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І. Паспорт загальноосвітнього навчального закладу 

Повна назва закладу (форма власності: державна, комунальна, приватна): Комунальний заклад 

освіти "Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ступенів Солонянської районної 

ради Дніпропетровської області" 

Адреса закладу (індекс): 52 400 Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне, 

вулиця Шевченка, 33 

Телефон: 2 - 17 - 58, 2 - 14 - 94 

Рік заснування: 1977 

Ліцензія (від, №, ким затверджена): Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

"Солонянська середня загальноосвітня школа №1", ідентифікаційний код 35637999, місце 

проведення державної реєстрації - Солонянська районна державна адміністрація, дата 

проведення реєстрації - 02.03.1994 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію - 

15.01.2008 року. 

Статут (від, №, ким затверджено) рішенням сесії Солонянської районної ради №8-19-/V від 

03.04.2008 року 

Мова навчання: українська 

Кількість учнів: 659 

Кількість вчителів: 60 

II. Відомості про адміністрацію закладу 

 Директор школи  

П.І.Б. - Бондар Володимир Анатолійович 

Освіта - вища   

Кваліфікація - учитель фізики та інформатики 

Категорія - спеціаліст вищої категорії 

Звання - вчитель - методист 

Нагородження – грамота Міністерства освіти і науки України 

рік призначення на керівну посаду - 2004 

Заступник директора з навчально - виховної роботи 

П.І.Б. - Чащіна Вікторія Олександрівна  

Освіта - вища 

Кваліфікація - учитель географії 

Категорія - спеціаліст першої категорії 

Звання - відсутнє 

Нагородження - відсутнє 

рік призначення на керівну посаду - 2004 

Заступник директора з навчально - виховної роботи 

П.І.Б. - Миргородська Любов Миколаївна  

Освіта - вища 

Кваліфікація - учитель початкових класів 

Категорія - спеціаліст вищої категорії 

Звання - вчитель - методист 

Нагородження - Відмінник освіти України, нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 

рік призначення на керівну посаду - 1998 

Заступник директора з навчально - виховної роботи 

П.І.Б. – Пушко Інна Володимирівна 

Освіта - вища 

Кваліфікація - учитель хімії та біології 

Категорія - спеціаліст першої категорії 

Звання - відсутнє 

нагородження - відсутнє 

рік призначення на керівну посаду - 2009 

Заступник директора з виховної роботи 

П.І.Б. - Колосова Ірина Валеріївна 
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Освіта - вища 

Кваліфікація - учитель української мови та літератури  

категорія - спеціаліст першої категорії 

звання - відсутнє 

нагородження - відсутнє 

рік призначення на керівну посаду - 2004 

Ш. Матеріально - технічне забезпечення навчального закладу 
1. Кількість навчальних корпусів - 1 

2. Рік здачі в експлуатацію - 1977 

3. Тип приміщення (типове, нетипове, пристосоване, аварійне) - типове 

4. Загальна площа приміщення навчального закладу - 6358 кв.м 

5. Котельня : 

- рік встановлення - 2003 

- марка котлів - Logano GE - 315 (2 шт.) 

- вид палива - газ 

- потужність - 460 кВт 

- обладнання приладами обліку - обладнане 

6. Кількість класних кімнат, площа - 40, 2758 кв.м 

7. Кількість навчальних кабінетів (їх назви), площа (з них сучасних предметних кабінетів за 

вимогами МОН, які поставлені за 3 останніх роки): 

Назва кабінету Площа Сучасне обладнання Примітка 

1. Української мови та літератури 104 -  

2. Біології 94 -  

3. Української мови та літератури 54 -  

4. Англійської мови 54 -  

5. Математики 104 -  

6. Обслуговуючої праці 116 -  

7. Майстерня  155 -  

8. Кабінет безпеки 94 -  

9. Фізики та астрономії 104 -  

10. Української мови та літератури 54 -  

11. Математики 95 -  

12. Англійської мови 36 -  

13. Географії 95 -  

14. Історії 54 -  

15. Кабінет художньо-естетичних предметів 95 -  

16. Початкових класів 54 -  

17. Початкових класів 54 -  

18. Початкових класів 54 -  

19. Початкових класів 54 -  

20. Початкових класів 54 -  

21. Англійської мови 54 -  

22. Інформаційно-комунікаційних технологій 95 +  

23. Інформаційно-комунікаційних технологій 105 +  

24. Хімії 116 +  

25. Англійської мови 36 -  

26. Математики 54 -  

27. Зарубіжної літератури  54 -  

28. Української мови та літератури  54 -  

29. Інформаційно-комунікаційних технологій 54 +  

30. Початкових класів 54 -  

31. Початкових класів 54 -  
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32. Початкових класів 54 -  

33. Початкових класів 54 -  

34. Початкових класів 54 -  

35. Основ здоров'я та захисту Вітчизни 54 -  

37. Англійської мови 54 -  

38. Математики 72 -  

39. Історії 54 -  

40. Кімната Бойової та Трудової слави 54 -  

8. Площа навчально - дослідних ділянок, їх кількість, площа - відсутні 

9. Кількість спортзалів, їх площа - 1, 288 кв.м; ігрова кімната для початкових класів – 1, 54 кв.м 

10.Наявність : 

- методичного кабінету - наявний 

- кімнати психологічного розвантаження - наявна 

- актової зали - (кількість місць) - 120 місць 

11.Музеї, їх назви - Кімната Бойової та Трудової Слави 

12.Їдальня: 

- кількість місць - 180 

- забезпеченість меблями - потребує покращення 

- інвентарем - потребує поновлення 

- організація харчування (підприємець, заклад) - шкільна їдальня, продукти поставляються 

централізовано ПП "Високопоясна М.П." 

13.Забезпечення шкільним автобусом для підвезення дітей : 

- кількість дітей, які потребують підвезення - 123 

- фактично підвозиться безкоштовно - 123 

- кількість власних автобусів - 1 (власність відділу освіти Солонянської РДА, передано у школу 

для здійснення підвозу учнів на навчання) 

З них: придбано за державний - 1, обласний - 0, місцевий - 0 бюджет 

- кількість орендованих - 0 

- кількість маршрутів, рейсових автоперевезень, які наближені до місць навчання дітей - 8 

- кількість дітей, що користуються безкоштовними проїзними квитками - 0 

IV. Технічні засоби навчання 

1. Кількість комп'ютерних класів, які стоять на балансі - 3 

2. Кількість комп'ютерів - 47 

3. Кількість учнів на 1 комп'ютер - 14 

4. Підключення до виходу в Інтернеті - наявне, швидкість 8 Мб/с 

5. Мультимедійний клас - 3 

6. Мультимедійний проектор - 2 

7. Проекційний екран – 1 

8. Інтерактивна дошка - 1 

9. Телевізор - наявний 

10.Відеомагнітофон - відсутній 

11.Відеокамера - наявна 

12.Кодоскоп - наявний 

12. Діапроектор - наявний   

13 .Кінокамера - відсутня 

14.Лінгафонний кабінет - відсутній 

V. Відомості про бібліотечні фонди 

2006-2007 навчальний рік 

1. Забезпеченість підручниками по класах (кількість – 29712 на суму – 97333,92 грн.) 

2. Художньої, науково-популярної, довідкової, краєзнавчої та літератури для позакласного 

читання – (кількість –13574, на суму – 15492,17 грн.) 

3. Кількість періодичних видань – 7 

4. Література придбана: 
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- за рахунок бюджету (на суму – 112826,09 грн.) 

- за рахунок інших асигнувань. 

 

2007-2008 навчальний рік 

1. Забезпеченість підручниками по класах (кількість – 32891 на суму – 135135,65 грн.) 

2. Художньої, науково-популярної, довідкової, краєзнавчої та літератури для позакласного 

читання – (кількість – 13912 на суму – 25356,71 грн.) 

3. Кількість періодичних видань – 8 

4. Література придбана: 

- за рахунок бюджету (на суму – 160492,36 грн.) 

- за рахунок інших асигнувань. 

 

2008-2009 навчальний рік 

5. Забезпеченість підручниками по класах (кількість - 32891 на суму - 135135,65 грн.) 

6. Художньої, науково-популярної, довідкової, краєзнавчої та літератури для позакласного 

читання - (кількість - 14097 на суму - 29871,88 грн.) 

7. Кількість періодичних видань - 11 

8. Література придбана: 

- за рахунок бюджету (на суму - 24297,37 грн.) 

- за рахунок інших асигнувань. 

VI. Відомості про обслуговуючий персонал закладу 

1. Заступник директора з господарської роботи (завідуючий господарством) - Стовповський 

Іван Тихонович, вища 

2. Секретар – друкарка - Лисенко Олена Василівна 

3. Завідувач бібліотекою, бібліотекар - Столповська Ольга Іванівна, Веренкевич Тетяна 

Григорівна 

4. Лаборант – Сангул Олена Євгенівна, Бондар Любов Василівна 

5. Робітник з обслуговування, поточного ремонту і обладнань - Бойко Володимир Іванович 

6. Кочегар (оператор котельні) – Козар Костянтин Миколайович 

7. Медична сестра - Мелікян Євдокія Анатоліївна 

8. Підсобний робітник – Ращик Раїса Василівна 

9. Сторож - Байрак Євген Леонідович, Солод Сергій Вікторович 

10. Прибиральниці - Чайка Ольга Пилипівна, Коваль Анна Леонідівна, Капацин Світлана 

Андріївна, Михайловська Ірина Петрівна, Солод Лідія Пилипівна, Байрак Надія Іванівна, 

Лисенко Любов Олексіївна, Джепа Олена Павлівна, Петренко Надія Семенівна, Федіна 

Валентина Іванівна  

VII. Кадрове забезпечення 

1. Психолог 

- П.І.Б - Ніколіна Ольга Миколаївна 

- Освіта – бакалавр  

- Педстаж - 24 

- Курсова перепідготовка - 2002 

- Атестація - 2004 

- Категорія - спеціаліст, старший учитель 

2. Соціальний педагог 

- П.І.Б – Копиленко Альона Олександрівна 

- Освіта - вища  

- Педстаж - 7 

- Курсова перепідготовка - 2009 

- Атестація -  

- Категорія - спеціаліст  
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3. Вчителі гуманітарного циклу 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка,  

атестація Категорія 

Антонюк Тетяна Валентинівна 16 2008/2009 перша 

Баглай Валентина Георгіївна 23 2008/2009 вища 

Давидова Наталія Володимирівна 23 2008/2008 вища 

Колосова Ірина Валеріївна 8 2009/2006 перша 

Копиленко Альона Олександрівна 7 2009 /- спеціаліст 

Папченко Ірина Сергіївна 12 2007/2008 вища 

Полятикіна Любов Павлівна 13 2000/2001 перша 

Федорцова Надія Яківна 26 2009/2005 вища 

Гандрабурова  Юлія Вікторівна 8 -/- спеціаліст 

Бабенко Таїсія Григорівна 43 2007/2008 вища 

Болдирєва Людмила Михайлівна 15 2003/2004 друга 

Величко Людмила Анатоліївна 40 2006/2007 вища 

Дубовик Юлія Павлівна 10 2009/2005 перша 

Могильна Наталія Іванівна 32 2006/2007 вища 

Ремез Інна Василівна 17 2009/2009 вища 

Серпокрил Юлія Олександрівна 5 -/- спеціаліст 

Усенко Ірина Аркадіївна 35 2007/2009 вища 

Миргородська Любов Миколаївна 30 2007/2008 вища 

Литвин Майя Олександрівна 20 2008/2008 перша 

Макієвська Тамара Юріївна 38 2009/2005 вища 

Фещенко Олена Юріївна 19 2006/2007 вища 

Козило Юрій Валерійович 33 2005/2008 вища 

Черевата Ніна Андріївна 28 2009/2005 вища 

4. Вчителі природничо - математичного циклу 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка, 

атестація Категорія 

Лаврінець Ольга Олександрівна 35 2008/2009 вища 

Пушко Інна Володимирівна 10 2007/2007 перша 

Чащіна Вікторія Олександрівна 10 2006/2006 перша 

Лимар Олена Михайлівна 13 2003/2004 вища 

Бондар Володимир Анатолійович 19 2008/2009 вища 

Бондар Олена Миколаївна 18 2005/2005 вища 

Величко Інна Олексіївна 22 2005/2006 спеціаліст 

Галата Віра Михайлівна 40 2005/2006 вища 

Земляна Тетяна Іванівна 24 2007/2009 вища 

Нестерчук Лариса Андріївна 25 2007/2009 вища 

Овдієнко Ліана Олександрівна 20 2005/2006 вища 

Щукіна Катерина Іванівна 15 2007/2008 вища 

Некрасова Тетяна Степанівна 22 2009/2005 вища 

Безсажний Віктор Васильович 32 2007/2008 вища 

Рикова Валентина Степанівна 44 2009/2005 вища 

Сташкова Валентина Дмитрівна 18 2007/2009 вища 
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5. Вчителі трудового навчання 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка,  

атестація Категорія 

Строменко Іван Анатолійович 26 2006/2008 перша 

Найда Микола Михайлович 31 2009/2005 вища 

Литвинець Тамара Іванівна 37 2009/2005 вища 

Строменко  Дар’я Сергіївна - -/- спеціаліст 

6. Вчителі фізичного виховання 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка,  

атестація Категорія 

Дмитрієв Павло Михайлович 35 2009/2005 вища 

Якименко Наталія Дмитрівна 33 2009/2005 вища 

Волощенко Наталія Миколаївна 22 2009/2005 вища 

Лисенко  Олена Василівна 1 -/- спеціаліст 

Стовповський Іван Тихонович 52 2009/2005 вища 

7. Вчителі початкових класів 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка, 

атестація Категорія 

Бакуменко Валентина Василівна 27 2006/2007 вища 

Бугрієнко Валентина Іванівна 28 2006/2007 вища 

Голуб Людмила Олександрівна 26 2008/2009 вища 

Кулик Любов Вікторівна 26 2007/2008 вища 

Лугова Олена Георгіївна 25 2009/2005 спеціаліст 

Зеленіна Оксана  Вадимівна  17 2005/2006 перша 

Олех Любов Іванівна 26 2008/2009 вища 

Скулінець Ганна Володимирівна 32 2006/2007 вища 

Сутуга Клавдія Іванівна 29 2007/2008 вища 

Тищенко Тетяна Григорівна 37 2007/2008 вища 

Олійник  Олександр Миколайович - -/- спеціаліст 

8. Вихователі ГПД 

Прізвище Ім'я По батькові ПедСтаж 

Курсова перепідготовка, 

атестація Категорія 

Болдирєва Людмила Михайлівна 15 2003/2004 друга 

9. Логопед - відсутній 

10.Всього педпрацівників: 60 

- з них жінок - 52 

- чоловіків - 8 

- пенсіонерів - 11 

- сумісників - 1 

- мають вищу освіту - 56 

- середню спеціальну освіту - 3 

- незакінчену вищу освіту - 1 

- середню освіту - 0 

11.Розподіл педпрацівників за віком: 

- до 30 років - 6 

- 31-40 - 15 

- 41-50 - 17 

- 51-55 - 7 

- понад 55 - 15 

12.Стаж педагогічної роботи: 

- до 3 років - 3 

- від 3 - 10 - 7 

- 10-20 - 11 

- 20 років і більше - 39 
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13.Мають нагородження: 
 

2006-2007 навчальний рік 

-  «Почесна грамота відділу освіти» - 5 (Тімченко О.М., Купрій О.М., Костенко І.Г., Москаленко 

Н.О., Бакуменко В.В.) 

- «Почесна грамота райдержадміністрації» - 2 (Стовповський І.Т., Фурман Т.М.) 

- «Почесна грамота головного управління освіти і науки облдержадміністрації» - 8 (Чащіна 

В.О., Зеленіна О.В., Бандура С.А., Костенко І.Г., Федорцова Н.Я., Кулик Л.В., Лактіонова 

Н.В., Величко Л.А.) 

- «Почесна грамота обласної ради» - 0 

- «Подяка голови облдержадміністрації» - 0  

- «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» - 1 (Галата В.М.) 

- Лауреат обласної педагогічної премії - відсутні 

- «Почесна грамота Кабінету Міністрів України» - відсутні 

- «Подяка Верховної Ради України» - відсутні 

- «Заслужений працівник освіти України» - відсутні 

- «Заслужений вчитель України» - 1 (Могильна Н.І.) 

- Нагрудний знак «Софія Русова» - відсутні 

- Нагрудний знак «А.С.Макаренко» - відсутні 

- Нагрудний знак «Петро Могила» - відсутні 

- Нагрудний знак «В.Сухомлинський» - відсутній 

- Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - 1 (Скулінець Г.В.) 
 

2007-2008 навчальний рік 

-  «Почесна грамота відділу освіти» - 7 (Земляна Т.І., Овдієнко Л.О., Якименко Н.Д., Лактіонова 

Н.В., Бабенко Т.Г., Сутуга К.І., Кулик Л.В.) 

- «Почесна грамота райдержадміністрації» - відсутня 

- «Почесна грамота головного управління освіти і науки облдержадміністрації» - 3 (Галата 

В.М., Стовповський І.Т., Сутуга К.І.) 

- «Почесна грамота обласної ради» - відсутня 

- «Подяка голови облдержадміністрації» - відсутня 

- «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» - відсутня 

- Лауреат обласної педагогічної премії - відсутній 

- «Почесна грамота Кабінету Міністрів України» - відсутня 

- «Подяка Верховної Ради України» - відсутній 

- «Заслужений працівник освіти України» - відсутній 

- «Заслужений вчитель України» - відсутній 

- Нагрудний знак «Софія Русова» - відсутній 

- Нагрудний знак «А.С.Макаренко» - відсутній 

- Нагрудний знак «Петро Могила» - відсутній 

- Нагрудний знак «В.Сухомлинський» - 1 (Миргородська Л.М.) 

- Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - відсутній 
 

2008-2009 навчальний рік 

- «Почесна грамота відділу освіти» - 5 (Козило Ю.В., Лаврінець О.О., Усенко І.А., Ремез І.В., 

Нестерчук Л.А.) 

- «Почесна грамота райдержадміністрації» - відсутня 

- «Почесна грамота головного управління освіти і науки облдержадміністрації» - 5 (Голуб Л.О., 

Сташкова В.Д., Баглай В.Г., Лактіонова Н.В., Олех Л.І.) 

- «Почесна грамота обласної ради» - відсутня 

- «Подяка голови облдержадміністрації» - відсутня 

- «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» - 1 (Тищенко Т.Г.) 

- Лауреат обласної педагогічної премії - відсутній 



стр. 9 из 24 

F:\SchSol01\MetodRabota\Plan\Паспорт_СШ01.mht 

- «Почесна грамота Кабінету Міністрів України» - відсутня 

- «Подяка Верховної Ради України» - відсутня 

- «Заслужений працівник освіти України» - відсутній 

- «Заслужений вчитель України» - відсутній 

- Нагрудний знак «Софія Русова» - відсутній 

- Нагрудний знак «А.С.Макаренко» - відсутній 

- Нагрудний знак «Петро Могила» - відсутній 

- Нагрудний знак «В.Сухомлинський» - відсутній 

- Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - відсутній 

- «Старший вчитель» - 22 

- "Вчитель — методист" – 15 

 

Забезпечення вчителів житлом, у т.ч. молодих фахівців – забезпечені 

 

VIII. Відомості про проведення на базі закладу районних, обласних заходів 

1. Навчальний рік – 2006 - 2007 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема, для якої категорії працівників проводиться, кількість учасників 

заходу: 

2.1. обласний семінар учителів англійської мови – керівники районних методичних 

об’єднань учителів іноземної мови, 35 чоловік; 

2.2. районний семінар практичних психологів – практичні психологи, 8 чоловік; 

2.3. районний семінар бібліотекарів – бібліотекарі, 20 чоловік; 

2.4. районний семінар учителів інформатики – учителі інформатики, 18 чоловік; 

2.5. заходи у ході проведення районного конкурсу "Учитель року-2007" у номінації 

"Історія" – учителі історії, члени комісії районного конкурсу, 8 чоловік; 

2.6. навчання тренерів інформаційно-комунікаційних технологій – учителі інформатики, 

26 чоловік; 

2.7. районна серпнева конференція педагогічних працівників – учителі та адміністрація 

навчальних закладів району, 450 чоловік; 

2.8. районна січнева конференція педагогічних працівників – учителі та адміністрація 

навчальних закладів району, 150 чоловік; 

2.9. засідання методичного центру – учителі Солонянської СЗШ №1, Солонянської СЗШ 

№2, Аполонівської НСЗШ, 72 чоловіки; 

 

1. Навчальний рік - 2007 - 2008 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема, для якої категорії працівників проводиться, кількість учасників 

заходу:  

2.1. районний семінар учителів математики "Технологія компетентнісно орієнтованого 

підходу до навчання математики" – учителі математики, 38 чоловік; 

2.2. районний семінар учителів фізики "Узагальнення та систематизація навчального 

матеріалу учнями на уроці" – учителі фізики, 35 чоловік; 

2.3. районний семінар бібліотекарів – бібліотекарі, 20 чоловік; 

2.4. постійно діючий семінар для учителів фізики – учителі фізики, 12 чоловік; 

2.5. районний семінар практичних психологів – практичні психологи, 8 чоловік; 

2.6. районний семінар учителів інформатики – учителі інформатики, 18 чоловік; 

2.7. районний семінар заступників директорів шкіл із навчально-виховної роботи – 

заступники директорів шкіл із навчально-виховної, 35 чоловік; 

2.8. заходи у ході проведення районного конкурсу "Учитель року-2008" у номінації 

"Початкова школа" – учителі початкових класів, члени комісії районного конкурсу, 8 

чоловік; 

2.9. навчання тренерів інформаційно-комунікаційних технологій – учителі навчальних 

закладів, 20 чоловік; 

2.10. навчання заступників директорів шкіл із навчально-виховної роботи з питання 
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використання тестових технологій із застосування ІКТ у навчально-виховному 

процесі – заступники директорів шкіл із навчально-виховної роботи, 35 чоловік; 

2.11. навчання учителів інформатики з питання забезпечення комп’ютерної підтримки при 

використанні тестових технологій із застосування ІКТ у навчально-виховному процесі 

– учителі інформатики, 22 чоловіки; 

2.12. районна серпнева конференція педагогічних працівників – учителі та адміністрація 

навчальних закладів району, 450 чоловік; 

2.13. районна січнева конференція педагогічних працівників – учителі та адміністрація 

навчальних закладів району, 150 чоловік; 

2.14. засідання методичного центру – учителі Солонянської СЗШ №1, Солонянської СЗШ 

№2, Аполонівської НСЗШ, 69 чоловік; 

 

1. Навчальний рік - 2008 - 2009 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема, для якої категорії працівників проводиться, кількість учасників 

заходу:  

2.1. районний семінар учителів початкових класів "Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у початковій школі" – учителі початкових класів, 37 

чоловік; 

2.2. обласний семінар учителів фізики "Забезпечення якості фізичної освіти в умовах 

сільської школи" – керівники районних методичних об’єднань учителів фізики, 50 

чоловік;  

2.3. районний семінар бібліотекарів – бібліотекарі, 20 чоловік; 

2.4. постійно діючий семінар для учителів фізики – вчителі фізики, 12 чоловік; 

2.5. районний семінар учителів інформатики – вчителі інформатики, 18 чоловік; 

2.6. навчання тренерів інформаційно-комунікаційних технологій 

2.7. навчання та залік з питань охорони праці в навчальних закладах – керівники 

навчальних закладів, завідуючі дитячими установами, відповідальні за охорону праці, 

120 чоловік; 

2.8. районна серпнева конференція педагогічних працівників – учителі та адміністрація 

навчальних закладів району, 450 чоловік; 

2.9. районна січнева конференція педагогічних працівників – практичні психологи, 10 

чоловік; 

2.10. заняття у постійно діючій «Швидкій методичній допомозі» для вчителів початкових 

класів району – учителі початкових класів, відповідно до індивідуальних запитів; 

2.11. комплексні навчання у системі цивільного захисту України «Організація роботи 

приймально-евакуаційного пункту населення на базі школи» - інспекція Міністерства 

із надзвичайних ситуацій, Головного управління із надзвичайних ситуацій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Солонянської районної 

державної адміністрації, керівники приймальних евакуаційних пунктів Солонянського 

району, сільські та селищні голови, 150 чоловік. 

 

IX. Відомості про виступи педпрацівників під час проведення заходів  

районного та обласного рівнів 

1. Навчальний рік - 2006 - 2007 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема - Засідання методичного центру 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Баглай В.Г., учитель української мови та літератури, "Використання ігрових вправ на уроках 

української мови та літератури". 

► Федорцова Н.Я., учитель української мови та літератури, «Обговорення методичної 

літератури з питань інтерактивного навчання». 

► Папченко І.С., учитель української мови та літератури, «Зовнішнє незалежне оцінювання», 

«Вимоги до сучасного уроку української літератури». 



стр. 11 из 24 

F:\SchSol01\MetodRabota\Plan\Паспорт_СШ01.mht 

► Давидова Н.В., учитель української мови та літератури, «Підготовка учнів до районних 

предметних олімпіад», «Оформлення сторінок класного журналу», «Методика проведення 

аудіювання, читання мовчки, усного переказу та твору». 

► Овдієнко Л.О., учитель математики, «Зовнішнє незалежне оцінювання», «Поглиблене 

вивчення у профільних класах». 

► Рикова В.С., учитель фізики, «Застосування інноваційних технологій – як засіб розвитку 

мислення учнів на уроках фізики». 

► Щукіна К.І., учитель математики, «Підготовка учнів до районних предметних олімпіад», 

«Оформлення сторінок класного журналу». 

► Величко Л.А., учитель англійської мови, «Методичні поради щодо роботи за підручником 

Біркун. 6 клас». 

► Бабенко Т.Г., учитель англійської мови, «Зовнішнє незалежне оцінювання», «Оформлення 

сторінок класного журналу», «Робота над проектами на уроках іноземної мови». 

► Макієвська Т.Ю., учитель історії, «Підготовка учнів до районних предметних олімпіад», 

«Зовнішнє незалежне оцінювання». 

► Фещенко О.Ю., учитель історії, «Історичне джерелознавство та його використання на 

уроках історії». 

► Черевата Н.А., учитель історії, «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії». 

► Лаврінець О.О., учитель біології, «Підготовка до районних олімпіад». 

► Пушко І.В., учитель біології, «Метод проектів у дії». 

► Сташкова В.Д., учитель хімії, «Вивчення хімії розпочинається на уроках природознавства». 

► Бондар О.М., учитель інформатики, «Підготовка учнів до районних предметних олімпіад», 

«Оформлення сторінок класного журналу», «Профільне навчання: курси за вибором». 

► Найда М.М., учитель трудового навчання, «Підбір матеріалів для проведення предметного 

тижня», «Міжпредметні зв’язки на уроках трудового навчання». 

► Ніколіна О.М., учитель трудового навчання, «Оформлення сторінок класного журналу». 

► Литвинець Т.І., учитель трудового навчання, «Формування творчої особистості на уроках 

трудового навчання». 

► Дмитрієв П.М., учитель фізичної культури, «Особистісний підхід до навчання та виховання 

школярів засобами фізичної культури». 

► Бугрієнко В. І., учитель початкових класів, «Форми та методи інтерактивного навчання». 

► Бакуменко В.В., учитель початкових класів, «Впровадження особистісно-зорієнтованої 

системи виховання – важливий засіб формування класу-родини». 

► Скулінець Г.В., учитель початкових класів, «Оформлення сторінок класного журналу». 

► Фурман Т.М., учитель початкових класів, «Особливості побудови уроків математики у 

початковій школі» 

 

1. Навчальний рік - 2007 - 2008 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема - Засідання методичного центру 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Давидова Н.В, учитель української мови та літератури, "Групова робота як засіб 

інноваційних технологій на уроках української мови та літератури". 

► Лактіонова Н.В., учитель української мови та літератури, "Використання ІКТ на уроках 

української мови". 

► Щукіна К.І., учитель математики, "Формування в учнів стимулювання до самоосвіти та 

саморозвитку".  

► Бабенко Т.Г., учитель англійської мови, "Методика роботи над читанням на уроках 

англійської мови в 2 - 11 класах". 

► Ремез І.В., учитель англійської мови, "Апробація завдань ЗНО в 11 класах". 

► Козило Ю.В., учитель історії, "Комп’ютерна підтримка на уроках історії у 5 - 11 класах". 

► Сташкова В.Д., учитель хімії, "Специфіка особистісно зорієнтованих уроків хімії". 

► Лаврінець О.О., учитель біології, "Особливості викладання біології у 7 класах". 
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► Найда М.М., учитель трудового навчання, "Організація профорієнтаційної роботи на уроках 

трудового навчання". 

► Тищенко Т.Г., учитель початкових класів, "Розвиток естетично творчої діяльності молодших 

школярів засобами різних видів мистецтв". 

► Сутуга К.І., учитель початкових класів, "Розвиток каліграфічних навичок і корекції почерку 

учнів". 

► Дмитрієв П.М., учитель фізичної культури, "Новітні форми і методи вивчення швидкісно 

силових якостей школярів середнього та старшого шкільного віку". 

2. Засідання круглого столу 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Давидова Н.В., учитель української мови та літератури, "Інтерактивні технології навчання 

(гра)". 

► Папченко І.С., учитель української мови та літератури, "Диференційовані способи аналізу 

творів художньої літератури для осмислення їхньої художньої, суспільної, естетичної та 

гедоністичної цінності". 

► Бабенко Т.Г., учитель англійської мови, "Інтерактивні форми роботи на уроках іноземної 

мови. Використання додаткового матеріалу". 

► Тищенко Т.Г., учитель початкових класів, "Розвиток творчої особистості учнів через 

творчу особистість вчителя". 

► Сутуга К.І., учитель початкових класів, "Розвиток мовлення молодших школярів із 

використанням інтерактивних методів". 

► Миргородська Л.М., учитель початкових класів, "Розвиток пізнавального інтересу учнів на 

уроках російської мови". 

► Кулик Л.В, учитель початкових класів, "Формування обчислювальних навичок". 

► Козило Ю.В., учитель історії, "Виховання громадянина через формування любові, гордості 

до історичного минулого України". 

► Щукіна К.І., учитель математики, "Активні форми роботи на уроці математики". 

► Безсажний В.В., учитель фізики, "Проблемні питання у фізиці". 

2. Районний семінар з фізики 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Безсажний В.В., учитель фізики, "Методичний прийом, що дозволяє підвести учня до 

розв’язання задачі високого рівня у нестандартній ситуації". 

2. Районна серпнева конференція медпрацівників 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Скулінець Г..В., учитель початкових класів, "Організація навчально-виховного процесу в 1 

класі у 2007-2008 навчальному році". 

► Кулик Л.В., учитель початкових класів, "Організація навчально-виховного процесу у 

початкових класах ЗНЗ у 2007-2008 навчальному році". 

2. Районна семінар початкових класів 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Кулик Л.В., учитель початкових класів, "Класифікація задач і види роботи над ними". 

 

1. Навчальний рік - 2008 - 2009 навчальний рік 

2. Вид заходу та його тема – серпнева конференція педагогічних працівників 

3. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Скулінець Г.В., учитель початкових класів, "Рекомендації до проведення першого уроку». 

► Лаврінець О.О., учитель біології, «Проблемне навчання». 

► Пушко І.В., учитель хімії та біології, «»Допрофільна підготовка учнів з біології як 
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сходинка до профільного навчання у старшій школі». 

1. Вид заходу та його тема – січнева конференція педагогічних працівників 

2. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники 

3. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Бугрієнко В.І., учитель початкових класів, "Інтерактивні методи роботи на уроках в 

початкових класах». 

► Чащіна В.О. (Волощенко Н.М., Бондар О.М., Колосова І.В.), «Модель компетентного 

випускника». 

► Черевата Н.А., учитель історії, «Шляхи реалізації компетентнісного підходу у виховному 

процесі». 

1. Вид заходу та його тема – конкурс педагогічних технологій 

2. Для якої категорії педпрацівників проводиться - педагогічні працівники  

3. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Бугрієнко В.І., учитель початкових класів, "Інтерактивні методи роботи на уроках в 

початкових класах». 

► Голуб Л.О., учитель початкових класів, "Використання здоров’язберігаючих технологій у 

початковій школі». 

► Тищенко Т.Г., учитель початкових класів, "Вироби із солоного тіста на уроках трудового 

навчання». 

► Олех Л.І., учитель початкових класів, "Використання інноваційних технологій у 

початкових класах». 

► Баглай В.Г., учитель української мови та літератури, «Використання ігрових технологій на 

уроках української мови та літератури». 

► Антонюк Т.В., учитель української мови та літератури, «Інтерактивні методи навчання на 

уроках української мови у 7-му класі». 

► Дубовик Ю.П., учитель англійської мови, «Проектна технологія і комунікативний підхід у 

процесі вивчення англійської мови». 

► Серпокрил Ю.О., учитель англійської мови, «Ігрові форми роботи на уроках англійської 

мови». 

► Ремез І.В., учитель англійської мови, «Мовне портфоліо учня. Використання 

інтерактивних телекомунікаційних технологій при вивченні англійської мови». 

► Черевата Н.А., учитель історії, «Лабораторно-практичні заняття у викладанні історії». 

► Лаврінець О.О., учитель біології, «Новітні педагогічні технології у викладанні біології». 

► Сташкова В.Д., учитель хімії, «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії». 

► Пушко І.В., учитель хімії та біології, «Складання структурно-логічних схем та 

порівняльних таблиць на уроках біології». 

► Бондар В.А., Бондар О.М., учителі інформатики, «Інформатика. 10-11 класи. Практичні 

роботи. Метод проектів. Електронна пошта». 

► Нестерчук Л.А., учитель математики, «Ігрові та проблемні ситуації на уроках 

математики». 

► Земляна Т.І., учитель математики, «Розв’язування творчих завдань з математики». 

1. Вид заходу та його тема – постійно діючий семінар для вчителів фізики, районний семінар 

учителів математики 

2. Для якої категорії педпрацівників проводиться – вчителі фізики 

3. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.  

► Безсажний В.В., учитель фізики, «Викладання фізики у 9 класі». 

► Земляна Т.І., учитель математики, «Майстер-клас». 

 

X. Науково — методичне забезпечення закладу 

1. Назва науково-методичної проблеми, над якою працює колектив - "Інноваційні технології у 

роботі із обдарованими та здібними учнями». 

2. На якому етапі проводиться робота - 5 етап, узагальнюючий 

3. Зв'язок із вищими навчальними закладами – Дніпропетровський державний аграрний 
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університет, Національний гірничий університет, Дніпропетровський хіміко-технологічний 

університет, Дніпропетровський транспортно-економічний коледж. 

4. Наявність наукового керівника - відсутній 

5. Впровадження нових педагогічних технологій, їх перелік: 

► "Інтерактивні технології в навчанні", Є. Пометун, Т. Ремех 

► "Колективний спосіб навчання", А. Ривін, В. Дяченко 

► "Особистісно зорієнтоване навчання на уроках літератури", А. Басоля, О.Гаврилюк, 

О.Минюк 

► "Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови", Л.О. Грінченко 

► "Технологія індивідуалізації навчання", Інге Унт, А. Границька, В. Шадриков 

► "Технологія розливальних ігор", Б. Нікітін 

► Викладання основ інформатики та обчислювальної техніки, І.Жалдак, Н.Морзе, 

Г.Науменко 

► Диференційоване навчання молодших школярів за С. Логачевською 

► Інтерактивні методи навчання. Комунікативне навчання 

► Інтерактивні технології в навчанні 

► Інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін, Є.Пометун, Т. Ремех 

► Інтерактивні технології в навчанні учнів початкових класів. Технологія С.Лисенкової: 

використання опорних схем, коментоване управління 

► Інтерактивні технології на уроках правознавства та історії 

► Навчання англійської мови з використанням зорових опор 

► Особистісно зорієнтоване розвивальне навчання 

► Педагогічні технології на основі активації інтенсифікації діяльності учнів. Проблемне 

навчання схем. Технологія інтенсивного навчання на основі. 

► Педагогічні технології на основі активізації діяльності учнів. Технологія комунікативного 

навчання. Навчальні ігри. Б. Нікітін, Є. Пассов 

► Педагогічні технології на основі активізації діяльності учнів. Технологія комунікативного 

навчання іншомовної культури, Є.Пассов 

► Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального 

процесу. Технології рівневої диференціації, М. Гузик 

► Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчальної 

практики. "Інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін (Є.Пометун, Т. 

Ремех) 

► Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу.  

► Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації. Гуманно-особистісна технологія 

► Проблемне навчання. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових 

моделей навчальної мови 

► Проектна технологія, С.Швацький 

► Психологія розвиваючого навчання. Система розвиваючого навчання А.Занкова, 

Дельконіна 

► Система розливального навчання 

► Технології рівневої диференціації: рейтингова технологія навчання 

► Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей навчального 

матеріалу 

► Технологія комунікативного навчання іншомовної культури 

► Технологія рівневої диференціації (А.Капіносов) 

► Технологія розвиваючих ігор (Б.Нікітін) 

► Технологія саморозвивального навчання 

► Формування стійкої мотивації до оволодіння навичками читання 

6. Впровадження елементів кращого досвіду (теми та адреси) 

7. Кількість і назва методичних об'єднань та їх керівники - 4 

► Шкільне методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу - Дубовик Ю.П. 

► Шкільне методичне об'єднання учителів природничо-математичного циклу – Безсажний 
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В.В. 

► Шкільне методичне об'єднання учителів початкових класів – Скулінець Г.В. 

► Шкільне методичне об'єднання класних керівників – Черевата Н.А. 

8. Творчі групи: 

► По роботі над науково - методичною проблемою школи " Особистісно-орієнтований підхід 

у навчально-виховній діяльності закладу як засіб творчого розвитку вчителя та учнів" – 

керівник Ремез І.В. 

► По організації та проведенню моніторингу якості знань, підготовці до зовнішнього 

незалежного оцінювання рівнів навчальних досягнень – Бондар О.М. 

9. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів - проводяться 

10.Участь в обласній виставці «Освіта. Кар'єра. Суспільство» - відвідали. 

11. Участь у всеукраїнських виставках - не приймали. 

 

XI. Створення умов для рівного доступу до якісної освіти 

2006-2007 навчальний рік 

1. Охоплення дітей навчанням: 

- профільним навчанням (їх назви, класи) - 3 класи ранньої профілізації (9 класи) - 

природничий, філологічний, технологічний; 5 профільних класів (10, 11 класи) - 

природничий, суспільно-гуманітарний, математичний, філологічний. 

- поглибленим вивченням окремих предметів, спецкурсами (їх назви, класи) - спеціальні курси 

по підготовці до олімпіад із базових навчальних предметів у 6 - 11 класах за рахунок годин 

варіативної складової: математика, англійська мова, українська мова, російська мова, фізика, 

хімія, біологія, географія, економіка, інформатика, правознавство, історія, трудове навчання 

- факультативами (їх назви, класи) - за рахунок годин варіативної складової навчального плану 

для учнів школи проводяться наступні міжкласні факультативи у 5-11 класах:  

Назва предмета 

5

А 5Б 

6

А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

9

А 

9

Б 

9

В 

Автослюсарна справа                       1 1   

Живопис           1 1 1 1 1         

Європейський вибір України                       

0,

5     

Історія рідного краю                       

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Природознавство (спецкурс)             1 1             

Хімія                       1     

Математика (ф)                   1       

0,

5 

Основи журналістики                     1       

Основи психології           1     1           

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

0,

5 

0,

5 1 1 1                   

Математика (олімп_спецкурс)             1     1       1 

Англійська мова 

(олімп_спецкурс)                         1   

Українська мова 

(олімп_спецкурс)                     1 1     

Російська мова 

(олімп_спецкурс)                 1       1   

Фізика (олімп_спецкурс)                     1     1 

Інформатика (олімп_спецкурс)                           1 

Історія (олімп_спецкурс)                     1   

0,

5   

Біологія (олімп_спецкурс)                 1         1 
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Хімія (олімп_спецкурс)                   1     1   

Трудове навчання 

(олімп_спецкурс)           1   1             

Географія (олімп_спецкурс)                       1     

 

  Назва предмета 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

1 Математика (олімп_спецкурс) 1         1 

2 Англійська мова (олімп_спецкурс)         1   

3 Українська мова (олімп_спецкурс)     1     1 

4 Російська мова (олімп_спецкурс)   1         

5 Фізика (олімп_спецкурс)   1       1 

6 Інформатика (олімп_спецкурс)   1       1 

7 Історія (олімп_спецкурс) 0,5       1   

8 Біологія (олімп_спецкурс)   0,5  1     

9 Хімія (олімп_спецкурс)     1 1     

10 Географія (олімп_спецкурс)   1   1     

11 Правознавство (олімп_спецкурс)     1   1   

12 Економіка (олімп_спецкурс)     0,5       

13 Математика  1   1 1     

14 Біологія          0,5   

15 Російська мова   0,5   0,5     

16 Моделювання в математиці 0,5   1 0,5     

17 Європейський вибір України   0,5     1   

18 Основи підприємницької діяльності           1 

19 Хімія            1 

20 Креслення 1     1     

21 Основи психології   1         

 

- вивчення іноземних мов, їх назви - англійська мова (з 2 класу) 

- факультативи з: 

- української - наявні 

- російської - наявні 

- іноземних мов - наявні 

2. Результативність роботи закладу : 

- випускники, які закінчили школу з відзнакою (кількість нагороджених золотою медаллю, 

срібною медаллю) 

Солонянська середня загальноосвітня школа №1 із 1977 року працює у приміщенні по вулиці 

Шевченка, 33. За цей час випущено 2614 учні. Із них 295 нагороджено золотими та срібними 

медалями. У тому числі у 2006 році 9 випускників нагороджено золотими медалями, 2 - 

срібними. 

3. Подальше навчання випускників 9 класів 

- кількість випускників - 84 

- навчаються у 10 класі - 68 

- у вузах І-ІІ рівня акредитації - 5 

- вечірній школі - 0 

- професійно-технічних навчальних закладах - 11 

- не здобувають повну середню освіту - 0.  

4. Навчання випускників 11 класу 

- кількість випускників - 89 

- навчається у ВНЗ 3-4 рівня акредитації - 59 

- навчаються у ВНЗ 1-2 різня акредитації - 21 

- у професійно-технічних навчальних закладах - 6 
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- на курсах - 3 

5. Кількість переможців: 

- у районних олімпіадах - 6 

- обласних олімпіадах - 0 

- всеукраїнських олімпіадах - 0 

6. Переможці обласних та районних конкурсів дитячої творчості (назва конкурсу, прізвище 

переможця). Протягом 2006 - 2007 навчального року учні школи взяли участь у районних та 

обласних конкурсах: "Бюджет очима дітей", "Він боровся і страждав за Україну", 

"Безсмертний подвиг українського народу", "Податок очима дітей", "А у нас у квартирі газ", 

екологічних агітбригад, юних інспекторів руху, "Соборність України", знавців української 

мови імені Петра Яцика. 

7. Організація харчування: 

- всього харчується (кількість дітей - 795, % від загальної к-сті - 100%) 

- в тому числі охоплено гарячим харчуванням (кількість дітей - 320, % від загальної к-сті - 

40%) 

- тільки буфетною продукцією (кількість - 475, назва закладів - ПП Мелікян, ПП Могильна) 

- 1-4 класи (загальна кількість дітей - 231 , кількість дітей - 231, 100% охоплення всіма видами 

харчування, в тому числі кількість дітей 231 та 100% - гарячим харчуванням, вартість - 2,00 

грн.) 

- пільгові категорії: дітей-сиріт - 4, 4, 100%, 4, 100%, 2,00 грн., та позбавлених батьківського 

піклування - 2, 2, 100%, 2, 100%, 2,00 грн., чорнобильців - 23, 23, 100%, 23, 100%, 2,00 грн., 

дітей з малозабезпечених сімей - 15, 15, 100%, 15, 100%, 2,00 грн. (загальна кількість дітей 

кожної категорії, кількість дітей та % охоплення всіма видами харчування кожної категорії, в 

тому числі кількість дітей та % кожної категорії - гарячим харчуванням, вартість) 

 

2007-2008 навчальний рік 

2. Охоплення дітей навчанням: 

- профільним навчанням (їх назви, класи) - 3 класи ранньої профілізації (9 класи) - 

природничий, філологічний, технологічний; 5 профільних класів (10-11 класи) - 

природничий, суспільно-гуманітарний, технологічний, математичний, філологічний. 

- поглибленим вивченням окремих предметів, спецкурсами (їх назви, класи) - спеціальні курси 

по підготовці до олімпіад із базових навчальних предметів у 6 - 11 класах за рахунок годин 

варіативної складової: математика, англійська мова, українська мова, російська мова, фізика, 

хімія, біологія, географія, економіка, інформатика, правознавство, історія, трудове навчання 

- факультативами (їх назви, класи) - за рахунок годин варіативної складової навчального плану 

для учнів школи проводяться наступні міжкласні факультативи у 5-11 класах:  

 

Назва предмета 

5

А 

5

Б 

6

А 

6

Б 

7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

9

А 9Б 

9

В 

Основи підприємницької 

діяльності                     

0,

5     

Ми - господарі свого селища                 1 1       

Живопис     1         1 1 1       

Історія рідного краю             1       

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Основи журналістики                         1 

Здоровий спосіб життя                 1     1   

Декоративно-прикладне 

мистецтво         1                 

Математика (олімп_спецкурс)       1           1 1     

Англійська мова 

(олімп_спецкурс)                       

0,

5 

0,

5 

Українська мова               1         1 
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(олімп_спецкурс) 

Російська мова (олімп_спецкурс)                       1   
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Фізика (олімп_спецкурс)                 1     1   

Правознавство (олімп_спецкурс)                     1     

Історія (олімп_спецкурс)                     1     

Біологія (олімп_спецкурс)               1         1 

Хімія (олімп_спецкурс)                     1     

Трудове навчання (олімп_спецкурс)           1           1 1 

Географія (олімп_спецкурс)                   1       

Петриківський розпис               1           

 

Назва предмета 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

Математика (олімп_спецкурс) 1     1     

Англійська мова (олімп_спецкурс)   1       1 

Українська мова (олімп_спецкурс)     1 1     

Російська мова (олімп_спецкурс)   1     1   

Фізика (олімп_спецкурс) 1     1     

Інформатика (олімп_спецкурс)     1 1     

Історія (олімп_спецкурс)   1       1 

Біологія (олімп_спецкурс) 1        1 

Хімія (олімп_спецкурс) 1         1 

Екологія (олімп_спецкурс) 1           

Правознавство (олімп_спецкурс)   1     1   

Економіка (олімп_спецкурс)     1     1 

Трудове навчання (олімп_спецкурс)   0,5 0,5       

Моделювання в математиці       1     

Європейський вибір України   0,5     0,5   

Основи підприємницької діяльності     1   0,5 0,5 

 

- вивчення іноземних мов, їх назви - англійська мова (з 2 класу) 

- факультативи з: 

- української - наявні 

- російської - наявні 

- іноземних мов - наявні 

2. Результативність роботи закладу : 

- випускники, які закінчили школу з відзнакою (кількість нагороджених золотою медаллю, 

срібною медаллю) 

Солонянська середня загальноосвітня школа №1 із 1977 року працює у приміщенні по вулиці 

Шевченка, 33. За цей час випущено 2703 учні. Із них 306 нагороджено золотими та срібними 

медалями. У тому числі у 2008 році 1 випускників нагороджено золотими медалями, 3 - 

срібними. 

3. Подальше навчання випускників 9 класів 

- кількість випускників - 85 

- навчаються у 10 класі - 66 

- у вузах І-ІІ рівня акредитації - 5 

- вечірній школі - 0 

- професійно-технічних навчальних закладах - 14 

- не здобувають повну середню освіту - 0.  

4. Навчання випускників 11 класу 

- кількість випускників - 89 

- навчається у ВНЗ 3-4 рівня акредитації - 60 

- навчаються у ВНЗ 1-2 різня акредитації - 20 

- у професійно-технічних навчальних закладах - 6 

- на курсах - 3 
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5. Кількість переможців: 

- у районних олімпіадах - 3 

- обласних олімпіадах - 0 

- всеукраїнських олімпіадах - 0 

8. Переможці обласних та районних конкурсів дитячої творчості (назва конкурсу, прізвище 

переможця). Протягом 2007 - 2008 навчального року учні школи взяли участь у: 

 районних конкурсах: "Бюджет очима дітей", "Він боровся і страждав за Україну", 

"Безсмертний подвиг українського народу", "Податки очима дітей" – Антонюк 

Єлизавета, "А у нас у квартирі газ", екологічних агітбригад (1 місце), юних 

інспекторів руху (1 місце), "Соборність України", "Видатні люди Солоного", знавців 

української мови імені Петра Яцика. 

 обласних конкурсах - «Податки очима дітей" – Антонюк Єлизавета, 

9. Організація харчування: 

- всього харчується (кількість дітей - 725, % від загальної к-сті - 100%) 

- в тому числі охоплено гарячим харчуванням (кількість дітей - 274, % від загальної к-сті - 

38%) 

- тільки буфетною продукцією (кількість - 451, назва закладів - ПП Мелікян, ПП Могильна) 

- 1-4 класи (загальна кількість дітей - 220 , кількість дітей - 220, 100% охоплення всіма видами 

харчування, в тому числі кількість дітей 220 та 100% - гарячим харчуванням, вартість - 3,50 

грн.) 

- пільгові категорії: дітей-сиріт - 5, 5, 100%, 5, 100%, 3,50 грн., та позбавлених батьківського 

піклування - 2, 2, 100%, 2, 100%, 3,50 грн., чорнобильців - 14, 14, 100%, 5, 36%, 3,50 грн., дітей 

з малозабезпечених сімей - 5, 5, 100%, 5, 100%, 3,50 грн. (загальна кількість дітей кожної 

категорії, кількість дітей та % охоплення всіма видами харчування кожної категорії, в тому 

числі кількість дітей та % кожної категорії - гарячим харчуванням, вартість) 

 

2008-2009 навчальний рік 

3. Охоплення дітей навчанням: 

- профільним навчанням (їх назви, класи) - 6 профільних класів: 2 природничих, суспільно-

гуманітарний, 2 технологічних, філологічний. 

- поглибленим вивченням окремих предметів, спецкурсами (їх назви, класи) – поглиблене 

вивчення біології – 8 клас, спеціальні курси по підготовці до олімпіад із базових навчальних 

предметів у 7- 11 класах за рахунок годин варіативної складової: математика, англійська 

мова, українська мова, російська мова, фізика, хімія, біологія, економіка, правознавство, 

історія, трудове навчання. 

- факультативами (їх назви, класи) - за рахунок годин варіативної складової навчального плану 

для учнів школи проводяться наступні міжкласні факультативи (5-11 класи):  

Назва предмета 

5

А 

5

Б 

6

А 

6

Б 

7

А 7Б 

8

А 8Б 

8

В 

9

А 9Б 

9

В 

Основи підприємницької діяльності 

(ф.)                   

0,

5     

Ми - господарі свого селища (ф.)                     

0,

5   

Живопис (ф.) 1   1                   

Історія рідного краю (ф.)             

0,

5           

Крок за кроком до життєвої 

компетентності й успіху (ф.)                       

0,

5 

Здоровий спосіб життя (ф.)             1      1   

Декоративно-прикладне мистецтво 

(ф.)   1   1                 

Математика (олімп_спецкурс)         

0,

5    

0,

5 1   1   
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Англійська мова (олімп_спецкурс)               1       1 

Українська мова (олімп_спецкурс)                 1 1     

Російська мова (олімп_спецкурс)               1       1 

Фізика (олімп_спецкурс)               1       1 

Правознавство (олімп_спецкурс)                     1   

Історія (олімп_спецкурс)             1     1     

Біологія (олімп_спецкурс)             1     1     

Хімія (олімп_спецкурс)                       1 

Трудове навчання (олімп_спецкурс)               1   1     

Життя тварин (ф.)                 

0,

5       

Петриківський розпис (ф.)           

0,

5 1       1   

 

 

Назва предмета 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

Математика (ЗНО_спецкурс)   1     1   

Англійська мова (ЗНО_спецкурс) 1     1     

Українська мова (ЗНО_спецкурс)         1   

Біологія (ЗНО_спецкурс)   1         

Російська мова (олімп_спецкурс)         1   

Фізика (ЗНО_спецкурс)       0,5     

Історія (ЗНО_спецкурс)   1     1   

Хімія (ЗНО_спецкурс)     1 1     

Правознавство (олімп_спецкурс)   1       1 

Економіка (олімп_спецкурс)     1       

Трудове навчання (олімп_спецкурс)           0,5 

Голодомор 32-33 р. Україна пам'ятає 0,5 0,5 0,5       

Креслення 1           

Європейський вибір України         0,5   

Основи підприємницької діяльності     1       

 

- вивчення іноземних мов, їх назви - англійська мова (з 2 класу) 

- факультативи з: 

- української - наявні 

- російської - наявні 

- іноземних мов – англійська мова, німецька мова - наявні 

2. Результативність роботи закладу: 

- випускники, які закінчили школу з відзнакою (кількість нагороджених золотою медаллю, 

срібною медаллю) – у 2008-2009 н.р. – відсутні. 

3. Подальше навчання випускників 9 класів 

- кількість випускників – 88 учнів 

- навчаються у 10 класі – 65 учнів 

- у вузах І-ІІ рівня акредитації – 9 учнів 

- вечірній школі – 0 учнів 

- професійно-технічних навчальних закладах – 13 учнів 

- не здобувають повну середню освіту – 0 учнів 

4. Навчання випускників 11 класу 

- кількість випускників – 68 учнів 

- навчається у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 47 учнів 

- навчаються у ВНЗ 1-2 різня акредитації – 13 учнів 

- у професійно-технічних навчальних закладах – 6 учнів 
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- на курсах – 1 учень 

- працевлаштування – 1 учень 

5. Кількість переможців: 

- у районних олімпіадах - 4 

- обласних олімпіадах - 0 

- всеукраїнських олімпіадах - 0 

10.Переможці обласних та районних конкурсів дитячої творчості (назва конкурсу, прізвище 

переможця). Протягом 2008- 2009 навчального року учні школи взяли участь у: 

 районних конкурсах: 

o «Примножимо славу Придніпров’я» - Шумська Аліна 

o «Він боровся і страждав за Україну» - Давидова Олена 

o «Спільні риси у кулінарних традиціях англомовних країн» - група учнів 7 та 9 

класу, «Вплив олімпійського руху на розвиток спорту в Україні» – група учнів 

10 класу 

o інтелектуальний конкурс із англійської мови – група учнів 9 та 10 класу 

o "Перспективи розвитку господарства Солонянщини" – Сінявська Аліна, 

Бондарук Аліна 

o екологічних агітбригад - 1 місце 

o «Хто для мене Іван Мазепа» - Самоткан Ірина 

o юних інспекторів руху - 1 місце 

o «Національно-визвольна війна» - Жиряда Едуард 

o «Юний столярик» - Крещик Сергій 

o «Механізм майбутнього» - Бей Дмитро, Кульбака Олег 

o «Найкраща швея» - Юдіна Тетяна 

o «Астронавти Всесвіту» - група учнів 11 класу 

o «Юні майстри слова» - Папченко Марія 

o «У природі все взаємопов’язано» - група учнів 4 класу 

o Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – Папченко Марія 

o «Знавці олімпійського руху» - Крохмаль Ігор, Скоропад Наталія, Чеканський 

Євген. 

 обласних конкурсах  

o "Ерудит - 2009" – Тян Людмила (заочний тур) 

o «Голодмор 32-33 років. Народна пам’ять» - Кізілова Вікторія. 

11.Організація харчування: 

- всього харчується (кількість дітей - 667, % від загальної к-сті - 100 %) 

- в тому числі охоплено гарячим харчуванням (кількість дітей - 296, % від загальної к-сті - 

45%) 

- тільки буфетною продукцією (кількість - 371, назва закладів - ПП Мелікян, ПП Могильна) 

- 1-4 класи (загальна кількість дітей - 219 , кількість дітей - 219, 100% охоплення всіма видами 

харчування, в тому числі кількість дітей 219 та 100% - гарячим харчуванням, вартість - 3,50 

грн.) 

- пільгові категорії: дітей-сиріт - 3, 3, 100%, 3, 100%, 3,50 грн., та позбавлених батьківського 

піклування - 2, 2, 100%, 2, 100%, 3,50 грн., чорнобильців - 8, 8, 100%, 8, 100%, 3,50 грн., дітей з 

малозабезпечених сімей - 5, 5, 100%, 5, 100%, 3,50 грн. (загальна кількість дітей кожної 

категорії, кількість дітей та % охоплення всіма видами харчування кожної категорії, в тому 

числі кількість дітей та % кожної категорії - гарячим харчуванням, вартість) 

 

XII. Соціальний статус закладу 

1. Кількість багатодітних сімей - 23 

2. Неповних сімей - 111 

3. Повних сімей, де батьки створили нову сім'ю - 0 

4. Малозабезпечених сімей - 6 

5. Сім'ї, у яких батьки тривалий час відсутні - 0 
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6. Неблагополучні сім'ї - 6 

7. Кількість дітей: 

- Сиріт - 3 

- Напівсиріт - 0 

- втратили піклування батьків - 3 

- дітей-чорнобильців - 13 

- дітей із хронічними захворюваннями - 39 

8. Кількість дітей групи ризику: 

- на внутрішкільному обліку - 4 

- на обліку у службі в справах дитини - 0 

- Кількість: 

- Хлопчиків - 335 

- Дівчаток - 319 

XIII. Охоплення дітей та підлітків навчанням 

1. Кількість дітей та підлітків від 6-18 років - 654 учнів школи 

2. Навчаються: 

- в загальноосвітньому навчальному закладі - 654 учнів у школі 

- в очно - заочній школі - 0 учнів навчального закладу навчаються в очно-заочній школі 

- професійно-технічних-навчальних закладах - 19 учнів школи навчаються у професійно-

технічних навчальних закладах 

- ліцеях - 10 учнів школи навчаються у ліцеях 

- на основних відділеннях навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації - 0 учнів школи 

навчаються на основних відділеннях навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації 

3. Кількість дітей та підлітків із розумовими вадами та фізичними вадами розвитку - у школі 

відсутні діти із підтвердженими у визначеному законодавством порядку розумовими вадами. 

Документально підтверджено 12 учнів із особливими потребами. 

Із них навчаються: 

- в загальноосвітній школі - 10 

- спеціальних закладах - 0 

- не навчаються – 0 

- індивідуальне навчання - 2 

- Всього хлопчиків - 5 

- Дівчаток - 7 

XIV. Організація виховної роботи 

Сучасні технології виховання, що застосовуються в закладі – тренінги, захист проектів, творчі 

роботи. 

Профілактично-корекційна робота - діагностика, психологічний супровід, залучення до 

позанавчальних заходів, наставництво, рада профілактики загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Форми і методи патріотичного виховання - робота клубу "Зустріч", Прес-центр, робота у зонах 

наших турбот, екскурсії до Кімнати Бойової та Трудової Слави, екскурсії до історичного 

музею імені Д.Яворницького. 

Краєзнавча робота – клуб «Зустріч», екскурсії "Стежками рідного краю". 

Оздоровча робота - пришкільний оздоровчий табір із денним перебуванням, профілактичні 

бесіди із фахівцями, медичні огляди, фізкультурно-оздоровчий комплекс "Козацький гарт", 

шкільна спартакіада, робота за Програмою спільної діяльності комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області», дитячої установи смт Солоного, Солонянської центральної 

районної лікарні „ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ” на 2009 – 2012 роки. 

Робота, спрямована на саморозвиток та життєтворчість - індивідуальна робота із 

обдарованими дітьми, участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях, презентаціях творчих 

робіт, інтелектуальних конкурсах, Солонянському освітньому окрузі. 

Кількість гуртків, їх назви, охоплення ними дітей -  
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► Футбол - 30 

► Волейбол - 30 

► Стрілецький - 30 

► Малювання - 15 

► Ляльковий - 15 

► Юні інспектори руху - 15 

► Клуб "Зустріч" - 15 

► Прес-центр – 15 

► Юний декламатор – 15 

► Юні натуралісти – 15 

► Екстрім - 15 

Дитячі організації - дитяча організація "Веселкова" 

 

XV. Органи самоврядування  

1. Учнівське самоврядування (назва) – парламент  

2. Рада закладу – Олійник Юрій Олександрович 

3. Батьківське самоврядування:  

- піклувальна рада (П.І.Б. голови) – Скоропад Олена Олексіївна 

- батьківський комітет (П.І.Б. голови) – Трещов Вадим Васильович 

 

XVI. Фінансове забезпечення 

1. Затверджено кошторисом на рік: 

- на заробітну плату – 2429930,00 грн. 

- продукти харчування – 93651,00 грн. 

- оплату енергоносіїв – 222699,00 грн. 

- курсову перепідготовку педпрацівників – 9860,00 грн. 

- придбання обладнання, інвентарю – 90000,00 грн. 

- проведення ремонтів (капітальних та поточних) – 0,00 грн. 

2. Штатна чисельність педпрацівників - 59 

3. Кількість педагогічних ставок - 61,3  

4. Середня заробітна плата працівників – 1775,00 грн. 

5. Середня заробітна плата педпрацівників – 2183,00 грн. 

6. Фінансування навчального закладу з державного бюджету 

- обласного 

- місцевого бюджетів 

- позабюджетне фінансування, його джерела. 

 

XVI. Відомості про мережу 

1.Кількість класів - 28 

2.У них учнів - 659 

3. Навчаються індивідуально - 2 

4. В тому числі через хворобу - 2 


