
 

Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області 

 

Адреса: вул. О. Захаренка, 4, м.Корсунь-Шевченківський 

   

Телефон: 04735 2-45-16 

  

E-mail: skors1@ukr.net 

  

Директор: Морозюк Людмила Миколаївна 

  

 

Приміщення школи збудоване в 1918 році (старий корпус двоповерховий) 

і у 1970 році  (новий корпус триповерховий).  

У школі функціонує 17 навчальних кабінетів, 1 майстерні технічної праці, 

1 кімната обслуговуючої праці. До послуг учнів: актовий зал суміщений із 

їдальнею, 2 спортивних зали, 7 мультимедійних класи,  3 комп’ютерні класи,  

бібліотека, медичний кабінет. У школі створена локальна мережа INTERNET, 

існує власний WEB-сайт, соціальна сторінка Facebook. 

У школі працює харчоблок із обідньою залою на 112 місць загальною 

площею 96 м2. Вартість харчування у 2020 становить 16 грн. Харчуванням 

охоплено 46% дітей. Харчоблок забезпечено обладнанням у достатній кількості. 

Наявні: плита електрична 4 комфоркова – 2 шт., електричні котли – 1 шт., шафа 

жарочна – 1 шт., м’ясорубка ел. – 1 шт., електросковорідка – 1 шт.,  холодильне 

обладнання – 3 од.,  необхідно частково оновити посуд, меблі.  

На харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій передбачено у 2020 

році з  бюджету  районної ради оплата 50% вартості обідів. 

Усі вчителі володіють методикою використання інформаційних технологій 

та використовують їх для проведення уроків з різних предметів. 

У школі навчається 798 учнів. 

Освітній процес забезпечує 69 вчителів (2 вчителів-сумісники), з них :  

6– мають педагогічне звання «учитель-методист»; 

8– педагогічне звання «старший учитель»; 

26 - мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

21 - мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

11 - мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

11 - мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 

1 – молодший спеціаліст. 

1 -  присвоєно звання «Заслужений вчитель України» 

2 – нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» 

1 – нагороджено нагрудним знаком «О.А. Захаренка» 

1 учитель  тричі є Лауреатом премії народного вчителя О.А. Захаренка 



2 - Лауреати премії народного вчителя О.А. Захаренка. 

Директор школи – експерт і тренер для проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти. 

 

 У школі запроваджено  напрямки навчання: 

- філологічний; 

- математичний. 

Для задоволення освітніх запитів учнівської молоді в школі функціонує 5 

різноманітних гуртків, сформовано 2 класи (8-А, 9-Б)  допрофільної підготовки 

економіко-математичного напрямку. Поглиблено вивчається українська мова та 

література  (8-Б, 9-А). 

Педагогічний колектив закладу бере участь у  науково-педагогічних 

проектах: «Інтелект України». Працює над методичною проблемою: 

«Впровадження новітніх інформаційних технологій в процес навчання як шлях 

до формування креативної особистості». 

Колектив Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1  визнавали  переможцем в номінації  “ Школа року” в рейтингу навчальних 

закладів району (у 2016, 2017 – друге місце, 2018 – третє, 2019 - друге). 

Учні закладу беруть активну участь у міських, обласних                                       та 

Всеукраїнських заходах. За останній рік 28 переможців районних предметних 

олімпіад, 22 - конкурсу захисту наукових робіт МАН, 1 -  ІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. 

Шевченка;  5 - Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика. 

На рівні області за останні рік:  3 переможці предметних олімпіад, 7 – конкурсу 

захисту наукових робіт МАН, 4 – Всеукраїнський аерокосмічний молодіжний 

конкурс «Мирний космос» (обласний етап): 

2 учителя школи переможці конкурсу «Вчитель року - 2020» на рівні 

району. 

Школа   співпрацює із   закладом вищої   освіти -   Черкаський НУ імені  Б. 

Хмельницького   Значна увага у закладі приділяється розвитку кожного учня як 

громадянина та патріота, учнів залучають та зацікавлюють не лише у навчанні, 

але й у суспільно-важливих, волонтерських, соціальних справах, систематично 

надається допомога АТО (ООС), діє військово-патріотичний  гурток «Джура», 

члени якого вибороли перемогу у обласному конкурсі «Юні друзі 

прикордонників». 

На 1 вересня 2020 року створені умови для навчання в перших класах 

згідно з вимогами Нової української школи – 2 класи,   за  програмою «Інтелект 

України» - 1 клас, з 2018 року організовано інклюзивне навчання. 

На території школи функціонує спортивний майданчик із штучним 

покриттям. 



За останні роки здійснено ремонт опалювальної системи, покращено 

освітній дизайн, придбано меблі для учнів початкової школи.     

Проблеми закладу: 

1. Комп’ютерний клас 15+1 

2. Ремонт стелі спортивного залу 

3. Ремонт даху рекреації. 

4. Ремонт підвального приміщення під умивальниками. 

5. Заміна віконних блоків кориддорів шкільних приміщень. 

  



Фотододатки 

                                             

 

                                     

 

                                           

 

 

ЗОШ № 1 

Спортивний  майданчик Спортивний зал 

Коридори школи 



 

 

                                

 
  

Кабінет психологічного розвантаження 



                                          

 

 

 

 

«Інтелект України» 



 

                                                

 

                                                                    

                        

        
  

НУШ 

3-В 

 
 4-А    

Кабінет літератури рідного краю 

 

Кабінет історії 

 



                            

  

                                            

                         

                                          

 
  

Кабінет іноземної мови 

 

Кабінет музичного мистецтва 

 

Кабінет інформатики 

 

Шаховий клуб 

 



                                          

 

 

                                         

                            
  

Кабінет фізики 

 

Кабінет  кулінарії  

 



                                          

     

Шкільна їдальня 

 


