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ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  

РОБОТИ 

ФЕСАК  
ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
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З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  
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ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

УКРАЇНЕЦЬ 
ІННА КОСТЯНТИНІВНА 



ОТЗЕМОК 
 ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛІВНА,  

 
завгосп 



СОЦІАЛЬНИЙ  
ПЕДАГОГ 

 

ФЕСУН  
СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА 



Практичний  
психолог 

 
Губанова  
Світлана 

Вікторівна 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ШКОЛИ: 

 

Формування 
соціально зрілої 

особистості шляхом 
впровадження 

вітагенного навчання 



ІІ-ІІІ ступені 
навчання 
ЗОШ №7 

9 класів 
середньої 

школи 

3 класи 
старшої 
школи 

10у = універсальний профіль; 
11М = математичний профіль; 

2017-2018  
10І =  інформаційний профіль 

8, 9 класи –  
допрофільна підготовка    



 

У школі працює 38 педагогічних 
працівника, із яких: 

  

 29 мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст 
вищої категорії";  

 4 кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої 
категорії«; 

 2 кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої 
категорії".  

 3 кваліфікаційну категорію "спеціаліст".  

 12 мають педагогічне звання "старший вчитель";  

 12 мають педагогічне звання «вчитель-методист».  

 





















Початкова  школа 



Кафедра початкової школи 



Участь учнів початкової школи у різноманітних 
конкурсах: 

 
Конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика; 
 шкільні та міські конкурси з математики, 
української мови та природознавства; 
 шкільні конкурси малюнків; 
 шкільні конкурси читців творів Т.Г. Шевченка 
Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»; 
Всеукраїнській англомовний конкурс «Грінвіч» 
 конкурс «Розумник» 

 



Успішність учнів початкової 
школи 

У 2015-2016н.р. 
початкова школа має 

такі навчальні 
результати: 

28 учнів мають відмінний 
результат 

107 учнів мають добрий 
результат 

Всього навчається 245 
учнів 

У 2016-2017н.р. початкова 
школа має такі навчальні 

результати: 

36 учнів мають відмінний 
результат 

82 учнів мають добрий 
результат 

Всього навчається 242 учня 



Наші перемоги та досягнення: 

ЛЕНЬО 
Лілія, 

учениця 3б 
класу, 

подяка за 
якісну 

підготовку 
та глибокі 
знання з 

природозна
вства серед 

учнів 3-4 
класів в 

2016-2017н.р. 



НАМОФІЛОВ 
ВЛАДИСЛАВ, 
учень 4б класу, 

подяка за 
якісну 

підготовку та 
глибокі знання 

у міському 
конкурсі з 

природознавст
ва серед учнів 

3-4 класів у 
2016-2017 н.р. 



ПУСТОВІТ 
АННА, 

учениця 3а 
класу, ІІІ місце 

у міському 
етапі XVІІ 

Міжнародного 
конкурсу з 
української 

мови ім. Петра 
Яцика 



ЩЕРБАТЮК 
МАРГАРИТА, 

учениця 2а класу, 
грамота у 
номінації 

«Поетичність» у 
VІІ міському 

конкурсі 
Екологічна казка 



Середня та старша школа 



Вчителі школи проводять 
заняття міської  школи 

олімпійського резерву … 

Кумечко Л.П. (біологія) 

Гаврилюк О.А. (хімія) 

Токова В.В. (фізика) 
 



“Зернини досвіду 2017” 

10 вчителів  школи представили свої 
роботи на  міську виставку 

педагогічних технологій  
«Зернини досвіду 2017».   

 



Апробація підручників 

Макаренко М.В. – підручник 
«Основи здоров’я. 8 клас». 



eTwinning – це міжнародна програма співпраці 
європейських шкіл. З травня минулого року наша 
школа отримала можливість реалізації  спільних 
проектів з іншими європейськими школами. На 
сьогоднішній день учні школи активно беруть участь 
у 34 проектах (в тому числі 2 проекти були ініційовані 
нами). Маємо спільні проекти зі школами Польщі, 
Румунії, Іспанії, Франції, Великобританії, Фінляндії, 
Литви, Грузії, Турції, Албанії, Молдови, Італії, Сербії, 
Португалії, Греції та ін. У проектній роботі в рамках 
даної програми задіяні учні 1-8 класів(1б, 2а,2б,3а, 3б, 
4б, 5б та 8а класи), загальна кількість учнів-учасників 
- 154 особи. 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕТ eTwinning 





На даний момент три проекти нашої школи 
отримали "Національні Відзнаки Якості". Двічі 
поспіль проекти, в яких ми брали участь, були 
визнані кращими проектами місяця в Україні - 
"Особливості національної вишивки в різних 
країнах" (8А клас, березень) та "Готель "Чотири 
сезони""(4-Б, 5-Б квітень), наша школа була 
визнана школою-лідером місяця (жовтень) в 
Ураїні за кількістю успішно-реалізованих 
проектів. Найактивніші учасники програми за 
підсумками року будуть нагороджені 
сертифікатами – 1 вересня 





З 30 травня по 10 червня 2016 року в 
школі працював  пришкільний 

мовний табір «HAPPY CAMPERS» 

2015-2016н.р. 
Учасники учні 
3,4,10 класів – 

загальна кількість 
58 осіб 

2016-2017н.р. 
Учасники учні 

2,3,4,5,6,8 класів – 
загальна кількість 

72 особи 

Обласна відзнака за найкращий 
англомовний табір  





 
 

Вивчення та узагальнення 
передового педагогічного досвіду 

 Прядко М.А.– (вища кат. ст.вч.) «Роль шкільного 
музею у вихованні громадянина – патріота України» 

Правдюк Л.П.– (вища вч.метод. «З досвіду роботи 
школи мйбутнього першокласника. «Пізнайко»» 

Результати узагальнення 
представлені на засіданні 

педагогічної ради в шкільному 
методичному кабінеті 

 



Успішність учнів старшої школи 
У 2015-2016н.р. старша 

школа має такі 
навчальні результати: 

7 учнів мають відмінний 
результат 

82  учні мають добрий 
результат 

Всього навчається 278 
учня 

 

У 2016-2017н.р. старша 
школа має такі 

навчальні результати: 

7 учнів мають відмінний 
результат 

70 учня мають добрий 
результат 

Всього навчається 258 
учнів 

 



 
 

Міжнародний 
математичний конкурс 

“Кенгуру” 

У 2015-2016н.р. взяло участь 
151 учень школи, з них 

показало: 

 відмінний результат – 2 
особи; 

 добрий результат –  29 
осіб; 

 учасник – 120 осіб. 

У 2016-2017н.р. взяло 
участь 120 учнів 

школи, з них показало: 

 відмінний результат – 
2 особи; 

 добрий результат –  30 
осіб; 

 учасник – 88 осіб. 



Міжнародний фізичний 
конкурс “Левеня” 

Взяло участь у 2016-2017 
н.р.  

 33  учасника 7-11 класів 
школи,  

з них показало: 

 відмінний результат 
– 2 особи; 

 добрий результат –  
16 осіб; 

 учасник – 15 осіб. 

 

Взяло участь у 2015-2016н.р. 

47  учасників 7-11 класів 
школи,  

з них показало: 

 відмінний результат – 5 
осіб; 

 добрий результат –  21 
особа; 

 учасник – 21 особа. 

 



Перший міський інтернет-
конкурс “АСТРОКВЕСТ” 

Взяло участь у 2016-2017н.р. 

10  учасників 7-11 класів 
школи,  

з них показало: 

 Срібний сертифікат – 2 
особи; 

 Бронзовий сертифікат –  2 
особи; 

 Сертифікат учасника  – 6 
осіб. 

 



Наші перемоги та 
досягнення: 

ДУБИНА 
ЄВГЕНІЯ, 

учениця 6а класу, 
ІІІ місце ІІ 

(міського) етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад з 
математики  у 
2016-2017 н.р. 

 



КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ, учень 
11м класу, ІІ місце ІІ 

(міського) етапу 
Всеукраїнських олімпіад з 

інформаційних технологій  
у 2016-2017 н.р. 

 

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ, учень 
11м класу, ІІІ місце ІІІ 

(обласного) етапу 
Всеукраїнських олімпіад з 

інформаційних технологій  
у 2016-2017 н.р. 

 



КУХОЛЬ АННА, учениця 9А 
класу, ІІІ місце ІІ (міського) 

етапу Всеукраїнських 
олімпіад з астрономії  у 2016-

201н.р.  



ЛУК’ЯНИЦЯ ВАСИЛЬ, 
учень 8-Б класу, за І місце ІІ 

(міського) етапу 
Всеукраїнських олімпіад з 
біології  у 2016-2017 н.р. 

ЛУК’ЯНИЦЯ ВАСИЛЬ, 
учень 8-Б класу, за І місце 

ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських олімпіад з 
біології  у 2016-2017 н.р. 

ЛУК’ЯНИЦЯ ВАСИЛЬ, 
учень 8-Б класу, за ІІІ місце 

у міському етапі 
Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 
учнівської та студентської 

молоді ім. Т. Шевченка 



МУСІЄНКО 
АНАСТАСІЯ, 
учениця 7Б 
класу, за ІІІ 

місце ІІ 
(міського) 

етапу 
Всеукраїнських 
олімпіад з хімії 
у 2016-2017 н.р. 

 



ТОКОВА НАТАЛІЯ, учениця 

11м класу, за ІІІ місце ІІ 
(міського) етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 
астрономії у 2016-2017 н.р. 

 

ТОКОВА НАТАЛІЯ, учениця 
11м класу, грамота виконавчого 

комітету Черкаської міської 
ради за активну участь у акції 

«Допоможи воїну АТО» 

 у 2016-2017 н.р. 
 



БАКУНОВ МАКСИМ,  
ГОРЕНКО ВОЛОДИМИР 
учні 5а класу, у номінації 
«Віршована казка» у VII 

міському конкурсі 
«Екологічна казка» у 2016-

2017 н.р.  



ЩЕРБАТЮК НАЗАР, учень  
5-Б класу, у номінації 

«Повчальна казка» у VII 
міському конкурсі 

«Екологічна казка» у 2016-
2017 н.р.  



ФЕСУН МАКСИМ, учень  
5-А класу, у номінації 

«Віршована казка» у VII 
міському конкурсі 

«Екологічна казка» у 2016-
2017 н.р.  



ПОГОРЕЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ, 
учениця 11м класу, за участь у VІІ 

Всеукраїнські учнівські 
конференції «Черкащина і 

світовий гуманітарний простір» 

ПОГОРЕЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ, 
учениця 11м класу, подяка активну 
участь та творчий підхід у роботі 
прес-центру під час проведення 

«Модель ООН: Черкаси 2017» 

ПОГОРЕЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ, 
учениця 11м класу, подяка активну 
участь у підготовці та проведенні 

міської конференції 
старшокласників під час 

проведення «Модель ООН: 
Черкаси 2017» 



ЦЮПА БОГДАН, учень  
11м класу за участь у VІІ 
Всеукраїнські учнівські 

конференції 
«Черкащина і світовий 
гуманітарний простір» 



ШАМРАЙ ЯНА, учениця 10-У 
класу, ІІІ місце у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж брати мої». 
Номінація «Література. Поезія» 

у 2016-2017 н.р.  



ПОДГОРНОВ 
ОЛЕКСАНДР, відзнака 

Черкаської обласної 
державної адміністрації 

«Відмінник Захисту 
Вітчизни» 2016-2017н.р. 



КОРОЛИК 
ВЛАДИСЛАВ, 
учень 11м класу, 
подяка міського 

голови за 
найактивнішу 
участь в акції 
«Допоможи 
воїну АТО» 

2016-2017н.р. 



ПЕРЕПЕЧАЄВ 
МАКСИМ, 

учень 11м класу, 
ІІІ місце у 
міському 

конкурсі  з 
підтягування на 

перекладині 
фестивалю «Ми 

з козацької 
родини» до Дня 

Українського 
козацтва  2016-

2017н.р. 



ДЕМИДЕНКО ОЛЕГ, 
учень 8-А класу, ІІІ місце 

у комбінованих 
естафетах в обласних 

змаганнях «Повір у себе» 

ДЕМИДЕНКО ОЛЕГ, 
учень 8-А класу, ІІ місце 
у змаганнях з дартсу в 
обласних змаганнях 

«Повір у себе» 

ДЕМИДЕНКО ОЛЕГ, 
учень 8-А класу, ІІІ 

місце у комбінованих 
естафетах в обласних 
змаганнях «Повір у 

себе» 



ТОЛСТОБА НІКІТА, 
учень 11м класу, ІІ місце у 

міських змаганнях з 
настільного тенісу2016-

2017н.р. 

ТОЛСТОБА НІКІТА, 
учень 11м класу, ІІІ 

командне місце у міських 
змаганнях з настільного 

тенісу2016-2017н.р. 



ФУТБОЛЬНА КОМАНДА 
ШКОЛИ, І місце та 

активні участь у 
спортивних змаганнях 
міського благодійного 

фестивалю «Ми з 
козацької родини» до Дня 

українського козацтва 



ВОЛЕЙБОЛЬНА 
КОМАНДА ШКОЛИ, І 

місце та активні участь у 
спортивних змаганнях 
міського благодійного 

фестивалю «Ми з 
козацької родини» до Дня 

українського козацтва 



Подяка головного 
лікаря ЧООД                 

В. Парамонова 
 за організацію та 

проведення 
учбового процесу 

для дітей, які 
перебувають на 

лікуванні 



КОМАНДА УЧНІВ 
5-А КЛАСУ, І місце 

у спортивно-
розважальній грі 
«Космічна одісея» 



КОМАНДА УЧНІВ 
5-Б КЛАСУ, ІІ місце 

у спортивно-
розважальній грі 
«Крок до зірок» 



КОМАНДА 
«ЯТАГАН», ІІ місце 

у міському 
патріотичному-

спортивному заході 
«Козацькі забави» 





КОМАНДА «101»,  
переможець 

міського етапу 
Всеукраїнського 

фестивалю дружин 
юних пожежних 





Баскетбольна 
КОМАНДА дівчат 

ІІІ місце в 
змаганнях серед 

дівчат міської 
спартакіади 
школярів, 

переможці міських 
та Всеукраїнських 

баскетбольних 
турнірів 





Збір макулатури 

ІІІ місце 
6-А клас –  

Євтушевська Тамара 
Анатоліївна 

ІІ місце 
2-Б клас –  

Шпетна Тетяна 
Володимирівна 

І місце 
2-А клас –  

Правдюк Людмила 
Петрівна 

НАГОРОДЖЕНІ ГРОШОВОЮ 
ВИНАГОРОДОЮ 



УЧЕНЬ РОКУ 

ПОГОРЕЛЬСЬКА 
АНАСТАСІЯ, 

учениця 11м класу, 
Президент школи. 

Нагороджена 
грамотою та 
грошовою 

винагородою 



СПОРТСМЕН РОКУ 

МОЖЕЙКІНА СОФІЯ, 
учениця 7-а класу, член 

шкільної команди з 
баскетболу, 

нагороджена грамотою 
та грошовою 
винагородою 



КЛАС  РОКУ 

11-М клас, нагороджено 
сертифікатом та 

грошовим заохоченням 





«Найактивніший клас» 
започатковано у 2017 році, за 
найбільшу кількість поданих 
класних новин на сайт школи 

5-Б клас, нагороджено 
сертифікатом, перехідним 

кубком та грошовим 
заохоченням 





НАГОРОДИ ВЧИТЕЛІВ 
ШКОЛИ, ЗА ПІДГОТОВКУ 

ПРИЗЕРІВ МІСЬКИХ, 
ОБЛАСНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
КОНКУРСІВ 



ПРИЛУЦЬКА ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСІЇВНА, вчитель 

початкових класів грамота 
Департаменту освіти за 
посібник «Виховуємо і 

навчаємо разом з батьками». 
У складі творчої групи 

ПРИЛУЦЬКА ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСІЇВНА, подяка 

директора ЗОШ № 32, за 
активну організацію учнів до 

участі в міському конкурсі 
«РОЗУМНИК 2017»  



ЛЕВЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 

ІВАНОВИЧ, вчитель 
трудового навчання, 

грамота департаменту 
освіти та гуманітарної 

політики за 
навчальний посібник 

«Технологія 
виготовлення виробів 
із сортового прокату 
та листового металу» 
у складі творчої групи 



ЄВТУШЕВСЬКА ТАМАР 
АНАТОЛІЇВНА, вчитель 

математики, грамота 
департаменту освіти та 

гуманітарної політики за 
навчальний посібник 

«Формування особи, яка вміє 
самостійно мислити та діяти» 

ЄВТУШЕВСЬКА ТАМАР 
АНАТОЛІЇВНА, вчитель 

математики, грамота 
департаменту освіти та 

гуманітарної політики за 
якісну підготовку учнів до ІІ 

(міського) етапу 
Всеукраїнських олімпіад 



УКРАЇНЕЦЬ ІННА КОСТЯНТИНІВНА, заступник 
директора з виховної роботи, вчитель української мови 

та літератури, грамота департаменту освіти за якісну 
підготовку учнів до участі у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої» 

УКРАЇНЕЦЬ ІННА КОСТЯНТИНІВНА, заступник 
директора з виховної роботи, вчитель української 

мови та літератури, сертифікат за якісну підготовку 
учнів до участі у VІІ Всеукраїнській учнівській 

конференції «Черкащина і світовий гуманітарний 
простір»  

УКРАЇНЕЦЬ ІННА КОСТЯНТИНІВНА, 
заступник директора з виховної роботи, 
грамота департаменту освіти за якісну 

підготовку учнів до участі у міському етапі 
Всеукраїнського фестивалю ДЮП 



ШПЕТНА ТЕТЯНА 
ВОЛОДИМИРІВНА, 
вчитель початкових 

класів, подяка 
міського голови за 

найактивнішу участь 
дітей класу у акції 
«Допоможи воїну 

АТО»  



МАКАРЕНКО МАРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА, вчитель 

біології, за якісну підготовку учнів 
ІІ-го (міського) етапу 

Всеукраїнських олімпіад у 2016-2017 
н.р. 

МАКАРЕНКО МАРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА, вчитель 

біології, за активну громадську 
діяльність у справі долучення молоді 

до природоохоронної діяльності 

МАКАРЕНКО МАРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА, вчитель 
біології, за посібник «Основи 

здоров’я. 8 клас» у складі творчої 
групи 



ГАВРИЛЮК ОКСАНА 
АНАТОЛІЇВНА, вчитель хімії, 
грамота департаменту освіти 
за якісну підготовку учнів ІІ-

го (міського) етапу 
Всеукраїнських олімпіад у 

2016-2017 н.р. 

ГАВРИЛЮК ОКСАНА 
АНАТОЛІЇВНА, вчитель хімії, 
грамота департаменту освіти 

за посібник «Дидактичні 
матеріали з хімії для 7-го 

класу» у складі творчої групи 



СЕРЕДА ЮРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ, директор 
школи, подяка президента 

Федерації баскетболу 
України за підтримку 

українського баскетболу 



ТОКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ВАЛЕРІЇВНА, вчитель 
фізики, за якісну 

підготовку учнів   ІІ-го 
(міського) етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад у 2016-2017 
н.р. 



ЧЕРНИШ СВІТНАЛА 
ВОЛОДИМИРІВНА, 
вчитель інформатики, 

за якісну підготовку 
учнів   ІІ-го (міського) 
етапу Всеукраїнських 
олімпіад у 2016-2017 

н.р. 



 
 

Завдання на 2017-2018  
навчальний рік  

у напрямку навчально-
методичної роботи: 

 Продовжувати підвищення фахового рівня вчителів 
школи, шляхом удосконалення методичної роботи. 

Продовження роботи по виконанню програми 
«Обдарованість, створення умов для розвитку 
інтелектуальних здібностей учнів. 

Удосконалення роботи по підготовці учнів до ЗНО 
Здійснення психолого-педагогічного та 

методичного супроводу, забезпечення інклюзивного 
та індивідуального навчання в школі. 
 
 

 
 
 





Напрямки роботи 
Співпрацюємо: 

 Дитячою та юнацькими бібліотеками, 
 Центром дитячої та юнацької творчості,  
Черкаським обласним драматичним театром,  
Ресурсним центром, 
Черкаською обласною філармонією, 
Центром соціальних служб для сім’ї та молоді, 
 Краєзнавчим музеєм, 
Закладами культури міста. 

 
 



 студія танцю “Веселка”; 
 вокальна студія “Злагода”; 
 Музей оборони м. Черкаси; 
 «Школа безпеки» - «Сокіл» «Джура»; 
 «Баскетбол дівчата» 

 
У роботі гуртків задіяно майже 60% учнів 

школи. 
 

  

У ШКОЛІ ПРАЦЮЮТЬ  
ГУРТКИ 



Клубні об’єднання  
Екологічний клуб «Дивосвіт»; 
“Милосердя”; 
“Літературна вітальня”; 
“Дозвілля”; 
 “Що? Де? Коли?”; 
 гуртки на базі школи: карате-до, 

декоративно-прикладного 
мистецтва. 



Працює шкільний сайт 
http://school7.ck.ua/ 



Спільнота у фейсбуці 



Шкільна газета 
«ОРИГІНАЛ» можна 

переглянути на сторінці 
шкільного сайту. 

Друкований варіант  
розміщується у фойє 

школи. Журналістська 
група – вчителі та учні 

школи. 



Музей оборони Черкас 
Музей оборони Черкас в 

ЗОШ №7 було відкрито 23 

вересня 1983р.  

 Мета створення музею – 

відновити невідому 

сторінку Великої 

Вітчизняної Війни – події 

осені 1941 року в Черкасах, 

перших найтрагічніших 

місць Війни.  

 Шкільний музей був 

створений вчителем нашої 

школи Павлюк Інною 

Борисівною з допомогою 

Полякової Інесси 

Григорівни та Кравцової 

Людмили Павлівни.  

 

ЗАВІДУЮЧА МУЗЕЄМ 

Прядко Марія 

Андріївна 



Музей школи нагороджено 
грамотою департаменту освіти 

та гуманітарної політики, як 
переможця, за цілеспрямовану 

систематичну творчу 
пошуково-дослідницьку 

фондову експозиційну роботу 
та за підсумками щорічного 

міського конкурсу-огляду 
музейних кімнат Бойової та 

Трудової Слави, які 
перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки 
України 



Благодійна ярмарка «Солодкий 
присмак осені» – на закупівлю тканини 
для костюмів студії танцю «Веселка», 
на закупівлю тканини для пошиття 
спідниць учасницям вокальної студії 
«Злагода», придбано та 
використовується мікрофон та стійка 
для мікрофону, придбано новорічні 
прикраси для шкільної ялинки. 
 

Благодійні акції: 













Збір коштів для лікування учнів ЧООД, які цього року 
були закріплені у навчанні за нашою школою. Вдалося 
зібрати 2700 грн.  



Зустріч з воїном АТ О – Вальчук Роман 
Анатолійович, випускник 2001 року 



День туризму у 11М- класі 
проведено «Мотузковий тренінг 

батьки-діти 



 Зустрічі з письменниками 



 Тренування з поліцією 



Екскурсія учнів 10У класу на 
«ВАЙСЕ-СТИЛЬ» 



Акція «16 днів проти насилля» збір 
допомоги друзям нашим меншим… 





Привітай Захисника України 



Фінансова підтримка від депутата 
Черкаської міської ради  

Руслана Сергійовича Зорі – придбано 
музичний центр для залу хореографії 



Святки 11-М 



 Обласна олімпіада з трудового навчання 



 День Святого Валентина 



 Черкаський хор… 



Естафета з віджимання на підтримку 
бійців АТО учні 9-11 класів на чолі з 

директором школи 



Подарунок від шкільного активу 
завідуючій шкільною бібліотекою 



 Військово-патріотична гра «Сокіл» 
«Джура» 8-10 класи 



 День цивільного захисту 



 День вишиванки 





 Започатковано Алею 
випускників 

Розробник вчитель технологій 
Байдак Тетяна Володимирівна, 

перше закладання плити – 11м клас 
класний керівник Токова 

Валентина Валеріївна, 
експозиційне насадження -  батьки 

і діти 11м класу, та учні 10у класу 





 Останній дзвінок 



Соціальна служба школи 

Практичний психолог  
Губанова Світлана 

Вікторівна 

Соціальний педагог 
Фесун Світлана Євгеніївна 



Практичний психолог  
Звернення до соціальної служби 

школи 
У 2015-2016н.р. 

Індивідуальних звернень – 99 осіб 

Групових: 

Психодіагностика групова 270 
осіб 

Консультування групове – 70 осіб 

Корекційно-відновлювальна 
робота – 14 осіб  

Психологічна просвіта – 320 осіб 

 

У 2016-2017н.р. 

Індивідуальних звернень – 104 
особи 

Групових: 

Психодіагностика групова 290 осіб 

Консультування групове – 72 особи 

Корекційно-відновлювальна 
робота – 14 осіб  

Психологічна просвіта – 338 осіб 

 



Соціальний педагог 
Звернення до соціальної служби 

школи 
  

  

  

Консультування індивідуальне 

(проведення консультативних 

бесід): 

2015-2016 

  

  

159 

2016-2017 

  

  

180 

а) учнів (дітей) всього: 72 76 

        - початкових класів: 2 1 

        - середніх класів: 28 25 

        - старших класів: 42 50 

б) педпрацівників: 22 18 

в) батьків/опікунів 65 86 



ТЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ 
З боку батьків 

- особливості підліткового віку; 

- профілактика комп`ютерної  залежності у дітей; 

- профілактика шкідливих звичок» 

- адаптація  учнів 5 класів; 

- організація літнього відпочинку; 

- оформлення соціальної допомоги; 

- спілкування дитини з однолітками; 

- надання матеріальної допомоги; 

- оформлення безкоштовного харчування; 

- Вікові та психологічні особливості дітей різних  вікових категорій та 

особливості  їх виховання 

- Суїцідальні прояви у поведінці дітей 

- Профілактика та корекція асоціальної поведінки у підлітків 

- Коло спілкування дитини, контроль за ним 



З боку педагогів 

- консультації класним керівникам  з питань 

проведення профілактичної роботи з учнями з 

девіантною та адиктивною поведінкою; 

- проведення профілактичної роботи з кризовими 

сім’ями; 

- робота з батьками з  попередження насильства в 

сім»ї; 

- підготовка до проведення батьківських зборів; 

- проведення класних годин; 

- особливості роботи з дітьми з прийомних сімей; 

- Форми і методи роботи з учнями під час 

навчального процесу, що сприяють покращенню 

поведінки учнів під час уроку 

  



З боку дітей 

- Спілкування з однолітками; 

- Профілактика паління; 

- Труднощі в навчанні; 

- Конфлікти в учнівському середовищі; 

- Підготовка до ЗНО 

- Проблеми у спілкуванні з батьками, 

опікунами. 

  

  



За результатами громадського 
огляду 2015-2016 н.р. в школі 
навчається  184  категорійних  
дітей  з  них:  

  2 – діти-сироти; 

  5 – дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

  6 – дітей-інвалідів; 

  17 багатодітних сімей, в яких 
30 дітей є учнями школи; 

  3 – малозабезпечені сім’ї; 

 127 неповні сім’ї та інші 
категорії. 

Діти забезпечені безкоштовним харчуванням, отримують кошти на 
придбання шкільної форми, мають можливість влітку 
оздоровитись безкоштовно. 

За результатами громадського 
огляду 2016-2017 н.р. в школі 
навчається  196  категорійних  
дітей  з  них:  

  3 – діти-сироти; 

  2 – дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

  4 – дітей-інвалідів; 

  17 багатодітних сімей, в яких 27 
дітей є учнями школи; 

 4 – малозабезпечені сім’ї; 

 122 неповні сім’ї, у них дітей 133 

 Дітей осіб, визнаних учасниками 
АТО - 28 



Харчування 
Контроль за харчуванням заступник директор з 

навчально-виховної роботи Вент І.Г. 
 

Протягом 2015-2016 н.р. в школі 
харчувалися: 
 7 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування; 

 1 дитина-чорнобилець; 
 3 дітей з малозабезпечених 

сімей; 
 3 дітей з неповних сімей за 

Програмою додаткового 
харчування (по актах 
обстеження); 

 12 дітей с сімей учасників АТО; 
 3 дітей-переселенців 

Протягом 2016-2017 н.р. в школі 
харчувалися: 
 5 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування; 

 3 дітей з малозабезпечених 
сімей; 

 3 дітей з неповних сімей за 
Програмою додаткового 
харчування (по актах 
обстеження); 

 15 дітей с сімей учасників 
АТО; 

 4 дітей-переселенців 



Екскурсії:  
 С. Головківка 
 С. Копачів 
 Пирогово 
 М. Кропивницький 
 Київ 
 Чигирин 
 С. Піщане 
 С. Івківці 
 М. Біла Церква 
 Західна Україна 
 М. Львів 

ПРОВЕДЕНІ ЕКСКУРСІЇ  
 



 ЧНУ ім. Б.Хмельницького; 

 Київським національним 
університетом технологій та 
дизайну, (м. Черкаси); 

  ліцеєм «Оріяна», м. Львів 

  школою «Первоцвіт»,  

       місто Львів; 

 Черкаський інститут 
банківської справи  
Національного банку України; 

 Черкаським автодорожнім 
ліцеєм 

 Черкаським професійним 
ліцеєм 

Школа 
співпрацює з 



 
 
 

Міська спартакіада школярів: 
 змаганнях з футболу на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» 9-14 місце 
Волейбол  
Старти надій – 7 місце 
Баскетбол хлопці 8-9 місце 
Баскетбол дівчата – 3 місце 
Настільний теніс – бронзові призери 
Шашки, шахи 

Загальне місце по місту – 11-12 



Планування 
Ремонт спортивного залу 
Виготовити стійки для 

облаштування майданчика для гри 
у волейбол 
Виготовлення шафи для кубків та 

нагород 
 





Травмування школярів 

2015-2016н.р. 
Отримано 

мікротравм – 151 
Оформлено актів 

по нещасним 
випадкам - 0 

2016-2017н.р. 
Отримано 

мікротравм – 158 
Оформлено актів 

по нещасним 
випадкам - 0 



Фінансово – господарська  звітність 
за  період з 01.09.2016р.  по  31.05.2017р. 

І.  Бюджет: 
       Надходження:          5260,7  тис. грн. 
    Видатки:         1. Заробітна  плата          3380,0 тис. грн.                                
                              2. Нарахування на заробітну плату 736,7 тис. грн. 
                              3. Харчування                                               251,3тис. грн. 
              4. Медикаменти                                                 0,8 тис. грн. 
               5. Теплопостачання (майже вдвічі менше порівняно з минулим  
роком після встановлення лічильника)                      695,9 тис. грн. 
  6. Холодне водопостачання та водовідведення       9,8тис. грн. 
  7. Електроенергія                                                          43,7 тис. грн. 
  8. Вивіз ТПВ та послуги СЕС                                2,5  тис. грн. 
                  9. Дератизація                           0,9 тис. грн. 
                 10. Послуги Укртелекому            2,0 тис. грн. 
                  11. Придбання матеріалів (меблі,  світильники, фарба, лінолеум, 
змішувачі,лампи світодіодні,кл. журнали, спорт. інвентар,двері кімнатні, 
шпалери, миючі та господарські товари          94,1 тис. грн.   



12. Послуги:  

Поточний ремонт  (заміна світильників) 9,6 

Технічне обслуговування вогнегасників        2,0 

Промивка тепломережі                               10,8 

 Обробка даху протипожежними засобами  10,1 

Поточний ремонт приміщення (підвісний потолок кабінету) 4,9 

Монтаж локальної мережі(інтернет) 2,7 

Ремонт та заправка комп’ютерної техніки 2,9 

Разом видатки :                                                                        5260,7  тис. грн.  



ІІ.  Бюджет розвитку : 
 1. Капітальний ремонт приміщення (заміна 
вікон)  -                        937,5 тис. грн. 
2. Щити баскетбольні на спортивний 
майданчик -                        23,6 тис. грн. 
3. Придбання підручників для 4, 7 класів -                                        
      19,7тис.грн. 
  
Разом:                                           980,8 тис.грн. 
  



ІІ.  Платні послуги: 
 
       Надходження: 
  а) Платні послуги англ. мови  - 112,9 тис. грн. 
  б) Відшкодування  за ел.енергію від ПП Котенко Ж.Г.-          
          8,5 тис.грн. 
Видатки:         
1. Заробітна  плата  - 90,3 тис.грн. 
2. Нарахування на заробітну плату   - 19,9 тис.грн. 
3. Теплопостачання   - 0,4 тис.грн.  
4. Водопостачання    - 0,2 тис.грн. 
5. Електроенергія     - 8,7 тис. грн. 
6. Закупка матеріалів   - 1,9 тис. грн. 



ІІІ.  Суми  за дорученнями: 
    
    Надходження: 
                   а) Батьківські кошти на охорону  -  32,1 тис. грн. 
                      
Видатки:  1.   Охорона школи, тривожна кнопка    -    32,1тис.грн.                       
   
ІУ.  Гранти і дарунки: 
  
Література   Третякова Л.О.                                                  1,0 тис. грн. 
Матеріали для кабінету Захист Вітчизни Волков К.А     2,9 тис. грн. 
Костюми для хореографії Резніченко Л.О.                        2,5 тис. грн. 
Стенди в каб. фізики  Токова В.В.                                        2,8 тис. грн. 
Принтер Епсон  Євтушевська Т.А.                                       5,2 тис. грн.  
  
  Разом:                                                                                   14,4 тис.грн. 



Дякуємо за увагу 
 і запрошуємо до 

 співпраці!!! 


