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Найкращий учитель для дитини той, хто духовно, спілкуючись із 

нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, од-

нодумця  

 В. Сухомлинський 

Роздуми директора школи напередодні Дня  колегіуму  

 У 2005р. доля привела в колегіум № 25 мене, Т.О.Москалик, щоб утілити в життя власну 

програму: зробити навчальний заклад науковою лабораторією для розвитку творчих обдаровань. 

Вирішення цього питання неможливе без модернізації системи управління на демократичній основі, 

із запровадженням інноваційних педагогічних технологій та створенням умов для набуття  міцних  

знань. 

        Кременчуцький колегіум сьогодні - оволодіння учнями базовою системою знань, орієнтація на 

здобуття вищої гуманітарно-правознавчої та економічної освіти, виховання самодостатньої особис-

тості, правосвідомого, економічно та культурно освіченого громадянина України, здатного адаптуватися до життя в суспі-

льстві. Учні колегіуму мають свою символіку: герб, гімн і прапор, на якому зображено маленьку ластівку, що вільно з 1 

вересня 2011року наш колегіум № 25 став учасником Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в 

навчально- виховний процес загальноосвітніх  навчальних закладів України.    Мої колеги знають, що обдаровані й 

здібні учні - об'єкт особливої уваги, адже робота з ними складна, надмірно виснажлива. Але скільки радості вона прино-

сить, коли бачиш прізвища своїх учнів серед переможців олімпіад, конкурсів МАН! Ось і минулого року шкільна скарб-

ничка «Обдарованість» поповнилася 34 перемогами на міських олімпіадах і  4 - на обласних. За 10 років діяльності науко-

вого товариства «Пошук» на міському конкурсі МАН учителями та учнями заявлено 138 наукових робіт, на обласному -

81, на Всеукраїнському - 5. Особливо цікавим учні вважають вивчення курсу з журналістики, адже практичні заняття 

часто проходять на Кременчуцькій ТРК « Ера», а застосувати набуті знання вони мають можливість, працюючи кореспон-

дентами «Ластівки колегіуму».  

 Окремо скажу  про нашу «Ластівку», видавництво якої почалося  з газети   «Шкільний  вісник». Ось чому вели-

кою радістю  для нас було нагородження  нашої «Ластівки» Всеукраїнським республіканським дипломом, який газета 

отримала вже  вп’яте.  Уроки, лекції, практичні заняття, практикуми, тренінги - ось далеко не повний перелік форм роботи 

з учнями закладу. Такий підхід зменшує розходження в можливостях і потребах учнів, забезпечує єдність рівневої й про-

фільної диференціації навчання.Запровадження системного профільного навчання слугувало створенню міліцейського 

класу та Малої міліцейської академії. Робота,запровадження, напрацювання,перспективи - ось далеко не повний перелік 

щоденної праці вчителя, який часом і в день 8 року  народження колегіуму продовжує говорити про проблеми сьогодення. 

Т.О.Москалик,  

директор колегіуму № 25 

Підсумки Всеукраїнських предметних олімпіад ІІ етапу( міського) 

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конку-

рси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 18.08.1998 р. № 305,  на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 р. № 891 «Про про-

ведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2013-2014 н.р.»,  в олімпіаді взяли участь 45   учнів колегіуму,39 із 

яких стали переможцями ІІ етапу( міського). Вітаємо призерів, переможців та вчителів, що їх підготували: Крутько 

І.І.,Носкіна Н.М.,Шай В.В.,Сьомик О.Б.,Магега Н.В.,Полуденко Н.Г.,Загорулько О.П.,Будевська Н.П.,Дідик Т.О. ,Міхайлова 

Т.М.,Огняна Н.М.,Заніздра Л.А,Ситник Г.М.,Бєльська В.В.,Ушакова  Т.А.,Ямщікова І.В.,Полуденко Н. Г.,Гринько 

Н.В.,Штефан І.М. 

Прес- центр колегіуму 



«На любові до дітей тримається світ ". 

 

Ділимося досвідом запровадження медіаосвіти 

  У Кременчуцькому колегіумі № 25 відбувся семінар директорів шкіл міс-

та з проблеми:"Інформаційно-психологічна безпека навчального закладу

(впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти у  навчальний процес)Серед гостей 

семінару  - О. Т. Баришполець, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 

соціальної та політичної  психології, один із авторів програми «Медіакультура.10 

кл.»,  навчально-методичного посібника «Медіакультура особистості: соціально-

психологічний підхід» та робочого зошита для 10 класу; К. М. Муліка, завідувачка Центру практичної психології й соціаль-

ної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

        Відкрив семінар Г.Ф.Москалик, начальник управління освіти міста, кандидат філософських наук, вчитель- методист, у 

доповіді якого прозвучала думка про  необхідність модернізації освіти, викорис-

танні інноваційних методів і підходів у навчанні й вихованні учнів. Про запрова-

дження медіаосвіти в нашому місті й про значення цього курсу  розповіла  

О.М.Никифоренко, директор КМНМЦ. З доповіддю про участь Кременчуцького 

колегіуму № 25 у Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти  у  

навчально-виховний процес виступила  Т.О.Москалик, директора колегіуму №25.  

Про перші підсумки експерименту розповів   кандидат історичних наук О. Т. 

Баришполець; проблеми запровадження медіаосвіти в області розкрила у допові-

ді «Вікова медіапсихологія як концептуальна основа медіаосвіти»  завідувачка 

Центру практичної психології й соціальної роботи ПОІППО Муліка К. М. 

         Цікаво пройшла робота в групах «Барометр»(тема: «Інтернет – це хвороба чи прогрес ХХІ ст.?»),«Дослідження і ана-

ліз медіатекстів»(тема: «Факти чи судження?),«Фоторепортаж»(тема: «Маніпуляції у фотографії»),«Кіноклуб»(тема: 

«Обговорення короткометражного фільму «Безвихідь та «Хто це? Горобець…»), представлена вчителем-методистом світо-

вої літератури, викладачем медіакультури О.В.Онищенко. У обговоренні взяли участь  директор  ліцею № 11 Н.О.Бикова, 

директор ЗОШ № 16 О.В.Довбня та інші присутні. 

       Семінар показав, що  медіаосвіта- цікавий і  необхідний  курс, запровадження якого принесе користь і учням, і вчите-

лям, і батькам. 

Круглова Т.А.,  

заступник директора з НВР колегіуму № 25 

Підсумки І етапу та підготовка до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук уч-

нівської молоді України триває 

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення 

інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та екс-

периментальної роботи.У грудні 2013року був проведений І етап Всеукраїнського конкур-

су МАН(міський), до якого вчителями та учнями нашого навчального закладу було пред-

ставлено 19 наукових робіт, кращі з яких будуть представляти колегіум на обласному конкурсі, який відбудеться  8 лютого  

2014 року в Полтавському державному педагогічному університеті розпочнеться  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді України. На конкурс буде  подано 15 наукових 

робіт учнів колегіуму. Учасники конкурсу будуть  захищати свої наукові роботи у п’яти секціях: біологія та  медицина, світо-

ва література, українська мова, психологія, мистецтвознавство, географія, психологія. Кожна конкурсна робота  викликала 

творчу дискусію при її підготовці. Учасники жваво і зацікавлено обговорювали використані методи, отримані результати, 

пропонували свої підходи до вирішення тих чи інших проблем. 

Прес- центр колегіуму 

 



«Європейська перспектива» передбачає членство 

колегіуму в європейському просторі, створення єв-

ропейської свідомості, мотивів до співпраці. 

Звіт про правовиховну роботу в колегіумі №25 . 

З метою профілактики злочинності і правопорушень серед учнів Кременчуць-

кого колегіуму №25, на виконання Комплексної програми профілактики право-

порушень на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Полтавської обласної 

ради від 30.03.2011 року, розпорядження виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради від 05.03.2013 року №56-р «Про затвердження плану заходів з 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики пра-

вопорушень на період до 2015 року»  у закладі видано ряд розпорядчих доку-

ментів, розроблено Програму роботи з дітьми групи ризику,  скоординовано 

роботу з Радою мікрорайону №8, з Кременчуцьким центром соціально-психологічної реабілітації дітей, укладено 

Угоду про співпрацю з КМСД, продовжується реалізація творчого проекту «Від шкільної лави – до лав МВС», про-

ведено облік дітей особливих категорій, обстежено умови їхнього проживання ( нині на внутрішньому обліку пере-

бувають 2 учні: Стельмащук Олексій – 9-А клас та Шульга Даниїл – 8-В клас, сплановано систему виховних годин 

про заборону насильства, толерантність у дитячому середовищі, складено 9-годинну програму бесід на правову тема-

тику,оформлено інформаційний куточок «Правовий простір дитини», інформаційний куточок про оперуповноваже-

ного КМСД Соколова Р.А., закріпленого за колегіумом №25, колегіум №25 взяв активну участь  у міському проекті 

«Лист міліціонеру»,  учні 3-х та 5-х класів зустрілися із начальником КМСД Лазоренко Ю.К. кожного останнього 

вівторка в закладі проводилося засідання комісії з попередження правопорушень (проведено 4 засідання). На засідан-

нях батьківського активу обговорено питання «Виконання в регіоні нових соціальних ініціатив Президента України 

В.Януковича», «Розвиток емоційного інтелекту як основа формування здоров’язберігаючої компетентності учасни-

ків навчально-виховного процесу». 

  Заступник директора з виховної роботи взяла участь у засіданні міжвідомчої Координаційної ради з питань  профі-

лактики правопорушень на базі ліцею №4.  У бібліотеці колегіуму оформлено тематичну  експозицію  «Знай свої 

права». У рамках Місячника правовиховної роботи проведено Декаду боротьби з ВІЛ/СНІДом, де учні переглянули 

відеофільми, взяли участь у конкурсі  малюнків, молодіжній акції за участі волонтерів.                                                                                                            

Практичним психологом проведені  тренінги «Знаємо і реалізуємо свої права».  Для батьків та дітей виготовлено 

пам’ятку  з правової тематики.  У класах проведені виховні години «Боротьба з торгівлею людьми», «Небезпека за-

лишення неповнолітніми своїх домівок».   Протягом семестру для учнів, схильних до правопорушень організовані 

з у с т р і ч і  і з  о п е р у п о в н о в а ж е н и м  К М С Д  С о к о л о в и м Р . А .                                                                                                                    

Для учнів 9-х класів та ІІ курсу проведено відеолекцію спеціаліста КМЦСССДМ Дятковською І.Ю.  «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх».   Учнівське співуправління взяло активну участь  у Всеукраїнській акції  «16 листо-

пада – Міжнародний день толерантності».  

 Серед учнів 9-х класів було  проведене анкетування «Формування здорового способу життя».                                                                                                                        

У міському конкурсі дитячих малюнків  «Світ права очима дітей»перемогу здобули учениці групи Ю-22 Галімова Д. 

та 7-А класу Мамон А.  Спільно з УС проведені  рейди «Спізнення», «Шкільна форма», «Паління».  Учні 6-х класів 

взяли участь у міському творчому проекті « Про честь, про гідність та славу». Для учнів 9-х класів організовано зу-

стріч із психологом  психдиспансеру Берлізовою І.Г.  У всіх класах проведено години спілкування  «Ми різні, але ми 

рівні». Організовано   екскурсію до колонії для неповнолітніх. Проведено роз’яснювальну роботу серед батьків про 

культуру користування мобільними телефонами. Під постійним контролем перебуває стан відвідування учнями за-

нять, чергування вчителів на поверхах. 

 Колегіум №25 взяв активну участь у міських заходах до Дня міліції. Звіт про стан правовиховної роботи розміщений 

в газеті «Ластівка колегіуму». 

    Лобан Т.А., заступник директора з ВР. 



Виховна сила знань насамперед у їхній світоглядній 

стороні. 

 

 

Міський конкурс учнівської творчості в номінації «Література». 

 У грудні 2013 року відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської тво-

рчості «Україна, як і великий наш Кобзар, - вічні». У ньому взяли участь учениці ІІ курсу 

Єфімова Лілія та Максак Анна, вони надали для конкурсу цикл віршів із власного доробку. 

За підсумками журі їхня робота посіла ІІІ місце серед шкіл міста. Ми вітаємо наших талано-

витих дівчат . 

22 січня – День Соборності України 
рності — свято України, що відзначається щороку 22 січня в день проголо-

шення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської На-

родної Республіки, що відбулося в 1919 році. 

Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення 

об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республі-

ки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Ука-

зом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.. 

У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 

22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незале-

жність УНР. 

30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано, 

натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». 

Проголошення злуки було призначено на 12:00 годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого 

універсалу про повну незалежність України. 22 січня було проголошено всенародним і державним святом. День видався погі-

дний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9:00 годині 

ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. 

Головні торжества проголошення злуки проходили на Софійській площі.  Рівно о 12:00 годині розпочалася урочиста церемо-

нія проголошення Акта злуки. На масовому вічі посол Західноукраїнської Народної Республіки Л. Цегельський передав гра-

моту Національної Ради «Про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною» голові Ди-

ректорії Володимиру Винниченку. Після урочистого проголошення злуки на Софійській площі відбувся молебень, а потім — 

військовий парад під керівництвом полковника Івана Чмоли. Приймав парад полковник Євген Коновалець. 

 Наступного дня, 23 січня, розпочався Трудовий конгрес України, який мав виконувати функцію всеукраїнського пар-

ламенту. Акт злуки було затверджено вищим законодавчим органом України. На основі цих рішень Західноукраїнська На-

родна Республіка перейменовувалась у Західну область УНР (ЗО УНР). Єдиним державним гербом став тризуб. 

 

 Різдво Христове — велике християнське свято, день Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя 

людей з полону гріха. 

Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також більшість православних, включаю-

чи Константинопольську, Антіохійську, Александрійську, Кіпрську,Болгарську, Румунську й Грецьку церкви, святкують Різ-

дво в ніч з 24 на 25 грудня. 

Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні церкви, усі Українські православні 

церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво в ніч на 7 січня (що відпові-

дає 25 грудня за старим Юліанським календарем). 

Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня, в один день із Хрещенням Господнім 
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Поради класному керівникові  

 Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчаль-

ної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та 

культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання 

завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту 

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ  

Не можна: 

1. Постійно критикувати дитину, бо вона незлюбить вас та інших людей. 

2. Часто насміхатись над дитиною, бо вона стане замкнутою. 

3. Постійно дорікати дитині, бо в неї з'явиться почуття безпідставної провини. 

4. Постійно сварити дитину, бо вона стане агресивною. 

5. Лаятися, вживати нецензурні слова, використовувати фізичне покарання. 

Необхідно: 

1. Підбадьорювати дитину, тоді вона буде впевненою в собі. 

2. Хвалити дитину, тоді вона намагатиметься стати кращою. 

3. Поводитись з дитиною чесно і справедливо, і вона намагатиметься бути справедливою. 

4. Створювати умови, щоб дитина почувала себе у безпеці, тоді вона вчитиметься вірити у людей. 

5. Постійно підтримувати дитину, заохочувати і розуміти, тоді вона буде любитиі поважати інших. 

Красавіна В.І., 

класний керівник 8-А класу 

Зимові прикмети   

Напередодні Нового року не залишай жодної незакінченої хатньої справи; 

 Першого дня не берися за ніяку роботу - бо весь рік тяжко працюватимеш; 

 Перевдягнися у все нове, щоб протягом року були обновки;  

 Не починай Новий рік з боргів, аби не розплачуватись весь рік;  

 У ніч на Новий рік зроби тим, хто потребує допомоги, подарунки : доля віддячить тобі; 

 Як буває на Новий рік, то так буде і цілий рік; 

 У ніч перед Новим роком треба спати без подушок, щоб цілий рік не боліла голова; 

Не можна на Новий рік плакати, бо увесь рік плакатимеш 

Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою. 

Глибокий сніг узимку - на дощове літо 


