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Звіт начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді  

та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Морозової В.А. 

щодо управління закладами освіти, культури, які перебувають у комунальній 

власності Михайлівської сільської ради 

 

Освітня стратегія відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради у 2019 році була 

спрямована на забезпечення стабільного функціонування й розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг 

відповідно до рівня соціально-економічного розвитку громади, вимог 

суспільства, запитів громадян.  

Упродовж 2019 -2020  навчального року відділом  освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради, закладами освіти громади за активної підтримки сільської ради, 

депутатів, на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», Програм освітнього спрямування затверджених рішенням 

Михайлівської сільської ради 2018 року та  інших нормативно-правових 

документів, реалізовано ряд заходів щодо забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку освітньої галузі.   

З урахуванням вимог законодавства відділом проводилася системна робота 

щодо мережі закладів освіти, приведення її у відповідність до реальної 

демографічної та соціально-економічної ситуації тому що  учнівський 

контингент, який поступово змінюється упродовж останніх років. 

 

МЕРЕЖА 

У Михайлівській ОТГ функціонує 6  ЗЗСО та ЗДО навчанням охоплено 357 

учнів, 96 дошкільнят. 

- Комунальний заклад «Михайлівський ліцей» - 174 учні; 

- Комунальний заклад «Ребедайлівський ліцей»  - 82 учні; 

- Комунальний заклад «Ревівський  ліцей»  - 101 учень. 

-  

Мережа на 5 років (орієнтовно): 

Заклад 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Михайлівський ліцей 170 164 156 152 140 

Ребедайлівський ліцей 85 85 90 86 81 

Ревівський ліцей 102 102 100 93 90 

 357 351 346 331 311 

 

Колектив директорів ЗЗСО та ЗДО – 3/3 



У загальноосвітніх закладах працює 53  педагогічних працівників. 

Якісний склад педагогічних кадрів: 

1 – кандидат історичних наук; 

3 - педагогів мають звання «учитель-методист»; 

6 – «старший учитель»; 

21 – вища категорія; 

16 – спеціаліст першої категорії; 

8 – спеціаліст другої категорії; 

8 – спеціаліст; 

Щорічна атестація педагогічних працівників. 

Проведено конкур на директора закладу Ревівського ліцею. 

 

Дошкільне виховання: 

Станом на  01.01.2020 р. в ОТГ функціонує 3 заклади дошкільної освіти, в 

яких виховується 96 дітей. 

ЗДО «Барвінок» с.Михайлівка – 40 дошкільнят. 

ЗДО «Дзвіночок» с.Ребедайлівка – 28 дошкільнят. 

ЗДО «Сонечко» с.Пляківка – 28 дошкільнят. 

 

Протягом 2019 року народжуваність дітей: 

Ребедайлівка – 9.  Ревівка-2. Пляківка-1. Михайлівка - 11.Лісове – 1.   

Мережа на 5 років (орієнтовно): 

 

Заклад 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

ЗДО «Барвінок» 33 30 29 20 14 

ЗДО «Дзвіночок» 20 20 21 20 20 

ЗДО «Сонечко» 25 20 16 10 5 

 78 70 66 50 39 

Відділом освіти проведено: 

6 – колегій відділу освіти; 

13 – нарад директорів ЗЗСО, ЗДО, соціальних педагогів та практичних 

психологів, заступників директорів з навчально-виховної роботи; 

4 –  наради директорів культури та завідувачів бібліотек; 8 – майстер – класи; 

 – заходів. 

Участь відділу освіти у області:  

5 – колегії управління; 

12 – нарад; 

23 – семінари. 

 

У Михайлівській ОТГ перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 13 дітей-інвалідів, 6 дітей з обмеженими 

можливостями, 106 дитина з багатодітних родин, 18 дітей з малозабезпечених 

сімей, 9 дітей-напівсиріт, 43 дітей одиноких матерів, 81 дітей, батьки яких 



розлучені, 6 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 21 дітей із сімей 

учасників АТО/ООС, 6 дітей із неблагополучних сімей.  

Позашкілля 

Одним із основних інститутів виховання й розвитку, що створює умови для 

реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяє індивідуальному 

розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів у сучасному освітньому 

просторі є позашкілля.  Залучення дітей та юнацтва до участі в гуртках за 

напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження 

злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. 

Відрадно зазначити, що у 2019 році школярам громади забезпечується 

навчання та виховання учнівської молоді за такими напрямами: художньо-

естетичний, оздоровчий, туристсько-краєзнавчий та гуманітарний. У закладах 

працюють  гуртки: «Військово-патріотичний», «Вокальне мистецтво», 

«Театральне мистецтво»,  «Хореографія», «Образотворче мистецтво», 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», «Писанкарство», «Дизайн одягу», 

«Бісероплетіння», «Плетіння із соломки», «Художня обробка деревини», 

«Оздоровча гімнастика», «Юні туристи-краєзнавці», «Юні журналісти», 

«HappyEnglish». 

 

 

НАШІ  ДОСЯГНЕННЯ 

Підсумки 2019-2020 року рівень знань: 

Високий рівень знань – 19 

Достатній –58 

Середній – 135 

Низький –75 

 

Переможці МАН та Олімпіад, конкурсів  у 2019 році 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД  (таблиця)  

 

Районний 

Обласний етап 

2018 2019 2020 

І місце - 4/0 3/0 

ІІ місце - 2/0 5/0 

ІІІ місце - 3/2 5/1 

Всього: 0 8/2 13/1 

 

      

                            Перемоги здобуті: 

         Ребедайлівський ліцей:  7 

І місце Пилипас Євгенія 10 клас з історії та права (вчитель Шамрай О.Г.), 

І місце Пилипас Євгенія 10 клас з правознавства (вчитель Шамрай О.Г.), 



ІІ місце з української мови і літератури Бордюг Аня 9 клас (вчитель Морозова 

В.А.),  

ІІІ місце з права  Бордюг Ані 9 клас (вчитель Галата І.П.),  

ІІ місце з географії Пилипас Євгенія 10 клас (вчитель Харченко Л.І.),  

ІІ місце з української мови і літератури Пилипас Євгенія 10 клас (вчитель Цвіркун 

Т.О.), 

ІІІ місце із біології Пилипас Євгенія 10 клас (вчитель Максімова Т.П.). 

 

 

 Ревівський ліцей: 1 

ІІ місце інформаційні технології Криворучко Сергій  11 клас (вчитель Івахненко 

В.В.). 

 

Михайлівський ліцей: 5 

 ІІІ місце інформаційні технології Билина Інна 11 клас (вчитель Острик 

А.М.),  

ІІІ місце з англійської мови Козоріз Антон (вчитель Безпала К.А.),  

І місце з хімії у Мамедов Максим (вчитель Мусієнко Т.Ф.),  

ІІІ місце з біології  Мамедов Максим (вчитель Шевчук Л.І.),  

ІІ місце з біології  Козоріз Антон (вчитель Шевчук Л.І.). 

Баландинський  ліцей: 1 
 ІІІ місце з української мови і літератури Гордієнко Катерина 10 клас (вчитель 

Улан Л.М.). 

Успіх на обласному рівні з олімпіад, був тільки з історії - третє місце у Пилипас 

Євгенії  учениці 10 класу Ребедайлівського ліцею (вчитель Шамрай О.Г.).  

Маємо переможців ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка:  

 ІІІ місце  Кімлик Аліна 7 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Ромашина В.М.).  

 ІІІ місце  Бондаренко Валентина 8 клас Баландинський  ліцей  (вчитель Улан 

Л.М.).  

ІІІ місце  Діброва Євгенія 9 клас Ребедайлівський  ліцей  (вчитель Морозова 

В.А.).  

ІІІ місце  Швагер Наталія 11 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Романенко Л.В.) 

 

Переможці ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика: 

 

ІІ місце  Солод Анастасія 3 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Денисенко Н.А.). 

ІІІ місце  Сергієнко Сергій 4 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Могилей Н.М..). 

ІІІ місце  Винник Софія 4 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Могилей Н.М..) 

ІІ місце  Ковтун Іванна 7 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Ромашина В.М.) 

 ІІІ місце  Бондаренко Валентина 8 клас Баландинський  ліцей  (вчитель Улан 

Л.М.).  

ІІІ місце  Діброва Євгенія 9 клас Ребедайлівський  ліцей  (вчитель Морозова В.А.).  



ІІІ місце  Місевра Анна 3 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Пляченко П.Ю.) 

ІІ місце  Сердюк Ірина 4 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Джулай Н.А.) 

 

Міжнародний конкурс  з української мови П.Яцика  

2019 -  6;              2020 - 9 
РЕЗУЛЬТАТИ МАН (таблиця) 

Районний та 

Обласний 

етап 

2018 2019 2020 

І місце - 1/0 3/0 

ІІ місце - 0/1 1/2 

ІІІ місце - - 0/1 

Всього: 0 1/1 4/3 

 

Завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Промайнули на одному подиху 

складний інтелектуальний марафон написання контрольних робіт і захист 

наукових досліджень, а також закриття конкурсних змагань для учнів МАНУ, 

яке відбулося у Черкасах. 

Приємно, що серед учнів є наші переможці та призери: 

Відділення історії: 

    ІІ місце – Пилипас Євгенія, 10 кл., секція  «Всесвітня історія», тема роботи: « 

Особливості діяльності ООН та ОБСЄ на території країн Балтії в пострадян. 

період» (вчитель Шамрай О.Г.);  

    ІІ місце – Пилипас Євгенія, 10 кл., секція «Історичне краєзнавство», тема роботи: 

«Маловідомі особистості рідного краю (за матеріалами с. Ребедайлівка)» 

(вчитель Шамрай О.Г. Замогильна З.О.).  

Відділення української філології та мистецтвознавства: 

 ІІІ місце – Олійник Валерія, 10 кл., Відділення: мовознавство, секція: «Українська 

мова», тема роботи «Типологія іншомовних вкраплень у сучасних художніх 

текстах».(вчитель Морозова В.А. Цвіркун Т.О.).  

 

Результати роботи по фізичної культурі та спорту 

Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки 
 

Обласний 

етап з 

22 команд 

2018 2019 2020 

Місце 18 11 4 

 

Переможці Ревівський ліцей. 

Відповідно до Програми  розвитку обдарованих дітей на 2018–2022 роки 

у Михайлівській об’єднаній територіальній громаді: 

2019 році – учням- 8300 / вчителям -9200 -----17500 



2020 році – 12100/8500 -----20600 

 

Учнів закладів загальної середньої освіти, нагороджено  обласною 

почесною відзнакою «Відмінник Захисту Вітчизни» 

 

1. 

Комунальний заклад «Ревівський 

ліцей Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської 

області» 

Пляченко Олександр Сергійович 

2. 

 Комунальний заклад «Ревівський 

ліцей Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської 

області» 

 Швагер Наталія Русланівна 

 

Учитель року -  2020 
Вчителі початкових класів – 

 Михайлівський ліцей: Денисенко Н.А., Могилей Н.М., Панитенко Л.С., 

Хідченко Т.М.  

Ребедайлівський ліцей – Кульбачна О.І. 

Вчителі зарубіжної літератури – Ребедайлівський ліцей – Загнибіда Н.В. 

Вителі хімії – Мусієнко Т.Ф. 

Лауреат обласного етапу 

Кульбачна Оксана Іванівна,  

вчитель початкових класів комунального закладу «Ребедайлівський ліцей 

Михайлівської сільської ради Кам’янського району Черкаської області». 

 

У рамках ХХ обласної виставки «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини» проходив  щорічний конкурс на кращий  «Електронний 

освітній ресурс»: 

Зайняли ІІ місце у конкурсі на кращий  електронний освітній  ресурс. 

Творча група у складі: Івахненко Василя Борисовича, учителя 

географії; Івахненко Владислава Васильовича, учителя інформатики 

комунального закладу «Ревівський ліцей Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району», за кращий електронний освітній ресурс із теми «Вебквест 

«Географічні рекорди Землі»» -  

 

Улан Лідія Миколаївна, учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Баландинський ліцей» Баландинської сільські ради 

Кам’янського району, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Синтаксис.  

 

Зайняли ІІІ місце у конкурсі на кращий  електронний освітній  

ресурс: 

Творча група у складі: Конюшенко Марії Макарівни, Кузько Наталії Іванівни, 

учителів початкових класів комунального закладу «Баландинський ліцей» 



Баландинської сільської ради Кам'янського району, за електронний освітній 

ресурс із теми «Цінності, 2 клас».  

Нагороду МОН України  нагрудний знак Василя 

Сухомлинського за впровадження якісного розвитку 

освітянської галузі отримав Шамрай О.Г. 

 

Лауреати премії імені  О.М.Руденко Михайлівської 

об’єднаної територіальної громади 
2018 рік 

Безпала Катерина Анатоліївна, 

 вчитель анг.мови Михайлівський ліцей. 

Швагер Вікторія Іванівна, 

 вчитель укр.мови Ревівський ліцей 

 

2019 рік  

Замогильна Зінаїда Оксентіївна,  

заступник директора  Ребедайлівський ліцей. 

Івахненко Василь Борисович,  

вчитель трудового навчання Ревівський ліцей. 

 

Програми – 12/ 

 

ХАРЧУВАННЯ 

У 2018 – 2020 навчальному році питання харчування учнів організовано 

згідно Програми «Організація харчування у закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти  Михайлівської об`єднаної територіальної громади Кам`янського 

району  на 2018-2022 роки». Рішення сесії Михайлівської сільської ради №3 - 

10/VІІ від 22.02.2018. У 3 ліцеях організовано гаряче харчування. 

    ЗЗСО  Ціна харчування – 10 - 12,50 грн.  

Кошти -  367736,4 тис.грн. 

 

ЗДО  ціна харчування 38 – 40 грн. 

Кошти – 277251,7 тис.грн. 

 

 

ПІДВЕЗЕННЯ 

       Здійснюється за Програмою «Шкільний автобус на 2018-2022 роки» 

Михайлівської сільської ради; рішення сесії Михайлівської сільської ради № 3 - 

16/VІІ від 22.02.2018. 

     Підвозяться – 38 учнів шкільним автобусом. 

Автобусний парк -  1 автобус. Безкоштовно підвозяться 10 вчителів, а решті 15 

відшкодовуються витрати за проїзд.  

Кошти -  14 278 тис.грн. 

 



ОЗДОРОВЛЕННЯ 

Організація пришкільних  таборів  відпочинку – одна з найцікавіших і 

найважливіших форм роботи зі школярами в літній період.  

З 2 по 14 червня  2019 року на базі закладів освіти функціонувало 3  пришкільних 

таборів відпочинку, де відпочивало 223 дітей.  Під час оздоровлення було 

здійснено 17 екскурсійних поїздок історичними місцями Черкащини. 

Кошти пришкільні табори – 44,7 тис.грн. 

Кошти позаміські табори – 6,2 тис.грн. 

 

Підписано Угоду між виконавчим комітетом та профспілками. 

 

КУЛЬТУРА 

Мережу закладів культури на території Михайлівської ОТГ сільської ради 

представляють 4 бібліотеки та  3 Будинки культури, 1 клуб.  

        Завідувачами бібліотек проводяться лекції та бесіди на різну тематику. 

Щомісячно проводяться заходи з нагоди державних свят та пам`ятних дат. 

Читачі бібліотеки мають можливість безкоштовно користуватися інтернетом, 

фондом бібліотеки, приймають участь в різноманітних масових заходах. 

Створено: аматорський колектив «Черемшина»,  вокально 

інструментальний ансамбль, вокальне тріо «Богині»та «Жайвір», фольклорний 

ансамбль «Родина».  

Придбано  нову апаратуру, з окрема мікшери, підсилювачі звуку, світлові 

ефекти та  10 костюмів.  

Започатковано та проведено свято дня села у кожному населеному пункті 

громади. 

Художня самодіяльність значно розширилась, та зріс професійний рівень . 

Працівники та учасники художньої самодіяльності сільських будинків культури 

другий рік виступають з концертною програмою до Дня Перемоги, 8 Березня, 

Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Захисника України та ряд інших 

заходів. Готують вечори  

відпочинку на Новорічні на різдвяні свята, до свята Івана купала та ін.. 

Приймають участь у звітних концертах у районі.  

Зокрема 14 березня проходив огляд художньої самодіяльності серед 

закладів культури ОТГ у 2019 році: 

І місце Ребедайлівський Будинок культури.(директор Романча В.) 

ІІ місце Пляківський клуб. (директор Темненко С.) 

ІІІ місце Ревівський Будинок культури. (директор Захарова К.) 

Хочемо подякувати директорам закладів освіти, культури за підтримку та 

організаційні заходи на розвиток громади та праці у освітянській та культурній 

сфері.  

       На території сільських рад існують історико – архітектурні пам`ятки : 

Обеліски Слави, пам`ятні знаки жертвам Голодомору, братські могили жертвам 

Голодомору, 3 церкви, кургани. Сільськими радами та учнями шкіл постійно 

проводиться впорядкування історичних місць. 

У закладах освіти та культури за рахунок місцевого бюджету протягом 

2019 року проводилися поточні ремонти будівель і приміщень. 



 

Відділ освіти бере участь у професійних семінарах: м.Київ, м. Золотоноша та 

у Міжнародних семінарах щодо розвитку освіти, культури, молоді та спорту. 

Щорічні заходи 
1. Семінари ЗДО та ЗЗСО початкових класів із виїздом у Грушківський 

ліцей обміну досвідом НУШ. 

2. Проводимо майстер-класи для педагогів. 

3. НУШ. 

4. Конкурс Соціальних педагогів. 

5. Вихователь року. 

6. Фестиваль патріотичної пісні 

У конкурсі брали  участь вихованці закладів дошкільної освіти та учні 

закладів загальної середньої освіти Михайлівської сільської ради, які заспівали 

патріотичні пісні у композиціях: «Я – маленька українка» ЗДО «Дзвіночок» 

с.Ребедайлівка; пісня «Любіть Україну» ЗДО «Барвінок» с.Михайлівка; 

Михайлівський ліцей. Композиція «Не твоя війна».  Баландинський ліцей - 

композиція «Ніхто не знав, що зовсім скоро знову, нам доведеться через це 

пройти…» . Ребедайлівський ліцей - інсценізація пісні «Над землею тумани»,  

виконавці: Євгенія Пилипас та Валерія Олійник. Ревівський ліцей -  

композиція«Війна і мир»,солісти: Руслан Бурбелюк та Анна Місевра.

 Ревівський Будинок культури - Світлана Корецька пісня «Добрий ранок, 

Україно». Ребедайлівський Будинку культури - пісня «Сльози серця», 

виконавці: Бордюг Олексій та Левченко Віталій. Пляківський клуб  

«Примиріться, сини», виконавці: Шакалій Інна, Геріх Надія, Іванченко Ірина, 

Ковбасюк Тетяна та дошкільнята ЗДО «Сонечко» с.Пляківка. 

 

7. Шевченківські читання 

11 березня 2020 року у Михайлівській обєднаній територіальній громаді  

відбувся конкурс читців, присвячений творчості видатного українського поета 

Т.Г. Шевченка. 

Творчий захід традиційно щороку організовується та проводиться відділом 

освіти виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

У конкурсі брали  участь найобдарованіші учасники: дошкільнята,  

учнівська молодь, жителі  з усіх сіл громади. 

 Переможцями  конкурсу стали: 

І місце - Харітонова Маша «Думка» ДНЗ «Барвінок» с. Михайлівки. 

ІІ місце - Гордієнко Поліна   ЗДО «Дзвіночок» с.Ребедайлівки. 

ІІІ місце - Чекаль Володимир «На панщині пшеницю жала» ЗДО «Сонечко» с. 

Пляківки. 

3-4 класи 

І місце - Місевра Анна  уривок із поеми «Княжна» (Ревівський ліцей, 3 клас). 

ІІ місце - Винник Софія   уривок з поеми «Сон» (Михайлівський ліцей, 4 клас). 

ІІІ місце - Варивода Вікторія     «Вітер з гаєм розмовляє» (Ребедайлівський 

ліцей, 3 клас). 

ІІІ місце - Олійник Богдана      «Сова» (Ребедайлівський ліцей, 4 клас). 



ІІІ місце - Бутенко Аліна  вірш    «Думка»   (Михайлівський ліцей, 3 клас). 

ІІІ місце - Артюшенко Данило «Мені 13-й минало» (Михайлівський ліцей, 3 

клас). 

ІІІ місце - Сердюк Ірина   «Русалка»  (Ревівський ліцей, 4 клас). 

5-7 класи 

І місце - Піскун Наталія     «Якби ви знали паничі»  (Ревівський ліцей, 6 клас). 

ІІ місце - Мазур Іван  уривок з поеми «Гайдамаки» (Михайлівський ліцей, 7 

клас). 

ІІІ місце - Пугач Єлизавета    «Холодний Яр»  (Ребедайлівський ліцей, 5 клас). 

9-11 класи 

І місце - Колесніченко Таїса  «Хустина»  (Ревівський ліцей, 10 клас) 

ІІ місце - Мазур Вікторія «Плач Ярославни» (Михайлівський ліцей, 9 клас) 

ІІІ місце - Мошнягул Вадим  «Три літа»  (Ребедайлівський ліцей, 9 клас) 

Дорослі 

І місце – Місевра Вікторія «Плач Ярославни» Пляківський клуб. 

І місце – Величко Влада «Утоплена» Ревівський будинок культури. 

ІІ місце - Назаренко Наталія «Русалка»  Ребедайлівський будинок культури 

ІІ місце - Бичок Віра «Причинна»  Михайлівський будинок культури 

ІІІ місце - Конарєва Тетяна уривок із поеми «І мертвим і живим»  

Михайлівський будинок культури 

ІІІ місце - Петрова Любов «Думка» Пляківський клуб. 

Театральне мистецтво 

І місце - Ревівський ліцей інсценізація за мотивами творів Т.Шевченка 

«Причинна» 

ІІ місце - Ребедайлівський ліцей  інсценізація уривку до поеми «Відьма» 

ІІ місце - Михайлівський ліцей  музично-літературна композиція за творами 

Т.Шевченка 

8.  Брали участь у обласних заходах круглий стіл пам’яті О.А.Захаренка. 

9. Щорічна участь у краєзнавчій конференції. 

10.  Спартакіада в с.Лубенцях. У червневій спартакіаді в с.Лубенцях 5 

команд ОТГ отримали масу задоволення та спілкування з колегами. 

Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виборола ІІ місце. 

11. Спартакіада ЗДО.   

 
Переможці с.Лісове. 

12.  Проведено захід «Тато, мама, я». 

13. Ревівський ліцей Переможець обласного конкурсу «Крила – 2019». 

Спартакіаду для ЗДО: 24  травня, за ініціативи відділу освіти, охорони 

здоров'я, культури молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради, у Михайлівській ОТГ успішно відбулася спартакіада для 

дошкільнят.   

 Перше Місце здобула команда "Дошкільнята Лісове", друге - команда 

"Барвінок", третє - команди "Дзвіночок" та "Капітошки".  



14. ДЮП. 

 
15.  Щорічно проводиться конкурс  Мистецький дивокрай. 

16. Дитячо-юнацька військово-       спортивна гра"Сокіл”("Джура") 

Всеукраїнська гра «Сокіл» «Джура». 

У травні 2019 року було проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в якому взяли участь 4 у якому 

взяли участь 4 команди (роїв) Михайлівської, Ревівської, Ребедайлівської, 

Баландинської загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Змагання на етапах було проведено відповідно до положення з таких 

випробувань: «Впоряд», «Відун», «Рятівник», «Стрільба з пневматичної 

гвинтівки», «Ватра», «Пластун».  

 

За підсумками гри „Джура” перемогу здобули: І місце – рій «Хоробрі серця»  

(Ребедайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів); ІІ місце – рій «Січові 

Орли» (Баландинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів); ІІІ місце –  рій 

«Михайлівська вежа», «Укропчики» (Михайлівської, Ревівської загальноосвітніх 

шкіл I-III ступенів). 

17.   Організовуємо Різдвяні зустрічі для ветеранів педагогічної праці. 

18. Екскурсійно ветерани та молоді вчителі закладів освіти  відвідали село 

Розуміївку, м.Кропивницький. 

19.  Семінар голів ПК. 

  

20. «Талант + Талант», 14 лютого, в день всіх закоханих, районною 

профспілковою організацією працівників освіти і науки за сприянням Шамрая 

О.Г. – голови районної організації профспілки, в Центрі ХЕНТТУМ був 

проведений захід «Талант + Талант», де учасниками були наші педагоги: у 

номінації «Вокал» - 

І місце – Місевра Людмила Юріївна, помічник вихователя закладу дошкільної 

освіти «Сонечко»; декламування віршів: - І місця – Лівецька Ірина 

Сергіївна, вчитель української мови Михайлівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів. 

  

 На разі ми започаткували спартакіаду Михайлівської ОТГ, де 

представляли свої команди усі заклади освіти. Приємно вражені підготовкою та 

оптимізмом і своїми виступами. 

       Турнір з волейболу Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

присвяченого пам’яті учасника АТО жителя с.Ребедайлівка Погорілого Олексія 

Валерійовича. У ІІ турі була запрошена команда Кам’янської ОТГ. 

 

У 3 школах є 53 одиниці комп'ютерної техніки. 

Відбувся районний етап фестивалю Дружин юних пожежників . 

Продемонструвати свої вміння, навики пожежної справи, ерудицію, 

знання правил пожежної безпеки та вміння діяти в екстремальних ситуаціях 

мали змогу 6 команд юнаків та дівчат – представників команд Дружин юних 

пожежних серед закладів  освіти - Ревівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. 



    Можливість виходу у мережу Інтернет мають заклади, але не всі. Створено 

власні веб-сайти: відділу освіти та  5 закладів освіти. Заклади освіти мають власні 

електронні адреси, через які здійснюється ділове листування між відділом освіти 

і закладами.  

 

ФІНАНСУВАННЯ (додаток ) 

 Для забезпечення функціонування галузі освіти, культури, молоді та 

спорту у місцевому бюджеті  на 2019 рік було передбачено кошти у розмірі  14 

174793 тис. грн. 

 Очевидно, що забезпечення стабільної роботи галузі освіти, культури і спорту 

та здійснення реальних кроків щодо їх модернізації  стало можливим завдяки 

скоординованим зусиллям відділу і сільської ради за підтримки місцевих 

депутатів, спонсорів.   

      Велику справу робить той, хто інвестує галузі освіти, культури, і спорту, адже  

молодь – здорова, вихована, освічена – майбутнє України, наше з вами майбутнє.  

 

Хочу подякувати директорам закладів освіти, культури за підтримку та 

організаційні заходи на розвиток громади та праці у освітянській та культурній 

сфері.  

 

Дякуємо голові Михайлівської об’єднаної громади Василю Петровичу 

Максименку,  ТОВ «Олімп», Архипюку Віталію Васильовичу, Бурлаю Миколі 

Максимовичу, зокрема депутату Михайлівської ОТГ Дубині Григорію 

Володимировичу  та керівнику компанії «Рост Дор Строй» в Черкаській області 

начальнику дільниці с.Ребедайлівка Удалову Миколі Сергійовичу за  

нагородження учасників грамотами та грошовими винагородами. 

 

 Начальник відділу освіти, 

 охорони здоров'я, 

 культури молоді та спорту 

 виконавчого комітету 

 Михайлівської сільської ради                                                   Валентина МОРОЗОВА 
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	ІІ місце з біології  Козоріз Антон (вчитель Шевчук Л.І.).
	Баландинський  ліцей: 1
	ІІІ місце з української мови і літератури Гордієнко Катерина 10 клас (вчитель Улан Л.М.).
	Успіх на обласному рівні з олімпіад, був тільки з історії - третє місце у Пилипас Євгенії  учениці 10 класу Ребедайлівського ліцею (вчитель Шамрай О.Г.).
	Маємо переможців ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка:
	ІІІ місце  Кімлик Аліна 7 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Ромашина В.М.).
	ІІІ місце  Бондаренко Валентина 8 клас Баландинський  ліцей  (вчитель Улан Л.М.).
	ІІІ місце  Діброва Євгенія 9 клас Ребедайлівський  ліцей  (вчитель Морозова В.А.).
	ІІІ місце  Швагер Наталія 11 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Романенко Л.В.)
	ІІ місце  Солод Анастасія 3 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Денисенко Н.А.).
	ІІІ місце  Сергієнко Сергій 4 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Могилей Н.М..).
	ІІІ місце  Винник Софія 4 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Могилей Н.М..)
	ІІ місце  Ковтун Іванна 7 клас Михайлівський ліцей  (вчитель Ромашина В.М.)
	ІІІ місце  Бондаренко Валентина 8 клас Баландинський  ліцей  (вчитель Улан Л.М.).
	ІІІ місце  Діброва Євгенія 9 клас Ребедайлівський  ліцей  (вчитель Морозова В.А.).
	ІІІ місце  Місевра Анна 3 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Пляченко П.Ю.)
	ІІ місце  Сердюк Ірина 4 клас Ревівський  ліцей  (вчитель Джулай Н.А.)
	ІІ місце – Пилипас Євгенія, 10 кл., секція  «Всесвітня історія», тема роботи: « Особливості діяльності ООН та ОБСЄ на території країн Балтії в пострадян. період» (вчитель Шамрай О.Г.);
	ІІ місце – Пилипас Євгенія, 10 кл., секція «Історичне краєзнавство», тема роботи: «Маловідомі особистості рідного краю (за матеріалами с. Ребедайлівка)» (вчитель Шамрай О.Г. Замогильна З.О.).
	ІІІ місце – Олійник Валерія, 10 кл., Відділення: мовознавство, секція: «Українська мова», тема роботи «Типологія іншомовних вкраплень у сучасних художніх текстах».(вчитель Морозова В.А. Цвіркун Т.О.).

