
Довідка про  Черкаську спеціалізовану школу І – ІІІ ступенів № 28  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області 

Черкаська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 28 заснована у 1982 

році.  

У 2003 році школу  реорганізовано у Черкаську спеціалізовану школу з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу – рідної 

мови та літератури, англійської мови. 

Окрім того, учні вивчають німецьку, французьку, польську мови. 

Школа успішно працює за програмою FLEX та Гете інститутом з питань 

поширення, вивчення іноземних мов та інтеграції у євро спільноту. 

У 2014 році школі присвоєно ім’я Т.Г. Шевченка. 

За час існування школи переможцями олімпіад стали: 

- на міському рівні 182 учні 

- на обласному – 48 учнів 

- на Всеукраїнському 9 учнів. 

У 2015 – 2016 навчальному році школа має:  

32 переможці міських олімпіад; 

9 переможців обласних олімпіад; 

16 переможців І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук;  

12 переможці ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук; 

2 переможці Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Школа посіла 5 місце в загальному обласному рейтингу закладів освіти 

за результативністю МАН і 1 місце в м. Черкасах за співвідношенням 

„учасники – переможці“: 75% учасників стали переможцями обласного етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України. 



Рій „Ратиборець“ – переможець міського та призер обласного етапу 

Всеукраїнської військово-патріотичної гри „Сокіл“(„Джура“.) 

Серед учнів школи –  переможці конкурсів імені Т.Г. Шевченка Снігур 

Дарина, Смаглій Дмитро, конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика – 

Віталій Кононенко, Пишна Анастасія.  

Школа – переможець Всеукраїнських конкурсів „100 кращих шкіл 

України“, „Школа ХХІ століття“ у номінації „Школа успіху“. Директор 

школи Скорик Т.А. –  переможець Всеукраїнського конкурсу „100 кращих 

директорів школи“. У 2014 р.  за дослідженнями  журналу „ТІМО“ школа 

ввійшла до рейтингу„300 кращих шкіл України“за результатами ЗНО – 2014, 

у 2015 році посіла – ХІ місце у м. Черкаси за результатами ЗНО – 2015.  

Учні та педагоги школи – активні учасники міських, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних проектів: FLEX, „Україна – Польща: разом 

до Європи“, „Класна школа“, „Ти повертайся живим“,  Всеукраїнського 

проекту “Молодь обирає здоров’я”, проекту „Молодь за здоровий спосіб 

життя“. 

Упродовж 5 років у школі проводиться Всеукраїнська науково-

практична конференція “Мова і мовлення українців у контексті сучасної 

доби”. З цього навчального року започатковано проведення регіональної 

історичної конференці «Україна – terra incognita». Учні школи – активні 

учасники Міжнародної науково-практичної конференції старшокласників 

„Модель ООН: Сканді“.   

Школа виховує лідерів, патріотів України, активних громадян 

Вітчизни. 

Шкільні лідери брали участь у Школі управлінської діяльності лідерів 

учнівського самоврядування України „Делегати дитячих прав“ у м. Київ. 

Дитяча громадська організація школи у 2014 р. стала переможцем у 

Всеукраїнському конкурсі „Благодійна Україна“ у номінації „Благодійник – 

дитяча громадськаорганізація“; цього року стала номінантом цього конкурсу. 

Школа стала ініціатором проведення обласної науково-практичної 



конференції „Постать Т.Г. Шевченка і його творчість у контексті світової 

літератури   і культури“, яка цього року проходила на базі навчального 

закладу уже вдруге.  

Творчі колективи школи – хореографічні «Непосиди» , «Леді» , «Flex» , 

вокальні ансамблі «Сонцеграйчик» і «Сонцеграй» – переможці обласного 

конкурсу «Мистецький дивокрай Черкащини».  

Школа – активний учасник українсько-польського проекту „Класна 

школа“, отримала сертифікат активної школи та вже має школу-партнера у 

Бидгощському воєводстві. 

У школи є школи-партнери у містах Київ, Дніпропетровськ, Кривий 

Ріг, Запоріжжя, Комсомольськ, Слов’янськ, Харків, Луцьк. З учнями м. 

Слов’янська школярі підтримують постійні зв’язки. 

 

 




