
 

Аналіз роботи 

Комунального закладу освіти «Циганівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Раївської сільської ради Синельниківського району,  

Дніпропетровської області  за 2020-2021 навчальний рік та завдання на 

2021/2022. 

  

 Протягом 2020-2021 навчального року педагогічний колектив 

Комунального закладу освіти «Циганівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів»  спрямовув свою роботу на реалізацію державної політики у сфері 

освіти, визначеної законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

іншими нормативно-правовими документами  і Протоколу № 7 засідання 

педагогічної ради  від 31.08.2020 р.  «Аналіз діяльності школи за 2019-2020 н.р. 

та пріоритетні напрямки розвитку освітнього закладу в 2020-2021 н.р.».  

 2020-2021- непередбачувальний сповнений викликами навчальний рік, 

коли всі учасники освітнього процесу вчилися новим форматам роботи та 

навчання, опановували дистанційний інструментарій, виходили за рамки своїх 

звичок і можливостей в умовах карантину. Але спільними зусиллями учасники 

освітнього процесу досягли певних позитивних результатів, а саме:  для 

задоволення потреб громади селища у закладі на 1 вересня 2020 року було 

сформовано 11  класів приступило до навчання 158 учнів, на кінець навчального 

року - 158, що свідчить про сталий контингент здобувачів освіти. І на сьогодні 

вже подано 10 заяв до майбутніх перших класів. Навчання здійснювалося за 

денною формою. Серед загальної кількості учнів 5 дітей з ЛРВ. У закладі 

створені рівні умови доступу до освіти для дітей незалежно від стану здоров’я, 

національності, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а 

також інших обставин та ознак. Функціонувало 2 групи подовженого дня, 

діяльність яких  здійснювалася  згідно  режиму,  затвердженого  директором  

школи,  в  якому  різні  форми  роботи  пов’язані  між  собою  і  розвивалися  у  

взаємодії  згідно  санітарно-гігієнічних  вимог  у  встановленому  часовому  

регламенті. 

  Концепція Нової української школи визначає принципи та ключові 

компоненти оновлення середньої освіти. Одним із таких компонентів є сучасне 

освітнє середовище, яке забезпечує необхідні умови, засоби і технології для 

навчання учнів. Ми діємо за принципом « Дитину навчає все, що її оточує»: 

створюємо універсальний дизайн кабінетів. 

  На реалізацію проєкту „Нова українська школа” для облаштування 

освітнього простору для початкових класів (закупівлю дидактичних матеріалів, 

сучасних меблів, комп'ютерного обладнання та відповідного мультимедійного 

контенту) школа отримали одномісні парти - 12 одиниць, комплект 

комп’ютерної техніки для вчителів - 1, дидактичні матеріали. 



  Учительський колектив - це 20 професіоналів, мотивованих на 

результативну роботу. Моніторинг якісного складу педколективу школи 

свідчить про те, що протягом останніх років спостерігається підтримка 

належного кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів школи, зростання 

фахівців вищої та першої кваліфікаційної категорії. 

  У зв’язку з прийняттям Закону України «Про освіту» актуалізуються 

завдання становлення нової професійної компетентності кадрів освіти, 

формування педагога нового типу і стилю професійної діяльності. Це 

підтверджено результатами атестації. У 2020-2021 навчальному році атестовано  

- 6 педагогічних працівників (32%). З них:  

-відповідають займаній посаді: 6 (32%); 

- встановлено   12 тарифний розряд: 1(5%); 

- встановлено 11 тарифний  розряд: 1(5%); 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»-3(16%); 

- відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» -2 

(10%); 

Проведені відкриті уроки,  виховні заходи  та творчі звіти вчителів, які 

атестувалися:   Харламової А.Г., Миршавки Н.Є. Вахник Н.І., Тетерятник Л.Г., 

Паровик Л.М., Сімончикової Л.Г..    Протягом   навчального року   16 педагогів  

пройшли   курсову перепідготовку 

Курсова перепідготовка вчителів КЗО «Циганівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

в 2020-2021 навчальному році. 

Харламова Алла 

Григорівна 

Заступників директорів установ та закладів освіти 

Крат Василь 

Васильович 

вчителів трудового навчання, технологій 

Крат Руслана 

Вікторівна 

вчителів математики, які додатково викладають 

інформатику 

Лиман Тетяна 

Андріївна 

вихователів (асистентів учителів) класів з інклюзивним 

навчанням закладів загальної середньої освіти 

Козій Світлана 

Ярославівна 

учителів, які викладають російську мову і літературу, 

зарубіжну літературу та українську мову і літературу 

Вахник Ніна Іванівна вчителів початкових класів 

Донець Тамара 

Іванівна 

вчителів англійської мови («спеціаліст І категорії», 

«спеціаліст вищої категорії») 

Голубенко Надія 

Олександрівна 

педагогів-організаторів (стаж роботи більше 3-х років) 

Сімончикова 

Людмила Григорівна 

вчителів математики 

Кравченко Антоніна 

Петрівна 

керівників гуртків спортивного напрямку 

Юрченко Наталія 

Іванівна 

вчителів української мови і літератури 

Денисова Галина вчителів біології, які додатково викладають    екологію та  



Григорівна природознавство 

Миршавка Наталія 

Євгеніївна 

вчителів географії, які додатково викладають біологію та 

природознавство   

Миршавка Наталія 

Євгеніївна 

вчителів предмету «Основи здоров’я» 

Трішіна Ірина 

Василівна 

методика викладання фізичної культури в початкових 

класах 

Паровик Людмила 

Миколаївна 

вчителів української мови і літератури 

 

Публікації  вчителів  школи в збірниках Всеукраїнського рівня  

ПІБ посада Місце публікації матеріалів Дата 

публікації 

Юрченко 

Наталія 

Іванівна 

Директор школи 12 Міжнародна  виставка   

«Сучасні заклади освіти -2021»,  

матеріал з досвіду роботи на тему: 

“Підвищення професійної 

компетентності вчителів сільської 

школи” 

 

 Травень 

2021 

Крат Василь 

Васильович 

Вчитель історії Збірник матеріалів Всеукраїнської  

науково- практичної конференції 

«Сучасна українська школа» 

Жовтень 

2020 

Денисова 

Галина 

Григорівна 

Заступник 

директора з НР, 

вчитель біології 

Збірник матеріалів Всеукраїнської  

науково- практичної конференції 

«Сучасна українська школа» 

Жовтень 

2020 

Крат Руслана 

Вікторівна  

Вчитель 

математики і 

інформатики  

Збірник матеріалів Всеукраїнської  

науково- практичної конференції 

«Сучасна українська школа» 

Жовтень 

2020 

Тетерятник 

Любов 

Георгіївна  

Вчитель фізики Збірник матеріалів Всеукраїнської  

науково- практичної конференції 

«Сучасна українська школа» 

Жовтень 

2020 

Харламова 

Алла 

Григорівна  

Заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

української мови 

і літератури 

Збірник матеріалів Всеукраїнської  

науково- практичної конференції 

«Сучасна українська школа» 

Жовтень 

2020 

 

Участь  вчителів школи 

в методичних заходах   всеукраїнського, обласного рівнів. 

ПІБ Посада Заходи Дата 

проведення 

Результат 



Крат 

Василь 

Васильович 

Вчитель 

історії 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасна українська 

школа: здобутки, виклики, 

перспективи розвитку». 

Генезум 

Жовтень 

2020 

Сертифікат  

Учасника  

Всеукраїнська наукова 

онлайн конференція 

«Застосування ІТ-

технологій, онлайн сервісів 

під час побудови 

освітнього 

процессу(дистанційно)» 

Січень 2021  

 

 

 

 

Фестиваль педагогічних 

інновацій  освітян 

Дніпропетровщини «EDU 

FEST Dnipro - 2021” 

Травень 

2021 

 

Денисова 

Галина 

Григорівна 

Заступник 

директора з 

НР, вчитель 

біології 

Всеукраїнська научна 

онлайн конференція 

«Формування особистості: 

виклики часу і нові 

контексти розвитку» 

Вересень  

2020 

Диплом 

учасника 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасна українська 

школа: здобутки, виклики, 

перспективи розвитку». 

Генезум 

Жовтень 

2020 

Сертифікат  

Учасника  

Фестиваль педагогічних 

інновацій  освітян 

Дніпропетровщини «EDU 

FEST Dnipro - 2020” 

Грудень 

2019 

Диплом 

учасника  

 

 

Крат 

Руслана 

Вікторівна  

Вчитель 

математики і 

інформатики  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасна українська 

школа: здобутки, виклики, 

перспективи розвитку» 

Генезум 

Жовтень 

2020 

Сертифікат  

Учасника  

Всеукраїнська наукова 

онлайн конференція; ІППО 

Січень 

2021   

Диплом 

учасника  

Всукраїнський урок  

«Академія цифрового 

розвитку» 

Лютий 2021  Цифровий 

бедж 

 

Фестиваль педагогічних 

інновацій  освітян 

Травень 

2021 

 



Дніпропетровщини «EDU 

FEST Dnipro - 2021” 

Тетерятник 

Любов 

Георгіївна  

Вчитель 

фізики 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасна українська 

школа: здобутки, виклики, 

перспективи розвитку» 

Генезум 

Жовтень 

2020 

Сертифікат  

Учасника 

 

Чорна  

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Фестиваль педагогічних 

інновацій  освітян 

Дніпропетровщини «EDU 

FEST Dnipro - 2020” 

Грудень 

2019 

Диплом 

учасника  

 

 

Фестиваль педагогічних 

інновацій  освітян 

Дніпропетровщини «EDU 

FEST Dnipro - 2021” 

Травень 

2021 

 

 Обласний  конкурс  

розробок «Кращий урок з 

використанням 

інтерактивної дошки» 

Лютий 2020 Участь  

 

Профільність навчання 

        Заклад  забезпечує  профільне  навчання з української мови, інтенсивний 

мовний та інтелектуальний  розвиток старшокласників, їх творче мислення, уяву, 

мовне  чуття і мовний смак, усвідомлення позитивної мовної поведінки, мовно 

комунікативних умінь, творчих здібностей, формування навичок самостійної 

навчальної діяльності, мовленнєвого самовдосконалення. Ефективність обраного 

профілю підтверджується активною участю учнів у Всеукраїнських олімпіад з 

української мови,  мовно-літературному конкурсі ім.Тараса Шевченка,  конкурсі 

Петра Яцика - 1.  

Створення умов для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності в учнів. 

        Колектив школи постійно працює над розширенням застосування 

інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій, розвитком в 

учнів  уміння працювати з різними джерелами інформації.  

        У своїй роботі вчителі застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

Серед технологій освітньої діяльності переважають інтерактивні технології 

кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, 

дискусії, інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей. У 

старшій профільній школі використовуються технології модульно-блочного 

навчання, блочно-консультативного навчання. Педагоги використовують освітні 

ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, 



блоги). Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти. 

       Під час дистанційного навчання,  з метою забезпечення організації 

освітнього процесу та виконання освітніх програм,  вчителі ефективно 

використовують для навчання своїх учнів можливості онлайн платформ Google 

classroom,  Zoom.   

       Особливу увагу приділяють  різним формам дистанційного навчання  

(відеоконференція, чат, електронне листування та іншими соціальними 

мережами: вайбер, інстаграм, телеграм канал). Класні керівники підтримують 

тісний зв'язок як з учнями, так і з батьками через групу у вайбері. 

       У кожному класі початкової школи НУШ  в наявності сучасний комп’ютер 

або ноутбук. Із 11 навчальних аудиторій 2 обладнано мультимедійними 

проекторами, у 2 встановлено інтерактивні дошки. 

Шкільна бібліотека 

 

        Робота шкільної бібліотеки була направлена на забезпечення всебічної 

підготовки школярів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних 

особливостей. Фактично сьогодні бібліотека для школярів – стала одним із 

самих доступних центрів медіа-освіти.  

       На кінець навчального року кількість бібліотечного фонду –4694 

примірників: основний фонд складає –2571книг, фонд підручників -2123. 

Поповнення бібліотечних фондів здійснювалось за рахунок бюджетних коштів. 

Протягом 2020-2021н.р. в шкільну бібліотеку за бюджетні кошти надійшло 168 

примірників основного фонду; 61 - підручників.  

      Основні показники 2020-2021.р.: читачів –183, відвідувань -866, книговидача  

–2720. 

      На 100% забезпечені підручниками 1,2 і 3класи.Забезпеченість підручниками 

4-х класів– 47%, 5-х класів -90%, 6-х класів -50% ,7-х класів-80%, 8-х класів-

95%, 9-х класів -85%, 10 –х класів -95%, 11-х класів-100%. 

      В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек проведено День 

бібліотворчості «Читаємо, малюємо, граємо», Фотоконкурс «Я і моя улюблена 

книжка» , а протягом року були проведені 6 бібліотечних уроків.Також 

проведено заходи, спрямовані на підвищення інформаційної культури читачів 

НУШ: «Пригоди у контенті ввічливості».Для популяризації читання та 

розширення світогляду учнів бібліотека презентувала виставки: «Безпека в 

інтернеті», «Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду», «Звичаї, обряди 

та традиції мого краю», «Голодомор – чорна біль у серці України», «Ти – 

людина, значить маєш права», «Зимові історії», «Книжковий листопад», 

«Спортивна книга – спортивним читачам», «Чарівний світ казок», 

«Дніпропетровщина – мій рідний край» та ін.  



  Враховуючи виклик цього року, який торкнувся кожного-

загальнонаціональний карантин, освітній процес протягом 2020-2021 н.р. 

здійснювався дистанційно. Організація навчання в режимі on-line здійснювалася 

через платформу MOODLE на сайті закладу, з використанням сайтів «На урок», 

«Всеосвіта», а також VIBER. На даний момент вчителі працюють над 

створенням бази відеоуроків на наступний рік у зв’язку з пандемією. 

   Навчальний рік  закінчили  28 учнів  1-2 класів. Відповідно наказів МОН 

України використовувався інструментарій для формувального оцінювання, 

велися  індивідуальні картки навчального поступу кожного учня. Всі учні 1-2 

класів були оцінені  за чотирирівневою системою і   виставлені проміжні 

результати особистих досягнень учнів у Свідоцтва досягнень. 

 Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 1-2 класів показав, що 

«Мають значні успіхи» - 6 учнів (21%), «Демонструють помітний прогрес» - 10 

учнів (36%), «Досягають результату з допомогою вчителя»-10 учні (36%), -

2  учнів (7%).  Семестрове оцінювання учнів третіх класів здійснювалося за 

чотирирівневою шкалою, характеристикою наскрізних умінь (їх 22), а його 

результати позначалися  у початковому, середньому, достатньому, високому 

рівнях - словесно. Під час оцінювання визначався рівень сформованості кожного 

загального навчального результату, визначеного Державним стандартом 

початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування 

згідно навчальною програмою. У Свідоцтві досягнень зафіксована розгорнута 

інформація про сформованість наскрізних умінь та рівні результатів навчання. 

Із 23 учнів 3 класу - високий рівень навчальних досягнень мають 2 учні (9%), 

достатній – 7 учні(30%), середній – 12  учнів (52%), початковий – 2 учні (9%).  

18  учнів  4 класу  оцінювалися  за традиційною бальною системою, і мають 

якісний показник  знань 45%. 

  Моніторингове дослідження рівня засвоєння учнями програмового 

матеріалу з навчальних предметів  за  2020 – 2021 н. р. свідчить про  те що: 

Високий рівень  навчальних досягнень  мають учні: 

5 КЛАС- 2 учні (12%) (кл.кер. Миршавка Н.Є.); 

6 КЛАС  – 2 учні (11 %) (кл. кер.  Кравченко А.П.); 

7 КЛАС – 1 учень (10%)(кл. кер.  Козій С.Я.); 

8 КЛАС -  1 учень (8%) (кл. кер.  Крат В.В..); 

9 КЛАС – відсутній (кл. кер.  Тетерятник Л.Г.); 

10 КЛАС - відсутній (кл. кер. Денисова Г.Г.); 

11клас -1учень (13%) (кл.кер. Харламова А.Г.); 

За 2020 – 2021 н. р. достатній рівень навчальних досягнень мають учні : 

5 КЛАС- 3 учні(19%) (кл.кер.Миршавка Н.Є.); 

6 КЛАС  –7 учні( 26%) (кл. кер.  Кравченко А.П.); 

7 КЛАС – 2 учні (20%) (кл. кер.  Козій С.Я.); 

8 КЛАС -  2 учень (17%) (кл. кер.  Крат В.В.); 

9 КЛАС – 2 учні (10%) (кл. кер.  Тетерятник Л.Г.);  

10 КЛАС -3 учні(43%) (кл. кер. Денисова Г.Г.); 

11клас – відсутній  (кл.кер. Харламова А.Г.). 



  Найвищий рівень навченості учнів з предметів естетично – оздоровчої 

галузі.100% засвоєння обов'язкового мінімуму знань з предметів показали учні 5-11 

класів. 

  На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 

року № 273 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році» учні 4-х, 9-х класів були звільнені від державної 

підсумкової атестації. 

  Згідно листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27 квітня 

2021 року «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та 

реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби СОVID-19» випускники 11 класу були звільнені від державної 

підсумкової атестаії у будь-якій формі, але не звільнені від ЗНО ті здобувачі 

освіти, що мають намір вступати до закладів вищої освіти.  

 За результатами навчального року свідоцтва про повну загальну середню 

освіту отримають 8  випускників, із них 1 випускника  нагороджено Срібною 

медаллю “За досягнення у навчанні”. Свідоцтва про базову загальну середню 

освіту отримали 17 осіб. 

 Всі учні 1-8, 10 класів за рішенням педради переведені до наступних 

класів. 

З 1 вересня 2020 року стандарти НУШ починають діяти не лише в 1-2 

класах, але й в третіх  класах українських шкіл. Класи школи було 

переобладнано відповідно до потреб НУШ: з’явилися конструктори LEGO для 

навчальних ігор, сучасні меблі, створені навчальні осередки діяльності.  1-3 

класи отримали комплекти комп’ютерної техніки, мультимедійний проектор, 3 

принтери за рахунок державної субвенції.  

  Усі вчителі початкових класів пройшли курсову перепідготовку. Обрана 

освітню програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. Вчителі 1-3 

класів надають змогу учням засвоїти необхідний матеріал за допомогою 

діяльнісного підходу, використовуючи різноманітні форми, серед яких навчальні 

ігри, екскурсії, групові проекти, моделювання життєвих ситуацій тощо.  

Протягом навчального року вчителі разом з батьками ведуть портфоліо кожної 

дитини: кращі поробки, малюнки, творчі роботи.  

 

Участь учнів в інтелектуальних конкурсах (Додаток  1(таблиця)) 

  Для самореалізації здобувачів освіти  в школі створено всі необхідні 

умови, а саме:  проходять предметні тижні, проведено І тур предметних олімпіад 

з базових дисциплін та І тур конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, до 

яких були залучені  учні 4-11 класів ,  І етап  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім.Т.Шевченка, «Соняшник» , «Санфлаувер» , участь учнів 8-9 класів у  

Всеукраїнській  Інтернет-олімпіаді з української мови та літератури, математики,  

географії  та  хімії.   В обласному  медіа конкурсі  для дітей і молоді «Формула 



миру» прийняла учениця 4 класу Прядко Анастасія (вчитель Крат Р.В.). 

Упродовж навчального  року в школі проводилися  різноманітні конкурси: 

малюнків,  виробів народно-прикладного мистецтва, виробів з природного 

матеріалу , на кращого декламатора вірша,  на кращу творчу роботу за поданою 

тематикою та інші. В навчальному закладі  працюють такі гуртки: «Капітошка» 

(керівник  Голубенко Н.О.), його відвідують 15 учнів 1-6 класів та  

«Волейбол»(керівник Кравченко А.П.), його відвідують 20 учнів 5-11 класів, 

«Говоримо англійською» (керівник  Донець Т.І.). Педагогом-організатором 

Голубенко Н.О. та шкільним бібліотекарем Клевець С.В. проводилися цікаві 

інтелектуальні вікторини,  виставки.   Відповідна робота проводиться з батьками. 

Класні керівники, практичний психолог надають батькам суттєві рекомендації, 

поради про те, як розвивати творчі здібності дитини, здійснюють тестування 

батьків. 

  Важливе місце в освітньому  процесі займає спортивно-масова робота. 

Цікаво проходили в школі Олімпійський тиждень,спортивні змагання. Команда  

учнів  школи стали переможцями та призерами змагань з волейболу, баскетболу, 

футболу, зайняли І місце у змаганнях  Козацького  гарту,  І місце у змаганнях з 

легкоатлетичне  4-и борство серед закладів освіти Раївської ради. 

 Серед кращих спортсменів нашого закладу хочеться назвати таких учнів: 

Прядко Д.(5 клас), Бабенко А., (5 клас), Сталевський Н.(6 клас), Авер'янов І.(7 

клас), Шишман К. (7 клас),  Пікалов Д.(8 клас), Безштанько А. (8 клас), Мішков 

К. (9 клас), Шелахов Т. (9 клас), Славгородська К.(9 клас), Калашов Т.(10 клас), 

Гиря П. (6 клас).  

  Учні  Бабенко А.(6 клас), Бабенко Г. (5 клас)(керівник Денисова Г.Г.)  

прийняли участь в обласному  природоохоронному конкурсі “Природна 

скарбниця Придніпров’я” за номінацією: “Балки Придніпров’я”, та представили  

свою роботу на Всеукраїнський  інтерактивний конкурс  «МАН-Юніор 

Дослідник-2021» в номінації «Екологія». Свою роботу учениці захистили в 

онлайн режимі і були відмічені  Дипломом  учасника конкурсу.  

  У грудні місяці проходив обласний конкурс  «Новорічна композиція». 

Метою конкурсу була пропаганда бережливого ставлення  до природи, 

збереження  природної спадщини  України. до конкурсу були залучені учні 

школи.  Учениця  1 класу Сахно Карина (класний керівник Григор’єва Т.П.) 

отримала Грамоту за ІІІ місце  в номінації «Новорічна композиція».  

  Доброю мотивацією для наших учнів є започаткована 3 роки тому премія 

сільського голови. 1 учень школи отримав премію в розмірі 500 грн.  

Інноваційна та проєктна діяльність закладу 

  Упровадження інформаційних технологій на уроках всіх учителів дає 

змогу оволодіти технологіями пошуку й опрацювання необхідної інформації в 

мережі Інтернет, запровадити дистанційне навчання із застосуванням у 

навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах 

карантину. Ефективним засобом формування компетентностей є дослідницькі 

навички та практичний досвід на уроках, які учні набувають під час проектної 

діяльності, що сприяє переходу до компетентнісної моделі STEM-навчання та 



застосування нових методичних підходів (вчителі природничо-математичного 

циклу) STEM-освіта в закладі починається з початкових класів: сприяє цьому 

робота за програмою LEGO-конструювання. Конструювання використовують не 

тільки для загального розвитку, а в математиці, вивченні навколишнього світу, 

розвитку мовленнєвих навичок. 

Виховна робота  

  Робота в школі організована за 6 основними напрямами, що задовольняє 

різноманітні нахили та здібності дітей. Серед найбільш масових фізкультурно-

спортивний, художньо-естетичний,еколого-натуралістичний, , військово-

патріотичний та оздоровчий напрям. 

Фізкультурно-спортивний напрям.  

  Виконано план фізкультурно-спортивних заходів закладу, які передбачено 

за планом: участь у змаганнях серед шкіл ОТГ(«Козацький гарт», легка атлетика 

-  І місце), провели Олімпійський тиждень у вересні та Тиждень фізичної 

культури, участь у Всеукраїнському конкурсі «Ода юним олімпійцям» та 

малюнки на спортивну тематику, участь у обласному змаганні з легкої атлетики 

  

Художньо-естетичний напрям. 

  День Знань, День працівника освіти, спортивне свято «Козацькі забави», 

Свято урожаю, День Музики, День українського козацтва, свято «Козацькому 

роду нема переводу», День української мови та писемності, Міжнародний день 

толерантності, День свободи, Міжнародний день боротьби зі СНІДОМ,  свято 

«Ой хто, хто Миколая любить»,  новорічні свята для учнів 1-10 класів, День 

Святого Валентина, Міжнародний день рідної мови, свято «Рідне слово – диво 

калинове», загальношкільне свято «8 березня – свято весни»,  та інші. 

Учні стали активними учасниками конкурсів дитячого малюнка на обласному 

рівні та Всеукраїнському: 

Обласний конкурс дитячих малюнків «Життю радіти – корона вірусом не 

хворіти (Рузаєва А., Тищенко А., Шевчук Д., Руснак В.),  

 «Дніпро-плазма» дитячі малюнки «Донор очима дітей» (Ткаченко К., 

Шелахова Т., Тищенко А., Проців О.),  

 «Охорона праці – очима дітей» Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнку., 

 «Намалюй свою мрію» Всеукраїнський конкурс, 

 «Мої права» , 

 «Молоді авіатори» (Проців О.), 

 «Формула миру» всеукраїнський конкурс фотомотиватор (Прядко А.), 

Та конкурсі літературного спрямування: 

 «Розповім про подвиг» літературний обласний конкурс (Клевець Іван. 

Лауреат конкурсу),  

Конкурси есе: 

 До 85-річчя ООН (Шатохіна Алла), 

«Якщо у вас немає переконання і сміливості, щоб захистити те, що ви вважаєте 

правильним, жорстокість буде супроводжувати вас завжди».  



*Есе до Дня Гідності імені С.Камського про мрію. 

 

Еколого-натуралістичний напрям 

  Пріоритетом у виховній роботі визначено екологічне виховання . А 

екологічна компетентність одна із 10 ключових компетентностей Нової 

української школи. 

Протягом 2020/2021 із загальної кількості конкурсів екологічного 

спрямування заклад взяв участь у 11, з них 10 перемог. Серед найбільш масових 

заходів еколого-натуралістичного напряму - Всеукраїнська трудова акція «Парад 

квітів біля школи», Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край - моя земля», 

Всеукраїнська акція «Птах року», Всеукраїнський заочний конкурс-огляд 

«Галерея кімнатних рослин», обласна виставка «Букет замість 

ялинки»,«Новорічна композиція» поробки  (Рузаєва А., Рузаєва С., Гречко Л., 

Сахно С. (ІІ місце обл..),обласна акція «Допоможемо зимуючим птахам», 

«Годівничка»… 

 

Національно-патріотичний напрям: 

З метою реалізації принципів національно-патріотичного виховання у 

дитячому середовищі у закладі було проведено патріотично-спортивне свято 

«Козацькому роду – нема переводу», конкурсно-пізнавальну програму «Козацькі 

розваги», «Козацький гарт»(І місце серед шкіл ОТГ), лінійку-реквієм, 

присвячену вшануванню пам'яті жертв голодомору, свято «Герої Крут у нашій 

пам’яті назавжди», вечір пам’яті «День пам’яті Небесної Сотні», День 

Чорнобильської трагедії, «Мій біль – Афганістан» та інші. Також у рамках 

районної програми «Я-патріот» із  членів учнівського самоврядування було 

сформовано рій «Нащадки козаків», які займалися рядом завдань для «Доброго 

діла». 

 

Оздоровчий напрям формування здорового способу життя, яке мало місце 

практично у всіх заходах впродовж навчального року. З метою фізичного 

виховання учнів, розвитку в них інтересів до занять спортом у школі 

проводилися спортивні змагання в рамках Дня захисника Вітчизни та декади 

фізичної культури і спорту, зокрема змагання «Веселі старти» та свято «День 

здоров’я». Учні школи були постійними учасниками та переможцями 

спортивних змагань місцевого рівня ОТГ та районного і обласного рівня. З 

метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного 

фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота 

проводилася класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час, 

перед екскурсіями та  культпоходами. 

 

Робота з морально-правового виховання в школі була спрямована на 

формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги 

приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в 

загальнолюдських цінностях. Громадянське та морально-правове виховання 

забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на формування 

етичної культури учнів, виховання милосердя та співпереживання. Проводились 



правові тижні та уроки , присвячені профілактики булінгу. З цією метою в школі 

було проведено «Міжнародний день толерантності»,  «Міжнародний день 

інвалідів», годину спілкування «Я маю право», «Життя людини – найвища 

цінність», «Міжнародний день боротьби з наркоманією», свято «У країні добрих 

та ввічливих людей», та інші. Також з метою морального виховання та 

виховання толерантності для учнів школи були проведені тематичні виховні 

години «Я хочу стати кращим», «Мої життєві принципи», «Стратегія прийняття 

моральних рішень».  

    

Створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами 

   З метою створення рівних умов для здобуття освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами, їх соціалізації та інтеграції в освітній і життєвий простір у 

закладі здійснюються заходи щодо організації інклюзивних класів за заявами 

батьків 

  Зарахування дітей з ООП до інклюзивних класів здійснюється в 

установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини. У 2020-2021 функціонувало 2 інклюзивні 

класи . 

  У закладі введено 2 посади асистентів вчителя. Організація інклюзивного 

навчання в закладах освіти здійснюється командою психолого-педагогічного 

супроводу дитини з ООП. 

  Оформлено ресурсну кімнату. 

  За кошти місцевого бюджету забезпечено гаряче харчування дітей з ООП. 

  За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами вищевказані 

класи поповнилися обладнанням та дидактичним матеріалом згідно Переліку 

засобів для дітей з ООП на суму 40 951, 49 грн. 

Робота педагога соціального. 

  Одне з основних завдань педагогічного колективу школи - це забезпечення 

права кожної дитини на всебічний розвиток й соціальну і психологічну 

захищеність. На кінець навчального року у закладі перебувало 84 дитини, які 

потребують соціального захисту з боку держави на підставі законодавства 

України з питань охорони дитинства. Для вирішення питань соціально-

психологічного супроводу дітей та учнівської молоді у закладі працює педагог 

соціальний, медична сестра. Заклад співпрацює з працівниками соціальних 

служб та правоохоронних органів. 

  Розроблено плани заходів з протидії булінгу, які розміщено на сайті 

закладу. В рамках проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» у всіх 

класах проведено тематичні лекції, бесіди, класні години з питань запобігання 

жорстокого поводження в учнівському середовищі, захисту прав дітей у державі, 

забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. проведено різноманітні заходи з 



профілактики та протидії булінгу в шкільному середовищі під гаслом «Зупинимо 

булінг разом!» 

Протягом вересня 2021 року соціальним педагогом здійснювалося вивчення 

контингенту учнів школи для складання соціального паспорту школи та 

зайнятості школярів у позашкільний час.  

Здійснено супровід процесу адаптації учнів 1 класу до навчання та супровід 

процесу адаптації учнів 5-го та 10-го класу. За результатами спостережень 

соціальним педагогом проводяться бесіди та консультації з учнями, батьками та 

класним керівником. 
Педагогом соціальним було проведено: 

1. Анкетування: «Життя у школі» 5-10 кл., «Школа звірів» (1 кл.), «Морська 

подорож», 5 клас,«Спілкування підлітків» - 6 клас, «Товариськість у 

спілкуванні» - 7 клас (з метою визначення взаємин з однолітками). 

-  «Клімат у колективі», 8 клас, «Булінг і його прояви»,5-10 клас. 

-  «Проблема шкідливих звичок для учня» (7-10 клас) з метою визначення 

ведення здорового способу життя. 

-  «ДДО» Є. Клімова, для учнів 8-9 класу, тест «Визначення професійних 

інтересів учнів» 10 клас, згідно профорієнтаційної роботи. 

  Також визначався  рівень тривожності учнів (Шкала особової тривожності 

для учнів 10-12, 13-16 років Прихожан А.М.). Патологічної тривожності не 

виявлено, всі учні мають показники в межах норми. 
За результатами діагностичної роботи була проведена корекційно-

відновлювальна, розвивальна та просвітницька робота, а саме: 

2. Тренінгові заняття: 

«Мій клас» (5-11 кл.) 

«Я і конфлікт» (7-9 кл.) 

«За здоровий спосіб життя» (5-6 кл.) 

«Чи вміємо ми спілкуватися» (9-10 кл.) 

«Попередження торгівлі людьми» (8-10 кл.) 

«Прояви булінгу» (5-10 кл.) 

Для учнів «групи ризику» проводилися заняття з елементами тренінгу - «Моя 

індивідуальність»,«Пізнай себе», «Як тебе сприймають інші», «Я і моє здоров'я», 

«Спробуй подолати свої недоліки», «Позитивний образ «Я», «Як себе 

контролювати», «Твори добро», «Відповідальна поведінка».  

3. Години спілкування з педагогом соціальним:  

«Я завітала до вас в гості» (1-4 класи) 

«Прива дитини» (5-10 кл.) 

«Здоровий спосіб життя»(5-10кл.) 

«Кібербулінг або агресія в інтернеті» (8-10клас); 

«Що таке булінг і як його розпізнати» (5-7 класи); 

«Наркоманія – знак лиха» (10 кл.); 

«Люди сильні одне одним» (5-9 кл.); 

« Життя – найдорожчий скарб!» (5-8 кл.); 

«Як жити в світі ВІЛ/СНІД» ( 10 кл.) 

4.Для батьків були проведені виступи (дистанційно) на батьківських зборах: 

       «Підліткова агресія», 



       «Правопорушення», 

       «Що таке насильство в сім’ї », 

       «Конфлікти з батьками». 

5.Для учнів, батьків та вчителів проводилися консультативна робота, 

індивідуальні бесіди, а саме:  

Права та життєві цінності. 

Булінг і його прояви. 

Сфера спілкування. 

Увага! Конфлікт! 

Що кожен повинен знати про паління. 

Поговоримо про дружбу тощо. 

  Педагом соціальним обстежено 16 сімей (32 відвідування учнів на дому), з 

них: 12 сімей першокласників, 4 сім’ї, які знаходяться у СЖО. За результатами 

відвідувань складено акти і надано рекомендації батькам та учням. 

Організація харчування та медичне обслуговування дітей. 

  За кошти місцевого бюджету забезпечувалося гаряче харчування учнів 1-4 

класів та дітей пільгових категорій: 4 дітей–сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 2 дітей – з малозабезпечених сімей, 4 дітей – з 

особливими потребами, 8 дітей, батьки яких є учасниками АТО.  

Медичне обслуговування.  

У школі протягом 2020-2021 року проводилась цілеспрямована робота 

щодо покращення здоров`я та профілактики захворюваності учнів сестрою 

медичною Клевець А.І.  Аналіз загального моніторингу та окремих захворювань 

свідчить про спадковість та вродженість більшості захворювань учнів школи. По 

результатам перевірки стану здоров’я були визначені групи для занять з 

фізкультури: основна група – 19, підготовча група – 116, спеціальна – 9, відсутні 

довідки – 13. Виділена диспансерна група дітей.  43% дітей потребує санації 

зубів, а з порушенням постави – 30% дітей. Це говорить про те, що у дітей є 

порушення обміну речовин, недостатньо в харчуванні вітамінів та мінералів 

 На протязі навчального року сестрою медичною  здійснювалися 

профілактичні огляди всіх учнів на педикульоз та коросту. Було зафіксовано 6 

чоловік зі слідами педикульозу. Проводилася роз’яснювальна робота з батьками, 

діти були відсторонені від занять на деякий час. До занять допускалися тільки за 

дозволом сімейного лікаря, який контролює мою роботу. Кожного місяця 

складався план роботи на місяць, де фіксувались всі дії, які необхідно було 

зробити. 

 Протягом навчального року кожного дня проводилась термометрія усіх 

учнів та працівників школи. Результати термометрії фіксувались в спеціальному 

журналі. Якщо температура була вище 37°, то такі учні чи працівники школи не 

допускалися до занять та роботи і направлялися на огляд до сімейного лікаря. 

Всі учні 5-11 класів та працівники заходили до школи в захисних масках. Батьків 

та відвідувачів в приміщення школи не допускали. Треба відмітити роботу 

техперсоналу школи, який ретельно витримували карантинні норми, а саме: 

здійснювали вологе прибирання приміщення двічі на день, дезінфекцію 



приміщення. Дезінфікуючі заходи здійснювалися при відсутності дітей; кімнати 

та коридори провітрювалися. 

 В цьому році було зафіксовано 6 відмовників від проведення будь-яких 

щеплень. 

 Профілактичне щеплення проти COVID – 19 було зроблено 9 чоловікам 

(вчителі, техпрацівники). 

 Протягом року були випущені санітарні бюлетні: «Здорове харчування», 

«Профілактика кишкових інфекцій», «Основи особистої гігієни», «Профілактика 

грипу та COVID – 19”, «Про шкідливість куріння», «Профілактика 

поліомієліту», «Як захистити себе від вірусів», «Часник – це самий надійний 

лікар». 

 З учнями проводились бесіди про важливість особистої гігієни. 

Проводились тематичні заняття з техперсоналом, працівниками їдальні на тему: 

«Все, що ми знаємо про COVID – 19, використання захисник масок та їх 

утилізація». Кожного дня проводився огляд водія шкільного автобуса перед 

виїздом на маршрут, а саме: термометрія, вимірювання артеріального тиску. 

Дані огляду фіксувалися у «Журналі обліку дорожніх листів». 

 За минулий навчальний рік відсутність дітей по причині хвороби на ГРВІ 

коливалася в межах 10-18%. Аналіз показав також зв'язок захворюваності з 

навчальним навантаженням, коли учні багато часу проводять перед 

комп’ютером. Це вказує на необхідність колективу школи активніше проводити 

заходи, що сприяють зміцненню здоров’я, профілактиці захворювань, 

продовжити роботу у програмі «Healthy Schools заради здорових і радісних 

школярів».  

 

Безпека життєдіяльності.  

  Важливом напрямом роботи педагогічного колективу є попередження 

дитячого травматизму. Класними керівниками було заплановано та вчасно 

проведено бесіди з попередження дитячого травматизму: правил дорожнього 

руху, пожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки під час 

користування газом, із вибухонбезпечними предметами. Робота по профілактиці 

інфекційних захворювань, COVID-19 проводилася медичною сестрою та 

класними керівниками. Своєчасно проведено інструктажі з безпеки 

життєдіяльності під час уроків, на уроках фізичної культури, під час виконання 

практичних та лабораторних робіт, під час екскурсій. На передодні канікул 

класні керівники ознайомлюють учнів та їхніх батьків із памятками безпечної 

поведінки під час канікул, щоб попередити побутовий травматизм. Як результат 

у закладі немає травмованих дітей під час освітнього процесу. 1 дитина 

постраждала внаслідок необережності, так як порушила правила поведінки для 

учнів. 

  За реформуванням загальної середньої освіти оновлено структуру і змінено 

зміст освітнього процесу. Дедалі нагальнішим стає питання забезпечення 

цілісного розвитку особистості на всіх рівнях освіти. Нова українська школа 

визначає побудову освіти на всіх її ланках з максимальним урахуванням 

індивідуальних особливостей кожної дитини незалежно від її вікової групи. 



  Для розвитку закладу та його переходу на якісно новий рівень 

педагогічний колектив, враховуючи потреби сучасного життя, запити 

суспільства щодо надання якісних освітніх послуг, орієнтацію на європейські 

стандарти, готовий до змін і визначає пріоритетні завдання на новий 2021-

2022 навчальний рік: 

1. Цільове впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій з 

метою системного підвищення якості математичної освіти. 

2. Створення безпечного комфортного та мотивуючого до навчання і 

педагогічної діяльності освітнього середовища Нової Української школи 

(введення в експлуатацію новозбудованого корпусу початкової школи) 

3. Неперервне підвищення якості фахового зростання педагогічних кадрів 

щодо оволодіння методами дистанційного навчання. 

4. Запровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій, 

створення безпечних умов навчання і виховання в умовах карантину з метою 

профілактики розповсюдження короновірусної інфекції COVID-19. 

5. Створення інклюзивного середовища, спрямованого на розвиток кожної 

дитини з ООП, формування інклюзивної культури у закладі. 

6. Забезпечення системи оцінювання у закладі що сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання та формує у здобувачів освіти 

відповідальность за результати свого навчання. 

7. Удосконалення виховної роботи щодо різнобічного розвитку і формування 

комунікативної толерантності і відповідальності. Створення антибулінгової 

програми . 

8. Наскрізний процес виховання, який формує людські цінності. 

 

Банк даних 

на обдарованих та здібних дітей 

по КЗО «Циганівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

2020-2021н.р. 

 
№ 

п/

п 

Прізвище і 

ім'я учня 

К
л
ас

 Участь в конкурсах, олімпіадах П.І.Б. 

наставника 

1 Прядко 

Максим  

1 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Григор'єва Т.П. 

 

 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця  
2 Сахно 

Карина  

1 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Григор'єва Т.П. 

 

Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця  

Обласний конкурс «Новорічна композиція», 

Грамота за  ІІІ місце. 
3 Ващук  

Артур  

1 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Григор'єва Т.П. 

 

 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця  
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4 Подсєкаєва 

Валерія  

1 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Григор'єва Т.П. 

 

Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника   
5 Гречко 

Олександр  

1 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Григор'єва Т.П. 

 

Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника  
6 Гречко  

Леонід  

2 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний    колосок» 

Трішіна  І.В. 

7 Грінченко 

Микола  

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця  

Трішіна  І.В. 

8 Шумейко 

Анастасія  

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця 

Трішіна  І.В. 

9 Кравченко 

Софія  

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

диплом переможця 

Трішіна  І.В. 

10 Ляшенко 

Варвара   

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника  

Трішіна  І.В. 

11 Гусак Ольга  

 

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника  

Трішіна  І.В. 

12 Бабенко 

Тетяна  

2 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника  

Трішіна  І.В. 

13 Ляшенко 

Сніжана  

3 Районний фестиваль з футболу(учасниця) Кравченко А.П. 

 

14 Хомицька  

Анна  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний колосок» 

Чорна Н.М. 

Всеукраїнська олімпіада  з української мови, 

мтематики, ЯДС  «Всеосвіта. Осінь 2020» (І місце) 

Всеукраїнська олімпіада  з української мови, 

мтематики, ЯДС  «Всеосвіта. Зима 2021» (І місце) 

Всеукраїнська олімпіада  з української мови, 

мтематики, ЯДС  «Всеосвіта. Весна  

 2021» (І місце) 

Всеукраїнський конкурс знавців української мови 

ім. П.Яцика , І місце – шкільний рівень 
15 Онищенко 

Олена  

2 Всеукраїнський конкурс знавців української мови 

ім. П.Яцика , І місце – шкільний рівень 

 

Всеукраїнська олімпіада  з математики «Всеосвіта. 

Весна  2021» (Імісце) 
16 Грінченко  

Вероніка  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

Всеукраїнський конкурс знавців української мови 

ім.. П.Яцика , ІІІ місце – шкільний рівень 

Всеукраїнська олімпіада  з української 

мови«Всеосвіта. Весна  2021» , сертифікат учасника 
17 Рузаєва 

Поліна  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

18 Рузаєва 

Софія  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

Обласний конкурс «Новорічна композиція» , 
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учасник 
19 Шкабара 

Микита  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

 

20 Проців 

Микола  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

 
21 Тараніченко 

Анастасія  

 Виставки  дитячої творчості. Декоративно- 

прикладне мистецтво  

( учасник)  

Чорна Н.М. 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Всеукраїнська олімпіада  з математики «Всеосвіта. 

Весна  2021» (ІІ місце) 

22 Жолондевсь

кий Артем  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Чорна Н.М. 

Всеукраїнська олімпіада  з математики «Всеосвіта. 

Зима  2021» , сертифікат  
23 Прядко 

Анастасія  

3 Обласний медіа конкурс  для дітей і молоді 

«Формула миру» 

Крат Р.В. 

24 Степанова 

Вікторія  

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний  колосок» 

Вахник Н.І. 

25 Безштанько 

Аліна 

4 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат учасника 

Вахник Н.І. 

26 Чубур 

Дарина 

4 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат учасника 

 

27 Гречко  

Олена 

4 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», Сертифікат «Срібний    колосок» 

«Срібний    

колосок» 
28 Умалатова 

Каміла  

4 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Срібний    колосок» 

Вахник Н.І. 

29 Сталевський 

Назар 

6 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  І місце  

Кравченко А.П. 

 

Легкоатлетичне  4-и борство серед закладів освіти 

Раївської ради, І місце 
30 Прядко 

Денис  

5 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди, І місце  

Кравченко А.П. 

 

 

Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є. 

31 Бабенко 

Ганна 

Олегівна 

5 Обласний  природоохоронний  конкурс “Природна 

скарбниця Придніпров’я” номінації”Балки 

Придніпров’я,  Диплом учасника конкурсу. 

Денисова Г.Г. 

Всеукраїнський  інтерактивний конкурс «МАН-

Юніор Дослідник-2021» в номінації «Екологія». 

Диплом учасника конкурсу. 

Денисова Г.Г. 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди, І місце  

Кравченко А.П. 

 
32 Бабенко 

Анастасія  

6 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Денисова Г.Г. 
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Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника   

Миршавка Н.Є.  

 

 

 
Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник 

33 Хомицька 

Тетяна  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  
 

34 Рябокінь 

Максим  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є. 

35 Бондаренко 

Анастасія  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  
 

36 Комарницька 

Тетяна  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  
 

37 Комарницька 

Тетяна  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  

 
38 Колесник 

Денис  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  

 
39 Черкашина  

Маргарита  

5 Обласна операція «Першоцвіт -2021», учасник Миршавка Н.Є.  

 
40 Ляшенко 

Кіріл  

6 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника   

Миршавка Н.Є.  

 

41 Тищенко 

Андрій  

6 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат «Золотий   колосок» 

Денисова Г.Г. 

Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника   

 

Миршавка Н.Є.  

Обласний  конкурс дитячого малюнку «Донорство 

очима дітей», приз подарунок  

 

42 Гиря Поліна  6 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди, І місце  

Кравченко А.П. 

 

 

 

 

Легкоатлетичне  4-и борство серед закладів освіти 

Раївської ради, І місце  

43 Рузаєва 

Алевтина   

6 Обласний конкурс" Патронатна родина очима 

дитини"- відеоролік, 

Миршавка Н.Є. 

44 Козій Іван  7 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат учасника 

Тетерят ник 

Л.Г. 

Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

Грамота з хімії і фізики  

Тетерят ник 

Л.Г. 

Король С.І. 
45 Авер'янов 

Іван  

7 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  І місце  

Кравченко А.П. 

 

46 Риженко 

Дарія  

7 Обласний проект «Я люблю життя. Я кажу 

наркотикам НІ», учасник 
Миршавка Н.Є. 

47 Шишман 

Крістіна  

7 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок», сертифікат учасника  

Тетерятник 

Л.Г. 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  І місце  

Кравченко А.П. 

 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди, І місце  

Кравченко А.П. 
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48 Клевець Іван  8 Обласний літературний конкурс «Розповім про 

подвиг», грамота лауреата 

Харламова А.Г. 

49 Животягін 

Ярослав  

8 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

сертифікат учасника  

Миршавка Н.Є. 

50 Пікалов  

Даніїл  

8 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди, І місце  

Кравченко А.П. 

 
51 Шатохіна 

Алла  

1

1 

Всеукраїнський конкурс «Ессе» ім. С.Кемського до 

Дня гідності та свободи, учасник  

Харламова А.Г. 

Обласний конкурс  до 75 річчя ООН, номінація 

«Майбутнє, яке ми прагнемо» учасник 

52 Проців 

Олена  

9 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

Грамота з фізики   

Тетерятник Л.Г 

 

 

 
Обласний  конкурс дитячого малюнку «Донорство 

очима дітей», приз подарунок 
53 Славгородсь

ка Каміла 

9 Міжнародна природознавча гра  «Геліантус -2020», 

Грамота з фізики   

Тетерятник Л.Г 

 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  

 І місце  

Кравченко А.П. 

 

54 Калашов 

Табріз  

1

0 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  

 І місце  

Кравченко А.П. 

 

55 Ткаченко 

Каміла  

9 Обласний  конкурс дитячого малюнку «Донорство 

очима дітей», приз подарунок 

Трішіна І.В. 

 

56 Мішков 

Кіріл  

9 Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  

 І місце  

Кравченко А.П. 

 

57 Шелахова 

Тетяна  

9 Обласний  конкурс дитячого малюнку «Донорство 

очима дітей», приз подарунок 

Трішіна І.В. 

 

Козацький гарт серед закладів освіти Раївської ради, 

учасник  команди,  І місце  

Кравченко А.П. 

 

 

Фінансова діяльність. 

 За кошти місцевого бюджету було придбано кухонне приладдя на суму 

5 157,00 грн., шкільні меблі на суму 73 450, 00 грн., дезинфікуючі засоби на суму 

23 742, 00 грн., зроблено освітлення території на суму 11 322, 00 грн., закуплені 

матеріали на поточний ремонт закладу на суму 10 696, 12 грн., для підтримання 

території школи у належному стані були закуплені бензокоси (2 шт.) та 

газонокосарка на суму 17 310, 00 грн. 

 


