного Яру». 

  Приймаємо участь у мітингах-реквіємах, присвячених жертвам 

політичних репресій. 

За підсумками навчально-пошукового проекту «Життя у солдатській 

шинелі» в школі оформлено стенди «Великій перемозі присвячено» та змінну 

виставку у бібліотеці «За честь, за долю, за українську волю». В кожному класі 

оформлено куточок національно-патріотичного виховання.  

.Ціннісне ставлення до мистецтва та культури. 

Протягом року учні школи демонстрували вокальні, хореографічні 

таланти та фізичні можливості у районних, обласних, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях. 

Проведено конкурси та загальношкільні заходи:  

 «Школа шукає таланти»,  «Міс школи», 

 «Символи та обереги України»,   

 Фестиваль сімейної творчості «Родинне коло», 

 «Осінній  бал», «Свято врожаю», виставку виробів з природного 

матеріалу «Дари осені» 

 Святкові заходи до дня Святого Миколая, Нового року, Дня пам’яті і 

примирення, Дня вчителя, до Міжнародного жіночого дня, до Свята 

прощання з букварем, посвята у читачі шкільної бібліотеки,   

 свято  відзначення переможців олімпіад, творчих конкурсів, 

 оформлено змінні виставки, де демонструються кращі роботи учнів та 

вчителів. 

Проводяться екскурсії до музеїв міста з метою вивчення історичного 

минулого рідного краю та його культурної спадщини:  

▪ до музеїв:  

 І.П. Котляревського,  

 П.Мирного,  

 авіації,  

 краєзнавчого,  

▪ до ботанічного саду ПДПУ,  

▪ до міст: Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Київ, Львів.  
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Проходять виховні заходи до Дня слов’янської писемності і мови, заходи 

щодо відзначення Міжнародного дня пам’яток і визначних місць, до Дня  

пам’яток історії та культури.  

Організовано та проведено зустрічі з письменниками: 

 з відомим українським письменником і журналістом, автором роману 

«Іловайськ» Євгеном Положієм, який презентував свою нову книгу «5 

днів. 5 секунд»%;  

 решетилівським письменником Миколою Яковичем Нечитайлом; 

 з полтавською поетесою Валентиною Яківною Нездійминогою. 

Учні школи є постійними учасниками районних творчих конкурсів 

«Молодь обирає здоров’я»,  КВН, ДЮП, «Барвисте перевесло». 

У 2016-2017 навчальному році Мірошніченко Єлизавета зайняла І місце, 

серед старшої вікової групи, у ІІ етапі районного конкурсу «Найкращий читач 

-2017». 

     Ціннісно-орієнтована діяльність  реалізується шляхом проведення 

заходів по забезпеченню дисципліни та порядку, заходів щодо  профілактики 

шкідливих звичок, пропаганді здорового способу життя.  З метою реалізації 

завдань ціннісно-орієнтованої діяльності традиційно проводяться вибори 

Президента школи, Свято прийому першокласників до членів дитячого 

об’єднання «Країна сонячних зайчиків», звіт загонів «Веселкової країни» (5-8 

класи), сплановано роботу клубу «Старшокласник».  

  В 2016 році в результаті конкурсного відбору навчальний заклад став  

учасником проекту «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення 

здоров’я в Україні» (додаток 13). Проект здійснюється за підтримки 

Швейцарського Агентства розвитку та співробітництва (ШАРС). Завдання 

освітнього компоненту проекту: розробити, апробувати і впровадити 

ефективну систему зміцнення  здоров’я та сприятливого для  здоров’я 

шкільного середовища.         

В рамках  проекту проведено:  

• олімпійські тижні, Дні здоров’я,   

• інформаційні хвилинки для учнів  «СНІД - не залишайся байдужим», гра 

«Крок за кроком»,  

• круглий стіл для учнів 8-х класів «Здорове харчування - запорука 

довголіття»,  інтерактивна гра «Маршрут безпеки» для учнів 10-11 

класів,  

• виховні години «Скажемо «ні» шкідливим звичкам»; 

• фестиваль здорової їжі (додаток 14) 

       На формування ціннісного ставлення до природи спрямовані заходи 

екологічної тематики, а саме:  

• операції «Зустріч  птахів», «Посади дерево»; 

• конкурс знавців природи «Природа в загадках»; 

• цикл класних годин природоохоронної тематики «Екологічна стежина»; 

• конкурси малюнків «Барви осені» (1-7 класи), «Зимові візерунки» (1-7 

класи); 
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• участь у загальношкільних  проектах «Затишна школа» та «Затишне 

подвіря» (створення зелених зон відпочинку) та інші. 

       Великі можливості для реалізації завдань природничої освіти має 

позакласна робота. Шкільне лісництво, яке діє в школі, є стартовим 

майданчиком для проведення різних форм природоохоронної роботи, 

створення екологічних стежок, проведення спостережень, екскурсій, походів 

(додаток 14). Члени шкільного лісництва (керівник Йосипенко О.М.) спільно 

з представниками Чалівського лісництва є постійними учасниками 

природоохоронних акцій «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу в твоїх руках», 

операціях «Годівничка», «Первоцвіти», «Не рубай ялинку». 

      Члени шкільного лісництва взяли участь у ІХ Всеукраїнському зльоті  

учнівських лісництв, який було проведено на базі державних 

лісогосподарських підприємств та закладів освіти Хмельниччини та у Х 

Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів (додаток 15). 

       Учні школи мають змогу відвідувати заняття Школи олімпійського 

резерву з біології (керівник Йосипенко О.М.) та заняття гуртків Полтавської 

районної філії обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Вихованці гуртка  «Юні лісівники-дендрологи» під керівництвом Ольги 

Миколаївни Йосипенко  стали переможцями Всеукраїнської акції школярів та 

учнівської молоді «Ліси для нащадків» за відтворення лісових ресурсів, 

допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини; здобули І місце у 

Всеукраїнському поході «Біощит» (операція «Мурашка»). 

 Учні школи були організаторами та активними учасниками акцій «Чисте 

довкілля», «Пам’ятним місцям – наша турбота», «Парад кімнатних рослин». 

Учні школи взяли участь у акціях «Макулатуринг» та «Операція-утилізація».   

        У школі  організовано роботу учнівського самоврядування, яке діє  згідно 

зі Статутом навчального закладу, на підставі розробленого положення та 

власного статуту. На принципі поєднання педагогічного керівництва з 

самостійною діяльністю учнів активно діяли комісії: інформаційна, навчальна, 

комісія з питань культури, комісія дисципліни і порядку.  Особлива увага 

приділялася можливостям забезпечення кожному учневі престижної позиції, 

успіху в справах, широких контактів з однолітками.  

Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення 

дітьми та учнівською молоддю значущості праці, конкурентоспроможності й 

самореалізації особистості за умов ринкових відносин. Ціннісне ставлення до 

праці передбачає як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, 

так і розвиток потреби у трудовій активності. 

В школі проходять трудові десанти по прибиранню території від листя та 

генеральні прибирання кабінетів. 

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового 

спілкування. З метою професійної орієнтації сплановано та здійснено ряд 

екскурсій на підприємства с. Терешки. В шкільній бібліотеці діє  книжкова 

виставка «Професія в житті людини». 
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Практичним психологом та класними керівниками проведено та 

проаналізовано анкетування «Вибір майбутньої професії». 

Учні 9-11 класів відвідували Дні відкритих дверей в різних навчальних 

закладах м. Полтава.  

Ціннісне  ставлення  до  сім'ї, родини, людей.  Робота з охорони 

життя і здоров'я учнів 

       З метою формування доброчинності, турботи про інших людей, виховання 

милосердя, співпереживання проведено:  

 Тиждень, присвячений Міжнародному дню людей похилого віку 

«Поважаємо старість!» 

 Виховні години  до Міжнародного дня толерантності «Толерантність 

врятує світ» та тренінгові заняття «Спілкуємось толерантно» (5-9 класи). 

 Заходи до Міжнародного Дня інвалідів.  

       Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого 

травматизму у 2014-2017 навчальних роках мала такі складові, як викладання 

предмету «Основи здоров'я» (1-10 класи), організація систематичних 

медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів 

інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового 

способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для 

учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ; 

висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських 

зборах. 

Робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє 

відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника 

«Увага! Діти на дорозі», місячника охорони праці, тижня безпеки 

життєдіяльності, тижня профілактики дорожньо-транспортного травматизму, 

днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з 

відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.  
Спільна робота всіх об’єктів та суб’єктів навчально-виховного процесу 

спрямована на попередження негативних явищ в учнівському середовищі. 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять здійснюється регулярно 

адміністрацією школи, класними керівниками. 

Загальношкільні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього 

руху, попередження наркоманії, алкоголізму та паління використовувались 

протягом навчального року як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у 

профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму. 

          Позакласна робота. З метою забезпечення  учнів зайнятістю в 

позаурочний час, надання їм можливості  займатися цікавими справами, 

розвивати та  реалізовувати свої задатки і таланти в школі організовано роботу  

гуртків:  

✓ 15 предметних шкільних 

гуртків;  

✓ гуртки від Полтавського 

РБДЮТ:  

 Зразковий вокально-хоровий 

гурток «Козачата»  

 Інструментальний  

 Образотворчого мистецтва  
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 Квітникарів-оранжувальників 

 Школа олімпійського резерву, 

біологія 

 Гурток «Патріот» 

✓ Філії  ПолтоблЕНЦ учнівської 

молоді: 

 Квіткова фантазія  

 Фітодизайн 

 Любителі домашніх тварин  

 Юні екологи  

✓ ДЮСШ «Колос»: 

 секція «Волейбол» для дівчат 

✓ від Терешківської с/р: 

 футбольна секція 

 секція «Волейбол» для хлопців 

✓ від музичної школи № 2 

 клас «Акордеон» 

                                                                                                                                    

Опис інвестиційних потреб школи відповідно до Плану розвитку школи на 2015-2020 

навчальні роки 

2017-2018 навчальний рік: 

Оснащення шкільної лабораторії та кабінетів (фізики,хімії):  

мультимедійне обладнання 

Обладнання загального призначення 

Демонстрацiйне обладнання 

Обладнання для лабораторних робіт 

Хімічні реактиви 

Встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом для всіх учителів і учнів 

в опорній школі 

Капітальний ремонт приміщень малого спортивного залу, заміна освітлення 

Поточний ремонт: 

кабінету фізики та хімії 

обідньої зали їдальні  

коридорів І поверху  

зовнішніх сходинок 

2018-2019 навчальний рік 

Заходи з енергозбереження (заміна вікон, дверей, утеплення фасаду) 

Облаштування, необхідні для забезпечення інклюзивного навчання 

Капітальний ремонт кабінету екології 

Матеріально-технічне забезпечення майстерні з обробки тканин: праска, ножиці закрійні 

10 шт., розпорювачі 10 шт., швейні машин електричні 5 шт. 

Інвестиція в шкільну бібліотеку (придбання ПК) 

Поточний ремонт: 

коридорів ІІ поверху  

естетичного класу  

сходинкової клітки  

2019-2020 навчальний рік 

Інвестиції в нові спортивні споруди, які використовуватимуться як для уроків, так і для 

позашкільної діяльності 

Оснащення шкільного кабінету географії: 

мультимедійне обладнання 
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Прилади та пристосування (демонстраційні, лабораторні, друковані. Колекції, моделі, 

гербарії) 

Забезпечення ліцензованими навчальними програмами, персональними комп’ютерами, 

навчально-методичною літературою  

Поточний ремонт: 

столярної майстерні  

слюсарної майстерні  
 

Директор                                                                                             К.О.Пилипенко 

 

 
                                                                                                                                                                  Додатки  

Додаток 1 

 

 

 

 

Терешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступнів побудована 

у 1988 році і розрахована на 834 місць. Загальна площа приміщень – 2588 м2 
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Додаток 2 

 
2014-2015 н. рік  

Бородай Л.М. – переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (номінація 

«Образотворче мистецтво») 
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2014-2015 н. рік  

Кгаєвська І.А. – призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (номінація 

«Класний керівник року») 

 

 

 

 
 

2015-2016 н.рік  

Рудяшко О.Г. – призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (номінація «Захист 

Вітчизни») 
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2016-2017 н. рік:     

Боярська С.А. - переможець ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» у номінації «Бібліотека – 

виховний простір навчального закладу» 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 навчальний  рік: Всеукраїнський педагогічний практикум « Світ творчості», 
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Додаток 4 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний науково-

практичний семінар 

методистів 

рай(міськ)методкабінетів (центрів) із біології та основ здоров’я на тему «Науково-методичні підходи 

щодо поліпшення якості викладання основ здоров’я та екології». 

  

 

 

Додаток 5 
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Кабінет біології 

 

Додаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет історії 

Додаток 7 
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Грантовий проект  «Енергозбереження в секторі 

адміністративних і громадських будівель на території Терешківської і Микільської сільських рад»   

 

 

Додаток 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма «Шкільний 

автобус» 
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Додаток 9  

 

 

 

Клас національно – патріотичного виховання. Гурток «Патріот» 

 

 

Додаток 10 

 

 

 

 

Клас хореографії 
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Додаток 11 

 

 
 

Оновлений спортивний зал №1 

Додаток 12 

 

 

 

Шкільна бібліотека з читальним залом 
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Додаток 13 

 

 

Проект «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» 

 

 

Додаток 14 

 

 

 

 

Фестиваль здорової їжі 
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Додаток 15 

 

 
 

 

Співпраця з Чалівським лісництвом 

 

Додаток 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ Всеукраїнський  

зліт  учнівських лісництв, 

місце проведення 

Хмельниччина 

 

 

 


