
Робота  

освітнього закладу в 

2017/2018 

навчальному році

Вересень 2018



Вільшанська 

загальноосвітня школа            

І–ІІІ ступенів               

(опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області



Медалісти

• 1 срібна медаль –

Пироженко Анна,    

11-Б клас



ЗНО українська мова

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осіб

,

які взяли уча

сть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвітн

я школа

55 10.91 23.64 20.00 16.36 23.64 5.45

Загалом: 86 11.63 25.58 23.26 17.44 18.60 3.49



ЗНО  математика

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осіб

,

які взяли уча

сть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвітн

я школа

22 31.82 22.73 27.27 4.55 13.64 0.00

Загалом: 33 36.36 27.27 21.21 6.06 9.09 0.00



ЗНО біологія

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осіб,

які взяли учас

ть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвітня 

школа

23 13.04 34.78 43.48 4.35 0.00 4.35

Загалом: 46 6.52 39.13 43.48 6.52 2.17 2.17



ЗНО географія

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осі

б,

які взяли уч

асть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвіт

ня школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної 

ради

середня 

загальноосвіт

ня школа

32 9.38 25.00 25.00 21.88 9.38 9.38

Загалом: 48 8.33 29.17 20.83 25.00 10.42 6.25



ЗНО історія України

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осі

б,

які взяли уча

сть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвіт

ня школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвіт

ня школа

46 17.39 28.26 26.09 13.04 13.04 2.17

Загалом: 73 17.81 31.51 27.40 10.96 10.96 1.37



ЗНО англійська мова

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осіб,

які взяли учас

ть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвітн

я школа

11 36.36 36.36 27.27 0.00 0.00 0.00

Загалом: 12 33.33 41.67 25.00 0.00 0.00 0.00



ЗНО  фізика

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осі

б,

які взяли уча

сть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвіт

ня школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвіт

ня школа

3 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00

Загалом: 4 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00



ЗНО  хімія

Заклад освіти/інші категорії 

учасників*

Кількість осі

б,

які взяли уча

сть

у тестуванні

% учасників, які

не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]

Вільшанська 

загальноосвіт

ня школа І-ІІІ 

ступенів 

(опорний 

навчальний 

заклад) 

Вільшанської 

районної ради

середня 

загальноосвіт

ня школа

3 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33 0.00

Загалом: 6 16.67 33.33 16.67 16.67 16.67 0.00



Всеукраїнські  предметні олімпіади
Географія

• Драндалуш Станіслав, 8 клас, Гончаров Іван, 9 клас, 

Горячківська Олександра, 10 клас, Головко Андрій, 

11 клас

Вчитель  - Красота Олександр  Володимирович

Історія України

• Драндалуш Станіслав,  8 клас

Вчитель  - Мосінзов Анатолій Едуардович 



Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів членів

Малої академії наук України

• 1 "Вплив фітогормонів на вкорінення і ріст сенполії гібридної", Нездвецька

Дарія, учениця 11-Б класу, керівник - Макарова Олена Миколаївна, вчитель 

біології;

• 2 "Лишайники – індикатори навколишнього середовища", Самойлова

Ірина, учениця 10-Б класу, керівник - Макарова Олена Миколаївна, вчитель 

біології;

• 3 "Кульова блискавка", Гончаров Іван, учень 9-Б класу, керівник - Куклій

Наталія Борисівна, вчитель фізики;

• 4 "Леонардо Фібоначчі та золотий переріз", Лобенко Юлія, учениця 10-Б, 

керівник - Хомяк Людмила Михайлівна, вчитель математики;

• 5 "Вживання сучасних технологій для здобуття фотографій об’єктів 

зоряного неба і астрономічних явищ", Кафланова Анжела, учениця 10-Б 

класу, керівник - Куклій Наталія Борисівна, вчитель фізики;

• 6 "Радіація та її вплив на організм людини", Дульдієр Денис, учень 9-А 

класу, керівник - Куклій Наталія Борисівна, вчитель фізики;

• 7 "Перспективи вирощування кристалів", Горячківська Дарія, учениця 10-Б 

класу, керівник -Куклій Наталія Борисівна, вчитель фізики;

• 8 "Вітер як альтернативне джерело енергії", Драганов Вадим, учень 9-А 

класу, керівник - Куклій Наталія Борисівна, вчитель фізики.



Міжнародні та Всеукраїнські 

предметні конкурси та ігри



Міжнародні та Всеукраїнські 

предметні конкурси та ігри



ІІ місце зональних

змаганнях з футболу на 

призи клубу "Шкіряний

м'яч" обласної

спартакіади серед

школярів

• Команда футболістів: Коптєв Євген, Парінов
Вячеслав, Джалілов Хуршет (5-А клас);  
Жебровський Олександр, Антонов Владислав,  
Боєв Назар (5-Б клас); Драганов Олександр, 
Муратов Станіслав (7-А клас); Руденко Павло (8-Б 
клас)



Літературні твори Тетяни Бобини (учениці

9-Б класу) "Насильство моїми очима" та 

Катерини Бобини (учениці 8-Б класу)"Моя 

родина без насильства" увійшли до збірки

дитячих творів "Моя родина проти

насильства", яка була підготовлена відділом

сім´ї та оздоровлення дітей департаменту 

соціального захисту населення

Кіровоградської обласної державної

адміністрації в рамках проведення щорічної

Міжнародній акції "16 днів проти насильства"

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/5749677703425555307
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/5749677703425555307


Шкільна команда  "Рятівник"  -

переможець районного етапу

Фестивалю дружин юних

пожежників

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/3948054261069779424
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/3948054261069779424


https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/6946287629595281664
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/6946287629595281664


https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/6946287629595281664
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/6946287629595281664


Районний проект 

«Дитячий міст дружби»

Красногорівська школа

•Посилка із солодощами 

та гостинцями



Засідання РМО вчителів української мови та літератури

"Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної

інтелектуальної особистості на уроках словесності"

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2444423865467730553
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2444423865467730553


Засідання районного методичного об`єднання вчителів

початкових класів Семінар-тренінг "Впровадження

інноваційних технологій на уроках в початковій школі" 

Тренери:  Мосінзова Олена Михайлівна та Паламарчук 

Вікторія Миколаївна

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2104371112412242084
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2104371112412242084
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2104371112412242084
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7702388167389572259/2104371112412242084


Косметичні ремонти  корпусу №1,№ 2

Батьківські кошти



Гурткова робота

краєзнавство

музично-театральний

умілі руки

юні дослідники біорізноманіття

юний кібернетик



Групи продовженого дня

Учні 

1-х класів

Учні               
2-4 класів, 

які 
потребують 

підвозу



Харчування учнів

Безкоштовне 

харчування

(1 раз)

Кошти 
селищної ради:

учні 1-4 класів 
не пільгових  

категорій,

діти учасників 
АТО  

Кошти районної 
ради: 

малозабезпечені

діти-сироти

інклюзія

Батьківська плата:

сніданок 

обід



Підвіз учнів

3 маршрути



Невирішені питання на часі… 

 заміна вікон корпусів №1 і №2;

 перекриття дахів корпусів;

 перефарбування внутрішніх стін 3-го 

поверху корпусу №1;

 утеплення стіни корпусу №2;

 оснащення кабінетів, майстерень,  стадіону 

школи та спортивної зали сучасними 

засобами навчання;

 ремонт внутрішніх туалетів корпусу  №1;

 заміна димової труби корпусу №2



Дякую за  увагу!


