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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛÜНОÃО ЗАКЛАДУ

Тальнівський навчально-виховний комплекс 
«школа І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія» як 

спеціалізований навчальний заклад нового типу 
створений у грудні 2010 р. на базі загальноосвітньої 
школи, яка має 150-літню історію. Тут у 31 класі 
навчається близько шестисот учнів. У школі-гім-
назії суспільно-гуманітарного профілю поглибле-
но вивчають українську мову і літературу, англій-
ську й німецьку мови, історію та правознавство. 

Створенню НВК передувала багаторічна праця 
зі зміцнення матеріальної бази, добору кадрів, на-
громадження досвіду поглибленого вивчення пред-
метів, формування відповідної творчої атмосфери. 
Ще в 1992 р. дирекція закладу розробила програму 
становлення національної школи, яку повністю ви-
конано. Навчальний заклад став справжньою націо-
нальною школою з яскраво вираженим гуманітар-
ним, народознавчим і крає знавчим спрямуванням, 
тому й дістав назву «Школа свідомого українця». 
Під такою назвою через конкурсний відбір він увій-
шов до 30 інноваційних шкіл Черкащини. 

У нашому розумінні свідомий українець – це 
керівник і вчитель, які вповні розуміють свою 
місію в сучасній українській національній школі. 
Це також свідомий учень і випускник, які іденти-
фікують себе українцями, патріотами своєї дер-
жави, рідної мови й культури, мають внутрішню 
потребу здобувати якісні знання, прагнуть бути 
конкурентоспроможними, володіють належним 
рівнем національної й загальнолюдської культу-
ри, виявляють готовність будувати власну неза-
лежну державу, захищати її від будь-якого ворога, 
брати на себе відповідальність за долю Батьків-
щини, за свій народ. Звідси і наше кредо: «Украї-
на – понад усе!»

У навчальному закладі є актова зала на 220 місць, 
спортивний зал, бібліотека з книжковим фондом 
29 148 примірників, стадіон, спортивні майданчи-
ки, ігровий атракціон. До послуг наших вихован-
ців 36 навчальних кабінетів, 30 із яких паспорти-
зовані, комбінована майстерня з обробки металу та 
деревини, кабінет праці, два кабінети інформатики. 
Крім того, на громадянсько-патріотичне виховання 
школярів спрямована діяльність 3 музеїв, які мають 
свідоцтва обласного управління освіти. Це зразко-
вий літературно-етнографічний музей «Шевченко-
ва світлиця», музеї історії рідного краю та історії 
школи. Повносило діють світлиця рідного слова, 
кабінети народознавства, декоративно-вжитково-
го мистецтва, кабінет музики, танцювальний клас 
для занять дітей різних вікових категорій, клас на 
природі, кабінет географії з постійною виставкою 
мінералів, зимовий сад, ігрове середовище. У школі 
працюють такі нетрадиційні центри патріотичного 
й естетичного виховання, як зразковий фольклор-
ний дитячий колектив «Веснянка», гуртки екскур-

соводів шкільних музеїв, літературна студія «Над 
Тікичем», художня майстерня «Самоцвіти», твор-
ча майстерня декоративно-ужиткового мистецтва 
«Прикрась свій дім», історико-патріотичний клуб 
«За Україну», хореографічна студія «Еліон», ко-
манда ДЮП «Сини і доньки України», дитячий ду-
ховий оркестр, учительський театр мініатюр «Аль-
ма-матер». 

Викладання своїх предметів учителі пов’язу-
ють із життям міста, із його традиціями, історією 
і культурою. Значно посилює ефективність патрі-
отично-краєзнавчої роботи багаторічне викладан-
ня таких курсів, як «Народознавство», «Україно-
знавство», «Медіа-культура», «У світі поетичного 
слова», «Видатні постаті України», «Живи за пра-
вилами», «Основи християнської етики», «Етика: 
основні засади». На це ж спрямована й позакласна 
робота. Чіткої системності набули такі напрями ді-
яльності, як літературне краєзнавство, досліджен-
ня й відновлення місцевих народних традицій і 
обрядів, історичне й географічне краєзнавство, 
вивчення місцевих говірок, музичного мистецтва 
рідного краю, декоративно-ужиткового мисте-
цтва й народних ремесел, розвиток власне дитячої 
творчості, зокрема й літературної. У навчальному 
закладі ретельно відтворено календарно-обрядові 
народні свята річного циклу: Коляда, Меланка, За-
плітання Шуму, Колодій, Веснянка, Марена, Ку-
пайло, Весілля свічки, Калита, Миколай та інші.

Завдяки багаторічній плановій і послідовній 
роботі у школі створено атмосферу постійного 
творчого пошуку, високого патріотичного духу, 
згуртовано педагогічний, учнівський та батьків-
ський колективи. 

Маємо добрі результати наших вихованців в 
олімпіадах, творчих конкурсах і змаганнях різних 
рівнів. За 5 останніх років здобуто десятки перемог 
в олімпіадах і творчих випробуваннях обласного 
рівня. Учні школи були переможцями й дипломан-
тами всеукраїнського етапу олімпіади з української 
мови – 2 рази, конкурсів ім. Тараса Шевченка – 
5 разів, ім. Петра Яцика – 6 разів, у МАН – 2 рази. 
Високі рейтинги має НВК і за результатами ЗНО. 
Ми набули вже певного досвіду і переконалися, 
що багато чого можемо, що периферії в освіті нема. 
Є сучасний компетентний учитель, який знає, як на-
вчити і як виплекати творчу особистість. Кадровий 
потенціал у школі досить потужний: серед педагогів 
є заслужений учитель України, 5 відмінників освіти, 
9 учителів-методистів, 17 старших учителів. 

Діяльність педагогічного колективу, дирекції 
школи спрямовано на розбудову і зміцнення свого 
навчального закладу – національної школи свідо-
мого українця.
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