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ІНФОРМАЦІЯ 

про найвагоміші досягнення педагогічного колективу за 2018 р. 

 

Результати праці – це основний показник діяльності навчального 

закладу. 

У 2018 навчальному році роботу педколективу було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і 

якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і 

виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, 

упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків, подальше впровадження профільного навчання. 

 Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та 

підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності, має свої позитивні результати. 

Упродовж 2011-2018 рр.  у закладі проводився науково-дослідний 

експеримент за темою «Педагогічне забезпечення  самореалізації 

пізнавально-творчих якостей учнів в евристичному навчанні гуманітарних 

дисциплін», йому надано статус регіонального (науковий керівник - 

професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України 

Лазарєв Микола Остапович). 

        22 лютого 2018 року в нашому закладі відбулася Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю. Педагогічний колектив 

школи звітував про підсумки роботи в регіональному експерименті. 

       Слід відзначити позитивний вплив експериментальної діяльності на 

творче зростання вчителів, які працюють в експериментальних класах. 

Участь в експерименті сприяє їх саморозвитку і самовдосконаленню, 

підвищенню фахового рівня. Учителі беруть активну участь у проведенні 

практичних семінарів, їх  уроки, майстер-класи заслуговують високої оцінки 

навіть на всеукраїнському рівні (учасники й переможці конкурсу 

«Філологічний Олімп»: Власенко О.С., Матвієнко С.П.). 

       Евристична технологія навчання успішно використовується вчителями 

школи і приносить суттєві позитивні результати 
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Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад 

  з базових дисциплін (III, IV етап) 

2018 р. 

 № 

з/п 

ПІБ учня Клас Місце, етап ПІБ учителя 

АНГЛІЙСЬКА МОВА  

1.  Дубініна Софія 10-Б ІІ місце, ІІІ етап Герман С.О. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

2.  Ісаєва Олена  9-А ІІ місце, ІІІ етап 

ІІІ місце, IV етап 

Власенко О.С. 

ГЕОГРАФІЯ 

3.  Буряс Василь 8-В ІІ місце, ІІІ етап    Пасько О.Л.  

ІСТОРІЯ 

4.  Буряс Василь 8-В ІІІ місце, ІІІ етап   Роженко Т.П. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОНКУРСИ (III, IV етап) 

№з/    Назва конкурсу ПІБ учня Місце ПІБ учителя 

1. Міжнародний 

мовно-

літературний 

конкурс 

учнівської та 

студентської 

молоді 

ім.Т.Шевченка 

Ісаєва О. 

 

 

 

 

 

  І місце, ІІІ етап, 

IIІ місце , ІV етап 

 

  

  

Власенко О.С. 

2. Конкурс юних 

журналістів 

9-11 кл. ІІІ місце, обласний етап Попова Н.Ю. 

3. Всеукраїнський  

учнівський 

літературно-

мистецький 

конкурс 

«Стежками 

Каменяра» 

Усенко М.  I місце, IV етап  

 

Немченко С.О. 



4. Всеукраїнський 

конкурс 

учнівської 

творчості в 

номінації «Історія 

України та 

державотворення» 

«Опозиційний рух 

на Сумщині» 

Калюжний 

В. 

 І місце, ІІІ етап 

 

Шевцова С.А. 

5. Мультимедійна 

олімпіада з історії  

на базі СНАУ 

  Нікітенко 

К., 

Андрієнко 

Р.,   Буряс В. 

II місце Роженко Т.П 

Шевцова С.А. 

КОНКУРСИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ 

1. Міський 

фестиваль-

конкурс «Співуча 

веселка» 

Нечепорен- 

ко В., 

Новгородсь-

ка А., 

Казбан К., 

Куліченко Б. 

I місце 

I місце 

I місце 

III місце 

 

 

Стародимова Л.О.  

2. Всеукраїнський 

фестиваль дитячої 

та юнацької 

творчості «Чисті 

роси» «Співограй-

2018» 

Зразковий 

дитячий 

ансамбль 

«Фантазія» 

III місце, обласний етап 

 

Стародимова Л.О. 

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ  

1.  Чемпіонат світу з 

комбат Дзю-

дзюцу 

Андрущенко 

В. 

Чемпіон світу з комбат 

Дзю-дзюцу 

Половинкіна С.А. 

2.  XXVII міська 

спартакіада 

школярів 

Дівчата 

Хлопці 

I місце 

I місце 

Власенко С.А. 

                                           Директор школи                               Л.В.Голуб  


