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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 

Моніторинг—2013 

 Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академі-

єю педагогічних наук України з 12 листопада до 12 грудня 2013 року проводять 

моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у 

початковій та основній школі серед усіх учнів 5-х та 10-х класів загальноосвіт-

ніх навчальних закладів усіх типів і форм власності. Кожний учень матиме мо-

жливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень 

з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими 

відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення монітоУчасть учнів у моніторингу допоможе вчителям 

і батькам отримати об’єктивну інформацію про результати їхнього навчання та сприятиме поліпшенню системної підгото-

вки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та, згодом, і до зовнішнього незалежного оцінювання. 

рингу.Моніторинг не передбачає контролю діяльності педагогів чи навчальних закладів, а має на меті з’ясувати типові 

помилки і прогалини у засвоєнні змісту загальної середньої освіти, виявити болючі проблеми сучасної школи та визначи-

ти дієві шляхи їхнього подолання. 

Адаптація учнів- справа загальнодержав-

на. 

24 жовтня вібулася педагогічна рада колегіуму, при-

свячена адаптації учнів 5 класів до навчання у стар-

шій школі.  

 Планом підготовки було передбачено  відвідування  

уроків у 5-х класах, проведення   письмових робіти 

(визначення рівня навичок на початок 5-го класу), проведення батьківських зборів 

«Подолання дезадаптації школярів в умовах переходу з початкової ланки до середньої — 

спільна проблема школи та сім’ї» ,анкетування батьків ,перевірка ведення щоденників, 

зошитів,перевірка  зайнятості учнів у позаурочний час (гуртки, секції),вивчення  стану 

здоров’я, психофізіологічних особливостей учнів  та вироблення рекомендацій, пам’яток 

для батьків, учителів.  

 До обговорення були залучені вчителі, класні керівники,практичний психолог 

навчального закладу. Серед найважливіших   рекомендацій для вчителів  початкових кла-

сів  були визначені такі: у II семестрі знизити надмірну опіку над дітьми;  збільшити обсяг 

різних видів самостійної роботи; обмежити використання яскравих наочних посібників; проводити більше тренувальних 

вправ із глибоким аналізом;  систематично домагатися логічних доведень, висновків, узагальнень;  у ході повторення й уза-

гальнення основних тем проводити самостійні роботи з різним навантаженням;  виявляти прогалини в знаннях, установлю-

вати причини, сплановувати індивідуальну роботу, здійснювати диференційований підхід.  

Т.А.Круглова,  

заступник директора з  НВР 

 



«На любові до дітей тримається світ ". 

 

Наукова конференція у колегіумі 

6 листопада відбулася зустріч керівництва і викладачів КДПІУЕП,метою якої було встановити міст у створенні спі-

льного профільного проекту «школа- інститут». Із привітальним словом до присутніх звернувся директор закладу 

П.І.Сокуренко, який звернув увагу на те, вже 5 років поспіль   працює комплекс безперервної освіти, до якої залучено 5 міст і 

районів Полтавщини. Така робота розрахована на 25 років, і найголовнішим є надати допомогу школам, розпочати співпра-

цю і передати досвід про профільну роботу в місті. У виступі професора А.П.Самодріна  прозвучала інформація про роботу 

навчального комплексу,  бажання організувати і провести на базі нашого навчального закладу « круглий стіл»,про те, як мо-

жна покращити і розширити профільну роботу серед учнів закладу. До виступів залучилися науковці вишу Стегній П.А., 

Задорожня Н.І та Поркіна Л.А. а також присутні керівники колегіуму Москалик Т.О., Круглова Т.А., Огняна Н.М., Лобан 

Т.А., Вишинська Т.І.Профільна освіта розкриває великі горизонти для випускників колегіуму, і використати її можливості 

т р е б а  п о -  д е р ж а в н о м у  н а  н а у к о в о м у  і    г л и б о к о м у  п р а к т и ч н о м у  р і в н і . 

Круглова Т.А.,  

заступник директора з НВР 

Молодша група наукового товариства розпочала роботу. 

У навчальному закладі розпочалася робота з юними науковцями, до складу якої входять 

кращі учні 8-класів Нагайченко Д, Бірюков М., Скірідова А., Крутась Р., Корф М., Моска-

лик Д., Івко А. На щотижневих заняттях учні вчаться оформлювати реферати, працюють 

над  його вступом, основними розділами, розповідають про здійснені заплановані дослі-

дження.  Активність учнів хороша, бажання навчитися робити наукові дослідження свід-

чить про серйозне ставлення батьків, учнів  і  класних керівників. Попереду- захист робіт у 

навчальному закладі, а потім- широка дорога у світ науки. 

Круглова Т.А.,  

заступник директора з НВР 

Міжрегіональна виставка «Освіта та кар'єра» 

 З 20 по 22 листопада у Міському палаці культури проходила міжрегіональна 

виставка «Освіта та кар'єра»,мета проведення якої  - надання інформації майбутнім абі-

турієнтам щодо напрямків навчання кожного учбового закладу, прохідного балу, вартос-

ті навчання за контрактом, умови розміщення і проживання та інше. Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського та його коледж; Кременчуць-

кий університет економіки, інформаційних технологій і управління; Кременчуцький ін-

ститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля; Кременчуцький медичний коледж; Університет економіки 

та права «КРОК» (м. Київ); Український хіміко-технологічний університет (м. Дніпропе-

тровськ); Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка; Одеська 

національна академія харчових технологій; Кременчуцький льотний коледж; Харківсь-

кий національний економічний університет; Харківський інститут фінансів УДУФНТ; 

ПТУ №6 (м. Кременчук); Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С. Макаренка; Кре-

менчуцький професійний ліцей сфери послуг – ось список учасників цього цікавого захо-

ду.дев’ятикласники Кременчуцького колегіуму від-

відали «ярмарок» професій. Кожен учень мав мож-

ливість ознайомитися з особливостями навчання, 

специфікою обраної професії та її перевагами. У 

фойє МПК   пройшло цікаве обговорення і навіть майстер-клас від учнів Кременчуцько-

го професійного ліцею сфери послуг. 

Онищенко О.В., класний керівник 9-А класу 



«Європейська перспектива» передбачає членство 

колегіуму в європейському просторі, створення єв-

ропейської свідомості, мотивів до співпраці. 

Зустріч із юними десантниками. 

 15 листопада в актовій залі колегіуму відбулася зустріч учнів із юними 

десантниками клубу «Гвардія». Перед учнями виступили керівники клубу, кур-

санти. Увазі колегіантів були представлені презентації та відеофільми про діяль-

ність клубу та участь у різних міських та обласних заходах. Учні колегіуму мали 

змогу побачити, наскільки сильними, витривалими, сміливими можуть бути як 

дівчата, так і хлопці, як впевнено вони володіють зброєю, здійснюють стрибки з 

парашутом. У кінці зустрічі зацікавлені учні підходили до курсантів та запиту-

вали про можливість записатися до гуртка. 

Симоненко Є.О., педагог-організатор. 

 

Відбулася зустріч із представниками Харківського національного фармаце-

втичного університету. 

22 листопада 2013 року в актовій залі колегіуму №25 відбулася зустріч учнів 

колегіуму №25 із доцентом кафедри управ-

ління і економіки підприємств Харківського 

національного фармацевтичного універси-

тету Курбасовою Анною Володимирівною. 

Викладач розповіла про умови вступу до 

вузу, переваги навчання, залишила роздат-

ковий профорієнтаційний матеріал.  

Симоненко Є.О., педагог-організатор. 

Гордість колегіуму. 

Гаврюшенко Андрій прославив колегіум. 

25 жовтня 2013 року на базі КМЦПО «Лідер» відбувся міський конкурс радіо-

конструювання. Залучалися учні 6-9 класів різних шкіл міста. Змагання перед-

бачали знання теоретичних питань та практичної вправи. Серед теоретичних 

було 30 питань зі знання електротехніки, а серед практичних завдань – уміння 

скласти електроприймач. За підсумками змагань рішенням компетентного журі 

Гаврюшенко Андрій посів ІІ місце, з чим ми його й вітаємо.                                     Симоненко Є.О., педагог-

організатор. 

Повід Богдан. 

 У нашій школі навчається дуже славний хлопчик Повід Богдан. Відвідує він 8-А клас, де класним керівни-

ком є Красавіна В.В. Мало хто знає, що Богдан прагне бути десантником і займається в клубі юних десантників 

«Гвардія». Туди його привів брат у 2012 році. Тепер щосереди, щоп’ятниці та щонеділі Богдан тренується: вивчає 

прийоми рукопашного бою, займається силовими вправами. Хлопець має форму, значок, склав присягу. У клубі за-

ймаються хлопці 11 – 15 років. Хлопці – 

бажані гості на всіх міських змаганнях та 

урочистостях. А нещодавно Богдан був 

нагороджений почесною грамотою за ак-

тивну участь у святкуваннях з нагоди 70-

річчя звільнення міста Кременчука від фа-

шистських загарбників.  Бажаємо юному 

десантнику успіхів, міцного здоровя та 

військових і спортивних досягнень. 

Лобан Т.А., заст.. директора з ВР. 



Виховна сила знань насамперед у їхній світоглядній 

стороні. 

 

 

Перемога в міському героїко-патріотичному проекті «Кременчук  - місто воїнської слави». 

 За підсумками міського героїко-патріотичного конкурсу «Кременчук – місто воїнської слави», 

присвяченого 70-річчю звільнення рідного міста від німецьких загарбників, у конкурсі творчих робіт 

переміг учень групи М-23 Малєєв Дмитро, активний учасник пошукової експедиції юних дослідників 

історії рідного міста. Наводимо твір – переможець конкурсу. Подаємо уривки з твору «Вони живі, доки 

про них пам'ятають‖.  Місто готується відзначити 70-річчя звільнення від фашистських загарбників. Усе 

так же Кременчук лежить на двох берегах великого багатостраждального Дніпра. А там, на правій його 

стороні, вічним сном сплять кращі сини, які влітку 1941 року першими зустріли озброєних до зубів, нахабних загарбників з 

Європи. Це їм гауляйтер Еріх Кох декларував горді імперські цілі й перспективи, пообіцявши по 45 гектарів завойованого  

українського чорнозему разом із слов’янами-рабами , тому й поспішали вони закінчити «бліц-кріг» з губними гармошками та 

плитками шоколаду в кишенях. На підступах до Кременчука дорогу їм перейняли народні ополченці ( у складі дивізії їх було 

близько 3 тисяч осіб). Це були цивільні люди, які раніше не тримали зброї в руках і насті-

льки любили свій край, що не боялися померти за нього. Без сумніву, їхній подвиг пови-

нен бути вписаний золотими літерами на скри-

жалях історії міста й Батьківщини. 

Надзвичайне зворушення я відчув, коли при-

йшов разом зі своїми однокласниками на зустріч 

із Шатковою Лідією Дмитрівною, сивою жін-

кою, яка присвятила своє життя тому, аби вста-

новити поіменно святих мучеників-героїв, які 

обороняли місто в грізну годину. Наразі в списку загиблих - 236 прізвищ, з’ясованих 

і підтверджених документально.  

А згодом мені випала нагода вже в червні в рамках міського героїко-

патріотичного проекту «Кременчук – місто воїнської слави» здійснити експедицію під гаслом «Шляхами воєнного міста» на 

Деївську гору до Гострої могили за сприяння депутата міськради Яцини Олександра Олександровича. Нас супроводжував 

молодший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Івушкін В’ячеслав Едуардович. Він щедро ділився з 

нами, юними пошуковцями, історичними фактами, показував знахідки осколків, зібраних ним власноруч разом із сином Оле-

гом на полі бою.  

 7 серпня командир Кременчуцької дивізії народного ополчення полковник  Платухін Андрій Семенович прийняв 

рішення перекинути на правий берег річки Дніпро 1-ий і 2-ий полки Кременчуцької дивізії народного ополчення. У другій 

половині дня 7-ого серпня до міста Кременчука прибув 1055-ий стрілецький полк 297 стрілецької дивізії, командував ним  

полковник Афанасьєв, який був призначений командуючим Кременчуцьким гарнізоном.  У ніч на 8 серпня 2 полки  ополчен-

ців були перекинуті на крюківський берег.  Їм було наказано зайняти оборону в районі села Онуфріївки. У ніч з 8-ого на 9-е 

серпня ополченці рушили до визначених позицій. На Деївській горі вони зустрілися з групою німців (3 танками, взводом пі-

хоти). Дивізія розгорнулася на рубежі Деївської гори в окопах, які були викопані напередодні.    

       Командуючий 13-ою  піхотною бригадою, який керував бойовими діями 13-ої ТД в цім бою, полковник Герр 

наказав цивільних у полон не брати. За його наказом біля 100 ополченців були розстріляні на місці (місця розстрілу  встано-

вити поки що не вдалося).  Залишки ополченців, які уникли оточення, відійшли на рубіж Гострої Могили.  

Вирішуючи економічні, політичні проблеми молода Українська держава все ж не повинна обходити увагою жоден 

пам’ятник чи могилу, де лежить солдат-визволитель, переможець. 

          Нещодавно я дізнався про те, що за сприяння Благодійного фонду Крюківського вагонобудівного заводу буде випуще-

не друге, доповнене видання Книги Пам’яті, а Крюківський райвиконком завершив проектну роботу щодо встановлення біля 

обеліска гранітних плит, на яких буде викарбувано імена народних ополченців, аби не загубилося в історії нашого міста жод-

не із цих славних імен.  

Незабаром я закінчу школу, але обіцяю прийти до цього меморіалу  й ще раз запалити свічку за полеглих, щоб не 

обірвалася нитка пам’яті ні на моєму, ні на майбутньому поколіннях.                    
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У колегіумі №25 побував планетарій 

 13 вересня до колегіуму завітав незвичайний атрак-

ціон – планетарій. Спочатку дітей здивував особливий купол, 

що розташувався на ІІ поверсі в хореографічній кімнаті. А 

згодом діти все побачили на власні очі. Для учнів 1-3 класів 

показали диво-казку «Як Місяць до Сонця в гості ходив», а 

учням 4-7 класів продемонстрували відео шоу «Всесвіт». 

Колегіанти отримали масу задоволення та просили організа-

торів ще раз завітати до нашого закладу. 

Лобан Т.А., заступник директора з ВР 

Покрова Пресвятої Богородиці 

 диці — християнське свято, відмічається церквами східного 

обряду 14 жовтня.За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в об-

логу центр православ'я — Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці 

Візантії у гарячий молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, 

за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором).  П і -

сля цього вороги вже не могли побачити цих людей.Як вказують деякі джерела, вражений Ас-

кольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами.За іншою версією, 

натхненням для свята стало видіння Андрія юродивого під час облоги Константинопіля війська-

ми агарян. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій за-

хист покров. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано[1].Відзначення 

свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні.. 

 Особливе шанування Богородиці з Візантії також перейшло й до Русі-України після 

прийняття християнства князем Володимиром.Покрова Пресвятої Богородиці була одним з най-

головніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних храмів та шанували особливо ікони Покрови. 

Ліна КОСТЕНКО 

Красива осінь вишиває клени  

Червоним, жовтим, срібним, золотим.  

А листя просить: – Виший нас зеленим!  

Ми ще побудем, ще не облетим. 

А листя просить: – Дай нам тої втіхи!  

Сади прекрасні, роси – як вино.  

Ворони п'ють надкльовані горіхи.  

А що їм, чорним? Чорним все одно. 


