
 

Річний звіт директора школи за 2020 рік 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  

Уманської міської ради Черкаської області 

З 2016 р. у зв’язку з упровадженням у Черкаській області цільової 

програми «Інноваційні школи Черкащини», затвердженої рішенням Черкаської 

обласної ради після проведеного конкурсного відбору навчальних закладів 

області, Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  стала учасником 

програми як школа національно-патріотичного виховання, де враховувались 

традиції поглибленого вивчення суспільних дисциплін, фізичної культури, 

досліджень в галузі історичного краєзнавства, народно-прикладного мистецтва, 

особливий акцент на туристичну, спортивну, військову підготовку.  

Робота колективу здійснювалася відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, яка визначала найбільш 

актуальним завданням в умовах викликів та загроз, кардинальних змін у 

політичній, економічній, соціальній сфері громадсько-патріотичне, духовно-

моральне, військово-патріотичне виховання на ідеях гуманізму, соціального 

добробуту, демократії свободи, толерантності. 

Метою інноваційної роботи є формування свідомого громадянина 

України на ідеях відповідальності, готовності до змін та виконання обов’язку із 

захисту  незалежності та територіальної цілісності України. Засобами 

навчальної діяльності, позаурочних виховних заходів, всім порядком 

організації освітнього процесу передбачено завдання щодо формування 

цінностей: 

- повага до національних символів, прав людини; 

- участь у громадсько-політичному житті на ідеї верховенства права 

поваги до захисту. 

- толерантне ставлення до представників інших культур. 

- готовність захищати суверенітет, територіальну цілісність України. 

Інноваційна діяльність упродовж всіх етапів передбачала насамперед 

створення групи однодумців-педагогів  - агентів змін, переконання колективу в 



 

необхідності інноваційної діяльності, формування інформаційної культури 

учасників освітнього процесу. 

Ключовою ланкою є зміна, удосконалення системи управління, 

інформатизації діяльності адміністративно-управлінської ланки, залучення до 

прийняття, впровадження управлінських рішень учителів, батьків, учнів на 

етапі збору, аналізу інформації, висування гіпотез, моделювання. 

Комп’ютеризація дозволила оптимізувати організацію комунікацій – 

передачу, придбання педагогічного досвіду, методики викладання наук, 

навчальної літератури, збір інформації, моніторингу освітнього процесу. 

Адміністрація школи з 2016 р. забезпечена двома ПК та 3 ноутбуками, ведеться 

та систематично оновлюється сайт школи, сторінка у Facebook, для зворотнього 

зв’язку працівників створено інформаційну сторінку. 

Управління створює умови для інноваційної діяльності: нормативно-

правові, організаційно-управлінські, соціально-психологічні. 

Головні ланки управлінського циклу: аналіз – планування – організація – 

контроль, регулювання, аналіз результату. Завдання управління – 

стимулювання ризиків, підтримка ініціатив, створення атмосфери 

інноваційного середовища, ресурсне забезпечення. 

Умови інноваційного управління: демократизація, гуманізація освітнього 

процесу залучення учасників освітнього процесу до експериментально-

дослідницької діяльності, створення системи стимулювання до реалізації 

педагогічних нововведень шляхом атестації, щорічної грошової винагороди, 

встановлення інноваторам 20% надбавки до посадового окладу. 

Організація роботи, в тому числі шляхом делегування повноважень, 

мотивація як шляхом матеріального стимулювання, так і можливостями 

кар’єрного росту, піднесення почуття власної значущості. 

Школа співпрацює з вищими навчальними закладами: УДПУ 

ім.П.Тичини, УНУСом, гуманітарно-педагогічним коледжем ім.Т.Г.Шевченка. 

Організовано психолого-педагогічний супровід, навчання з науково-

теоретичного ознайомлення з основами експериментальної діяльності. 



 

Вироблена система підвищення фахового рівня суб’єктів інноваційного 

процесу, формування інноваційної культури, в тому числі уміння підбирати 

альтернативи, йти на ризик. 

Протягом 2016-2020 рр. поступово проходили зміни в технології 

управління – удосконалювалися та формувалися нові форми, методи, прийоми, 

зокрема технологія проектування, планування, прийняття управлінських 

рішень, PR технологій, методи - вербальні, дослідницькі, ілюстративно-показні, 

діалогічного спілкування, створення бази даних освітнього процесу на основі 

цільового підходу, психологізації управління, моделювання структури 

управління з врахуванням рухливої структури горизонтальних зв’язків, 

рефлексивної діяльності. 

При здійсненні контролюючих функцій важлива діагностична, 

організаційна, виховна, психолого-педагогічна складова, психологізація 

управління, самоаналіз педагога, пошук і апробація моделей, організація 

системи підвищення кваліфікації педагога. 

Метою управління в школі є створення умов для реалізації кожною 

дитиною права на отримання освіти з урахуванням його схильностей і 

можливостей. У центрі управління - діяльність, у якій її суб'єкти шляхом 

аналізу, мотивації, планування, організації, керівництва та контролю 

забезпечують організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків та її 

спрямованість на досягнення освітніх цілей і цілей розвитку школи.  Основу 

управлінської діяльності школи №3 складають принципи стратегічного 

менеджменту: 

1. Принцип поваги та довіри до людини. 

2. Принцип цілісного погляду на людину. 

3. Принцип співпраці. 

4. Принцип соціальної справедливості. 

5.Принцип особистісного стимулювання. 

6. Принцип колективного прийняття рішень. 

7. Принцип делегування повноважень. 



 

8. Принцип консенсусу. 

На розв’язання цих завдань і спрямована управлінська діяльність 

адміністрації Уманської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Уманської 

міської ради Черкаської області. З цією метою ми здійснюємо ряд 

взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення фахової 

майстерності вчителя та творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, 

а саме: 

• поповнення банку інноваційних ідей у науково-методичній роботі школи; 

• формування спільних професійних позицій суб'єктів освітньої діяльності; 

• розробка програм та планів науково-методичної діяльності в навчальному 

закладі; 

• створення моделі науково-методичної роботи з формування творчої 

особистості здобувача освіти; 

• формування психологічної та методичної готовності педагогів до 

практичної реалізації науково-методичної проблеми школи; 

• сприяння підвищенню професійної компетентності педпрацівників з метою 

впровадження інноваційних технологій в освітню систему навчального закладу; 

• розвиток проектної діяльності у науково-методичній роботі закладу; 

• здійснення науково-методичного забезпечення профільного навчання; 

• сприяння результативності роботи з обдарованою учнівською молоддю; 

• створення умов для використання нестандартних, інноваційних форм 

науково-методичної роботи навчального закладу. 

Одним із напрямів роботи школи, який уможливлює забезпечення 

результативності з питань впровадження інноваційних технологій в закладі, є 

методична робота. 

На педагогічних радах систематично вивчаємо нормативні документи, що 

презентують інноваційну діяльність. Тому намагаємося змінювати підходи до 

підготовки та проведення засідань педрад, які все частіше проходять в 

інтерактивному режимі і з мультимедійним супроводом. Крім цього 

впроваджуємо такі нетрадиційні форми методичної роботи як: «круглі столи», 



 

семінари, конференції, диспути, ділові ігри тощо. На таких зібраннях 

педагогічні працівники мають змогу ознайомитися з кращими зразками 

педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами освітнього 

процесу, які виходять за межі усталених стереотипів. 

Постійно оновлюється методична література з впровадження та 

використання інноваційних технологій у науково-методичній роботі 

педпрацівників. Педагоги працюють над узагальненням власного досвіду і 

систематизують напрацьовані ними матеріали у тематичні папки 

(загальношкільні напрацювання; досвід ШМО; матеріали вчителів-

предметників, вчителів початкових класів; напрацювання класних керівників). 

Впровадження та організація дистанційного навчання змусила педагогів 

досить швидко опанувати та використовувати у своїй роботі такі Інтернет 

платформи: Classtime, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Dojo. Ці ресурси 

допомагають проводити онлайн-уроки, публікувати та зберігати теоретичний 

матеріал для самостійного вивчення та повторення, створювати тестові, 

самостійні та контрольні роботи для узагальнення та систематизації знань 

здобувачів освіти, вести облік виконаних учнями робіт та оцінювати їх тощо. 

Вчителі природничо-математичного циклу працюють над впровадженням 

в освітній процес Інтернет-ресурсів (напр. Phisics Education Technology 

використовують для віртуального моделювання експериментів у процесі 

навчання), хмарних технологій та мобільного навчання (проведення 

віртуальних дослідів), бонусної системи оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти, мультимедійних (використання можливостей 

мультимедійної дошки, електронних датчиків, проектора тощо) та проектних 

технологій. 

Досить частим є використання технологій Stem-освіти (віртуальні 

лабораторії, програми-симулятори, веб-квести, інтернет-турніри тощо).  

Інтернет-портал Vchy.com.ua, де учні в інтерактивній формі виконують 

математичні завдання. Ресурс дозволяє відтворити індивідуальну роботу 



 

вчителя з кожним учнем, підбирає персональні завдання і рівень складності, 

відстежує успіхи і хвалить учнів. 

Важливу роль у становленні інноваційної школи займає кафедра історії, 

робота якої направлена на розвиток навчального закладу, підвищення його 

авторитету та конкурентоздатності в системі освіти. 

На першому плані у вивченні суспільних дисциплін - вироблення навичок 

наукового сприймання історії,  збір й аналіз матеріалу, який надходить з різних 

джерел і критичне використання, вибір різних версій,  тлумачення їх, вміння 

відрізняти факти від вимислу, викривати стереотипи, шаблонність. Акцент на 

творчу імпровізацію вчителя, уміння відкривати, розробляти, удосконалювати, 

застосовувати творчі пізнавальні завдання, організовувати групові форми 

навчання, на основі педагогіки співробітництва – творчий процес учителя, 

акцент на соціальні проблеми людства, пріоритет дослідної діяльності, різні 

можливості сильного і слабкого учня. 

Історичні мандрівки, реконструкція, складання хронології, подання 

матеріалу в комплексі «діалогу культур», поєднання з матеріалами літератури, 

образотворчого мистецтва, музики, географії. 

Під час проведення уроків, у позакласній роботі з предмету 

використовуються інтерактивні методи навчання, під час яких вчителі 

взаємодіють з учнями як наставники. Робота в групах, презентації, виконання  

практичних завдань, метод перевернутого уроку, використання навчальних 

фільмів, для перевірки навчальних досягнень використовують 

LearningApps.org, Classtime, Kahoot. У позакласній роботі проведені заходи: 

«Молодь зберігає пам’ять», «Українська кухня: минуле і сьогодення», «Умань 

та Черкащина в роки революції 1917-1921 р.р.», семінар «Гуманітарне право у 

релігіях», «Свято Покрови», туристично-краєзнавчий проект «Чумацьким 

шляхом Уманщини», відвідування пам’яток малої Батьківщини, тематичні 

уроки-екскурсії по м. Києві (Бабин Яр, Музей ІІ  Світової війни, Київська Русь, 

Центральна рада), м. Львову (ЗУНР, Княжа доба, Личаківське кладовище, Львів 

– середньовічне місто) для учнів історичного профілю. 



 

У школі функціонують кабінети української мови і літератури, кабінет 

«світлиця українського слова», вони обладнані телевізорами та комп’ютерами, 

використовуються Інтернет-платформи, проекти – «Хмари знань», 

«Монополія», «Мовні бої». 

Проводяться тематичні заходи до тижня української писемності та мови, 

квести, інтерактивні заходи «Нестор Літописець – блогер XII ст.», «Слово і 

значення», фестиваль інсценівок за творами Тараса Шевченка, літературне 

дослідження  «Умань і письменники». 

На уроках географії використовуються прийоми: «Знайди помилку», 

«Біла карта»; змішане навчання. Команда школи «П’ятий  океан» взяла участь в 

географічному турнірі на базі УДПУ серед студентів, а вчитель географії 

Гаврилова А.В. - у конкурах «Не конкурс», «Вчитель року», «Відчайдушні 

вчителі», участь в ГТТ, зйомки відеоуроків для дистанційного навчання. 

Учителі 1-4 класів для навчальних занять використовують навчально-

освітню систему «КМ Медіа – ED Profi», яка включає понад дві тисячі відео та 

анімаційних роликів до семи освітніх галузей, мультимедійну систему ED 

PROFI, що дозволяє проводити уроки з демонстрацією, автоматизацію системи 

виявлення помилок, організацію індивідуальної та колективної роботи, сприяє 

формуванню індивідуальної траєкторії знань учня. 

Завдяки використанню інноваційних технологій музичне мистецтво 

відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу, 

музика стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а 

уроком мистецтва, коли розвиваються психічні процеси: сприйняття, мислення, 

пам’ять, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення. 

Інформаційні технології дозволяють комплексно використовувати на уроках  

музики текстову, звукову, графічну, відеоінформацію, поєднання музики, 

літератури й образотворчого мистецтва, комп’ютерної грамоти.  

На уроках використовуються прийоми: навчання «Мікрофон», 

«Ланцюжок», «Коло», «Аукціон», «Асоціаційний кущ», «Навчаючи - вчись», 

казкові сюжети, театралізовані ігри, ігри змагання «Голосно - тихо», «Швидко - 



 

повільно», «Вгору - вниз», «Луна», уроки-концерти, інтерв’ю, урок – захист, 

урок – подорож. 

Уроки мистецтва сприяють розумінню світу в художніх образах, 

розвивають емоційну сферу. 

Серед творчих проектів – дослідження архітектурних стилів храмів 

Уманщини, історії вулиць, слайдові композиції «Парки нашого міста». 

Учні брали участь у регіональних олімпіадах з мистецтва на базі УДПУ 

ім.П.Тичини, в декоративному оздобленні приміщень школи. 

Учителі природних дисциплін моделюють життєві ситуації, проводять 

досліди з використанням теплиці, дошки, макетів, таблиць, експонатів. 

На уроках української мови, зарубіжної літератури, англійської мови, 

створюються мовленнєві ситуації, складаються діалоги, спілкування «Питання - 

відповіді», виконуються творчі завдання, практикується інсценізація 

прочитаних творів, складання діалогів, написання висловлювань. 

Базою для навчання та практичних занять, виховання екологічної 

культури інтродукції фенологічних спостережень щодо морфологічних 

особливостей росту і розвитку дерев, адаптації рослин, трав’яних видів - є 

теплиця та земельна ділянка, сад. На уроках іде формування здорового способу 

життя на основі  спілкування з природою, знання лікарських рослин та рослин-

символів України, сприяння зростання продуктивності загальної праці людини і 

формування екологічного стилю мислення, культури праці, згуртування 

колективу, бережливого ставлення до природи, рідного краю. 

Традиція випускників багато років поспіль - висаджувати троянди, 

дерева, квіти на закінчення школи. 

Варіативною складовою враховано індивідуальні особливості та інтереси 

дітей, спортивна спеціалізація конкретних учителів (7 викладачів фізичного 

виховання), наявність спортивної бази, співробітництво з ДЮСШ. 

Використовується система нарахування «бонусних балів» - нові підходи в  

оцінюванні навчальних досягнень, формування на уроках інформаційно-

комунікаційної компетентності, екологічної, громадянської та соціальної – 



 

здатність до організації гри, поважати суперника, здобувати перемогу чесним 

шляхом, толерантність, нівелювання конфліктних ситуацій, ініціативність, 

формування лідерських якостей, планування та організація спортивних 

проектів, максимальне розкриття особистісних фізичних здібностей і задатків 

дитини, інтересів до нових видів спорту, фізичних навантажень, навичок 

здорового способу життя. 

Інноваційна діяльність вимагає кардинального оновлення, поповнення 

навчально-матеріальної бази, створення нового гнучкого освітнього простору, 

освітнього дизайну, а отже, посилення вимог  до фінансування закладу, 

оснащення кабінетів, використання новітніх технологій, забезпечення педагогів 

засобами ІКТ, посібниками, приладдям, створення комфортних санітарно-

гігієнічних умов, придбання спортінвентарю, канцтоварів, переобладнання 

шкільної їдальні тощо. 

За рахунок державних коштів за програмою НУШ, благодійних внесків 

повністю переоснащено кабінети початкової ланки одномісними партами, 

стільцями, шафами, дошками,  засобами ІКТ, телевізорами (344 комплекти парт 

та стільців, 21 шафа, 5 стінок). Встановлено 3 мультимедійних системи в 

кабінетах фізики, біології, хімії, отримано оснащення для обладнання кабінетів 

географії, математики та другого кабінету фізики інтерактивними дошками, 

мультимедійною системою, приладами, посібниками, обладнанням. 

Відповідно до програми інноваційного розвитку за рахунок міського 

бюджету, спонсорів за 4 роки придбано 8 комп’ютерів, 49 ноутбуків, що 

дозволили доукомплектувати два діючих кабінети інформатики та створити 

третій. 

Завершено створення мережі Інтернет. 

Замінено 16 вікон у рекреаціях школи, у частині кабінетів - лінолеумне 

покриття. За кошти міського бюджету встановлено пожежну сигналізацію. 

Частково ремонтувався дах, опалювальна система, каналізація, внутрішні 

санвузли, замінено освітлення в актовому та спортивному залах, частині 

класних, підсобних приміщень. 



 

У кабінетах, коридорах, сходових маршах з’явились нові картини, 

малюнки, стенди, ідея яких навіяна виїзними семінарами директорів 

інноваційних шкіл у навчальних закладах  Горішніх Плавнів,  Києва, Боярки. 

Для зручності учнів встановлено лавки (22) в коридорах, в три кабінети 

придбали 92 офісних стільці, реконструйовано 200 крісел актового залу, сцену, 

встановлено жалюзі в 15 кабінетах. 

На території школи, що становить 2,65 га, в належному стані 

підтримуються футбольні поля, гімнастичне містечко, волейбольні, 

баскетбольні майданчики, дитяча площадка «Кока-кола». 

Створено та оновлюється тюльпанові алеї, розарії, дендрарій, плодовий 

сад, газонне покриття, теплиця. 

Проте наявний рівень матеріального забезпечення, навчальна база, дизайн 

не можуть задовольнити вимоги до сучасної  освіти, особливо зі зменшенням 

фінансування, надходження благодійних внесків в умовах COVID-19. Певні 

надії  дає участь школи в проекті «Спроможна школа», що передбачає  

співфінансування міського та державного  бюджетів. Проектом передбачена 

кошторисна документація реконструкції даху, стін, східців, заміна решти 

старих вікон, дверей приміщення на суму 10775220 тис. грн. Крім того, школа 

взяла участь в конкурсі відбору  проєктів «Регіонального розвитку» в рамках  

угоди про фінансування «Програми підтримки секторальної політики» проєкт. 

«Підтримка регіональної політики України за кошти ЄС», а також в конкурсі 

«Modern smart school». 

Відповідно до робочого проекту «Капітальний ремонт фасаду і покрівлі 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3» передбачено 

встановлення нових вікон, вітражів, дверей, шпаклювання та пофарбування 

фасаду з утепленням стіни, облицювання ганків, встановлення пандусу та 

огородження ганків, кардинальне перекриття даху, реконструкція цоколів, 

встановлення віконних грат. 



 

У програму розвитку міського бюджету передбачено виділення на умовах 

співфінансування 3232566 грн на капітальний ремонт приміщення школи на 

2021 рік. 

Для придбання електронних, аудіо засобів навчання перемогли в конкурсі 

благодійної організації «Благодійний фонд сучасне село та місто» в програмі 

«Європейське місто XXІ сторіччя 2020 р.». 

У школі функціонує 3 навчальних кабінети інформатики, кожен з яких 

забезпечений комп’ютерними та технічними навчальними засобами, а 

насамперед, телевізорами, інтерактивними дошками, проекторами для 

полегшення сприйняття візуальної інформації. 

Один із кабінетів забезпечує вивчення інформаційних технологій для 

початкових класів, інші - для середньої та старшої школи. 

У сучасних умовах навчання існує потреба у якісному доступі до даних, 

які знаходяться в мережі Інтернет. Щоб вирішити цю проблему, було 

переглянуто концепцію існуючої локальної мережі в навчальному закладі. Тому 

кардинально змінено всю мережу, поділено на сектори, відокремлено від 

адміністративних кабінетів, врівноважено швидкість. Ці дії призвели до 

підключення усіх навчальних, технічних та адміністративних кабінетів до 

стабільної, якісної мережі Інтернет. 

За період 2016-2020 років у навчальному закладі було встановлено: 

1. Три навчальних комплекси (кабінети хімії, біології та фізики), до 

складу яких входять ноутбук та інтерактивна дошка з проектором, а також 

наочні прилади та матеріали з відповідних предметів. 

2. З 2018 року створено для старшої та середньої ланки кабінет 

інформатики, який оснащений 12-ма ноутбуками. 

3. В існуючих кабінетах інформаційних технологій було оновлено у 

2016 році – 8 ПК, у 2019 – 5 ПК, у 2020 – 2 ПК. 

4. З початком впровадження НУШ початкову школу було забезпечено 

новими ноутбуками, зокрема у 2018 – 7, 2019 – 3, 2020 – 4. 



 

5. Для дітей з особливими потребами Соціально-психологічна служба 

отримала 1 ноутбук з планшетом 2019 рік. 

6. Задля забезпечення національно-патріотичного виховання у кабінет 

суспільних дисциплін було встановлено 21 ноутбук 2019 року випуску. 

Враховуючи кадровий потенціал школи, складено мережу профільних 

класів, класів поглибленого вивчення окремих предметів, варіативну складову 

навчальних планів. Поглиблено вивчає українську мову 8г, 9А, географію 9Д, 

профілі – історичний – 10Б, 11А; філологічний - 10А, 11Б; математичний - 11Г; 

технологічний - 11В. За рахунок варіативної частини підсилено вивчення 

суспільних дисциплін; української мови та літератури, за рахунок додаткових 

занять, гуртків, факультативів, фізичної культури, музики, хореографії, біології. 

Діють гуртки, факультативи баскетболу, волейболу, футболу, стрілецький 

гурток, шахів, шашок, настільного тенісу, туризму. 

Для більш ефективного вивчення предмету ЗВ створено кабінет 

національно-патріотичного виховання, діє інтерактивний тир з АКС, ПМ на 

умовах безкоштовної аренди. Команди школи з волейболу, баскетболу беруть 

участь у турнірах м.Черкас, Звенигородки, проводять  спаринг-зустрічі з 

командами м.Жашкова, с.Паланки, с.Іваньків, з командою «Черкаські мавпи», 

УДПУ, УНУСу. 

На базі теплиці, ділянок працюють факультативи «Юний садівник», 

«Вишиванка», гуртки від ДЮСШ, ЕНЦу, СЮТУР, СЮТ на території школи. 

Педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою 

«Розвиток  інтелектуальних і творчих здібностей, формування соціальної 

активності в умовах школи національно-патріотичного виховання», організовує 

роботу серед учнів координаційна рада організації «Червона калина», під 

керівництвом заступника з виховної роботи, педагога-організатора. 

Сформовано традиції напрямків роботи, свят, які проводяться разом учнями, 

батьками, педагогами. 

1-11класи – ярмарок-виставка «Дари осені»; 

5 класи – родинне свято «Ми єдина сім’я – тато, мама, школа, я»; 



 

6 класи -  літературно-музична композиція обрядового характеру; 

7 класи – фестиваль патріотичної пісні «Пам’ять героїв»; 

8 класи – еколого-краєзнавчий квест «Люби і знай свій рідний край»; 

9 класи – шкільний етап Всеукраїнської патріотичної гри «Джура»; 

10 класи – українознавчий конкурс «Ігри патріотів». 

Колектив школи співпрацює з волонтерською організацією «Разом», «До 

перемоги» шляхом доброчинних внесків, передачі теплих речей, продуктових 

наборів, відвідуванням госпіталю, адресної допомоги пораненим бійцям, сім’ям 

загиблих учасників АТО, зокрема благочинні акції «Подаруй тепло солдату», 

«Добро жменями», «Подаруй життя», «Пластикові кришечки для 

протезування», проведенням загальношкільних заходів – День вишиванки, 

День Миру, Олімпійський тиждень, День вуличної музики, День вишиванки, 

Святого Валентина. 

Налагоджена система виховної роботи, зокрема свят між паралелями. 

5 класи – родинне свято. 

6 класи -  інсценізація українських обрядів. 

7 класи - фестиваль військово-патріотичної пісні «Пам’ять героїв». 

8 класи – квест «Люби і знай свій рідний край». 

9 класи – дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл», «Джура». 

10 класи - конкурс «Ігри патріотів», зокрема і  в режимі онлайн. 

Проведено велику кількість заходів, присвячених датам: «День Захисника 

України», «День гідності та свободи», «День українського добровольця», «День 

Перемоги», «День пам’яті та примирення». 

У режимі онлайн проведено «День вишиванки». Рій «Вільні люди» посів 

ІІ місце у Всеукраїнській  військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), етап 

«Відун» - на рівні України, та перші місця з етапу «Відун», «Смуга перешкод» 

на рівні області. 

Шкільне методоб’єднання класних керівників працює над методичною 

проблемою «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні активної 

громадської позиції». 



 

У школі здійснює активну громадську та волонтерську діяльність 11а 

клас «Уманські отамани». 

Одним із наслідків реалізації моделі розвитку школи стало зростання 

авторитету закладу. Кількість учнів зросла: з 1028 в 2016 р. до 1200 на вересень 

2020 р., класів – з 38 до 43 на початок 2020/2021 н.р. Окрім жителів 

міськрайону міста в школі навчаються жителі з 10 прилеглих сіл та навіть 

віддалених сіл – 37 осіб. Щороку формується 5-й клас на базі випускників   

НВК №1 та НВК №24. 

За результатами роботи з обдарованими дітьми школа, зокрема з 

предметних олімпіад, є провідною  в місті за результатами на ІІІ, IV етапі 

Всеукраїнських олімпіад, другою -  на рівні міських олімпіад, конкурсів. 

З 2016 по 2020 р.р. здобуто 242 перемоги в предметних олімпіадах на 

рівні міста, 42 – на рівні області, 3 – на рівні України. Переможцями обласного 

етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН на ІІ етапі стало 10 учнів, дві 

перемоги здобуто в 2020 р. на ІІІ етапі. Переможцями ІV етапу олімпіади стали: 

 З української мови та літератури в 2018 р., Мамбик Антоніна, 11Б, 

(учитель Прокопчук В.Я.); 

 З історії:  

- 2017 р. - Мельник Ольга, 11А, (учитель Пікалюк А.І.),  

- 2019 р. – Курган Владислав, 11А, (учитель Пікалюк А.І.); 

Конкурсу захисту МАН  

- 2017 р. – Мельник Ольга, 11А (учителі Пікалюк А.І., Ганіч Г.В.) 

В очно-дистанційній формі 

-  2020 р. – Мережко Владислав (учитель Ганіч Г.В.), випускник 

школи, студент 1 курсу Київського національно-лінгвістичного університету в 

секції «Теологія, релігієзнавство історія», робота «Православія Уманщини в 30-

40 рр. ХХ століття»,» 

- Руда Анастасія, учениця 11а класу, секція «Етнологія», робота 

«Традиції церковного дзвонарства Уманщини» (вчитель Ганіч Г.В.). 

 



 

Команди школи призери  міських змагань Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Джура», з 2014 р. переможці області в змаганнях «Нащадки 

козацької слави», в 2019 р. здобули  3 місце на рівні України.  

У рамках міської спартакіади учнів міста школа традиційно посідає І-ІІ 

місця. На рівні області здобувала призові  місця команди з волейболу, 

баскетболу,  з настільного тенісу. Учні Кривуша Н., Осичка О., Дячок А., 

Коваленко С. стали чемпіонами області в окремих видах, призерами України. 

Традиційно переможцями інтернет-олімпіад стають учні з історії України, 

правознавства, біології. У конкурсі знавців української  мови ім.П.Яцика 

переможцями стало 5 учнів на рівні області, один на рівні України. 

Діти брали участь у міському конкурсі «Дивосвіт Уманщини», кожен рік і 

отримували призові місця (І,ІІ,ІІІ), Всеукраїнському фестивалі конкурсі 

дитячого та юнацького мистецтва «New Year’s splash fest». Також брали участь 

в обласному фестивалі-конкурсі дитячої художньої творчості «Мистецький 

дивокрай Черкащини».  

За результатами ЗНО школа входить до найкращих в м.Умані, на рівні 

області 33-46 місце. 

З 2006 р. (за винятком періоду карантинних обмежень) команда школи 

бере участь в міжнародному баскетбольному турнірі м.Гнєзно, Польща, має 

договір про співпрацю з початковою школою №3 м.Гнєзно. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 

виконавчим комітетом Уманської міської ради визначено, що Уманська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 має бути реорганізована в ліцей. І хоча 

китайському філософу Конфуцію приписують вислів «Що немає більшого 

лиха, ніж жити в часи змін сьогоденні», найбільш актуальний вислів 

Св.Франциска Асізського «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що 

можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе». Зміни – закон життя. 


