
В літо 1929   на землі названій 

предками   Кинашівка, де несла у 

сиву давнину свої бурхливі колись 

води древня Борзенка, де 

плодоносили сади, осяяні Божою 

благодаттю, був зведений 

священний храм науки. І нарекли 

його Кинашівською середньою 

загальноосвітньою школою 



І виходять із 
славного храму 

цього 
 мудрі отроки, що 

несуть золоте  
зерно освіченості 
на благо Вітчизни 

своєї 



 



У кожної школи повинне бути 

своє обличчя 

В.О.Сухомлинський 



Школа у фактах  і  датах 

 В 1870 році  поміщиком Кочубеєм була 

заснована школа для дівчаток. 

В 1917 році в домі поміщика був 

організований дитячий будинок для 

безпритульних дітей, який проіснував 

до 1924 року. 

З 1924 року – це знову школа 



У 1928 році в старому приміщенні відкрито семирічну 

школу. 

В 1929 році був побудований новий шкільний будинок 

з 5 класними кімнатами. В період Великої 

Вітчизняної війни школа працювала. 

У 1943 році після визволення села вона була 

обладнана під військовий шпиталь 
 



Лише в 1959 році відбудовано шкільний 
будинок, а в 1962 році зроблено його 
капітальний ремонт.  
 
До сьогоднішнього дня тут навчаються учні 
початкових класів, на базі яких  створено 
школу   “Здоров’ятко” 
 
 
 



У 1989 році поблизу школи з׳явилася двоповерхова  споруда 
дитячого садка на 140 дітей. 
В 1998 році дошкільний заклад  “Світанок”  і Кинашівську середню 
школу було реорганізовано в школу сад. 
З 2011 року  це приміщення – Кинашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Борзнянської районної ради Чернігівської області 



В приміщенні школи 

знаходиться ДНЗ “Світанок” 

на дві різновікові дошкільні 

групи 



У школi  твориться людина 

 В.О.Сухомлинський 
 

 Школа стає справжнім осередком культури 

лише тоді,коли в ній панують 4 культи: 

 культ Батьківщини, 

 культ людини, 

 культ книги, 

 культ рідного слова. 

В.О.Сухомлинський 
 



Педагогiчний к олектив – це творча спiвдружнiсть 

однодумців. 

В.О.Сухомлинський 
 

У школі працює  21 педагог:  
2  старших учителів;  
 5 вчителів мають вищу кваліфікаційну 
категорію 
7 вчителів – І категорії 
 3 вчителів – ІІ категорії 
 6 вчителів – спеціалісти.  



Стороженко 
Тетяна Анатоліївна, 

заступник 
директора з  

навчально-виховної 
роботи 

 

Горбач 
Ірина Олександрівна, 
заступник директора з  

виховної роботи  
 

Прядка 

Наталія Миколаївна, 

директор 



Ганнич 
Тетяна Гри горівна, 
педагог-організатор  

Кононенко 
Лариса  Андріївна, 

керівник  ШМО 
учителів суспільно-гуманітарного 

циклу 
 

Вараниця 
Тамара Григорівна, 

керівник ШМО 
учителів початкових класів 



Кот 
Людмила Іванівна, 

керівник динамічної групи 
учителів математики 

Шевченко 
Валентина Федорівна, 

керівник ШМО учителів 
природничого циклу 



Литвиненко 
Ольга Сергіївна, 
учитель світової 

літератури Маруніч 
Олена Миколаївна,  
учитель географії 



Курінський 
Микола Михайлович, 
учитель фізкультури, 
трудового навчання 

Корнієнко 
Сніжана Анатоліївна, 

учитель англійської мови 

Мирний  
Василь Петрович, 
учитель  трудового 

навчання 
 





Основна школа 

5 класів – 44 

учні 

Початкова школа 

4 класи – 42 учні 

Старша школа 

2 класи – 15 учнів 







Гуртки, спортивні секції 

Учнівське  

самоврядування 

Класні керівники, 

Класоводи, вчителі 

Батьки,  

громадськість 

Школа сприяння  

здорового способу  

життя 





Педагогiжнийколектив–
еетворжаспiвдружнiстиоднодумеiв 
В.О.Сухомлинсикий 

Профіль школи: 
Екологічний  



Інтерес до навчання  

є тільки там, де є 

натхнення,  

народжене від успіху. 

В.Сухомлинський 



Спортивна зала при сільському 

Будинку культури 

Їдальня   

Бібліотека, актова зала 

  

Навчальні кабінети, комбінована 
майстерня 

 



Станом 01.09.2014 р. бібліотечний 

фонд навчального закладу становить         

7638 книг, з них: 

• підручників – 4897; 

• художньої і методичної літератури – 

2741 примірників. 



В  школі діє комп'ютерний клас, в якому 

встановлено 10 сучасних комп'ютерів, 

принтер, ксерокс, сканер 



  Їдальня розрахована на 50 місць. 

       Щодня харчуються: 

• безкоштовно 45 учнів 1-4 класів; 

• 30 учнів ГПД; 

• безкоштовно 10 дітей пільгових категорій; 

• близько 50 учнів 5 – 11 класів 















  
 
 Найважливіша умова 
успішної роботи школи - це багате, 
різностороннє інтелектуальне 
життя педагогічного колективу, 
допитливість, інтерес до нового в 
науці, постійний інтелектуальний 
ріст, удосконалення.  

 
В.О.Сухомлинський 



Керує  роботою  
методична рада 



Педагогічне кредо вчителів:  “Щоб мати право вчити, потрібно 

постійно вчитися” 
  











 Завдання школи — 

навчити жити. Ми повинні 

виховати Людину, здатну 

створити своє особисте життя. 

                                                       

 П.Блонський 



Барвінчата  

Піонери  

Президентська 

республіка 









«Рідна природа входить в нашу душу,  

як колиска буття, як чисте джерело, 

 з якого ми вперше напились живої води ...» 

                                          В. Сухомлинський 
 



 

 

Члени гуртка 

 «Заповідними 

стежками» 

створили 

екологічну стежку 

 “В краю джерел ” 

 



 Маршрут екологічної 
стежки має 13 зупинок, 

пролягає територією 
Кинашівської ЗОШ  

І-ІІІ ступенів  
та  

села Кинашівка.  
Довжина стежки 

 1,5 км.  



Акція «Посади дерево» 

Посадіть, діти, дерево, виростіть 
квіти, 

І ліси посадіть на глухім пустирі. 
І Земля вам подякує, буде радіти 

Щедро вам усміхнеться і сонце вгорі. 



Акція «Чисте 

довкілля» 



Всеукраїнський 

фізичний конкурс 

«Левеня»  

Всеукраїнський 

математичний 

конкурс 

«Кенгуру»  



Інтерактивний конкурс “Колосок” 



Досягнення 



Гостей дорогих ми вітаємо щиро. 

Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром. 

Для добра відкрита наша школа мила, 

Тільки б жодна кривда в неї не забігла. 

  

У нашій школі кожен другу рад, 

У нашій школі ні образ, ні смутку, 

Добро і мир шикуються у ряд, 

Щоб були добрими у всіх стосунки. 

  

Давайте разом будем мандрувать 

У світ добра, і злагоди, і миру. 

Давайте всім заповідать: 

«Робіть життя своє щасливим!» 




