
 

Комунальний заклад освіти 
“Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради  
Дніпропетровської області” 

Пріоритетні напрямки в роботі  
педагогічного колективу школи 

 забезпечення у навчально-виховному процесі 
особистісно-орієнтованого підходу до 
розвитку індивідуальності учнів  
 впровадження нових освітніх технологій на 

всіх ступенях навчання, забезпечення 
конкурентноспроможних знань 
 пошук, навчання, виховання та розвиток 

творчого потенціалу учнів 
 впровадження принципів громадсько-дер-

жавного управління навчального закладу 
 застосування комп'ютерної підтримки при 

проведенні уроків із усіх базових навчальних 
предметів, шкільних олімпіад 
 забезпечення соціального розвитку особис-

тості учня в умовах профільної диференціації 
та інтеграції освіти 
 формування інноваційного стилю управлін-

ської діяльності, гармонізації стосунків між 
учасниками навчально-виховного процесу 

 

 
 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 
 
2005 рік – Шинкевич Ліза, малюнок у збірці «Собори наших 

душ» 

2006 рік – Соляннікова Лілія, малюнок у збірці «Малюють 

діти Дніпропетровщини» 

- Явдошляр Юлія, призер обласного туру конкурсу 

ім.П.Яцика 

2007 рік – Янчук Діана, малюнок у збірці «Собори наших 

душ» 

- Явдошляр Юлія, призер обласного туру конкурсу 

ім.П.Яцика 

2008 рік – Парфенчук Настя, номінант обласного конкурсу 

шкільних творів образотворчого мистецтва «Він боровся і 

страждав за Україну»  

– Давидова Олена, номінант обласного конкурсу шкільних 

творів літературного мистецтва «Він боровся і страждав за 

Україну» 

- Антонюк Ліза, переможець обласного конкурсу «Податки 

очима дітей» 

– Кізілова Вікторія, призер Всеукраїнського конкурсу 

«Голодомор 1932-1933 рр. Пам’ять народу» 

2009 рік - Циганок Олег, призер (ІІ місце) обласного туру 

олімпіади з хімії 

– «Зелена команда», учасник зонального туру фестивалю 

екологічних агітбригад 

- Макаренко Євгенія, Хрипко Альона – номінанти обласного 

конкурсу науково-дослідницьких робіт з екології 

2010 рік -  Циганок Олег, призер (ІІІ місце) обласного туру 

олімпіади з хімії 

- Лисенко Аліна, учасниця обласного туру конкурсу 

ім.П.Яцика 

– команда «ЮІР», призер (ІІІ місце) обласних змагань 

2011 рік -  Крещик Сергій, призер (ІІІ місце) обласного туру 

олімпіади з хімії 

 
 

Характеристика педагогічного колективу
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ФАКУЛЬТАТИВИ ТА СПЕЦКУРСИ для учнів 8-11 класів 
 «Основи створення презентацій» 

 «Хімічний експеримент» 

 «Основи генетики» 

 «Українське ділове мовлення» 

 Креслення 
 серія спецкурсів з навчальних предметів по підготовці до ЗНО 

Творча співпраця із провідними навчальними 
закладами Дніпропетровська 

 Дніпропетровський державний аграрний університет 
 Український державний хіміко-технологічний університет 
 Національний гірничий університет 
 Дніпропетровський філіал Київського національного інституту 

культури та мистецтва 
 Дніпропетровський національний університет 
 Дніпропетровський транспортно-економічний коледж 
 Дніпропетровський професійний ліцей харчових технологій 

Вступ до ВУЗу за профілем
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продовжили навчання

ДОПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ  

(класи з поглибленим вивченням окремих предметів) 
 

8А клас 
 

9А клас 
 

9Б клас 
 

біологія 
українська  

мова 

історія  
України 

хімія 

історія України 
математика 

ПРОФІЛЬНЕ 
НАВЧАННЯ

10А клас

з поглибленим 
вивченням предметів

історія України

українська мова

10Б клас

Інформаційно-
технологічний

інформа-тика

технології

10В клас

Біолого-хімічний

біологія

хімія

11А клас

природничий

біологія

хімія

11Б клас

Суспільно-
гуманітарний

історія

11В клас

технологіч-ний

технології



 

 

 

 

 

 

  

 



 

Інформаційний 

 сайт школи 

www.solone01.ucoz.ru 

solone01@yandex.ru 

 

Напрямки 

використання 

ІКТ 

Адміністративно-

управлінська діяльність 

Підготовка та проведення 

педагогічних та 

методичних рад 

Моніторингові 

відстеження 

Проведення шкільного та 

районного турів олімпіад, 

творчих та інтерактивних 

конкурсів  

 

Психодіагностика 

Заняття курсів ІКТ, 

«INTEL», «Цифрові 

технології». 

Робота шкільного 

Прес-центру Загальношкільна 

база даних, база 

даних «Здоров’я» 

Організація роботи 

шкільних сайтів в 

мережі Інтранет та 

Інтернет 

Нормативно-правове 

забезпечення 

Проведення 

уроків, підготовка 

учнів до ДПА, 

ЗНО 

http://www.solone01.ucoz.ru/
mailto:solone01@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Предмети, які викладаються в освітньому окрузі: 
Українська мова та література, математика, біологія, 

інформатика, фізика, історія, хімія, іноземна мова 

Моніторингові  

відстеження  

в школі 

Організація  

профільного  

навчання в школі 

Швидка методична  

допомога вчителям  

початкової ланки 

Впровадження ІКТ в  

навчально-виховному процесі  

та адміністративно-

управлінській роботі 



 

Інваріантна частина 

ІКТ 
 

Тести, електронні 

атласи, електронні 

підручники, 

презентації, проекти,  

моделювання 

тощо 

ДПА ЗНО Вступні 

іспити 

Формування цілісного світогляду учнів 

Внутрішкільний сайт 

школи 

www.solone01.ucoz.ru 

solone01@yandex.ru 

 

Нормативно-правове 
забезпечення 

 

Урок

(основні етапи)

Актуалізація 
опорних знань

Контроль і корекція 
знань та умінь

Вивчення нового 
матеріалу

Закріплення 
вивченого матеріалу

Узагальнення та 
систематизація 

вивченого матеріалу

Домашнє завдання

Позакласна робота

Гурткова робота

Предметні тижні (брейн-
ринги, КВК, вікторини, 

інтелектуальні конкурси)

Навчальні екскурсії, 
туристичні походи

Наукові товариства учнів

Робота з 
обдарованими 

дітьми

Випуск шкільної 
малотиражної 

газети

Участь у олімпіадах, 
творчих та 

інтерактивних 
конкурсах

Проектна 
діяльність

Науково-
дослідницька 

робота

Варіативна 
частина

Факультативи

Спецкурси

Курси за 
вибором

Індивідуальні 
заняття

http://www.solone01.dp.ua/
mailto:solone01@yandex.ru


 
 
 

   
 

 

 
  

Загальні збори НДТУ 

Керівник НДТУ 

Пушко Інна Володимирівна 
Заступник директора школи з навчальної роботи 

Керівник 

історико-

архівної секції 

Макієвська 

Тамара 

Юріївна 

Керівник  

секції 

мистецтва 

Строменко 

Дар'я  

Сергіївна 

Керівник 

моніторингової

секції  

Бондар  

Олена 

Миколаївна 

Керівник 

екологічної 

секції  

Лаврінець  

Ольга 

Олександрівна 

Керівник 

літературно-

лінгвістичної 

секції  

Папченко 

Ірина 

Сергіївна 

Історико 
- архівна 

секція 
"Олімп" 

 

Літературно- 
лінгвістична 

секція  
"Світанок" 

 

Секція  
мистецтво
знавства 

"Муза" 
 

Моніторингова 
секція 

"Діагональ" 

Екологічна 
секція 

"Струмок" 
 

Митрофанов М. 
Євпак С. 
Москаленко Ю. 
Івасик А. 
Кремінь І. 
Лопухова В. 
Богун В.  
Шевчук М. 

 

Кучеренко І. 
Лисенко Є. 
Колосова А. 
Богатчук І. 
Валява А. 
Генінг Т. 
Золота Є. 
Кіприч А. 
Макаревич З. 
Некрасова Д. 
 

Міщенко О. 

Крещик С. 

Федорук О. 

Пирлик А. 

Щукіна Н. 

Шепілов Я. 

Богатчук І. 

Лященко Ю. 

Васік А. 
Запорожець А. 
Гетте О. 
Петренко А. 
Ткач К. 
Ляпчук К. 
Пригожина А 
Корнєєва К. 

Янчук Д. 

Богун М. 
Дмитренко Т. 
Лучко А. 
Коломоєць І.  
Тисячник В. 
Таранець Т. 
Гречана Ю. 
Циганок О. 
Явдошляр Ю. 

 



 

 Модель співпраці  
вчителів, батьків та учнів  

Психолого-педагогічна освіта 

Участь батьків у організації 

навчально-виховного процесу 

Участь батьків в управлінні 

навчально-виховним процесом 

Класні батьківські 
збори 

Батьківський 
всеобуч 

Допомога батьків в 
організації позаурочних 

заходів 

Сімейні 

свята 

Відкриті уроки 

для батьків 
Дні творчості 

батьків та дітей 

Робота в раді 
школи, класу 

Робота в 

піклувальній раді 

Робота в батьківському 

комітеті 

організаційні 
 

тематичні 

підсумкові 
 

Батьківський 

університет 

Аукціон прийомів 

сімейного виховання 

Індивідуальна 

робота 

Диспути, рольові 

ігри, тренінги 

Клуб батьків 

Конференції з досвіду 

сімейного виховання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


