
Аналіз роботи обласного опорного закладу освіти 
 в 2013/2014 навчальному році 

 

Відповідно до Положень про обласні опорні заклади освіти та обласні 

школи передового педагогічного досвіду, затверджених наказами управління 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.06.2004 № 

220 “Про затвердження Положення про обласний опорний заклад освіти”, 

згідно з рішенням науково-методичної ради Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 3  від 

25.04.2013),наказом  Департаменту освіти і науки № 276 від  30.08.2013 року 

Бишівській та Вороньківській загальноосвітнім  школам  І-ІІІ ступенів надано  

статус обласного опорного закладу освіти , який працює   за темою « Система 

організації краєзнавчої роботи в загальноосвітньому закладі» .  

        Педагогічний колектив Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  в 2013/2014 навчальному році  працювали   над проблемою 

«Формування духовно багатої особистості, справжнього громадянина—

творчого, активного, здатного примножувати традиції рідного краю, патріота 

своєї держави.   Розроблена  Програма розвитку системи краєзнавчої роботи  

в Бишівській загальноосвітній школі, яка має такі розділи: 

Розділ І.         «Соціально-історичне краєзнавство»  2013/2014 н. р. 

Розділ ІІ.       « Географічне краєзнавство»  2014/2015 н.р. 

Розділ ІІІ.     «Літературно-мистецьке краєзнавство»  2015/2016 н.р. 

     Основна мета і завдання, які ставлять  перед собою педагоги щодо 

краєзнавчої роботи в закладі: 

 розширювати і поглиблювати знання з історії України; 

 створити умови для розкриття потенціалу здібних учнів, які мають 

нахил до творчої роботи ;  
 залучити та зацікавити учнівську молодь перспективою досліджень 

рідного краю; 

 ознайомити учнів з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання 

простих наукових досліджень; 
 привернути увагу до проблеми малої історії, збереження пам’яток 

історії та культури, навчити цінувати історичні традиції свого народу;  

 виховувати повагу до власної історії, любов до рідного краю. 

Головне завдання: 



 навчити дітей орієнтуватись у загально історичних процесах, 
зіставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв’язку з 

іншими, на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та 

робити висновки. 

Форми і види діяльності: 

 пошуково-краєзнавча  робота (збирання матеріалів, фотографій, 
документів, предметів домашнього вжитку для музею краєзнавства);  

 участь в організації і проведенні  масових групових форм роботи;  

 участь в екскурсіях, прогулянках, походах, експедиціях;  
 наукова і пошуково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з 

архівними і музейними матеріалами;  

 участь у Всеукраїнських конкурсах щодо представлення матеріалів 

краєзнавчих досліджень.  

   Згідно плану роботи обласного опорного  закладу  освіти на базі 

Вороньківської та Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2013/2014 навчальний рік 

було проведено чотири заняття . 18 березня 2014 року відбулося чергове 

заняття на базі Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст.. за  напрямком: історичне 

краєзнавство.  

      Краєзнавчо-пошукова , науково-дослідницька робота в нашій школі вже 

має певну систему і напрацьований досвід, має своєю головною метою 

виховання патріота, громадянина, який знає і любить свій рідний край, його 

багатовікову  історію, досліджує і вивчає його маловідомі чи замовчувані 

факти та бережно ставиться до матеріального та духовного надбань свого 

народу. 

      Ця робота дає нам змогу вивчати і цілісно сприймати історію, культуру 

рідного краю, створює умови для глибокого засвоєння регіональних 

особливостей , проникнення в духовну, історичну скарбницю Вітчизни, 

рідного краю. А постійний пошук учнями історії свого краю , його культури, 

звичаїв, сповнює молоді серця гордістю за їх предків, батьків, які 

продовжують славні традиції народу.  

      В школі є історико-пошуковий загін «Пам'ять» імені І.Д.Погодіна, 

створений при середній загальноосвітній школі.     Основою роботи є 

патріотичне виховання молодого покоління, охорона і збереження історико-

культурного середовища, активного пошуку в походах, експедиціях, архівах 

тощо.     Діяльність пошукового загону «Пам'ять», в основній своїй роботі 

спрямована на вивчення подій Другої Світової війни та воєнних дій на 

території рідного краю, участі земляків у бойових діях, походах, військових 

з’єднаннях, дослідження партизанського руху та діяльності підпільних 



молодіжних організацій, та збереження славних героїчних традицій 

українського народу, пам’яті про безсмертний подвиг воїнів Великої 

Вітчизняної війни.   

Пошуково –краєзнавча  діяльність загону : 

      Протягом поточного та попередніх років проводилась робота по 

вивченню науково-історичних, архівних та інших джерел, їх систематизація , 

пов’язаних з минулим краю , з метою розширення і поглиблення знань з 

історії України.  

    Беручи участь у русі пошукових загонів учнівської молоді по напряму 

«Мій край, моя історія жива»  та Всеукраїнській  туристсько-краєзнавчій 

експедиції «Краса і біль України» виявлено та досліджено значний 

краєзнавчий матеріал різних періодів нашої історії.                                                                                                                      

 Зокрема, проведено краєзнавчо-пошукову експедицію «Шляхами 

Змійових валів». Пройдено маршрутом одного із оборонних валів, 

віднайдені його залишки. Зібраний значний археологічний матеріал , 

знайдений на території краю: кам’яні  молотки епохи неоліту, 

скребачки, фрагменти посуду, знаряддя праці.  

 
 Організована екскурсія по Бишівському городищі Х-ХІ ст. а також 

виявлення місця поселення будівельників Змійових валів. Влітку                                                                                                                  

при дослідженні західного валу  знайдені  бойові сокири періоду 

Київської Русі ( знайдені речі передані в місцевий краєзнавчий музей). 

  Здійснено туристсько-краєзнавчий похід разом з учнями старших 

класів « Стежками рідного краю», 

розроблені маршрути.   

 З участю членів пошукового 

загону організована краєзнавча  

екскурсія «Моє село з легенди 

випливає» з метою виявлення та 

взяття на облік пам’яток архітектури 



та археології населеного пункту та збереження природно-історичного 

ландшафту.                                                                                                                                                                                                                                               

Систематично  проводились екскурсії по рідному краю, в ході їх 

збирались матеріали, поповнюючи фонди історико-краєзнавчого 

музею. Результати науково-дослідницької , краєзнавчо – пошукової 

роботи  знаходили своє відображення на сторінках районної преси. 

Зокрема,  при участі активних членів загону написані статті в місцеву 

пресу « Плекаймо історичні скарби рідного краю», «Історія-великий 

навчитель», « Повернулося з глибин…» та інші. Результати пошукової 

роботи , весь зібраний матеріал використовувалися для написання 

наукових рефератів,  проведення районних читацьких конференцій, 

участі в діяльності Малої Академії наук та проведення уроків  з теми « 

Наш край».                                                                                                                                       

Пошуково – меморіальна діяльність :                                                                                                  

Одним із головних напрямів музейної, краєзнавчої роботи пошукового 

загону, активних учасників історико-краєзнавчого музею школи є вивчення, 

дослідження маловідомих сторінок минулої війни та увіковічення подвигу 

захисників нашої землі. Центром усієї цієї пошукової роботи є експозиція « 

Наш край в роки війни» місцевого музею. В її основі краєзнавчий матеріал 

про історію села у воєнний час, різноманітні документи,  особисті речі воїнів, 

нагороди, альбоми, матеріали розшуку сімей загиблих, переписка з їхніми 

родичами. Пошуковцями зібрано свідчення про бойові дії на території краю, 

найменування частин, що його визволяли . Підсумком цієї пошукової роботи 

є й матеріал, зібраний на місцях колишніх боїв, залишки спорядження воїнів, 

віднайдені в архівах документи діяльності підпільної молодіжної організації 

та спогади її учасників.                                                                                                                                     

Задля вивчення героїчного минулого та збереження пам’яті про подвиг 

поколінь,  пошуківці проводять таку меморіальну роботу :                                        

---пошук та виявлення сімей загиблих, братських поховань на території краю 

з  подальшим їх перепохованням;                                                                                       

---зустрічі з ветеранами бойових дій та учасниками війни, записи їхніх 

спогадів;                                                                                                                                  

---проведена пошукова експедиція по місцям колишніх боїв 38 Армії                       

( територія Макарівського та Брусилівського р-нів Житомирської обл.);                        

---участь в експедиції «По пам’ятних місцях КИУРу « ( К.-Святошинська 

райдержадміністрація), квітень;                                                                                                 

---експедиція до музеїв бойової слави сіл Новосілки та Кодри; 



                                                                                      

--шефство над місцями братських 

поховань;                                                                  

---поповнення експозиції музею періоду 

війни;                                                                                                                                                

 

    Беручи участь у Всеукраїнській 

пошуковій операції « Пригадаймо всіх 

поіменно», пошуківці проводили роботу з 

метою пошуку і увічненню пам’яті воїнів, що загинули в нашому краї.  Ними, 

зокрема :                                                                                                             --

були встановлені біля 70-ти імен воїнів, похованих в братській могилі, 

раніше не відомих,                                                                                                                   

--виявлені списки біля 300 солдатів, призваних Бишівським  РВК, що 

вважаються без вісти пропавшими,    

--за останні місяці встановлені місця поховань 10-ти з них, жителів села, а 

також передані відомості родичам загиблих,                                                                                

--знайдено родичів червоноармійця Катєкіна Л.Є. в м. Смоленськ, почалась 

переписка з ними, запрошені відвідати могилу бійця, батька і діда.  З 

Ставропольського краю Антипова І.І. Пошуківці також ведуть подальшу 

роботу з виявлення можливих військових поховань.  

 

 

      



9 листопада 2013 року був проведений мітинг , присвячений 70-ти річчю 

визволення села Бишева та відкриття меморіальної плити з віднайденими 

раніше невідомими іменами солдат і офіцерів. Ця пошуково-меморіальна 

робота тривала останніх два-три роки. 

       
 Досліджуючи маловідомі сторінки ВВв, встановили імена більше двадцяти 

патріотів –підпільників, розстріляних і кинутих в колодязь на околиці села. 

Провели мітинг-реквієм з учнями школи , вшанували пам'ять героїв. 

В плані заходів по відзначенню ювілейної дати, по результатах краєзнавчої 

роботи , організували і провели загальношкільний урок Пам’яті «Вони  

залишились на нашій землі», провели екскурсії в історико-краєзнавчому 

музеї. Два роки поспіль проводимо героїко-патріотичну конференцію 

«Афганістан болить в моїй душі», запрошуючи воїнів-афганців нашого села.  

                                                                                                                                                       

Музейна справа:    

       Паралельно з пошуково-краєзнавчою ведеться й музейна робота. 

Історико-краєзнавчий музей створений при середній школі на початку 90-х 

років для поліпшення навчально-виховного процесу, є систематизованим 

зібранням пам’ятників історії  та культури у відповідності з нормативно-

правовими актами про музейну справу в Україні.                                                                                                         

На базі краєзнавчого музею організувалися  та проводилися: 

 науково-історико-краєзнавча конференція: «Магдебурзьке право на 

Київщині:історія та люди», до 430-річчя надання цього права Бишеву. 

В ній взяли участь викладачі національного університету ім.. 

Т.Г.Шевченка, Головного управл. освіти облдержадміністрації, 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури , 

Національна спілка краєзнавців України.  

 науково-практична конференція «Патріотичне виховання-запорука 

розбудови української державності» 

 Учнівська науково-практична конференція , присвячена 70-річниці 

визволення України від німецько-фашистських загарбників, 



проведена на занятті ООЗО, показала систему дослідницької роботи 

учнів та вчителів. 

       Підготовлюємо  публікації в пресі та беремо  участь в передачах на 

телебаченні :      Зйомки документального фільму «Є таке село в Україні «, 

ДТРК «Культура»    ( червень 2008 р.), передачі « Сільська рада «, телеканал 

1+1 ,« Нова Україна « Першого національного телеканалу , ( відповідно, 

вересень і грудень 2010 року). Влітку 2013 року  приймали знімальну групу 

Київської облдержадміністрації по зйомках фільму про привабливі 

туристичні місця  Київщини.  

       Про роботу історико-краєзнавчого музею , пошукової групи писали 

газети: Позашкільний вісник,  Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, 

Макарівські вісті, « Американців полонив Бишів» , Слово Просвіти, « 

Бишівська       скарбниця»,  Всеукраїнська газета «День» та інші.  

 

Педагоги закладу проводять  велику роботу з залучення учнівської 

молоді до участі в експедиціях, дослідженнях, акціях , що дає можливість  

активізувати  діяльність з вивчення рідного краю та довкілля, географічних, 

етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодівати 

практичними навичками з  краєзнавства, розширювати  напрями краєзнавчих 

досліджень. Експедиції, екскурсії  сприяють залученню молоді до суспільно-

корисних робіт із збереження та відновлення історичних пам’яток і 

природних територій, формують у підростаючого покоління усвідомлення їх 

значимості, виховують повагу до народних звичаїв, традицій, духовних і 

культурних цінностей, любов до України.  

     З метою активізація патріотичного виховання підростаючого покоління на 

прикладах подвигів старших поколінь , подальшому розвитку краєзнавчого 

руху серед учнівської молоді, вшануванню ветеранів війни, а також 

увічнення Пам'яті про подвиг старших поколінь в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років, в тому числі при звільненні України  юні історики-

краєзнавці, учасники експедиції проводять пошуково-дослідницьку роботу за 

місцем навчання, в місцях боїв, в архівах за темами: 

- Бойовий шлях військової частини, дивізії, полку, які звільняли від 

гітлерівських загарбників населений пункт, край; 

- Могила невідомого солдата; 

- Історія Великої Вітчизняної війни (участь членів сім’ї, близьких родичів в 

бойових операціях, в тилу); 

- Бойовий орден в нашій сім’ї; 



- Імена на обелісках (історичні дослідження братських могил, пам’ятних 

місць, історія створення пам’ятників, обелісків). 

Експозиції музеїв постійно поповнюються новими експонатами та 

матеріалами завдяки участі юних пошуковців. 

 

 

 

Програма заняття ООЗО була дуже насичена. Клуб «Берегиня» на тему 

: «А над світом  українська  вишиванка цвіте».Клуб «Берегиня» учнів 

початкових класів  школи  має  великий досвід  роботи з краєзнавства. 

Вчителі прищеплюють   любов до  рідного краю , його традиції, обряди.  

Девіз клубу : «Від діда  і  до прадіда коріння  своє знаємо ». 

А виступи на фоні етнографічного музею «Українська хата» (керівник 

Мудрик Т.С.) перенесли у недалеке минуле. 

 

На заняттях  використовувались ефективні методи і форми роботи: 

лекційні заняття, тренінги, виховні та позакласні заходи, екскурсії, відкриті 

уроки.  Перед проведенням кожного заняття слухачі отримували буклети, 

план проведення заняття, завдяки чому вони мали можливість взяти участь в 

обговоренні, поділитись своїм досвідом з даного питання та отримували  

завдання додому. Учасники  із задоволенням відвідували заняття, 

обмінювались досвідом роботи. Після кожного заняття подавався  звіт про  

проведення заходу  (журнал відвідування, план проведення заняття, 

фотоматеріали) та  відсилався  в КОІПОПК. 

 

  



 

ВСТУП 

 

План роботи закладу на 2014/2015 навчальний  рік розроблено, 
виходячи з аналізу виконання плану роботи на 2013/2014 рік, та з 

урахуванням пропозицій педагогічного колективу Бишівської ЗОШ , слухачів 

ООЗО  методистів Макарівського РМК. 
План роботи включає основні напрями та організаційні заходи щодо 

реалізації вимог Конституції України в галузі освіти, законів України, указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, державних та 

регіональних програм розвитку позашкільної освіти, нормативних і 
розпорядчих  документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Основні передумови реалізації плану 2014/2015 навчального  року 

 

Заходи плану будуть реалізовуватися через:  

1. Систематичний аналіз і вивчення стану справ щодо їх виконання. 
2. Контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, 

наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного 

управління освіти і науки облдержадміністрації. 
3. Уточнення річного плану. 

4.Забезпечення інформування КОІПОПК про стан краєзнавчої роботи 

в школі. 

 
 


