
Моніторинг участі учнів початкових класів 

в інтерактивних конкурсах 

Результати районних олімпіад  

і конкурсів 
Українська мова: І місце – Габор Кирило,  

                    ІІ місце – Строменко Валерія. 

Математика: І місце – Габор Кирило,  

                     ІІІ місце – Строменко Валерія. 

Строменко Валерія – переможець ІІ етапу 

конкурсу знавців української мови імені 

П.Яцика, та учасник обласного етапу.  

    Всеукраїнський конкурс вікторин 

"Знавець олімпійського спорту": ІІ 

місце – Габор Кирило (4А клас)., ІІІ 

місце – Пікінер Олександра (3А клас).  

 

     Вчителі-майстри опорної школи 

 Голуб Людмила Олександрівна 

 Тищенко Тетяна Григорівна 

 Лугова Олена Георгіївна 

 Олех Любов Іванівна 

 Кулик Любов Вікторівна 

 Бугрієнко Валентина Іванівна 

 Зеленіна Оксана Вадимівна 

 Бакуменко Валентина Василівна 

 Болдирева Людмила Михайлівна 

 Скулінець Галина 

Володимирівна 

 Ніколіна Ольга Ми-

колаївна 

                 

                   
                   Методична рада опорної школи 
Шерстюк Наталія Олександрівна – директор школи 

Миргородська Любов Миколаївна – керівник опорної школи, за-

ступник директора школи з НВР 

Бугрієнко Валентина Іванівна – керівник методичного об’єднан-

ня вчителів початкових класів 

Пирлик Світлана Георгіївна – практичний психолог 

Творча група опорної школи 
Тищенко Тетяна Григорівна – вчитель початкових класів 

Олех  Любов Іванівна – вчитель початкових класів 

Скулінець Галина Володимирівна – вчитель початкових класів 

Комунальний заклад освіти 

“Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Солоне 

2015 рік 

                  52400 

Дніпропетровська область 

     Солонянський район 

            смт. Солоне 

       вул. Шевченка, 33  

Телефон: (056) 692-14-94  

Телефон: (056) 692-17-58 

e-mail: s.sh01@yandex.ua 

   Сайт: kzosolone1@at.ua  

Засоби художньо-

естетичного циклу 

Директор школи Керівник  

опорної школи 

Навчальна і  

позанавчальна діяльність 

Психолого-інформаційний 

супровід  

навчального процесу 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 

Програма соціальної 

адаптації учнів 

Вчителі-майстри  

опорної школи 

Солонянська  

СЗШ №1 

Найпопулярніший інтерактивний конкурс 

у 2013-2014 навчальному році
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Ефективні умови навчально-виховної взаємодії: 

 цілісність і системність навчально-виховного процесу; 

 гуманність навчально-виховної взаємодії; 

 особистісна спрямованість навчання і виховання; 

 дієва співпраця вчителів; 

 узгодженість вимог школи і сім’ї до виховання дитини. 

 
 

 

 

Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 є закладом нового 

типу, який постійно працює над впровадженням інноваційних форм 

реалізації освітніх, педагогічних і управлінських технологій, в результаті 

чого відзначається позитивна динаміка росту рівня навчально-виховних 

досягнень учнів, підвищення рівня фахової компетентності педагогічних 

працівників, зростання рейтингу закладу серед інших шкіл району. 

У 2014 – 2015 навчальному році в школі навчається 616 учнів, 

об’єднаних у 28 класів.  Початкових класів – 250 школярів.  

Вчителі початкових класів компетентні у використанні інформаційно-

комунікаційних технологій. Усі вони пройшли навчання за програмами 

Intel «Навчання для майбутнього» та «Цифрові технології», про що 

мають відповідні сертифікати. Троє педагогів пройшли курсову 

перепідготовку в ДОІППО на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів з викладанням ІКТ технологій. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Саме вчитель початкових класів, за умови якісної професій-

ної підготовки, спроможний упродовж чотирьох років співпраці 

з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, 

вибудовувати виховний процес на засадах особистісно-

орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потен-

ційні можливості вихованця. 

 

Освіта: вища – 10 вчителів, неповна вища – 2 вчителі.  

Кваліфікаційна категорія: вища – 10, спеціаліст – 2.  

Педагогічне звання:  

«Старший учитель» - 5, «Учитель- методист» –  4.  

Нагрудні знаки: «Василь Сухомлинський» – 1,  

«Відмінник освіти України» – 5 педагогів.  

Кадрове забезпечення 

 

Навчально-виховний процес забезпечено 11 навчальними 

кабінетами для учнів 1-4 класів, бібліотекою, спортивною 

залою, ігровою кімнатою, двома спортивними майданчиками 

Матеріально-технічне забезпечення 

 

Наявність чотирьох комп'ютерних кабінетів, один із яких 

призначений для викладання інформатики в початкових 

класах. Комп’ютерною технікою  забезпечений кабінет ху-

дожньо-естетичного циклу для уроків музики  

Комп'ютерне забезпечення 

 

У районному педагогічному ярмарку представлено колекти-

вні роботи вчителів початкових класів «Декада початкових 

класів» та «Шкільне методичне об’єднання вчителів почат-

кових класів», де здобули  високу оцінку та стали лауреата-

ми обласного ярмарку із врученням  диплому;  

індивідуальні творчі роботи вчителів  

Творчі напрацювання 

 
 Методична допомога вчителям  

початкової ланки району 

Основні функції опорної школи 

 

М е т о д и ч н а 

І н н о в а ц і й н а  

 Н а в ч а л ь н а  

Сприяти становленню педагогіч-
ної майстерності молодих та ма-
лодосвідчених учителів, підви-
щення педагогічної компетенції  

 

Можливість розвитку потенціа-
лу опорної школи та залучення 

до професійного росту  
заклади району  

Надання методичної та консуль-
таційної допомоги вчителям 

району у розробці освітньої та 
самоосвітньої діяльності  

Підвищенні рівня фахової  
майстерності  

молодих вчителів 

Творчі майстерні Творчі групи 

Дні відкритих дверей 

Консультативно- 

навчальна робота 

Педагогічний міст 

(дистанційна форма 

Сторінка шкільного 

сайту 

Педагогічні вистав-

Лекторій для батьків 

Постійно діючі форми 

Відкриті уроки і поза-

класні заходи 

Експрес-інформації 

«Радимо, пропонуємо 

запрошуємо» 

 

Семінар-тренінг  

«Шлях до себе. (Тренінг 

особистісного зростання)» 

 

Декада  

початкових класів 

 

Банк даних молодих та 

малодосвідчених вчителів 
 

Семінари-презентації 

 
 

Методичні діалоги  

«Моя творча знахідка» 

Епізодичні форми 


