
Черкаська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7 

Черкаської міської ради  
Черкаської області 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ШКОЛИ: 

 

Формування 
соціально зрілої 

особистості шляхом 
впровадження 

вітагенного навчання 



 
 

Завдання на 2020-2021  
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, індивідуального  та домашнього 
навчання в школі. 
 
 

 
 
 



ІІ-ІІІ ступені 
навчання 
ЗОШ №7 

10 класів 
середньої 

школи 

2 класи 
старшої 
школи 

10-М поглиблене вивчення 
математики  

11-А з вивченням двох 
іноземних мов  

8, 9 класи –  
допрофільна підготовка   

2020-2021 
9-Ф – поглиблене вивчення 

української мови 



 

У школі працює 42 педагогічних 
працівника, із яких: 

  

 30 мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст 
вищої категорії";  

 3 кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої 
категорії»; 

 3 кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої 
категорії".  

 3 кваліфікаційну категорію "спеціаліст".  

 14 мають педагогічне звання "старший вчитель";  

 12 мають педагогічне звання «вчитель-методист».  

 



Кількісний склад учнів 
школи 

 
ПОЧАТКОВА 

ШКОЛА 
1-4- класи – 9 класів 

 
  

СЕРЕДНЯ ШКОЛА 
5-9- класи – 10 класів 

  

СТАРША ШКОЛА 
10-11- класи – 2 класи 

  



Участь учнів початкової школи у різноманітних 
конкурсах: 

Конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика; 
Всеукраїнський та Міжнародний математичний 
конкурс «Кенгуру»; 
Всеукраїнській англомовний конкурс «Грінвіч» 
 Конкурс «Розумник» 
Онлайн олімпіади «На урок» 
Міський екологічний конкурс «Екологічна казка»; 
Всеукраїнський конкурс «Соняшник» 

 



Середня та старша школа 



МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕТ eTwinning 

eTwinning – це міжнародна програма співпраці 
європейських шкіл. З травня 2016 року наша 
школа стала активним учасником програми, що 
дає можливість реалізації  спільних проєктів з 
іншими європейськими школами. Маємо спільні 
проєкти зі школами Польщі, Румунії, Іспанії, 
Франції, Великобританії, Фінляндії, Литви, Грузії, 
Турції, Албанії, Молдови, Італії, Сербії, 
Португалії, Греції та ін.  



 
Участь у заходах проєкту eTwinning: 
• e Twinning Plus – робочий простір програми 

eTwinning в рамках Східного партнерства країн 
Європейського Союзу (координатор вчитель 
англійської мови Щербатюк Л.А.) 

• вересень-травень 2020 - 2021 участь у проєкті «We 
are ready to live in a digital world»  проведення 
міжнародних уроків, створення онлайн посібника з 
ICT інструментами для проведення уроків у 5-9 
класах під час дистанційного навчання. Нагорода: 
Національна відзнака якості еTwinning. 

 
 

 



• серпень 2020 участь двох команд школи, 
сформованих з учнів 5-9 класів у двох двотижневих 
сесіях: “Around the world in ten days” і “Art and 
Creativity” міжнародного мовного табору з 
залучення іноземних волонтерів “Go Camp” 
координатора Щербатюк Л.А сертифікати учасників 
учням і координатору, символічні призи. 

• вересень 2020 участь найактивніших учасників у 
конкурсі фотовражень від табору GoCamp від Go 
Global, перемога нашої команди, відзнака, 
символічні призи. 

• вересень-грудень 2020 участь в українсько-
польському  проєкті «Сватка» та онлайн-курсі 
"Польсько-українська сватка", координатор 
Щербатюк Л.А. сертифікат учасника. 



• жовтень проєкт нашої школи, реалізований спільно 
з партерами з 9 країн Європи на платформі 
eTwinning “Online and HEALHTY” , було обрано 
проектом місяця серед кращих проектів України. 

• 20 листопада  2020 доповідь на міжнародній 
конференції “Hybrid Approaches in the learning 
process” вчитель англ.. мови Щербатюк Л.А. 

• Євроклуб «You and me» (координатор вчитель 
англійської мови Щербатюк Леся Анатоліївна) 

• червень-жовтень 2020 реалізація проєкту-
переможця конкурсу проєктів за підтримки  
Представництва ЄС «Будь свідомим європейцем, 
скажи фосфатам «СТОП» учні отримали призи від 
Представництва ЄС (координатор Щербатюк Л.А.) 
 



• участь у Що?Де? Коли? з екології (міжнародний 
досвід боротьби з екологічними проблемами) – у  
рамках роботи над проєктом «Будь свідомим 
європейцем, скажи фосфатам «СТОП»  в обласній 
бібліотеці для дітей «Зеленим бути модно» 
Нагорди переможцям від Представництва ЄС, 
(координатор Щербатюк Л.А.) 

• грудень 2020, січень 2021, Перемога у конкурсі 
«Привітай полярника з Новим роком», зустріч 
учнів 9 і 10 класів з полярниками української 
полярної станції ім. Академіка Вернадського 
Артемом Джулаєм і Володимиром Храпачем 
(Координатор Щербатюк Л.А.); 



• лютий 2021 участь у тренінгу від американського 
посольства «Від освіти до кар’єри»  Щербатюк Л.А. 
і учні 9-Ф класу 

• Участь у всеукраїнському проєкті, організація і 
проведення загальношкільного QRкод квесту до 
Дня Європи (координатор Щербатюк Л.А.) 

•  Перемога у конкурсі проєктів євроклубів України 
за підтримки Представництва ЄС в Україні. 
Проєкт «Молодь і медіапростір» (координатор 
Щербатюк Л.А.)  



Похвальні листи за відмінні успіхи у 
навчанні 

1. Бережний Назар 4А 

2. Шевченко Анастасія 4А 

3. Карпушин Артем 4Б 

4. Мамиш Матвій 4Б 

5. Корнієнко Микола 5А 

6. Михальченко Антон 8А 

7. Боднар Михайло 6А 

8. Намофілов Артем 6С 

9. Колесніков Ярослав 5Б 

10.Савченко Вікторія 11А СМ 



Міжнародний фізичний 
конкурс “Левеня” 

Взяло участь у 2017-
2018 н.р.  

 29  учасників 7-11 
класів школи,  

з них показало: 

  відмінний 
результат – 0 осіб; 

  добрий результат 
–  10 осіб; 

  учасник – 19 осіб. 

 

Взяло участь у 2020-
2021н.р. 

316  учасників 7-11 
класів школи,  

з них показало: 

  відмінний 
результат – 1 особа; 

  добрий результат –  
13 осіб; 

  учасник – 2 осіб. 

 

Взяло участь у 2018-2019 
н.р.  

23 учасника 7-11 класів 
школи,  

з них показало: 

  відмінний результат 
– 1 особа; 

  добрий результат –  7 
осіб; 

  учасник – 15 осіб. 

 



Всеукраїнський  конкурс з 
англійської мови “ОРЛЯТКО”  

Взяло участь у 2018-
2019н.р. 

26  учасників школи,  

з них отримало: 

Сертифікат учасника  
– 26 осіб. 

 

Взяло участь у 2020-2021н.р. 
54  учасника школи,  

з них отримало: 
Сертифікат учасника  – 45 

осіб; 
Срібний сертифікат – 5 

осіб 
Золотий сертифікат – 4 

особи 
 



Всеукраїнський  конкурс 
української мови “СОНЯШНИК”  

Взяло участь у 2018-2019н.р. 

121  учасник школи,  

з них показало: 

 Диплом переможця шкільного рівня – 
51 особа; 

 Сертифікат учасника – 51 особа; 

  Диплом переможця у початковій школі 
–  17 осіб; 

  Диплом ІІІ ступеня регіонального 
рівня – 1 особа. 

 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського  
рівня – 1 особа 

 

Взяло участь у 2020-2021н.р. 
139  учасників школи,  
з них показало: 
 Диплом переможця шкільного рівня – 

60 осіб; 
 Сертифікат учасника – 59 осіб; 
  Дипломом другого ступеня 

всеукраїнського рівня 5-11 кл. – 1 учень 
 Дипломом третього ступеня 

всеукраїнського рівня 5-11 кл. – 1 учень  
 Диплом переможця початкової школи 

– 9  учнів 
 Диплом першого ступеня 

регіонального рівня 5-11 кл. – 2 учня 
 Диплом  другого ступеня регіонального 

рівня 5-11 кл. – 1 учень 
 Диплом  третього ступеня 

регіонального рівня 5-11 кл. – 6 учнів 
 



 
 

Міжнародний 
математичний конкурс 

“Кенгуру” 

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

школи, з них 
показало: 

  відмінний 
результат – 2 

особи; 

  добрий результат 
–  30 осіб; 

  учасник – 88 осіб. 

У 2017-2018н.р. взяло 
участь 114 учнів 

школи, з них 
показало: 

  відмінний 
результат – 1 особа; 

  добрий результат –  
24 особи; 

  учасник – 89 осіб. 

У 2018-2019н.р. взяло 
участь 130 учнів 

школи, з них 
показало: 

  відмінний 
результат – 10 особа; 

  добрий результат –  
41 особа; 

  учасник – 79 осіб. 



Участь у Всеукраїнських олімпіадах 









Міські та Всеукраїнські конкурси  

















Напрямки роботи 





Співпрацюємо: 
 Центром дитячої та юнацької творчості, 
 Дитячою та юнацькими бібліотеками, 
Черкаським обласним драматичним театром,  
Черкаською обласною філармонією, 
Краєзнавчим музеєм, 
Закладами культури міста. 
Ресурсним центром, 
STEP IT Academy 
Центром соціальних служб для сім’ї та молоді, 
Патрульною службою, 
ССД 
 рада мікрорайону “Лісовий” 

 
 



 студія танцю “Веселка”; 
 вокальна студія “Злагода”; 
 Музей оборони м. Черкаси; 
 «Школа безпеки» - «Сокіл» «Джура»; 
 Спортивні: баскетбол (дівчата), карате – до, 

тейкво-до 
 

У роботі гуртків задіяно майже 40% учнів 
школи. 

 

  

У ШКОЛІ ПРАЦЮЮТЬ  
ГУРТКИ 



Клубні об’єднання  

Екологічний клуб «Дивосвіт»; 
“Милосердя”; 
“Літературна вітальня”; 
“Дозвілля”; 
Прес-центр. 



Працює шкільний сайт (на 
технічному обслуговуванні) 

http://school7.ck.ua/ 



Спільнота у фейсбуці 



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 



Благодійні акції: 
Збір  допомоги захисникам України 



Збір коштів для лікування учня 2-А класу Патланя Антона. 



 Олімпійський тиждень 



 Вишкіл   ДЖУР 



 Кольоровий тиждень 



Уроки доброти 



День доброти у малюнках 



Євроклуб 



 16 днів проти насилля 



Школа безпеки дитини 



Піжамна вечірка 



Новорічні ранки 



Зустріч з полярниками онлайн 



Тиждень іноземних мов 



Стрітення 



День Валентина 



День рідної мови 



Арт-показ 6-А 



Соняшник 2021 



До ювілею Л. Українки 



Барвистий світ на стінах початкової школи – 
натхненник Кошмай С.М. 



Масляна 2-Б 



 Масляна 8-Б 



 Нагородження за шкільні конкурси 



 Благоустрій 



 День ЦЗ 



 День Європи 



 День вишиванки в мікрорайоні 



 День вишиванки 



  
 

 МТМ 25 



  
 

 Тиждень ПДР 



  
 

 Випуск 4-х класів 



  
 



  
 

 Випуск 9-х класів 



  
 

 Випуск 9-х класів 



  
 

 Випуск 11-А 



Онлайн заходи 

• День поезії 
• День дитячого телебачення 
• Різдвяні свята 
• Новорічні вітання 
• День матері 
• День Перемоги 
• День Соборності 
• Зустріч випускників 
 
Усі відео-заходи ви можете переглянути на 
шкільному каналі  YouTube 



 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 



Фінансово – господарська   
звітність 



За  2020-2021 навчальний рік    отримано фінансування по загальному фонду 
із бюджету  9515372 грн. з яких витрачено згідно кошторису: 
 
- на зарплату педагогічних працівників  – 5050694 грн. 
- на зарплату обслуговуючого персоналу-1428699грн. 
- нараховано внесків (разом) на заробітну плату - 1418186грн. 
- комунальні послуги: 
- теплопостачання - 939590грн. 
-  водопостачання та водовідведення – 29057грн. 
-  Активна, реактивна  та розподіл електричної енергії- 50186 грн. 
- вивіз та захоронення сміття – 6968грн. 
- медикаменти- 875грн. 
- харчування дітей –  290514грн. 
- послуги з дезінфекції  та дератизації приміщення - 1960грн. 
- послуги з обслуговування  електроустановок – 18960 грн. 
- телекомунікаційні послуги – 3599грн. 
- оренда контейнера для вивозу сміття – 1320грн. 
- поточний ремонт трубопроводу водопостачання – 15747грн. 
- доставка підручників – 3516грн. 



- поточний ремонт комп’ютерної техніки – 2100грн. 
- поточний ремонт та заміна електрообладнання – 11036грн. 
- поточний ремонт тепломережі – 19949грн. 
- вивіз листя – 3839грн. 
- послуги  по обслуговуванню програми «Медок» - 1900грн. 
- послуги програми «Курс школа»  - 1800грн. 
- заправка вогнегасників – 2000грн. 
- заправка картриджів – 600грн. 
- перевірка опору заземлення – 2000грн. 
- проплата за медогляди – 17536грн. 
- доставка свідоцтв 1540 – грн. 
- придбання офісного паперу – 2855грн. 
-            класні журнали, свідоцтва – 3247грн. 
-  придбання миючих засобів - 3258грн. 
- придбання будівельних матеріалів(фарба, лінолеум, шпалери, клеї, цемент, 

плінтуси) – 15810грн. 
- придбання госп. інструменту (замки, круги, тощо ) - 1474грн. 
- придбання електрообладнання (лампи) – 1402грн. 
- термометр – 1850грн. 
- шкільна форма для сиріт – 7500грн. 
- дитактичні матеріали   для НУШ  –36084 грн. 
- придбано  для 1-х класів програма  НУШ ( ноутбуки, принтер, меблі) - 

117721грн.  



Школа отримала за  вересень 2020року – травень2021року кошти на 
спеціальні рахунки:  
1. на відновлення за електроенергію від організатора харчування ФОП 
Котенко Ж.Г., спортивних шкіл  грн. 21923грн. 
2. від платних послуг (заняття в групі «Пізнайко»)  - 29726грн. 
3. батьківські внески на оплату за охорону закладу –54295грн. 
4. від реалізації макулатури –2357грн. 
    Залишок на 01.09. 2020р. – 980 грн. 
 
              Оплачено : 
- заробітна плата та нарахування  за вересень 2020року – травень 2021року - 
30322грн. 
- комунальні послуги (ел.енергія, водопост., водовідведення)  - 21923грн. 
- послуги по наданню фізичної охорони -  46843грн. 
- послуги  спостереження за станом тривожної кнопки – 3220грн. 
Залишок на 01.06. 2021р. – 6973 грн. 



За вересень 2020року – травень 2021року від батьків отримано і введено в 
експлуатацію  благодійні внески у вигляді грантів та дарунків на суму 21499грн.  
       а саме:  
• принтер,  
• шафи,  
• світильники,  
• набір для вирізання (фанера + лобзик),   
• а також отримано учнівських підручників від ТОВ «Черкасикнига»  на суму 

44622грн.  
 
       Кошти які залишилися на рахунку школи планується витратити на придбання 
матеріалів для поточного ремонту приміщень школи, канцелярських товарів, 
інвентаря для подальшого функціонування школи. 
 
Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете 
безперешкодно отримати для ознайомлення у бухгалтерії школи або  
детально  в розрізі поставщиків на сайті «Є-ДАТА»  
Усі розрахунки виконуються безготівково. Телефон для довідок – 55-03-61. 



Дякуємо  
за увагу 

 і 
запрошуємо 

до 
 співпраці!!! 


