
 

Методична робота навчального закладу у поточному навчальному році 

була орієнтована на реалізацію провідних напрямків діяльності що визначені, 

нормативними документами: законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією 

загальної середньої освіти, Концепцією профільного навчання.  Напрямки 

методичної роботи диференційовано відповідно до вікових особливостей учнів 

за освітніми ланками.  

Діяльність педагогів була спрямована на реалізацію третього етапу 

науково-методичної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів 

засобами особистісно орієнтованого навчання. Створення сприятливого 

виховного середовища для соціально-активної, морально-духовної, здорової 

особистості та формування життєвої компетентності громадянина-патріота 

України засобами загальнолюдської моралі».  

Виходячи з науково-методичної проблеми педагогічний колектив 

виконував пріоритетні завдання: 

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки та формування практичних 

компетентностей учнів з базових навчальних дисциплін шляхом створенням 

профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, 

організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;  

-  забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

допрофільної підготовки та профільного навчання;  

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації чергової та позачергової атестації 

педагогічних працівників, роботи шкільних методичних об’єднань, творчих 

груп, проведення методичних декад;  

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи з учнівським 

колективом, батьківською громадськістю; створення умов для реалізації 

відповідних програм щодо розвитку особистості учня з урахуванням  

соціального запиту та особистої зацікавленості учнів, батьків, педагогів;  

- удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, широке їх 

залучення до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, 

життєдіяльності навчального закладу;  

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу 

шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;  

- стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями;  

-    покращення роботи з обдарованими учнями; 

-  продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;  

- сприяння творчому розвитку особистості дитини, формуванню її духовного та 

морального потенціалу;  

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, 

правопорушенням, шовінізму, фашизму;  

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров‘я, формування 

позитивної  мотиваціі до здорового способу життя;  



- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культури та історичного минулого України; 

- підвищення іміджу навчального закладу.  

  Методична робота в школі в 2017-2018 навчальному році була спрямована 

на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля зосереджувалися 

на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створенні 

творчої атмосфери та такого морально-психологічного клімату, який сприяв би 

пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. 

 Велика увага приділялась удосконаленню класичних та виконанню 

сучасних форм і методів роботи, впровадженню нових педагогічних технологій, 

роботі з обдарованою молоддю, поглибленому вивченню предметів, 

профільному навчанню, роботі з учнями девіантної поведінки, психологічним 

дослідженням, питанням методичної роботи з педагогічними кадрами. 

У школі поглиблено вивчалася англійська мова, географія, хімія 

здійснювалася профілізація навчання: у 10 класі – за профілем української 

філології, у 11 класі – художньо-естетичним напрямком. Працював міжшкільний 

факультатив з біології під керівництвом Носаєвої І.П., вчителя біології. 

  У школі працювало 38 педагогічних працівників.  

Віковий ценз педагогічних працівників такий: 

до 30 років – 4 особи (10,5%); 

31-40 років – 7 осіб (18,5%); 

41-50 років – 20 осіб (52,6%); 

51-55 років – 1 особа (2,6%); 

55-60 років – 3 особи (7,9%); 

понад 60 років – 3 особи (7,9%). 

Пропорційність кількісного співвідношення учнів та вчителів у 

навчальному закладі склала 9,1 учнів на 1 учителя. Середнє тижневе педагогічне 

навантаження вчителів 1-4 класів склало 21,5 години, учителів 5-11 класів – 18 

годин. Неповне навантаження мають такі  вчителі Носаєва І.П., вчитель-

пенсіонер біології (12 годин), Дядюра В.В., вчитель-пенсіонер російської мови 

та зарубіжної літератури (12 годин).   

У школі працює 4 учителі-пенсіонери (Носаєва І.П., Дядюра В.В., 

Давиденко Г.В., Шитя Н.С.), що становить 10,5% від загальної кількості 

вчителів.  

Педагогічний стаж становить: 

до 3 років – 3 особи (7,9%); 

3–10 років – 3 особи (7,9%); 

11 – 20 років – 12 осіб (31,6%); 

більше 20 років – 20 осіб (52,6%). 

Педагогічний стаж та фахова майстерність дають можливість забезпечити 

високий рівень освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Освітній рівень педагогічних працівників становить 100 %. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи та атестація 

здійснюється за перспективним планом відповідно до чинного законодавства.  



У 2017-2018 навчальному році атестувалося 8 осіб. Підвищили 

кваліфікаційні категорії 6 осіб. За кваліфікаційними категоріями розподіл 

вчителів школи такий: 

спеціаліст вищої категорії 14 (36,8%); 

спеціаліст першої категорії 17 (44,7%); 

спеціаліст другої категорії 3 (8%); 

спеціаліст 4 (10,5%). 

Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України – 1особа (2,6%)  – 

Носаєва І.П., вчитель біології.      

Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 6 осіб (15,9%): Носаєва 

І.П., вчитель біології; Пріхно О.М., вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури; Гаврюшова Л.М., вчитель англійської мови; Кузькіна С.Ю., вчитель 

англійської мови; Тарасенко З.В., вчитель географії, Яковенко Л.В., вчитель 

музичного мистецтва. 

  Педагогічне звання «старший учитель» мають 4 особи (10,5%): Дядюра 

В.В., вчитель російської мови і світової літератури; Величко С.В., вчитель 

російської мови і світової літератури; Сагайдак А.В., вчитель початкових класів, 

Шутенко Т.П., вчитель початкових класів. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до 

складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-

виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, 

творчих груп учителів, психолог, заслужений вчитель України.  

Протягом року на засіданнях методичної ради розглядалися такі 

актуальні питання:  
- стан проведення предметних тижнів;  

- стан роботи з обдарованими учнями;  

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін;  

- про підготовку узагальнених матеріалів на XХІІ обласну виставку 

«Інноваційний пошук освітян Черкащини» та конкурс на кращу серію 

цифрових ресурсів;  

- участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року-2018»;  

- робота шкільних факультативів;  

- гурткова та позакласна робота;  

- взаємовідвідування уроків; 

- підведення підсумків методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік та аналіз 

рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2018-2019 навчальному 

році. 

 Протягом 2017-2018 навчального року було організовано роботу шкільних 

методичних об'єднань, динамічної групи, творчих груп: 

- учителів суспільно-гуманітарного циклу предметів (керівник Сіренко Л.В.); 

- учителів природничо-математичного циклу предметів (керівник Маслюк Л.М.); 

- учителів початкових класів (керівник Крутінь С.І.);  

- класних керівників (керівник Гаврюшова Л.М.); 



- динамічна група вчителів музики, фізичної та художньої культури, етики, 

основи здоров’я, трудового навчання (керівник Мандрус І.М.). 

Робота шкільних методичних об’єднань та динамічної групи спланована за 

розділами згідно з вимогами та спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 

уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких 

обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для 

державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання:  

- ознайомлення з новими підходами до організації навчально-виховного процесу 

в початкових класах відповідно до нового Державного стандарту; 

- формування ключових компетентностей учнів початкових класів; 

- використання краєзнавчого матеріалу на уроках;  

- використання ІКТ під час проведення уроків; 

- методика підготовки олімпійців і робота з обдарованими дітьми; 

- форми роботи під час проведення предметних тижнів з базових дисциплін; 

- запровадження іннова технологій у традиційну систему навчання методом 

проектів. 

Працювали творчі групи класних керівників: 1-4 класи (керівник 

Шевченко Т.М.) розглядали тему: «Розвиток здоров’язбережувальних 

компетенцій учнів через проведення виховних заходів»; 5-11 класи (керівник 

Омельченко О.О.) –  «Удосконалення виховної  роботи з учнями шляхом 

застосування проектних технологій, що забезпечують новий рівень виховання».  

Керівниками творчих груп оформлено електронні посібники для класних 

керівників, які можна використовувати у подальшій роботі з учнями.   

Протягом року педагоги брали активну участь у районних, обласних, 

всеукраїнських методичних заходах. Методичні  надбання  педагогів були 

представлені на педагогічній виставці «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини», що проходила на базі Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.  

Дипломами комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 

нагороджено Самохотова А.О., директора школи, за серію цифрових ресурсів із 

теми «Система роботи з обдарованими учнями»; Величко С. В., учителя 

зарубіжної літератури, за серію цифрових ресурсів із теми «А.П. Чехов «Товстий 

і тонкий», «Хамелеон»»; Сагайдак А.В., заступник директора з НВР та 

Рибчинська С.С., практичний психолог, за роботу «Психолого-педагогічний 

супровід підвищення професійної компетентності педагогів інноваційної 

школи». 

 Сертифікатом комунального навчального закладу «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради» нагороджено Сагайдак А.В., учитель початкових класів, за серію 

цифрових ресурсів з теми «Людина та інформація»; Мандрус І.М., учитель 

біології, за серію цифрових ресурсів із теми «Зв’язок організму людини із 



зовнішнім середовищем. Нервова система»; вчителі початкових класів за роботу 

«Критичне мислення молодших школярів».  

 Учителі взяли активну участь в  

1) Інтернет-семінарах: 

- «Практичне застосування стратегій критичного мислення як засіб 

формування компетентностей молодших школярів» (Гніденко Т.М. та Богуцька 

Л.С, вчителі початкових класів), листопад 2017 року; 

2) Інтернет-конференціях: 

- «Постать Івана Франка в контексті літературного і наукового досвіду» 

(Сіренко Л.В., вчитель української мови та літератури), 2017 рік;  

- «Творча спадщина у вимірах епохи» (Сіренко Л.В. та Дядюра І.М., 

вчителі української мови та літератури), листопад 2017 року;  

- «Особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами» (Рибчинська С.С., практичний психолог), листопад 2017 

року; 

- «Види лексики і мовлення черкащан» (Дядюра І.М., вчитель української 

мови та літератури), грудень 2017 року; 

- «Впровадження хмарних технологій для підвищення рівня навчально-

пізнавальної діяльності учнів» (Компанієць В.О., вчитель інформатики), 25 

квітня 2018 року; 

- «Підготовка до турнірів ROBOTICA 2018» (Компанієць В.О., вчитель 

інформатики), 18 квітня 2018; 

- «Сучасні практики особистісно-професійного самовдосконалення 

суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання» (Сагайдак А.В., 

заступник директора школи з НВР), 21 березня 2018 року; 

- «Продуктивні форми роботи з батьківською громадою: як залучити 

батьків до співпраці» (Величко С.В., заступник директора школи з ВР), 11 грудня 

2018 року; 

 

3) веб-конференціях: 

-  «Організаційно-педагогічні умови підготовки до «First Lego League» 

(Компанієць В.О., вчитель інформатики), 22 лютого 2018 року; 

- «STEM- весна – 2018: результати, надбання, перспективи» (Шупліна 

О.О., вчитель хімії) 05 червня 2018 року; 

4) вебінарах: 

- «Як «загасити полум’я» конфлікту, або Розв’язуємо конфлікти у закладі 

середньої освіти» (Сагайдак А.В., заступник директора школи з НВР), лютий 

2018 року; 

5) тренінгах: 

- для вчителів, які готують команди до участі в FIRST LEGO League Junior 

» (Компанієць В.О., вчитель інформатики), 2017 рік; 

- «Технології та інструментарій використання віртуальних лабораторій 

Einstein фізика, хімія та біологія» (Тарапата С.Ю., вчитель фізики, Мандрус І.М., 

вчитель біології, Шупліна О.О., вчитель хімії) 30 жовтня 2017 року; 

https://drive.google.com/open?id=1fyX3XKPjMeLnRgWZvxi3_GkG3cs7rwKp


- «LEGO MINDSTORMS EV3» (Компанієць В.О., вчитель інформатики) 15 

вересня 2017; 

- «Секрети програмування Mindstorms EV3» (Компанієць В.О., вчитель 

інформатики) 24 листопада 2017; 

- «Я - медіаграмотний» (Крутінь С.І., вчитель початкових класів), лютий 

2018 року; 

- «Для педагогів, що працюють з цифровими лабораторіями Einstein, та 

педагогів, що працюють з наборами LEGO Mindstorm» (Тарапата С.Ю., вчитель 

фізики та Компанієць В.О., вчитель інформатики), лютий 2018 року; 

- «Використання хмарних технологій в управлінській та освітній 

діяльності» (Сагайдак А.В., заступник директора з НВР; Кузькіна С.Ю., учитель 

англійської мови; Шупліна О.О., вчитель хімії; Носаєва І.П., вчитель біології; 

Самохотов А.О., директор школи), 12 червня 2018 року; 

- «Технологія розвитку критичного мислення в освітянській діяльності» 

(Величко С.В., заступник директора з ВР; Мальцев Є.С., вчитель історії), 12 

червня 2018 року; 

- «Діяльнісний підхід в освіті – запорука розвитку мислення, спрямована 

на майбутнє» (Тимошенко С.Г., Середенко В.А., Лелеко Ю.О., вчителі 

початкових класів), 13 червня 2018 року; 

- «Робототехніка в початковій школі» (Гніденко Т.М., Шутенко Т.П., 

вчителі початкових класів), 15 червня 2018 року; 

6) он-лайн курсах: 
- «Основи здоров’язбережної компетентності» (Мандрус І.М., вчитель 

основ здоров’я), грудень 2017 року; 

- «Вчимося жити разом» (Мандрус І.М., вчитель основ здоров’я), грудень 

2017 року; 

- «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (Сагайдак А.В., заступник 

директора з НВР; Тимошенко С.Г., учитель початкових класів; Лелеко Ю.О., 

учитель початкових класів; Яковенко Л.В., учитель музичного мистецтва; 

Гаврюшова Л.М., учитель англійської мови; Кузькіна С.Ю., учитель англійської 

мови; Катренко О.А., учитель англійської мови; Самохотов А.О., директор 

школи); 

 

7) семінарах-тренінгах:  
- «Особливості впровадження шкільного курсу робототехніки» 

(Компанієць В.О., вчитель інформатики), 29 травня 2018 року; 

- «Теоретичні і методичні засади педагогічної системи самопізнання і 

особистісно-професійного самовдосконалення: практичний аспект» (Сагайдак 

А.В., заступник директора школи з НВР), жовтень 2017 - квітень 2018 року; 

8) апробації підручників: 

- англійська мова (7 клас); 

- музичне мистецтво (3 клас). 

9) конкурсі для вчителів – укрліністів (Тищенко Н.І., Омельченко О.О., 

вчителі української мови та літератури); 

10) семінарах: 



- «Психологічні аспекти підготовки вчителів до роботи з науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (Тимошенко С.Г. та Шутенко Т.П., 

вчителі початкових класів), листопад 2017 року; 

- «Технології LEGO MINDSTORMS та цифрові вимірювальні комплекси 

Einstein: реальні кроки щодо використання» (Компанієць В.О., вчитель 

інформатики) 16 березня 2018 року; 

- «Особливості впровадження шкільного курсу робототехніки» 

(Компанієць В.О., вчитель інформатики) 25 травня 2018 року; 

- «Впровадження ІТ-курсів для викладання в навчальних закладах» 

(Компанієць В.О., вчитель інформатики) 07 червня 2018 року; 

- Семінар для тих, хто бажає стати тренером команди юних робототехніків 

і провести їх до перемоги в WRO WeDo 2.0 (Лелеко Ю.О., вчитель початкових 

класів), 07 лютого 2018 року; 

11) конференції: 

- «Освітні ініціативи робототехніки» (Компанієць В.О., вчитель 

інформатики) 26 квітня 2017 року; 

- «WEB-STEM-ШКОЛА-2017» (Компанієць В.О., вчитель інформатики) 

22-29 серпня 2017 року; 

- «STEM-весна – 2018: результати, надбання, перспективи» (Шупліна О.О., 

вчитель хімії), 05 червня 2018 року; 

12) науково-методичному семінарі «Формування критичного мислення, 

як важлива складова навчальної діяльності на уроках біології» (Носаєва І.П., 

вчитель біології), листопад 2017 року; 

13) науково-практичні конференції: 

- «Великий терор 1937-1938 років» (Мальцев Є.С. та Самохотов А.О., 

вчителі історії), листопад 2017 року; 

- «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін» (Яковенко Л.В., вчитель музичного мистецтва), 26-26 

квітня 2018 року; 

14) семінарі-практикумі «Формування ціннісних орієнтирів навчально-

виховного процесу з біології та екології у позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах» (Мандрус І.М., вчитель біології), листопад 2017 року. 

Дядюра І.М., вчитель української мови та літератури, зайняла ІІ місце у І 

(районному) турі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2018» у номінації 

«Українська мова та література». Катренко О.А., вчитель іноземної мови, 

зайняла ІІІ місце у І (районному) турі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

-2018» у номінації «Німецька мова». 

Сагайдак А.В., вчитель початкових класів стала лауреатом ІІІ 

Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року-2018» за версією науково-

популярного природничого журналу «Колосок» у номінації «Початкова школа» 

(учитель ерудит та учитель популяризатор). 

Овчаренко Т.А., бібліотекар, зайняла І місце у районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». 

 Керували районними методичними об’єднаннями: вчителів російської 

мови і зарубіжної літератури – Пріхно О.М., вчитель російської мови та 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foipopp.ed-sp.net%2Fnode%2F24817&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEro0y4Xf7wrNSx_X1quZpvk1azMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foipopp.ed-sp.net%2Fnode%2F24817&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEro0y4Xf7wrNSx_X1quZpvk1azMA
https://drive.google.com/open?id=0B8VpfwsAuMEvblNWak1XY3FLNGc
https://drive.google.com/open?id=0B8VpfwsAuMEvblNWak1XY3FLNGc


зарубіжної літератури; вчителів біології, екології, природознавства – Носаєва 

І.П., вчитель біології; вчителів іноземних мов – Гаврюшова Л.М., вчитель 

англійської мови; вчителів інформатики –Компанієць В.О., вчитель 

інформатики; практичних психологів – Рибчинська С.С., практичний психолог; 

заступників директорів із виховної роботи – Величко С.В., заступник директора 

з виховної роботи. 

Керувала районним постійно діючим семінаром-практикумом вчителів 

музичного мистецтва – Яковенко Л.В., вчитель музичного мистецтва. 

Керувала  районною творчою групою вчителів початкових класів Крутінь 

С.І., вчитель початкових класів; вчителів математики та інформатики –  

Компанієць В.О., вчитель інформатики; вчителів географії – Тарасенко З.В., 

вчитель географії та економіки; вчителів трудового навчання – Бабак Л.В., 

вчитель обслуговуючої праці.  

Керувала  школою майстерності іноземної мови Кузькіна С.Ю., вчитель 

англійської мови. 

Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 є опорною 

школою з профільного навчання, із зарубіжної літератури та російської мови,  

з іноземних мов, з питань організації роботи психологічної служби.  

Носаєва І.П., вчитель біології член обласної творчої групи вчителів 

біології, а Яковенко Л.В., – вчителів музичного мистецтва. 

Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 посіла ІІІ 

місце у рейтингу  участі освітніх закладів Черкаського району в туристсько-

краєзнавчих заходах за 2017-2018н.р.; ІІ місце у патріотично-мистецькому 

фестивалі «Героям – слава» у жанрі образотворчого мистецтва; ІІІ місце в 

районних спортивних змаганнях «Старти надій»; ІІІ місце в районних зональних 

змаганнях із волейболу серед педагогічних працівників. 

 Протягом 2017-2018 навчального року на базі школи проведено: 

- засідання районних методичних об’єднань вчителів учителів географії, 

економіки, біології, екології, природознавства; 

- ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; 

- засідання школи молодого вчителя іноземних мов; 

- семінар-практикум вчителів початкових класів (4 клас); 

- семінар-практикум вчителів, які викладають предмети «Розвиток мовлення», 

«Корекція мовлення»; 

- круглий стіл за участю учасників обласної цільової програми «Інноваційні 

школи Черкащини» за темою: «Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної 

школи на сучасному етапі»; 

- майстер-клас вчителів інформатики; 

- майстер-клас із використання сучасного обладнання для кабінетів фізики, хімії, 

біології; 

- участь у відкритому громадському захисті концепцій та моделей інноваційного 

розвитку шкіл-учасниць обласної цільової програми «Інноваційні школи 

Черкащини». 



Згідно з річним планом роботи школи протягом навчального року 

проведено предметні декади, метою яких було розширити уявлення учнів про 

відповідні навчальні дисципліни, посилити інтерес до їх вивчення.  

 Протягом навчального року вчителі брали активну участь у районних 

семінарах-практикумах, були членами журі на районних олімпіадах. 

Омельченко О.О., вчитель української мови та літератури, брала участь у 

творчій зустрічі з літературознавцем Гальченком С.А. 

 Протягом жовтня-грудня проводились шкільні олімпіади з іноземної мови, 

історії, географії, економіки, правознавства, української мови, російської мови 

та літератури, математики, трудового навчання, інформатики, ІКТ, фізики, 

астрономії, педагогіки та психології, біології, екології.  

У ІІ (районному) етапі  Всеукраїнських  олімпіад наші учні вибороли 14 

призове місце, а в ІІІ (обласному)  етапі – 5 призових місць. 

У ІІ етапі конкурсу-захисту МАН учениця 10 класу Толочко О. зайняла ІІІ 

місце, а ученицю 9 класу Красоту О. відмічено грамотою за активну участь. 

У листопаді проведено І етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української 

мови  ім. П.Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка. 

Моторний Т., учень 3-Б класу, посів І місце у районному конкурсі 

«Тарасовими шляхами», а Красота О., учениця 9-Б класу – ІІІ місце. 

Панасенко В., учень 10 класу зайняв ІІІ місце в обласному конкурсі 

«Подорож по алеї правових знань». 

Толочко О., учениця 10 класу зайняла ІІ місце у І обласному конкурсі 

учнівських презентацій з історії «Юні історики Черкащини». 

Пахаренко С., учениця 6-Б класу – переможець конкурсу «Охорона праці 

очима дітей». 

Соціально-психологічний театр «Ніка» отримав перемогу в номінації 

«соціальна актуальність теми» у районному фестивалі-конкурсі соціально-

психологічних театрів «Світ без насильства». 

Протягом навчального року проведені Всеукраїнські та Міжнародні 

конкурси: 

- Всеукраїнський конкурс «Колосок – 2016»: взяли участь 24 учні, отримали 

сертифікати «Золотий Колосок» 6 учнів, «Срібний Колосок» – 10 учнів;  

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (взяли участь 76 учнів; 

відмінний результат показали 15 учнів, добрий – 27 учнів); 

- Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (взяли участь 12 учнів; добрий 

результат показали 2 учні); 

- Всеукраїнська гра «Соняшник» (українська мова): взяли участь 57 учнів 

(диплом ІІІ-го ступеня Всеукраїнського рівня отримали 3 учні; диплом І-го 

ступеня регіонального рівня отримав 1 учень; ІІ-го ступеня – 6 учнів, ІІІ-го 

ступеня – 9 учнів; диплом переможця на шкільному рівні – 15 учнів); 

- Всеукраїнський конкурс «Геліантус»: взяли участь 40 учнів (диплом переможця 

– 5 учнів, диплом ІІ ступеня – 2 учні, диплом ІІІ ступеня – 3 учні, грамоти – 4 

учні); 



- Конкурс «Гринвіч»: взяли участь 16 учнів; срібний сертифікат – 1 учень, 

бронзовий сертифікат – 3 учні; 

- Всеукраїнський конкурс «Лелека»: взяли участь 15 учнів. Отримали золотий 

сертифікат – 4 учні, срібний сертифікат – 4 учні, бронзовий сертифікат – 7 учнів; 

- Всеукраїнський конкурс «Sanflouer» (зарубіжна література): взяли участь 25 

учнів. Диплом ІІ ступеня отримав  1 учень.  

Добрі результати продемонстрували  учні у районних спортивних 

змаганнях, а саме: 

- І (районному етапі) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») команда «Браві чучупаки» виборола  ІІІ 

загальнокомандне  та І місце в конкурсі «Рятівник»;   

- Шутенко А., учениця 10 класу, посіла І місце в районних змаганнях з 

легкоатлетичного кросу, І місце в районних змаганнях із легкої атлетики (біг 

100м), І місце в районних змаганнях із легкої атлетики (біг 200м); 

- Скринський А., учень 5 класу посів ІІ місце у відкритому чемпіонаті м. Черкаси 

з боксу, ІІ місце у відкритому чемпіонаті Черкаський районний ДЮСШ «Мрія» 

з боксу, І місце у відкритому в обласному відкритому турнірі з боксу «Патріот»; 

- Культенко С., учениця 8-Б класу, Дубовик В., учень 10 класу та Новіков Є., 

учень 7 класу відзначені грамотами і подяками за вагомий внесок у розвиток 

фізичної культури та високі спортивні результати на Чемпіонаті України з 

пожежно-прикладного спорту. 

 Команда  школи RobotX вперше прийняла участь у Черкаському 

регіональному фестивалі з робототехніки FIRST LEGO League (17 лютого 2018). 

За результатами фестивалю учні нагороджені медалями та сертифікатами. 

 Разом із тим, в організації методичної роботи є ряд недоліків і невирішених 

проблем. 

 Особливу увагу на вироблення мотивації щодо поліпшення рівня 

навчальних досягнень учнів мають звернути шкільні методичні об'єднання. 

Необхідно покращити роботу з налагодження системності і систематичності 

внутрішкільного контролю з метою визначення конкретних завдань для кожного 

члена педколективу, надання реальної допомоги вчителям та повсякденної 

перевірки прийнятих рішень. Система моніториногових досліджень основних 

напрямків діяльності потребує подальшої диференціації та розширення 

напрямків аналізу. Також потрібно узагальнювати результати досліджень 

дієвими висновками і пропозиціями. 


