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      На початок навчального року у школі було 714 учнів. Протягом 

навчального року прибуло 19 учнів, вибуло - 31 учень. На кінець навчального 

року у закладі навчалися 702 учні. З них у 1-4-х класах - 236, у 5-9-х класах - 

354 учні,  10-11-х класах - 112 учнів. Середня наповнюваність по школі на 

кінець навчального року становить – 26 . По 1-4-х класах  26,2, по 5-9-х 

класах – 27,2, по 10-11-х класах – 22,4. 

     Здобувачі освіти 1-2-х  класів оцінювались вербально, з використанням  

формувального оцінювання. 

     Усі учні 3-11-х класів атестовані за підсумками  2019-2020 навчального 

року (всього 577 учнів). 

     237 учнів за підсумками навчального року  мають середній рівень 

навчальних досягнень, що становить 41 % від загальної кількості атестованих 

учнів ( у  І-семестрі було 53% учнів). 

     Достатній рівень навчальних досягнень мають 258 учнів, що становить 

44,7 % (у І-семестрі було 37 %). 

     Високий рівень навчальних досягнень  мають  69 учнів, що становить       

12 %. У І-семестрі високий рівень знань  мали  42 учні, що становило 7 %). 

      13 учнів  мають початковий рівень знань, що становить 2,3% від загальної 

кількості атестованих учнів (у І-семестрі було 3% учнів). Одержали  

початковий рівень   по 2 учні І-Ф, ІІ-Б, ІІІ-М курсів,  по 1 учню 6-Б, 7-А, 7-Б, 

11 класів та IV–М курсу.   

    Якість знань по школі становить 57%, що на 13% вище порівняно з І-

семестром. Найбільша кількість учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень у 4-Б класі (8 учнів),  по 6 учнів у 3-А, 3-Б, 4-А класах, ІІ-М курсі, 

по 5 учнів у 5-А класі, IV–М курсі. 

    Середній бал навчальних досягнень по школі  становить  8.9 балів, що на 

0,4 бали вище порівняно з І-семестром ( у минулому навчальному році на 

кінець року - 8,7).   

    Найвищий середній бал серед 3-4-х класів у 3-А класі (9,1) та 4-А класі 

(9,0), серед учнів 5-9-х класів – в учнів ІІ-М курсу (10,0), у 5-Б класі (9,7),  у 

7-А класі (9,4); серед   10-11-х класів –            у IV-М курсу (9,7), у 11 класі 



(9,4).  Найнижчі середні бали по школі  (8 балів) мають учні 3-Б класу та І-Ф 

курсу. 

    Середні бали за навчальний рік  10 та вище виставлено з таких предметів: 

інформатика, астрономія, «Захист Вітчизни», фізкультура, «Основи 

здоров’я», трудове навчання, мистецтво, «Громадянська освіта».  

    Середні бали 9 і вище виставлено з таких предметів: українська література, 

зарубіжна література, фізика, всесвітня історія, географія, музичне 

мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво,  

    Середні бали за навчальний рік  8 та вище виставлено  з таких предметів: 

українська мова, історія України, правознавство, біологія, природознавство, 

хімія.  

Хто думає про науку, той любить 

її, а хто її любить, той ніколи не 

перестає вчитися, хоча б зовні він 

і здавався бездіяльним. 

Григорій Сковорода 

 

Робота методичного кабінету НВК «Лідер» упродовж 2019-2020 н.р. 

спрямовувалась на розвиток  творчої  особистості вчителя і учня згідно з 

принципами та положеннями нормативних і директивних документів про 

освіту, рекомендаціями методичного кабінету управління освіти, молоді та 

спорту. Головні зусилля зосереджувались на наданні реальної дієвої 

допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої майстерності, 

cтворенні творчої атмосфери і такого морально-психологічного клімату, який 

сприяв би творчому пошуку та втіленню інновацій щодо оптимізації 

навчально-виховного процесу. Методична робота в НВК «Лідер» була 

побудована з урахуванням проведеної діагностики, аналізу інформації про 

стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які 

виникали під час роботи, з метою підвищення ефективності організації 

освітнього процесу та вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, 

впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій. 

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив працював над науково-

методичною проблемою: «Формування освітнього середовища для 

гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини та 

розвитку професійної компетентності педагога в умовах Нової української 

школи».  

На виконання плану щодо реалізації методичної проблеми 

спрямовувались всі форми методичної роботи, які організовані в закладі: 

методичні об’єднання вчителів-предметників, творча група вчителів з 

питання впровадження STEM-освіти («STEAM-драйвер розвитку в учнів 

ключових компетентностей і навичок XXI століття»), семінари-практикуми, 

майстер-класи, організація навчання на дистанційних інтернет-курсах, 

самоосвіта вчителів тощо. 

Для виконання плану роботи щодо реалізації науково-методичної 

проблеми упродовж 2019-2020 н.р. було проведено: комп’ютерну 



діагностику учителів, моніторинг особистого професійного зростання 

вчителів, практичний семінар «Застосування інтернет-додатків та застосунків 

для підвищення наочності та результативності уроку». 

Відповідно до наказу МОНУ № 830 від 12.06.2019 «Про розширення 

бази реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за 

темою «Я – дослідник» на 2018-2021 роки», колектив НВК «Лідер» увійшов 

до складу шкіл, що реалізують зазначений проєкт. Учителі початкової школи 

Левченко О.О., Коваленко Т.В., Мельник Н.В., Cтеценко І.Л., Локтенко С.А., 

вчитель фізики Гнідая С.А. організували апробацію зошитів за темою «Я – 

дослідник». 

Методична рада НВК «Лідер» впродовж семестру координувала роботу 

по підвищенню фахового рівня педагогічного колективу. Адміністрацією 

закладу відвідувались уроки вчителів-предметників згідно графіка. За 

наслідками відвідування аналізувались використані методи і форми роботи 

організації роботи з учнями на уроках, учителям надавались відповідні 

рекомендації. 

Учитель історії та правознавства Денщиков Ю.В. взяв участь у міському 

етапі конкурсі «Учитель року – 2020» та посів І місце.  

Учителі НВК «Лідер» залучені до міських та обласних методичних форм 

роботи. Так, учитель зарубіжної літератури та економіки Битько Ю.В. бере 

участь у роботі ШПМ вчителів зарубіжної літератури (керівник В.Троцюк); 

член творчої групи вчителів економіки та фінансової грамотності. Учитель 

хімії Галета О.С. член міської творчої групи вчителів хімії. Учитель 

української мови та літератури Галущенко Т.В. член міської творчої групи з 

підготовки до ЗНО (кер. Лауш Т.Б.). Учитель історії та правознавства 

Денщиков Ю.В. член обласної творчої групи «Кліо» вчителів історії та 

правознавства. Учитель іноземних мов Жаріна І.А. член обласної творчої 

групи по розробці роботи Digital Literacy. Учителі інформатики Кірієнко І.В.  

та Лебединська Л.І. є членами міської творчої групи вчителів інформатики. 

Михальченко О.П. керівник міського методичного об’єднання вчителів 

предметів художньо-естетичного циклу та член журі міського етапу 

«Вчитель року- 2020». 

Упродовж І семестру вчителі початкових класів пройшли навчання за 

курсом «Підготовка до роботи в умовах Нової української школи» (очні 

навчальні сесії – 60 годин). Вчителі Левченко О.О. та Коваленко Т.В. 

пройшли підвищення кваліфікації «Фізична культура» у НУШ (12.08.2019), 

«Мистецтво: образотворче мистецтво» (19.10.2019), Левченко О.О. 

«Мистецтво: музичне мистецтво», EDERА (№123216).  

Упродовж 2019-2020 н.р. вчителі НВК «Лідер» проходили дистанційне 

навчання на різних курсах, практично всі вчителі взяли участь у численних 

вебінарах, інтернет-конференціях, що проводилися порталами «На Урок», 

«Всеосвіта», видавництвом МСFER, видавництво «Ранок» тощо. Осадча Р.В., 

вчитель математики, в серпні 2019 р. була спікером на edcamp у серпневій 

(не) конференції працівників освіти Смілянського району Черкаської області 

за темою «Новий освітній простір: територія розвитку і партнерства» учитель 



математики, а у листопаді провела вебінар для вчителів математики в рамках 

освітнього проєкту «Контора Пі» на тему: «Досвід використання платформи 

GIOS в навчанні математики». 

30 жовтня 2019 р. Галактіонова Н.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи, була учасником обласного онлайн-семінару «Модель 

взаємодії педагогічного колективу опорної школи та філій: делібераційні 

процеси» . 

18-19 жовтня 2029 р. Хуртенко Л.О., заступник директора з навчально-

виховної роботи, була учасником VІІІ всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Стратегія управління закладами освіти в умовах 

інформативного суспільства» (м. Чернігів). 

23 жовтня 2019 р.  Гнідая С.А., директор НВК «Лідер» та Хуртенко Л.О., 

заступник директора з навчально-виховної роботи, були учасниками 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM - світ інноваційних 

можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – 

дослідник» у рамках Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

та ІХ Міжнародної виставки «World Edu – 2019» (м. Київ). 

3 березня 2020 р. Хуртенко Л.О., заступник директора з навчально-

виховної роботи, була учасником науково-практичної конференції «Виклик 

сьогодення – потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ». 

Учасниками антикризового національного онлайн-EdCamp «Тримай 

п'ять, освіто!»  були вчителі  Левченко О.О., Осадча Р.В. 

Хуртенко Л.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, була 

учасником 10-11 травня 2020 р. міжнародної онлайн-конференції «Лідер в 

тобі», яку проводило освітнє об’єднання EdLab; 14 травня 2020 р. – науково-

практичного онлайн семінару «Адаптація обдарованих дітей у дослідницькій 

діяльності МАН», 21 травня 2020 р. – онлайн-семінар з циклу «Готуємося до 

ІІІ етапу Всеукр к-з н-д р у-ч ман і не тільки» на тему: «Наукова конференція: 

підготовка і участь». 

На виставку «Інноватика в освіті – 2020» було представлено посібник 

«Комплексна підтримка дитини з особливими потребами як умова успішної 

реалізації інклюзивної освітньої політики (з досвіду роботи НВК "Ліцей - 

ЗОШ І-ІІІ ст. «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської  області)». Через 

карантин з причини COVID-19 підсумки конкурсу ще не підведені. 

На XХV обласну виставку «Інноваційний пошук освітян Черкащини» 

було представлено від закладу 1 колективну роботу і 5 індивідуальних. За 

підсумками виставки Дипломом І ступеня за матеріали яких визнані кращими 

і можуть бути рекомендовані для впровадження у практику роботи педагогів 

області нагороджено авторський колектив педагогів навчально-виховного 

комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» під 

керівництвом директора Гнідої Софії Анатоліївни за методичний посібник 

«Комплексна підтримка дитини з особливими потребами як умова успішної 

реалізації інклюзивної освітньої політики», вчителів у складі творчих груп: 

Кірієнко І.В. і Лебединську Л.І., вчителів інформатики, Карчевську А.А., 

Литвин О.В. та Корсакевич С.А., вчителів початкових класів; бібліотекарів 



Плотнікову О.В. і Рак І.І. – Дипломами ІІ ступеня за представлені на 

виставку матеріали, які мають високий рівень методичного забезпечення 

відзначено роботу творчої групи вчителів математики, у складі якої Осадча 

Р.В., вчитель математики. 

У вчителя математики Осадчої Р.В., у складі міської творчої групи 

вчителів математики, вийшов друком посібник «Математика. Компетентнісні 

завдання. 7-9 класи». 

Під час карантину з причини COVID-19 практично 90% вчителів 

пройшли дистанційне навчання з питання організації дистанційного навчання 

учнів, застосовуючи онлайн-сервіси та можливості GoogleClassroom, 

сайтів/порталів «Мій клас», «На Урок», «Всеосвіта» тощо. 

Усі вчителі початкової школи, а також вчителі англ. мови, що 

викладають у початкових класах, соціальний педагог пройшли навчання на 

«Онлайн-курсі для вчителів початкової школи» (60 год.). Також на сайті 

EdEra пройшли навчання з курсу «Академічна доброчесність» Танцюра Л.О., 

практичний психолог, Лебединська Л.І., педагог-організатор. 

Мають власні блоги чи сайти вчителі: Галета О.С., Діденко О.О., 

Левченко О.О., Осадча Р.В., Самчук К.В., Хуртенко Л.О., Ярмиш Т.Є. 

В закладі створено всі умови для самоосвіти вчителів.  

У 2019-2020 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації учителі: 

Рибаченко О.В., вчитель іноз. мови, Плотнікова О.В., бібліотекар, Коваленко 

В.В., соціальний педагог, Бондаренко Н.Ю., вчитель математики, Новочуб 

Л.В., вчитель історії, курсу «Громадянська освіта»; Галактіонова Н.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель хімії, Лузан Н.О., 

вчитель української мови та літератури, Кірієнко І.В., вчитель інформатики, 

Діденко О.О., вчитель зарубіжної літератури. 

 Учитель математики Коломиза Н.М., вчитель фізики Гнідая С.А. та 

вчитель зарубіжної літератури Битько Ю.В. мають дипломи Всеукраїнського 

конкурсу на кращий план-конспект уроків з природничих дисциплін із 

елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018-2019 н.р 

«Природознавство-інтегрований курс» 

Вчителі ліцею залучають учнів до інтелектуальних конкурсів та змагань 

різних рівнів, працюють з олімпійським резервом на уроках, заняттях МАН, 

факультативах, гуртках, при проведенні індивідуальних занять. Упродовж 

2019-2020 н.р. проведено предметні тижні: фізкультури та спорту, 

української мови та літератури, правознавства, патріотичного виховання, 

інформатики. 

Упродовж лютого-березня в закладі проведено Місячник педагогічної 

майстерності під девізом: «STEM-STEAM-STREAM – крокуємо впевнено!» 

Учителі НВК «Лідер» залучали учнів до участі у традиційних олімпіадах  

з базових предметів, а також до участі у інтернет-олімпіадах, які проводили 

КНЗ «ЧОІПОПП», портали «НаУрок» та «Всеосвіта». За залучення учнів до 

цих олімпіад та результативну участь своїх вихованців учителі НВК «Лідер» 

Битько Ю.В., Бондаренко Н.Ю., Галета О.С., Лузан Н.О., Козирева О.Р., 

Хуртенко Л.О. мають сертифікати від порталів. 



Усяка школа славна не числом,  

а славою своїх учнів.  

М. Пирогов 

 

Упродовж 2019-2020 н.р. вчителі НВК «Лідер» організовували роботу 

учнівського наукового товариства «Ерудит», МАН, проєктну діяльність і 

працювали із здібними та обдарованими учнями відповідно до планів роботи, 

розроблених на початку року.  

Під керівництвом учителів НВК «Лідер» організовувалась участь учнів у 

інтелектуальних конкурсах, олімпіадах та змаганнях різних рівнів. 

В рамках роботи обласної очно-дистанційної олімпіадної школи 

«Інтелектуальний резерв Черкащини», з 1 по 21 жовтня вчителі-предметники 

залучили учнів НВК «Лідер» до Інтернет-олімпіад з предметів: математики, 

фізики та астрономії, хімії, біології та екології, географії, англ. мови, історії, 

правознавства, української мови та літератури, психології та педагогіки.  

Учитель Битько Ю.В. підготувала команду учнів до участі у ІІІ 

Регіональному турнірі юних знавців курсу «Фінансова грамотність». 

Упродовж жовтня-листопада 2019 р. команда ліцеїстів І-ІІ курсів за 

допомогою своїх вчителів фізики Л.І. Миколенко,  біології П.К. Цвященка, 

географії Т.М. Царь, хімії О.С. Галети взяли участь у Всеукраїнському 

Інтернет-турнірі з природничих дисциплін (раніше він мав назву «Відкрита 

природнича демонстрація»), організаторами якого є Національний центр 

«Мала академія наук України та Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація учителів фізики «Шлях освіти – ХХІ». 

Упродовж  2019-2020 н.р. учителі залучали учнів до проєктної діяльності 

різних рівнів. Так, Ярмиш Т.Є., вчитель англійської мови, вже традиційно 

залучає учнів до роботи в міжнародних проєктах eTwinning. «Передовиками» 

в організації та реалізації навчальних проєктів є вчителі початкових класів. 

Педагог-організтор Лебединська Л.І. залучила лідерів учнівського 

самоврядування до проєкту обласної Ліги старшокласників «Патріоти на 

захисті Батьківщини» (листопад). 

Учителі-предметники залучили учнів до традиційних уже конкурсів 

(результативність подано у додатку 1). Так, 11-13 листопада 2019 р. відбувся 

міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» (координатор конкурсу 

Кірієнко І.В., учитель інформатики). До участі в ньому було  залучено 75 

учнів (минулого року 73).  

15 листопада 2019 р. в закладі було проведено Міжнародну 

природознавчу гру «Геліантус» (координатор конкурсу Яковлева І.О., 

учитель біології), залучили до якої вчителі природничих дисциплін 106 учнів 

(минулого року 105). 

Учасниками міжнародного природничого інтерактивного конкурсу 

«Осінній колосок» (координатор конкурсу Клименко Л.В., учитель біології), 

який було проведено 29 листопада 2019 р., стали 119 учнів (минулого року 

95). 



29 листопада 2019 р. була також проведена в закладі міжнародна гра зі 

світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower» (координатор 

конкурсу Діденко О.О., учитель зарубіжної літератури), до участі в якій було 

залучено 20 школярів (минулого року 53).  

Учителі іноземної мови 12 грудня 2019 р. залучили до участі в конкурсі 

«Гринвіч» (координатор конкурсу  Роговець О.І., учитель англійської мови) 

40 учнів (минулого року 52). 

3 березня 2020 року в закладі відбулася всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник» (координатор конкурсу Лузан Н.О., учитель української мови та 

літератури). Цього року до участі в ній вчителями української мови та 

літератури НВК «Лідер» було залучено 124 учні (минулого року 141). 

Восени та навесні учні були залучені до участі у міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру» (координатор конкурсу Бондаренко 

Н.Ю., вчитель математики). «Осінній кенгуру» - для учнів 2-6 класів. Всього 

взяли участь 61 учень. Весняна сесія: 65 учнів взяли участь, результати 

будуть відомі восени. 

Конкурси «Левеня» та «Лелека»  (координатори – вчителі Миколенко 

Л.І. та Новочуб Л.В.) перенесено на осінь 2020 р. Не залучили до участі в 

конкурсі «Патріот» (координатор конкурсу Галущенко Т.В., учитель 

української мови та літератури) своїх учнів вчителі-філологи.  

Традиційно вже в листопаді (9.11.2019) відбулася ХІ Всеукраїнська 

науково-практична учнівська мовна конференція «Лінгвістичні знання як 

засіб формування культури сучасної молоді» (м. Черкаси, школа №28). Від 

НВК «Лідер» було 2 учасники (минулого року 4) – Рудакевич Анастасія, 

Мовчанова Юліанна (вчитель української мови та літератури Галущенко 

Т.В.) 

В жовтні в НВК «Лідер»  проведено І етап Всеукраїнських олімпіад з 

базових предметів. З листопада по грудень 2019 р. ліцеїсти брали участь у 

шкільному та міському етапах конкурсу ім. П. Яцика, ім. Т. Шевченка, ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, 26 (минулого 

року 39) стали переможцями. Упродовж січня-лютого 2020 р. в ІІІ 

(обласному етапі) вихованці НВК «Лідер» здобули 7 перемог у олімпіадах і 

одне І місце у конкурсі ім. П. Яцика. 

Учителі НВК «Лідер» Битько Ю.В., Бондаренко Н.Ю., Галета О.С., 

Козирева О.Р., Левченко О.О., Лузан Н.О., Хуртенко Л.О. залучали учнів до 

участі у інтернет-олімпіадах, що проводилися освітянськими порталами 

«Всеосвіта» та «На Урок». Маємо переможців на шкільному та 

всеукраїнському рівнях, учителі отримали сертифікати за підготовку кількох 

переможців та за залучення учнів до участі в олімпіадах.  

Корсакевич  С.А.  залучила своїх першачків до участі у Всеукраїнському 

конкурсі до Дня Гідності та Свободи; Всеукраїнському конкурсі «Зимові 

свята в традиціях нашого народу»; Конкурсі до Дня української писемності 

та мови «Слово до слова» (19 учнів  взяли участь, 17 дипломів 1 ступеня). 

Учитель української мови та літератури Береговенко Т.В. залучила 

Софію Артеменко, ученицю 5-А класу, до участі в інтернет-конкурсі 



«Осьмачка-125». Софія стала переможцем в номінації «Наймолодший 

автор». 

17-18 грудня 2019 р. 23 учні НВК «Лідер» (минулого року 21) захищали 

свої науково-дослідницькі роботи в І етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук і 15 (минулого року 

18) стали переможцями. 

Підготували учнів  до участі учителі: Битько Ю.В., Галета О.С., 

Галущенко Т.В., Кірієнко І.В., Лузан Н.О., Миколенко Л.І., Новочуб Л.В., 

Осадча Р.В., Царенко О.А., Царь Т.М., Цвященко П.К., Цукрова О.Л., 

Яковлева І.О. Найбільшу кількість учнів (6) підготувала учитель української 

мови та літератури   Галущенко Т.В.,  по 2 учні підготували до участі учителі 

Кірієнко І.В., Лузан Н.О., Миколенко Л.І., Царь Т.М., Цвященко П.К., 

Цукрова О.Л. 

5 ліцеїстів захищали свої роботи під час ІІ етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у січні-

лютому 2020 р. в м. Черкаси. На жаль, лише робота Лісового А., учня ІV-М 

курсу (вчитель Царенко О.А.) здобула  переможне І місце. 

Учителі інформатики залучили учнів до проведення всесвітнього заходу 

«Година коду» серед учнів та провели тиждень інформатики. 

23 травня 2020 р. учні ІІІ-С курсу (рій «Захисники») посіли ІІІ місце у 

Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун» (керівник команди Новочуб Л.В., 

вчитель історії). 

Упродовж  2019-2020 н.р. було проведено тиждень фізкультури і спорту, 

олімпійський тиждень; тиждень національно-патріотичного виховання, 

місячник шкільної бібліотеки, тиждень української мови, тиждень 

патріотичного виховання, тиждень правових знань. 

Учитель математики Коломиза Н.М. разом із учнями-членами гуртка 

«Цікава математика» упродовж 2019-2020 н.р. співпрацювала із ННІ 

інформаційних та освітніх технологій ЧНУ, залучаючи учнів до участі у 

фізико-математичних конкурсах на кшталт «Світ навколо», «Математика 

фізичних явищ» тощо. 

 

Результативність участі учнів НВК «Лідер»  в інтелектуальних  

конкурсах у 2019-2020 н.р. 

 

міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 

 

Учасників Високий 

результат 

Добрий результат Сертифікат 

учасника 

75 34 29 12 

 

міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Осінній колосок» 

 

Учасників Золотий колосок Срібний колосок Сертифікат 

учасника 



119 34 76 9 

 

міжнародна природознавча гра «Геліантус» 

Всього учасників Диплом абсол. 

переможця 

Диплом І ст. Диплом ІІ ст. 

106 1 - 2 

Диплом ІІІ ст.  Диплом перем. на 

шк. рівні 

Грамоти Сертифікат 

учасника 

6 30 25 48 

 

 

міжнародна гра зі світової (української і зарубіжної) літератури 

«Sunflower» 

 

Всього 

учасників 

Диплом І ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом ІІ ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом ІІІ ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом 

переможця в 

початк.школі 

20 - 1 1 - 

Диплом І ст. 

регіон. рівня 

Диплом ІІ ст. 

регіон. рівня 

Диплом ІІІ ст. 

регіон. рівня 

Диплом 

перем. на шк. 

рівні 

Сертифікат 

учасника 

5 - 3 5 5 

 

всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 

 

Всього 

учасників 

Диплом І ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом ІІ ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом ІІІ ст. 

Всеукр. рівня 

Диплом 

переможця в 

початк.школі 

124 - 2 2 22 

Диплом І ст. 

регіон. рівня 

Диплом ІІ ст. 

регіон. рівня 

Диплом ІІІ ст. 

регіон. рівня 

Диплом 

перем. на шк. 

рівні 

Сертифікат 

учасника 

14 16 15 27 26 

 

 

міжнародний конкурс з математики «Кенгуру» (осіння сесія) 

 

Учасників Високий 

результат 

Добрий результат Сертифікат 

учасника 

61 1 20 40 

 

 
 

 



Результативність участі учнів НВК «Лідер» в олімпіадах та мовно-літературних 

конкурсах 

№ Прізвище, ім’я учня Предмет Клас/курс Місце 

 

Учитель, що 

підготував 

 І 

етап  

ІІ 

етап 

ІІ 

етап 

1.  Царь Богдан  хімія ІІІ-С курс І ІІ  Галета О.С. 

2.  Петренко Максим  хімія ІV- СГ курс ІІ ІІІ  Галета О.С. 

3.  Маловічко Яна  англ. мова ІІ-Ф курс ІІ ІІІ  Жаріна І.А. 

4.  Павловська Тетяна  біологія І-Б курс ІІ ІІІ  Яковлєва І.О. 

5.  Резнік Андрій  біологія ІІ-М курс ІІ І  Клименко Л.В. 

6.  Резнік Андрій  географія ІІ-М курс І ІІ  Царь Т.М. 

7.  Скорик Ганна  екологія ІV- М курс ІІ ІІІ  Цвященко П.К. 

8.  Савельєв Максим  інф. технол. ІV- СГ курс І ІІІ  Кірієнко І.В. 

9.  Васильєв Андрій  історія ІІ-М курс І ІІІ  Денщиков Ю.В. 

10.  Резнік Андрій  історія ІІ-М курс ІІ І ІІ Денщиков Ю.В. 

11.  Ковтун Анна  історія ІІІ- М курс І ІІ  Царенко О.А. 

12.  Санжарівська 

Вікторія  

історія ІV- СГ курс ІІ І ІІІ Денщиков Ю.В. 

13.  Теліга Владімір  математика ІV-М курс І І ІІ Осадча Р.В. 

14.  Косенко Альона  математика ІV-М курс ІІ ІІ  Осадча Р.В. 

15.  Васильєв Андрій  право ІІ-М курс І ІІ  Денщиков Ю.В. 

16.  Резнік Андрій  право ІІ-М курс ІІ І ІІ Денщиков Ю.В. 

17.  Ковтун Анна  право ІІІ- М курс І І ІІІ Царенко О.А. 

18.  Авраменко Ольга  право ІV- СГ курс І ІІ  Денщиков Ю.В. 

19.  Васильєв Андрій  укр.мова  

та літ. 

ІІ-М курс І ІІІ  Лузан Н.О. 

20.  Тимошенко 

Ярослава  

укр.мова  

та літ. 

ІІ-М курс ІІ І ІІІ Лузан Н.О. 

21.  Симеренко Аліна  укр.мова  

та літ. 

ІІІ- С курс І ІІІ  Галущенко Т.В. 

22.  Азаров Олександр  фізика 7-В І І  Миколенко Л.І. 

23.  Стеблина Назар  фізика ІІ-М курс І ІІІ  Миколенко Л.І. 

24.  Теліга Владімір  фізика ІV-М курс І І ІІІ Волошина М.С. 

25.  Маляренко Андрій  трудове навч. ІІ-Б курс І ІІІ  Волошун О.І. 

26.  Карєва Надія  трудове навч. ІІ-Ф курс І ІІІ  Волошун Н.В. 

    І 9 -  

    ІІ 6 3  

    ІІІ 11 4  

1.  Артеменко Софія  
Конкурс 

Шевченка 

5-А І ІІ  Береговенко Т.В. 

2.  Зайченко Ангеліна  7-А І ІІІ  Галущенко Т.В. 

3.  Симеренко Аліна  ІІІ-С курс ІІ ІІІ  Галущенко  Т.В. 

4.  Нонка Софія 

Сергіївна 

Конкурс 

Яцика 

 

 

 

 

Конкурс 

Яцика 

4-А І ІІ  Левченко О.О. 

5.  Артеменко Софія 

Олександрівна 

5-А ІІ І І Береговенко Т.В. 

6.  Зайченко Ангеліна 

Сергіївна 

7-А І ІІ  Галущенко Т.В. 

7.  Тимошенко 

Ярослава Ігорівна 

ІІ-М курс І ІІІ  Лісова С.І. 

8.  Симиренко Аліна ІІІ- С курс І ІІІ  Галущенко Т.В. 



Володимирівна 

   І  1 1  

   ІІ  3 -  

   ІІІ  4 -  
 

Результативність  участі лідерців у конкурсі-захисті  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 

І (міський) етап конкурсу-захисту: 

 

Секція української мови: 

ІІІ місце – Мовчанова Юліана, учениця 10 класу  

 

Секція історичного краєзнавства:  

ІІІ місце – Кулінченко Дар’я, учениця 10 класу  

 

Секція педагогіки: 

ІІІ місце – Іванова Анна, учениця 10 класу 

 

Секція соціології: 

ІІ місце  – Зайвий Станіслав, учень 10 класу 

 

Секція хімії: 

ІІ місце – Маляренко Андрій, учень 9 класу 

 

Секція медицини: 

І місце – Райко Анастасія, учениця 10 класу  

ІІ місце – Холодняк Максим, учень 9 класу  

 

Секція валеології: 

ІІ місце – Авраменко Ольга, учениця 11 класу  

 

Секція географії та ландшафтознавства 

ІІІ місце – Береславська Ірина, учениця 11 класу  

 

Секція фінансів 

ІІІ місце – Петренко Максим, учень 11 класу 

 

Секція математики: 

IІІ місце –  Теліга Владімір, учень 11 класу 

 

Секція теоретичної  фізики: 

ІІ місце – Стеблина Назар, учень 9 класу 

 

Секція астрономії: 



ІІІ місце – Ковтун Анна, учениця 10 класу 

 

Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм: 

ІІІ місце – Савельєв Максим, учень 11 класу  

ІІІ місце – Вдовенко Олександр, учень 11 класу  

 

 

ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

 

Секція історичного краєзнавства:  

І місце – Лісовий Андрій, учень 11 класу 

 

Метою школи завжди має бути 

виховання гармонійної 

особистості, а не спеціаліста.  

А. Ейнштейн 

 

Відповідно до річного плану роботи НВК «Лідер» педагогічний колектив 

працював над впровадженням та реалізацією місії та виховної проблеми 

школи «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних 

підходів до  організації виховного процесу», яка сприяла  формуванню 

патріотичної свідомості, національної гідності, громадянського обов’язку, 

забезпеченню духовної єдності поколінь, збереженню родинних традицій, 

розвитку моральної та життєво компетентної особистості. 

У  2019/2020 навчального року позашкільною освітою усіх форм 

власності та підпорядкування у 28 гуртках було охоплено 439 учнів (65,3%), 

із яких  охоплено гуртками та спортивними секціями системи освіти – 59 

учнів (8,8%), у 14 гуртках, які працювали на базі школи, було охоплено 210 

учнів (31,3%), охоплено гуртками системи культури – 166 учнів (24,7%), 

охоплено гуртками та секціями  системи молоді та спорту – 101 учень (15%), 

охоплено гуртками та студіями приватної та іншої форм власності – 113 

учнів (16,8%). 

У закладі протягом року працювало 8 профільних гуртків, у яких було 

задіяно 120 учнів школи:  фізкультурно-оздоровчих – 1 (15 учнів), художньо-

естетичних – 4 (60 учнів), технічної творчості -2 (30 учнів), дослідницько-

експериментальні – 1 (15 учнів) та 6 гуртків патріотичного спрямування, у 

яких було задіяно 90 учнів школи, а саме: військово-патріотичних – 4 (60 

учнів), краєзнавчих – 1 (15 учнів), туристичних – 1 (15 учнів). 

На початку навчального року соціальним педагогом В.В. Коваленко 

була проведена паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки 

категорійних учнів. Таких дітей протягом року в школі навчалось 205 осіб. З 

них: 

На обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,під опікою 

5 



Багатодітних сімей 16 

У них дітей (із числа учнів шкіл, у закладах  дошкільної освіти 

– вихованців) 

31 

Малозабезпечених сімей 20 

У них дітей (із числа учнів шкіл, у закладах  дошкільної освіти 

– вихованців) 

32 

Неповних сімей 44 

У них дітей, з них : 45 

- кількість сімей/ кількість дітей-напівсиріт 7/7 

- кількість сімей/ кількість дітей одиноких матерів 19/20 

- кількість сімей/ кількість дітей, батьки яких розлучені 18/18 

Дітей з інвалідністю (посвідчення) всього  8 

Соціальним педагогом у співпраці з класними керівниками були 

складені картки психолого-педагогічного супроводу категорійних учнів 

ліцею, де міститься детальна інформація про стан розвитку учнів. 

У роботі з пільговим контингентом беруть участь  класні керівники та 

вихователі, представники адміністрації, психолог, медичний працівник, 

батьки  закладу.  

Особлива увага приділялася роботі із дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. На кожну дитину оформлена особова справа, у 

якій зберігаються оригінали  та  завірені копії документів відповідно до 

вимог. Кожна дитина має Єдиний квіток, що зареєстрований у відповідній 

книзі. 

Контроль з боку адміністрації щодо роботи закладу із пільговим 

контингентом відбувався у формі проведення самоаналізу, обговорень на 

адміністративних нарадах та нарадах при директорі, вибірковій перевірці 

ведення особових справ тощо. 

З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та 

здоров’ю  вихованців, у школі проводилися заходи безпеки на можливі 

ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, 

мінування. У жовтні 2019 року був проведений місячник безпеки 

життєдіяльності учнів «Зробимо життя безпечним!» Упродовж місячника 

організовані загальношкільні заходи: інтегроване змагання "Пішохід, 

пішохід, пам’ятай про перехід" для учнів 1-4 класів з правил безпечної 

поведінки учнів на вулицях і дорогах, «Дитина і вулиця» - конкурс малюнків, 

екскурсію в пожежну частину, театралізована вистава «Кицьчин дім» для 

учнів 1-4 класів, змагання для старшокласників «Сам собі рятувальник», 

інформаційна кампанія  на тему "Засоби захисту" за участю фахівців 

Державної служби з надзвичайних ситуацій, тренінг із виготовлення ватно-

марлевих пов’язок згідно з вимогами управління з надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, 3 практичні заняття з відпрацювання плану 

евакуації зі школи, години спілкування з дітьми різних вікових категорій. 

         Щомісячно під час виховних годин проводилися тематичні бесіди та  

заходи  щодо навчання дітей  засобам захисту від впливу небезпечних 



факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, наданню домедичної 

допомоги. Найбільш вагомими серед них стали: спортивні змагання до  

Всесвітнього дня туризму «Шукачі пригод» з висвітленням питань безпеки 

життєдіяльності (вересень), змагання для старшокласників «Сам собі 

рятувальник» (листопад), вікторина серед учнів 5-10 класів з усіх видів 

безпеки «Попереджений-захищений»(лютий). Систематично проведились 

бесіди та онлайн- презентації «Коронавіру в Україні». 

У листопаді проведені Всеукраїнські тижні безпеки дорожнього руху. У 

школі обладнано та постійно оновлюється куточок «Школа безпеки». 

       Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу 

життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли 

різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня 

спорту і здоров’я, відзначення  Всесвітнього дня туризму, змагання з 

загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу, баскетболу, футболу, 

бадмінтону, шахів та шашок. Під час дистанційного навчання було 

проведено онлайн-флешмоб «Здоровим бути модно», в якому брали участь 

учні та батьки школи. 

У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії,  СНІДу, ХПСШ проводилися такі заходи: анонімне соціологічне 

опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в 

підлітковому та молодшому шкільному віці, дослідження чинників куріння, 

акції «Цей день без паління!», конкурс «Мій клас - без курців!», випуск 

інформаційних бюлетенів, валеолистівок клубом учнівського 

самоврядування «За здоровий спосіб життя».  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 

№ 514-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної 

політики щодо наркотиків на період до 2020 року» у школі було проведено: 

круглий стіл «Наркотики та СНІД», відеолекторій  «Правда про наркотики» 

за участю представників ЦСССДМ, години спілкування «Профілактика 

наркозалежності», «Профілактика захворювання на СНІД та ЗПСШ», тижні 

«За здоровий спосіб життя» (листопад). 

Щорічно проводяться медичні огляди дітей із залученням лікарів-

спеціалістів. Підсумки медогляду заслуховуються на педагогічній раді. На 

жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до погіршення стану 

здоров’я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів. 

Головна причина – зниження рухової активності. З метою профілактики 

дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок 

безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться 

години спілкування. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з 

питань техніки безпеки. Видаються накази по застереженню від нещасних 

випадків на канікулярні та святкові дні. У закладі організовано чергування 

класів. 

 Згідно з річним планом роботи НВК «Лідер»  на 2019 – 2020 

навчальний рік, у закладі було заплановано  проведення заходів із 

профорієнтаційної роботи. 



Завданнями профорієнтації в «Лідері» є:  

 формування у дитини установки на власну активність та самопізнання 

як основу професійного самовизначення та самоствердження;  

 ознайомлення зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, 

правилами вибору професії, своїми правами та обов’язками;  

 забезпечення самопізнання та формування «образу «Я», як суб’єкта 

майбутньої професійної діяльності;  

 формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;  

 формування вміння співставляти «образ «Я» з вимогами професій до 

особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій основі 

професійний план та його перевіряти;  

 перевірка можливостей для самореалізації в різних видах професійної 

діяльності;  

 забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості;  

 виховування загальнолюдських та загальнопрофесійних якостей і 

розумних потреб.     

Основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями в ліцеї є:  

 професійна просвіта,  

 професійне виховання,  

 професійна діагностика,  

 професійна консультація учнів.  

Профорієнтаційну роботу в закладі проводять учителі-предметники, 

класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог та інші члени 

педагогічного колективу:  

а) у процесі вивчення предмету технології та інших навчальних 

предметів;  

б) під час позакласної виховної роботи.  

Провідна роль у цій роботі належить саме класним керівникам. Вони 

протягом тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їхні 

індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з 

батьками, знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу 

організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої 

роботи найефективнішими, що виконують класні керівники, є: екскурсії, 

зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, класні 

години, заняття в гуртках, факультативах, що дає їм змогу спостерігати за 

розвитком у дітей професійних інтересів. 

 З метою ознайомлення з робітничими професіями у школі встановлено 

професійний барометр  центру зайнятості населення, до якого має доступ 

кожен учень закладу та де розміщується інформація про запити на професії, 

що є актуальними на ринку праці.  

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх 

батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім'ї. 

Тому заклад намагається направляти зусилля батьків на створення умов для 

розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей.  



Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в 

житті, подальшого шляху навчання і праці. Для свідомого вибору професії у 

«Лідері» організовуються зустрічі з представниками професійних та вищих 

навчальних закладів, відвідування «Днів відкритих дверей» у навчальних 

закладах, відвідування уроків профорієнтації у міськрайонному центрі 

зайнятості населення, проходження тестів на профпридатність та сумісність з 

тією чи іншою професією, залежно від здібностей та нахилів дитини,  

виставок «Освіта та кар'єра»,  проведення предметних тижнів у школі.  

     У «Лідері» налагоджена тісна співпраця з міськрайонним центром 

зайнятості населення. Так протягом 2019-2020 навчального року спільними 

зусиллями школи та МРЦЗН було проведено такі заходи: 

 Екскурсія у МРЦЗН з метою відвідання презентації навчальних 

закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації Черкаської області;  

 Екскурсія учнів ІV – М курсу разом з представником МРЦЗН на 

меблеву фабрику «ЛІВС»; 

 Профорієнтаційний захід для учнів 9-11 класів «Життя, яке ми 

обираємо» -   (проводив провідний фахівець з профорієнтаційної 

роботи МРЦЗН О.С. Скомкін) ; 

 Екскурсія у МРЦЗН учнів 10-х класів. 

Відповідно до «Основних орієнтирів виховання» у закладі протягом 

року було організовано та проведено: 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави: 

 День Пам’яті Героїв Небесної Сотні: оформлення стели «Герої не 

вмирають», читання віршів біля стелі; покладання квітів до Пам’ятного 

знака 

 Відбірковий тур конкурсу читців творів Тараса Шевченка, участь у 

міському конкурсу читців «Великого Шевченка слово незабутнє…» 

 Участь у міському етапі та обласному (Онлайн «Ведун» І місце) 

військово-патріотичної гри «Джура» 

 Онлайн -Флешмоб до Дня вишиванки. Шкільний парад вишиванок  (1-

11 класи) 

Ціннісне ставлення до людей: 

 Допомога військовим в ООС (передача посилок із солодощами, 

вітальними новорічно-різдвяними сувенірами) 

 Новорічно-різдвяні віншування у владних структурах, на 

підприємствах 

 Засідання лідерів учнівського самоврядування «права та обов’язки 

учасників освітнього процесу» 

 Допомога та привітання вчителів - пенсіонерів 

Ціннісне ставлення до природи: 

 Проєкт «Квіти біля школи» 

Ціннісне ставлення до мистецтва: 



 Свято Масляної : «Євро-Масляна» -  фестиваль млинків, веснянки, 

хороводи, спалювання опудала зими, робота арт-студії; 

 Онлайн-флешмоб до Дня народження Володимира Івасюка «Червона 

рута» 

Ціннісне ставлення до праці: 

 Чергування учнів 

 Профорієнтаційні уроки 

 Оформлення фотозон 

 Майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки, бісероплетіння, 

тощо (1-4 класи) 

Ціннісне ставлення до себе: 

 Виступ команди ДЮП 

 Виступ агіт-бригади «Правила дорожнього руху-правила життя!» 

 

Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»: 

 Танцювальні перерви 

 Робота у гуртках. 

 

Упродовж навчального року було проведено  12 загальношкільних, 

традиційних та тематичних свят, 5 спортивно-видовищних заходів, 5 

тематичних вечорів, 2 виступи агітбригади, створено 11 відеороликів про 

навчальний заклад, про класи, у яких навчаються учні, відзнято патріотичний 

відеоролик проведено 7 загальношкільних конкурсів плакатів, виробів, 

малюнків для дітей різних вікових категорій,  2 благодійні ярмарки, кошти з 

яких було витрачено для комплектації передач для українських воїнів, що 

несуть службу в зоні проведення АТО та придбання форми для шкільного 

рою «Сокіл». 

Основою набуття сучасними школярами початкових  навичок 

колективної управлінської діяльності  є учнівське самоврядування. 

Діяльнісна основа учнівського  самоврядування можлива тільки за умови, 

якщо кожен учень усвідомлює свою значущість, правильно оцінює свої 

можливості та здібності, зміст конкретної роботи і покладених на нього 

функцій. Учнівське самоврядування – це співпраця й спосіб світосприйняття, 

які допомагають створити атмосферу успіху і дають нашій школі змогу жити 

й творити в режимі самоврядування. 

         Самоврядування у нашому закладі ґрунтується  на засадах 

гуманізму і соціальної рівності, взаємоповаги і взаємодопомоги, 

демократизму й коректності, співробітництва між дорослими і дітьми. 

Правильна організація учнівського самоврядування сприяє тому, що учні 

привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати 

своєї діяльності. 

 Так, у вересні відбулася учнівська конференція, на якій президент 

учнівського самоврядування, учень ІV-М курсу, Лісовий Андрій підвів 

підсумки своєї роботи, як президента: що було заплановано, які плани 



реалізувалися, що не вдалося зробити і які  цьому передували причини. Було 

багато питань та побажань від учасників конференції, які, звичайно, взяли на 

замітку для майбутньої роботи.  Цього ж дня було оголошено про підготовку 

до нових виборів президента школи. Протягом тижня зареєструвалося два 

кандидати на пост президента учнівського самоврядування учениця ІІІ курсу 

Шумейко Діана і  учениця ІІ-М курсу журавель Вероніка. Обидва кандидати 

підготували досить серйозні, реальні плани для реалізації на посаді 

президента. І на передвиборчих дебатах не поступалися один одному у своїй 

рішучості, виваженості, конкретності, були  взаємно толерантними. За 

результатами голосування Президентом учнівського самоврядування було 

обрано ученицю ІІІ-М курсу Діану Шумейко, головою учнівської ради – 

Вероніку Журавель, ученицю ІІ-М курсу. Першочергово було проведено 

засідання учнівської ради та ради старост, на якому розглянуто та обговорено 

план роботи учнівського самоврядування цього навчального року та по 

об'єднаннях. 

Вдалося виконати: 

 Об’єднання громадянської освіти та навчання:  

 проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого 

ставлення до навчання; 

 організовує консультативну допомогу з предметів для учнів, що цього 

потребують; 

 бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, 

конкурсів; 

 контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників; 

 систематично веде боротьбу з пропусками уроків, запізненнями. 

 організовує та проводить День учнівського самоврядування, заходи до 

8 Березня (10-11 класи) 

 Об’єднання здоров’я та спорту: 

 організували та провели в рамках Тижня фізкультури та спорту 

танцювальну ранкову зарядку для учнів 1-4–их класів,  

 випустили разом із об’єднанням ЗМІ цікаві інформаційні газети про 

історію виникнення олімпійських ігор, про олімпійські гасла, їх 

значення, про літні та зимові олімпійські види спорту, про древні  та 

сучасні олімпійські види спорту, про розвиток параолімпійських видів 

спорту. 

 Протягом олімпійського тижня серед учнів ліцею пройшли шкільні 

спортивні змагання та чемпіонати з усіх видів спорту 

 До Дня козацтва було проведено «Козацькі пригоди» (1-4 класи), а для 

9-11-х класів військово-спортивні змагання 

 До Дня Збройних Сил України проведено тиждень патріотичного 

виховання, в рамках якого  пройшов патріотичний квести (8-11 класи),  

 Об’єднання ЗМІ: 

 у рамках Тижня безпеки дорожнього руху випустили інформаційні 

буклети для дітей та пам’ятки для батьків, 



 у початкових класах провели хвилинки безпеки, вікторини,   

 для учнів початкових класів було організовано виставку-конкурс на 

кращий малюнок з правил дорожнього руху «Знай дорослий, знай дитя! 

Безпека руху – це життя!», у якому взяли  участь усі  класи.  

 Тематичні газети в рамках олімпійського тижня(6-А. 6-Б,6-В, 7-А, 7-Б, 

І-М, І-Б, І-Ф, 10) 

 Малюнки «З Днем народження, рідне місто!»(5-7 класи) 

 вітальні газети до Дня працівників освіти  

 «концерт на замовлення» до Дня працівників освіти 

 Вітальні газети для Андріїв, Миколаїв 

 Об’єднання внутрішніх справ:  

 контролювало чергування учнів по школі.  

 Проводили загальне оцінювання прибирання класів, проводили рейди-

перевірки озеленення класних кімнат, класних куточків, куточків 

державної символіки.  

 До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом було проведено акцію 

«Червону стрічку носить небайдужий», «Молодь і музика проти 

СНІДу», створено «Дерево небайдужості». 

 благодійні ярмарки, акції; 

 Лідерці взяли  участь у всіх загальноміських заходах  

 Онлайн -Акція «Пам’ятаємо – перемагаємо!» (1-10 класи) 

 Онлайн-флешмоб  «Великоднь-нлайн» (1-8 класи) 

 Об’єднання культури : 

 Квест для учнів початкових класів до Дня Гідності та Свободи 

«Україна – країна нескорених» 

 Профорієнтаційний квест. 

 Вітання з Днем ангела Андріїв, Миколаїв 

 Посвята в ліцеїсти 

 Тиждень «Золота осінь»: виготовлення фотоколажів, малюнків, 

аплікацій, поробок «Ходить гарбуз по городу» (1-4 класи) 

 Оформлення коридорів школи в осінньому стилі та до новорічно-

різдвяних свят   ( взяли участь всі класні колективи). 

 Зустріч з учасниками АТО, волонтерами; 

 Свято Миколая «Святий Миколай до чемних діток завітай» (на базі 4-А 

класу); 

 Дайджест-гід «Основними історичними датами та подіями від 22 січня 

1919 по 22 січня 2019 року». Ланцюг єдності.  (5-11 класи) 

  Заходи до Дня Валентина. 

 До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні оформлення стелли та 

проведення фолешмобу «Вірші про героїв України» 2-11 класи 

 Свято Євромасляної. Театралізоване дійство, ярмарок, артстудія, 

майстер-класи(1-11 класи) 

 Виступ агітбригади ДЮП (10) 



 День вишиванки, проведення онлайн флешмобу (1-10 класи). 

Діяльність учнівського самоврядування у 2019-2020 навчального року 

була спрямована на виконання основних завдань сучасної освіти, що 

зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи. Пріоритетними 

напрямками діяльності  учнівського самоврядування були: використання 

потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи; 

виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження 

шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної 

компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у 

шкільному та громадському житті); підвищення ефективності 

профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, 

позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом, 

центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, 

підприємствами міста; вдосконалення методів роботи з активами класів та 

надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, 

розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів, формування 

системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування 

моральної культури учнів; використання засобів ІКТ. 

Лідери учнівського самоврядування були активними учасниками всіх 

загальношкільних та міських заходів. Працювали згідно Конституції ліцею, 

були активними учасниками колективних творчих справ.  

Важливу роль у виховному процесі відіграють екскурсії, адже вони 

розширюють кругозір лідерців, більш детально та глибше знайомлять дітей з 

історією свого краю, навчають та дають можливість пізнати щось нове, 

незвідане. 

Нажаль, 2020 рік розпочався не сприятливою епідеміологічною 

ситуацією в місті і в країні в цілому, школярі двічі були на карантині, а з 12 

березня 2020 року вся країна знаходиться на карантині через епідемією 

Короновірусу, тож, починаючи з березня місяця всі виховні заходи 

проводились в режимі онлайн, а саме: 

- Акція «Залишайся вдома ( 1-11 класи); 

- Флешмоб до Дня народження Володимира Івасюка «Червона Рута» 

(учні та вчителі); 

- «Великдень-онлайн» (1-10 класи); 

- «Здоровим бути модно» ( учні та батьки 1-9 класів); 

- «Пам’ятаємо-пермагаємо» (1-10 класи); 

-  «Мистецький проект по картинах Гапчинської (провів Денщиков 

Ю.В.); 

- Фільм «Карантин» від батьків учениці 6-Б класу Ткаченко Анни; 

- Онлайн челендж «Передай намисто» до Дня вишиванки»; 

- «Останній дзвоник 2020 – онлайн» (1-11 класи). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці НВК «Лідер» протягом 

року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були 

залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, мистецьких заходів, 

факультативів, різного роду конкурсів та змагань. 



У 2019-2020 учні ліцею стали учасниками та призерами різноманітних 

конкурсів виховного спрямування, а саме: 

2019-2020 н.р. 
 

№  

з/п 

 

Назва конкурсу 

Місце 

проведення 

конкурсу 

Участь, 

 зайняте місце 

 

Учасники  

 

Клас (курс) 

1.      

 

2. 

 

Відкрита першість 

НВК «Ліцей-ЗОШ І-

ІІІ ступенів «Лідер» 

серед учнівської 

молоді міста та 

району з шахів 

м.Сміла І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

Ситник Лілія 

Теліга Владімір 

Яненко Денис 

7-Б клас 

IV-М курс 

 

3. 

 

Відкрита першість 

НВК «Ліцей-ЗОШ І-

ІІІ ступенів «Лідер» 

серед учнівської 

молоді міста та 

району з шашок 

м.Сміла І місце Борболюк Анна 4-А клас 

4. 

 

Міський етап гри-

випробування 

«Котигорошко», 

присвяченої Дню 

Захисника України 

м.Сміла Номінація 

«Найерудовані

ші» 

Рій «Лідер» Збірна 

команда 

5. 

 

Змагання з футболу 

«Шкіряний м’яч» у 

залік ХХV міської 

Спартакіади 

м.Сміла І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Команда 5-х класів 

Команда 7-х класів 

Команда 6-х класів 

Збірні 

команди 

6. 

 

Міські змагання з 

шахів 

м.Сміла І місце 

 

ІІ місце 

 

 

Безсонна Поліна 

Яненко Денис 

Теліга Владімір 

Федун Валерія 

 

5-А клас 

2-А клас 

ІV-М курс 

5-А клас 

7. 

 

Міські змагання з 

шашок 

м.Сміла І місце Теліга Владімір 

 

ІV-М курс 

 

8. 

 

Міські змагання з 

шахів та шашок 

м.Сміла І місце Команда учнів ліцею Команда 

учнів ліцею 

9. 

 

Обласні змагання з 

шахів 

м.Черкаси І місце Безсонна Поліна 5-А клас 

 

10. 

 

Обласні змагання з 

шахів 

м.Черкаси ІІІ місце Команда учнів ліцею Команда 

учнів ліцею 

11. 

 

Міські змагання з 

настільного тенісу 

м.Сміла ІІІ місце Мандров Анатолій 7-А клас 

12. 

 

Міський конкурс 

читців до Дня міста 

«Поетична 

скарбниця 

Смілянщини» 

м.Сміла І місце Артеменко Софія 5-А клас 

13. 

 

IX Міжнародний  

мовно-літературний 

м.Сміла ІІ місце 

 

Артеменко Софія 

 

5-А клас 

 



конкурсу  

учнівської та 

студентської  

молоді імені Тараса 

Шевченка 

 (Міський етап) 

 

ІІІ місце Зайченко Ангеліна 

Симеренко Аліна 

 

7-А клас 

ІІІ-С курс 

14. 

 

Міжнародний 

конкурс з 

української мови 

імені Петра Яцика» 

(Міський етап) 

м.Сміла І місце 

 

ІІ місце 

 

 

ІІІ місце 

 

Артеменко Софія 

 

Нонка Софія 

Зайченко Ангеліна 

 

Тимошенко 

Ярослава 

Симеренко Аліна 

5-А клас 

 

4-А клас 

7-А клас 

 

ІІ-М курс 

 

ІІІ-С курс 

15. 

 

ІІ Всеукраїнський 

чемпіонат з 

повітряної 

акробатики AERIAL 

SILKS (юніори 14-16 

років початківці) 

м. Київ І місце 

 

Кривицька 

Єлизавета 

ІІ-Б курс 

16. 

 

Особисті змагання з 

двоєборства у 

відкритому 

чемпіонаті ГО 

«ВФСТ УКРАЇНА» з 

важкої атлетики 

серед дівчат до 17 

років за програмою 

«Хто ти, майбутній 

олімпієць?» 

м. Чернігів І місце 

 

Пустовіт Анастасія ІV-М курс 

 

17. 

 

Всеукраїнський 

конкурс з 

інформаційних 

технологій   

«iTELENT» 

м. Київ ТОП-10 Лісовий Андрій ІV-М курс 

 

18. 

 

Міська спартакіада 

школярів. Волейбол 

м.Сміла І місце Команда дівчат: 

Єфімчук Марія 

Стахурська Ірина 

Шумейко Діана 

Нероба Софія 

Ткаченко Марія 

Трубініна Дарина 

Лобанова Софія 

 

ІV-СГ курс 

ІІІ-С курс 

ІІІ-М курс 

ІІІ-С курс 

ІІ-М курс 

7-Б клас 

7-Б клас 

19. 

 

Міська спартакіада 

школярів. Волейбол 

м.Сміла ІІ місце Команда хлопців: 

Тімченко Максим 

Шаповалов 

Володимир 

Демченко Олександр 

Стеценко Дмитро 

Бєлов Євген 

Уколов Віталій 

 

ІІІ-С курс 

ІІІ-С курс 

 

ІІІ-С курс 

ІІІ-С курс 

ІІІ-С курс 

ІV-М курс 



Антоненко Максим 

Сокуренко Максим 

І-Ф курс 

ІV-СГ курс 

20. 

 

Всеукраїнський 

конкурс художнього 

мистецтва «Художня 

палітра України» 

м.Київ Лауреат ІІ 

ступеня 

Гончаренко Вікторія І-Ф курс 

21. 

 

VІІ Міжнародний 

багатожанровий 

фестиваль мистецтв 

«Мій світ – 

мистецтво!» 

м.Черкаси Лауреат І 

ступеня 

Естрадний 

вокал 

(ІІ середня 

категорія) 

Хлівна Аліна 7-Б клас 

22. 

 

VІІІ Міжнародний 

багатожанровий 

фестиваль мистецтв 

«Свято талантів» 

м. 

Кропивниць

кий 

Лауреат ІІ 

ступеня 

Естрадний 

вокал 

(ІІ середня 

категорія) 

Хлівна Аліна 7-Б клас 

23. 

 

9-й Всеукраїнський  

конкурс-фестиваль 

«Країна – ART-

FEST» 

м.Черкаси ІІІ премія 

 

Вокал 

Хлівна Аліна 7-Б клас 

24. 

 

108-й 

Всеукраїнський  

конкурс-фестиваль 

«ЗОРЯНІ МОСТИ 

ДО ДНЯ СВ. 

МИКОЛАЯ» 

м.Черкаси ІІ премія 

 

Естрадний 

вокал 

 

Хлівна Аліна 7-Б клас 

25. 

 

15 Міжнародний 

мистецький 

фестиваль  

«THE FESTIVAL 

BRIDGES IN PARIS 

«LES ETOILES DE 

PARIS 2019» 

м.Париж 

(Франція) 

Лауреат ІІІ 

ступеня 

 

Гончаренко Вікторія І-Ф курс 

26. 

 

Міжнародний 

конкурс з 

української мови  

імені Петра Яцика» 

(Обласний етап) 

м.Черкаси І місце Артеменко Софія 5-А клас 

27.      

№ 

з/п 

Клас Прізвище, ім’я 

дитини 

Конкурс Місце Рівень 

28 3-А Денщикова Марія «Великого Шевченка слово 

незабутнє» 

Гран Прі 

І місце 

Шкільний 

міський 



29 3-А Шульгіна Оксана «Великого Шевченка слово 

незабутнє» 

ІІ шкільний 

30 3-А Губенко Софія «Великого Шевченка слово 

незабутнє» 

ІІІ шкільний 

31 3-А Губенко Софія  Сертифі

кат 

«Шторм

» 

 

32 3-А Валявськтй Нікіта «Кубок Жемчуга» ІІ Всеукраїнські 

змагання зі 

спортивних танців  

33 3-А Валявськтй Нікіта Style Dance Festival ІІІ обласні 

34 3-А Валявськтй Нікіта «Uman Dance Cup 2019» ІІ м.  обласні 

35 3-А Худенко Софія «Кубок Жемчуга» ІІ Всеукраїнські 

змагання зі 

спортивних танців 

36 3-А Худенко Софія Style Dance Festival ІІІ Обласні 

37 3-А Худенко Софія «Uman Dance Cup 2019» ІІ м.  обласні 

38 3-А Шульгіна 

Оксана(сертифікат) 

Miss Elying Dance номінаці

я 

 

39 3-А Шульгіна 

Оксана(сертифікат) 

За проходження 

підготовки…. 

 міський 

40 7-Б  Хлівна Аліна «А я музику люблю» Диплом 

ІІ 

ступеня 

міський 

41 7-Б  Хлівна Аліна «Вір у себе, мрій і дій» Лауреат 

І премії 

Всеукраїнський 

42 7-Б  Хлівна Аліна « Козацька родина» Гран Прі Всеукраїнський 

43 7-Б  Хлівна Аліна «Сяйво Хортиці» Лауреат 

І 

ступеня 

Всеукраїнський 

44 7-Б  Хлівна Аліна «Soloviov-art» Лауреат 

ІІ премії 

Міжнародний 

45 7-Б  Хлівна Аліна Міжнародний професійний 

конкурс співаків, 

музикантів… 

І м. Міжнародний 

46 3-А Корсакевич Єва «Міс Monkey 2019» участь міський 

47 6-Б Ткаченко Анна Спортивне орієнтування ІІ м. Всеукраїнські 



48 6-Б Ткаченко Анна Спортивне орієнтування І м. Чемпіонат 

Полтавської області 

49 6-Б Ткаченко Анна Спортивне орієнтування ІІм. Кубок області 

50 5-Б Дахно Артем «Зимова феєрія» І м. Чемпіонат області зі 

спортивних бальних 

танців  

51 5-Б Дахно Артем «Cherkasy Open» ІІ м. обласні 

52 5-Б Колісніченко 

Віолета 

«Зимова феєрія» І м. Чемпіонат області зі 

спортивних бальних 

танців 

53 5-Б Колісніченко 

Віолета 

«Cherkasy Open» ІІ м. обласні 

54 ІІ-Б Холодняк Максим Веслування на байдарках і 

каноє пам’яті Олександра 

Шарова 

ІІ м.  Чемпіонат області 

55 ІІ-Б Холодняк Максим Веслування на байдарках і 

каноє пам’яті патріотів 

України, що загинули в зоні 

АТО 

І м.  Обласні змагання 

56 ІІ-Б Холодняк Максим Пам’яті Буркацького П.П. ІІ м.  Чемпіонат міста 

Черкаси 

57 7-Б Ситник Лілія Змагання з шахів до Дня 

міста 

І м. міські 

5 ІІ-Б Кривицька 

Єлизавета 

ІІ Всеукраїнський 

чемпіонат з повітряної 

аєробіки 

І м. Всеукраїнський 

59 7-А Григор’єва Ірина «Пролісок» І м. міськтй 

60 7-Б Трубіна Дарина волейбол І 

командн

е м. 

міські 

61 7-А  Мандров Анатолій Чемпіонат з настільного 

тенісу (2019) 

І м. міські 

62 7-А  Мандров Анатолій «Золота осінь-2019» ІІ м.  область 

63 7-А  Мандров Анатолій Чемпіонат з настільного 

тенісу 

ІІІ м.  міські 

64 7-А  Мандров Анатолій турнір з настільного тенісу І м.   

 

65 

ІІ-Б Нікітченко Артем «Гармонія танцю 2019» ІІ м. Всеукраїнські 

змагання 

66 ІІ-Б Нікітченко Артем «Dream Cap» ІІ м. Всеукраїнські 

змагання 

67 ІІ-М Тимошенко 

Ярослава 

«Гармонія танцю 2019» ІІ м. Всеукраїнські 

змагання 

68 ІІ-М Тимошенко 

Ярослава 

«Dream Cap» ІІ м. Всеукраїнські 

змагання 



69 5-Б Головченко Тимур Пам’яті Ю.Пасхаліна ІІ м. Міський чемпіонат зі 

сортивної гімнастики 

70 5-Б Головченко Тарас Пам’яті Ю.Пасхаліна І м. Міський чемпіонат зі 

сортивної гімнастики 

71 ІІІ-

М 

Ковтун Анна «Україна – країна талантів» Диплом 

І 

ступеня 

Всеукраїнський 

 

72 ІІІ-

М 

Ковтун Анна   Німеччина 

73 ІІІ-

М 

Ковтун Анна «Вижницька палітра» Диплом 

І 

ступеня 

Всеукраїнський 

74 ІІІ-

М 

Ковтун Анна «На Святого Миколая 

творча іскорка палає» 

І м. Всеукраїнський 

75 ІІІ-

М 

Ковтун Анна «Запальна Масляна» ІІ 

Премія 

Всеукраїнський 

76 6-А Козубенко Анна   Німеччина 

77 6-А Козубенко 

Анастасія 

  Німеччина 

78 5-Б Селезньова Руслана Теекван до ІІ м.  Чемпіонат області 

79 1-А Курпас Марія «Великого Шевченка слово 

незабутнє» 

Ім. шкільний 

80 5-В 

клас  

 «Математичні 

головоломки» 

Ім. Черкаси  

81  Селезень Марія –І-

Б, Воронюк Олеся-

7-Б, Маловічко 

Яніна – ІІ-Ф, 

Шпаченко Діана - 

7-Б, 

«Кубок Черкащини» І м.  Всеукраїнськтй 

фестиваль східного 

танцю 

82 4-А Самборський 

Артем 

вокал І м.  міський 

83 4-А Самборський 

Артем 

«Українська естафета 

творчості» 

І премія Всеукраїнський 

84 4-А Самборський 

Артем 

«Смішний колосок 2019» призер Міжнародний 

85 4-А Самборський 

Артем 

9 призових нагород з 

бойових мистецтв, «Золото 

монаха» 

 Обласні, 

всеукраїнські 

86 4-Б Осадчий Нікіта «Бебрас»  Міжнародний з 

інформитики 

87 4-Б Осадчий Нікіта Турнір з кікбоксингу ІІ м.   

88 

 

4-Б Хіміч Ярослав «Бебрас»  Міжнародний з 

інформитики 

89 4-Б Хіміч Ярослав «Смішний колосок 2019» призер Міжнародний 

90 4-Б Жепко Майя «Смішний колосок 2019» призер Міжнародний 

91 4-Б Жепко Майя «Соняшник»  Всеукраїнська гра 

92 4-Б Суприкіна 

анастасія 

«Смішний колосок 2019» призер Міжнародний 

93 4-Б Суприкіна 

анастасія 

«Бебрас»  Міжнародний з 

інформатики 



94 5-Б Гетьман Дарина «Світ талантів» ІІ премія регіональний 

95 5-Б Гетьман Дарина «Свято талантів» Лауреат 

ІІ 

ступеня 

Міжнародний 

фестиваль 

96 lll-C Мовчанова 

Юліанна 

 1 місце міжнародний 

фестиваль дитячої 

творчості в Парижі 

97   "Таланти третього 

тисячоліття" 

1 місце міжнародний 

фестиваль дитячої 

творчості в Греції 

 

98   "Художня палітра України" Гран прі Всеукраїнський 

99   "Чарівна рапсодія - 2019" 

 

1 місце  

100   конкурс дитячої та 

юнацької творчості 

Черкащини 

1 місце Регіональний 

101 5-А Артеменко Софія літературний інтернет- 

конкурс «Осьмачка-125» 

номінаці

я 

«Наймо

лодший 

автор». 

Обласний рівень 

102 ІІІ-

М 

Пастушенко Дар’я Кубок  міста та І місце на 

зональних обласних 

змаганнях із баскетболу. 

 

І місце Міський 

103 ІІІ-

М 

Шумейко Діана Кубок  міста та І місце на 

зональних обласних 

змаганнях із баскетболу. 

 

І місце Міський 

104 ІІІ-

М 

Стахурський Давид з легкої атлетики у 

фінальних змаганнях XXVI 

Спартакіади «Повір у себе» 

Три ІІ 

місця 

 

105 5-А Поліна Безсонна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у відкритій першості з 

шахів серед дітей та 

учнівської молоді з нагоди 

75 -і річниці визволення 

міста Сміла від 

фашистської окупації  

 

у відкритій першості НВК 

Лідер із шахів серед дітей 

та учнівської молоді 

 

у відкритих змаганнях з 

шахів міста Сміли серед 

дітей та учнівської молоді 

на кубок ПрАТ СмілаМаш 

 

 

у фіналі чемпіонату 

Черкаської області з шахів 

1 місце 

 

 

 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

 

 



 

Підбиті підсумки найважливішого конкурсу проєктів євроклубів України. 

Рідний євроклуб «Ми-разом!» серед переможців! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серед юнаків до 10 років 

 

у фіналі чемпіонату 

Черкаської області з шахів 

серед юнаків до 12 років 

 

серед жінок 6-го 

Всеукраїнського Меморіалу 

Болеславського І.  

 

міжнародного дитячого 

шаховооо турніру 1st 

Vinnytsia International 

Golden Youth Cup 

 

міжнародного шахового 

турніру у Мінську The 3d 

Fide World Cadets 

Rapid&Blits Chess 

Champions  

 

у відкритій першості м. 

Сміла з шашок 

присвячений Дню 

Незвлежності України  

 

у відкритих змаганнях з 

шахів м Сміла серед 

дорослих та дітей з нагоди 

28-і річниці Незалежності 

України  

 

у змаганнях з шахів серед 

дівчат за програмою XXV 

обласної Спартакіади серед 

школярів  

у відкритій новорічно-

різдвяній першості м Сміла 

з шахів серед дітей та 

учнівської молоді у 2020 

році. 

 

2 місце 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

3 місце 

 

 

 

 

Учасник  

 

 

 

 

Учасник 

 

 

 

 

 

2 місце 

 

 

 

 

1 місце  

 

 

 



Для реалізації проєкту Представництво ЄС в Україні надає грант, а також 

консультативну та методичну допомогу.  

Наш проєкт “Climate Change Challenge" об‘єднає євроклубівський рух в 

містах Бердичів, Черкаси, Самбір та Смілі. Його мета - розкрити тему 

екологічної політики ЄС та New Green Deal, а також, практичними діями 

сприяти уповільненню негативного впливу змін клімату на довкілля. 

Попереду багато цікавих та корисних заходів, до яких, сподіваємося, 

восени долучаться ліцеїсти, вчителі та небайдужі сміляни. 

 

Вся інформація про бурхливе життя нашого закладу оперативно 

оновлюється в мережі Фейсбук  

https://www.facebook.com/LyceumLeader  

Відео про заходи, що проводилися у НВК «Лідер» упродовж року можна 

переглянути за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaJD2iI7U&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR0ZwY7dBJM2ZnMMFREQJq3YeXYV2VmWNIZKYxxtV-

yNB0861vWAH0wsOPo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YA0yZ3TDQrU&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR14otJWqRTd6Rwm5Dc2psR8YsM4RX00Jy4IqQEZbTuIlBe0YPY4bNtZ

3Xg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuUYlAZx19E&fbclid=IwAR2RASH1b

AYUStySz8x2YNbS-eUlnBNh7rrYPT7QXJIgbtmdgslv22nMbBI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gesmWQ58QeM&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR3LPHMAs_Vpbt9wJ6ypMMU9wThkFKrNZC5WjiN3au2Wlio4vrsIxpj8

WAM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHVzTDWXFDU&feature=youtu.be&fbc

lid=IwAR1Nhv8s_m02lRLr2QUJ25VnD7adc79HSmUjXqCgt_mHwB7V__HQca

kkj9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8W2vV-

PLQ3g&fbclid=IwAR1jLJgxK1bIK22dzJajRuzhhkAs051Hq68T21QUkkLCshWI

eKCp3Bk19gg  

https://www.youtube.com/watch?v=WLV4RbKDT7E&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR2Y-

dGnb1vgyoKrTaI_E87XnsPdp5YTgLCayj4UB7NqrVnrGJPnBn0cUUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_hldzmvTDY&list=PL6BlZtdX5vvbCR

Ym0Dp7QeVqXJuMsenCa&index=8&t=138s&fbclid=IwAR0ZwY7dBJM2ZnM

MFREQJq3YeXYV2VmWNIZKYxxtV-yNB0861vWAH0wsOPo 

 

https://www.facebook.com/LyceumLeader
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https://www.youtube.com/watch?v=wuUYlAZx19E&fbclid=IwAR2RASH1bAYUStySz8x2YNbS-eUlnBNh7rrYPT7QXJIgbtmdgslv22nMbBI
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https://www.youtube.com/watch?v=onQTZ5L-

0fA&feature=share&fbclid=IwAR18_zAWvxDJpCTPNnYwO2VjqVXwJT3SpYa

0_ow7WHVHfFaeQeg2OXV_TIU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7K_SUiDUic&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR1TJd_RSexVhwVhMdhuAHit8yYzGabmk_3crGMgvpJOye4hy9p4-

oC7Gwk  

 

https://suspilne.media/21556-malunki-z-veselkou-skolari-z-cerkasini-

priednalisa-do-akcii/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JXyIhVJm4I&fbclid=IwAR0aVstW6Eu6

IEE4ZCky4hvLkJ0FwPDTfDtCOVxJ9PZ2vYpGbw9_DDRmVLI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QANeudxkjrE&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR1Nhv8s_m02lRLr2QUJ25VnD7adc79HSmUjXqCgt_mHwB7V__HQcakkj9

s  

https://www.youtube.com/watch?v=tTvh8QQzIwQ&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3rcklb_34ddTYvkAgCW8iblpwU46FgeDUyC7DdrUxOMuVpMzybxpvXA

1I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GdS7NifrgA&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR3ibqgyl4Psg0a45WCvx0liFpLYx-Errfedzwnbt86_crWoF2Tt0OvTmvg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twyFmLkYJt0&feature=share&fbclid=Iw

AR1yri-L2RjxFVXmmPG-a1Q7w04HtS6m6nR3eDVcXKhZYgcT7h9JvJ9iX0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i42-

SmjyG1E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Rrtrt9f3rn0xLX6QEu6n-

8cRIsfXItbp0HyRcAujyrxB0KzM5A4ABRGk 
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https://www.youtube.com/watch?v=r7K_SUiDUic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TJd_RSexVhwVhMdhuAHit8yYzGabmk_3crGMgvpJOye4hy9p4-oC7Gwk
https://suspilne.media/21556-malunki-z-veselkou-skolari-z-cerkasini-priednalisa-do-akcii/
https://suspilne.media/21556-malunki-z-veselkou-skolari-z-cerkasini-priednalisa-do-akcii/
https://www.youtube.com/watch?v=9JXyIhVJm4I&fbclid=IwAR0aVstW6Eu6IEE4ZCky4hvLkJ0FwPDTfDtCOVxJ9PZ2vYpGbw9_DDRmVLI
https://www.youtube.com/watch?v=9JXyIhVJm4I&fbclid=IwAR0aVstW6Eu6IEE4ZCky4hvLkJ0FwPDTfDtCOVxJ9PZ2vYpGbw9_DDRmVLI
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https://www.youtube.com/watch?v=QANeudxkjrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Nhv8s_m02lRLr2QUJ25VnD7adc79HSmUjXqCgt_mHwB7V__HQcakkj9s
https://www.youtube.com/watch?v=tTvh8QQzIwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rcklb_34ddTYvkAgCW8iblpwU46FgeDUyC7DdrUxOMuVpMzybxpvXA1I
https://www.youtube.com/watch?v=tTvh8QQzIwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rcklb_34ddTYvkAgCW8iblpwU46FgeDUyC7DdrUxOMuVpMzybxpvXA1I
https://www.youtube.com/watch?v=tTvh8QQzIwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rcklb_34ddTYvkAgCW8iblpwU46FgeDUyC7DdrUxOMuVpMzybxpvXA1I
https://www.youtube.com/watch?v=7GdS7NifrgA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ibqgyl4Psg0a45WCvx0liFpLYx-Errfedzwnbt86_crWoF2Tt0OvTmvg
https://www.youtube.com/watch?v=7GdS7NifrgA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ibqgyl4Psg0a45WCvx0liFpLYx-Errfedzwnbt86_crWoF2Tt0OvTmvg
https://www.youtube.com/watch?v=twyFmLkYJt0&feature=share&fbclid=IwAR1yri-L2RjxFVXmmPG-a1Q7w04HtS6m6nR3eDVcXKhZYgcT7h9JvJ9iX0s
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