
Черкаська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7 

Черкаської міської ради  
Черкаської області 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ШКОЛИ: 

 

Формування 
соціально зрілої 

особистості шляхом 
впровадження 

вітагенного навчання 



ІІ-ІІІ ступені 
навчання 
ЗОШ №7 

10 класів 
середньої 

школи 

2 класи 
старшої 
школи 

10і = інформаційний профіль; 
11у = універсальний профіль; 

2018-2019  
10б = біолого-хімічний 

8, 9 класи –  
допрофільна підготовка    



 

У школі працює 43 педагогічних 
працівника, із яких: 

  

 28 мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст 
вищої категорії";  

 4 кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої 
категорії«; 

 2 кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої 
категорії".  

 7 кваліфікаційну категорію "спеціаліст".  

 15 мають педагогічне звання "старший вчитель";  

 12 мають педагогічне звання «вчитель-методист».  

 



Початкова  школа 



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» 
Онлайн олімпіади «На урок» 

 



Успішність учнів початкової 
школи 

У 2016-2017н.р. 
початкова школа має 

такі навчальні 
результати: 

36 учнів мають відмінний 
результат 

82 учнів мають добрий 
результат (2-4 класи) 

Всього навчається 245 
учнів 

У 2017-2018н.р. початкова 
школа має такі навчальні 

результати: 

23 учнів мають відмінний 
результат 

45 учнів мають добрий 
результат (3-4 класи) 

Всього навчається 216 учнів 



Наші перемоги та досягнення: 
Пустовіт 

Анна, 
учениця 4А 

класу, ІІ 
місце у ІІ 

етапі 
міського 
конкурсу 
знавців 

української 
мови імені 

Петра Яцика 
– вчитель 

Прилуцька 
Л.О. 



ЩЕРБАТЮК МАРГАРИТА, 
учениця 3а класу, сертифікат 

переможця в інтернет-
конкурсі «РОЗУМНИК-2018» 

Вчитель Правдюк Л.П. 



ЩЕРБАТЮК 
МАРГАРИТА, 

учениця 3а класу, 
почесна грамота 
за І місце у VІІІ 

міському конкурсі 
Екологічна казка 
Вчитель Правдюк 

Л.П. 



ЧУМАКОВ ВІТАЛІЙ, учень 3б класу, 
сертифікат за перемогу у інтернет-

конкурсі «РОЗУМНИК – 2018» 
Вчитель Шпетна Т.В. 



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 2018” 
10 вчителів  школи представили свої 

роботи на  міську виставку 
педагогічних технологій  
«Зернини досвіду 2018».   

 



eTwinning – це міжнародна програма співпраці 
європейських шкіл. З травня 2016 року наша 
школа отримала можливість реалізації  спільних 
проектів з іншими європейськими школами. 
Маємо спільні проекти зі школами Польщі, 
Румунії, Іспанії, Франції, Великобританії, 
Фінляндії, Литви, Грузії, Турції, Албанії, Молдови, 
Італії, Сербії, Португалії, Греції та ін.  

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕТ eTwinning 



Участь у заходах проекту eTwinning: 
 Тренінг програми eTwinning Plus 27.07.2017р. м. 

Київ 
  Національна конференція eTwinning Plus 

21.05.2018р. М. Київ Щербатюк Л.А., Середа Ю.В. 
 

Нагороди за участь у проекті eTwinning: 
 10 Національних відзнак якості програми  
 6 Європейських відзнак якості 
 Диплом за активну участь в організації І 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» 
 Диплом за активну участь у програмі eTwinning 

Plus  
 





З 29 травня по 08 червня 2018 року в 
школі працює  пришкільний мовний 

табір «HAPPY CAMPERS» 

2016-2017н.р. 
Учасники учні 

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

72 особи 

2017-2018н.р. 
Учасники учні 5-8 
класів – загальна 
кількість 57 осіб 





 
 

Вивчення та узагальнення 
передового педагогічного досвіду 

 Штепа І.Д. - (вища кат. ст.вч.) «Використання 
інноваційних технологій на уроках історії та 
правознавства» 

 Ділягіна Р.О. – (вища ст.вч.) «Гуманність, яка 
наближає дитину до пізнання самого себе» 

Результати узагальнення 
представлені на засіданні 

педагогічної ради в шкільному 
методичному кабінеті 

 



Успішність учнів старшої школи 

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

навчальні результати: 

7 учнів мають відмінний 
результат 

70  учнів мають добрий 
результат 

Всього навчається 258 
учнів 

 

У 2017-2018н.р. старша 
школа має такі 

навчальні результати: 

7 учнів мають відмінний 
результат 

73 учня мають добрий 
результат 

Всього навчається 289 
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. 



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 2016-2017н.р. 

33  учасника 7-11 класів 
школи,  

з них показало: 

 відмінний результат – 2 
особи; 

 добрий результат –  16 осіб; 

 учасник – 15 осіб. 

 



ІІ 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. 

 

Взяло участь у 2017-2018н.р. 
15  учасників 7-11 класів 

школи,  
з них показало: 

Золотий сертифікат – 2 
особи; 

Срібний сертифікат – 4 
особи; 

  Бронзовий сертифікат –  
7 особи; 

  Сертифікат учасника  – 2 
особи. 

 



Всеукраїнський  конкурс з 
англійської мови “ГРІНВІЧ”  

Взяло участь у 2017-2018н.р. 

57  учасників школи,  

з них показало: 

Золотий сертифікат – 1 особа; 

Срібний сертифікат – 3 особи; 

 Бронзовий сертифікат –  1 особи; 

 Сертифікат учасника  – 52 особи. 

 



Наші перемоги та 
досягнення: 

ДУБИНА 
ЄВГЕНІЯ, 

учениця 7а класу, 
ІІІ місце ІІ 

(міського) етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад з 
географії 
Вчитель           

Фесак Л.М. 



ЯРМОЛАТІЙ 
ПАУЛА, 

учениця 7Б 
класу, ІІІ місце 

ІІ (міського) 
етапу 

Всеукраїнських 
олімпіад з 
біології 
Вчитель 

Кумечко Л.П. 



ШУВАЛОВА 
ЄВГЕНІЯ, 

учениця 8А 
класу, ІІ місце 
ІІ (міського) 

етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад з 
біології 
Вчитель 

Кумечко Л.П. 



ШУВАЛОВА 
ЄВГЕНІЯ, 

учениця 8А 
класу, ІІІ місце 

ІІ (міського) 
етапу 

Всеукраїнських 
олімпіад з 

української 
мови та 

літератури 
Вчитель 

Черкащенко 
Н.Г. 



ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
ВІРА, учениця 
9Б класу, за ІІІ 

місце ІІ 
(міського) 

етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад з 
біології  
Вчитель 

Кумечко Л.П. 



ЧЕВІРОВ 
НІКІТА, 
учень 9б 

класу, за ІІІ 
місце ІІ 

(міського) 
етапу 

Всеукраїнсь
ких олімпіад 

з 
астрономії 

Вчитель 
Токова В.В. 

 



МИХАЛЬЧЕНКО 
АНТОН, учень 5а 
класу, ІІІ місце у 
міському етапі 

VІІІ 
Міжнародного 

мовно-
літературного 
конкурсу імені 

Тараса Шевченка 
Вчитель 

Українець І.К. 



СНЕЖИНСЬК
А ТЕТЯНА, 

учениця  9-Б 
класу, лауреат 

ІІ етапу 
Всеукраїнськог

о конкурсу 
учнівської 
творчості 

«Об’єднаймося 
ж, брати мої» у 

номінації 
«Література» 

Вчитель Рожко 
Л.А. 



НАМОФІЛОВ 
ВЛАДИСЛАВ, учень  
5-Б класу ІІ місце у 

міському 
інтелектуальному 

конкурсі 
«РОЗУМНИК – 2018» 

Класний керівник 
Фесун С.Є. 



НАМОФІЛОВ ВЛАДИСЛАВ, 
учень  5-Б класу ІІ місце у 
міському конкурсі юних 

математиків серед учнів 3-5 класів 
Вчитель Євтушевська Т.А. 



КОЗЛОВ 
РУСЛАН, учень 
6Б класу, І місце 

у номінації 
«Колективна 
робота» VІІІ 

міського 
конкурсу 

«Екологічна 
казка» 

Вчитель 
Щербатюк Л.А. 



ЩЕРБАТЮК 
НАЗАР, учень 6Б 

класу, І місце у 
номінації 

«Колективна 
робота» VІІІ 

міського 
конкурсу 

«Екологічна 
казка» 

Вчитель 
Щербатюк Л.А. 



ВАЛАХ 
АННА, 

учениця  10і 
класу за 

перемогу у ІІ 
міському 

етапі 
обласного 
конкурсу 

«Подорож по 
алеї 

правових 
знань» 

Вчитель 
Штепа І.Д. 



КАДУК 
КАТЕРИНА, 
учениця  11у 

класу 
сертифікат за 
участь у VІІІ 

всеукраїнській 
конференції  

«Мовне 
питання в 
контексті 

сучасної доби» 
Вчитель 

Українець І.К. 



БОНДАРЕНКО 
АЛІНА 5Б, 
БРИКСА 

КАМІЛА 6-А, 
КОТЕНКО 
МАРІЯ 6-Б, 
ЛИТОВКА 

РУСЛАНА 6-Б, 
учасники VІ 

Міжнародного 
конкурсу 
дитячого 
малюнка 

«Дружать діти 
на планеті» 
Республіка 
Білорусь 
Вчитель 

Шкарапута А.В.  



ПЕРЕПЕЧАЄВ ІЛЛЯ, 
 І місце у піднятті гирі 

серед 93 учасників з 
Черкаської області у 
обласному фестивалі 

«НАРОД ГЕРОЇВ» 



Участь у міському чемпіонаті з боулінгу серед шкіл міста Черкаси  



ЩЕРБАТЮК НАЗАР, 
ВОЛОЩУК ЮЛІЯ учні 

6-Б класу,  
МИРОНЕНКО 

МИКОЛА, учень 7а класу 
сертифікат за участь у 

міському конкурсі 
відеороликів англійською 

мовою 
Керівник Щербатюк Л.А. 



КОМАНДА 
«ХАРАКТЕРНИКИ», 

учні 6-Б класу, за 
активну участь у 

краєзнавчому 
медіачеленджі 

«Скарби козацького 
міста» 

Класний керівник 
Щербатюк Л.А. 



КОМАНДА 6-Б класу, 
 І місце у спортивно-

розважальній грі 
«Космічна одісея» 
Класний керівник 

Ткаченко Ю.О. 



КОМАНДА 5-А класу, 
 І місце у спортивно-

розважальній грі «Крок 
до зірок» 

Класний керівник 
Токова В.В. 



КОМАНДА 5-Б класу, 
 І місце у спортивно-

розважальній грі 
«Крок до зірок» 

Класний керівник 
Фесун С.Є. 



КОМАНДА 2-Б класу, 
 І місце у спортивно-

розважальній грі 
«Крок до зірок» 

Класний керівник 
Чумак О.А. 



БАСКЕТБОЛЬНА 
КОМАНДА ШКОЛИ,  
ІІ місце в ХІ турнірі з 

баскетболу пам'яті В.А. 
Кучеренка  



БАСКЕТБОЛЬНА 
КОМАНДА ШКОЛИ 
(хлопці), ІІ місце у ІІ 

(обласному) етапі 
Чемпіонату України з 

баскетболу 3х3 



БАСКЕТБОЛЬНА 
КОМАНДА ШКОЛИ 
(дівчата), ІІ місце у ІІ 

(обласному) етапі 
Чемпіонату України з 

баскетболу 3х3  
(середня група) 



БАСКЕТБОЛЬНА 
КОМАНДА ШКОЛИ 
(дівчата), І місце у ІІ 

(обласному) етапі 
Чемпіонату України з 

баскетболу 3х3  
(старша група) 

VІ місце на 
Всеукраїнському рівні 

(серед 26 команд з 
України) 

Склад команди: 
Мусієнко Анастасія 8б 
Барановська Поліна 8б 

Можейкіна Софія 8а 
Сідней Анастасія 9б 

 



БАСКЕТБОЛЬНА КОМАНДА ШКОЛИ (дівчата),  
І місце у міських змаганнях серед дівчат у міській 

спартакіаді школярів 



БАСКЕТБОЛЬНА 
КОМАНДА 

ШКОЛИ 
(дівчата), І місце 

у фінальних 
змаганнях серед 
дівчат у міській 

спартакіаді 
школярів 



КОМАНДА «101»,  за 
активну участь у 
міському етапі 

«Фестивалю дружин 
юних пожежних» 

Керівник Середа Т.Г. 





РІЙ«ЯТАГАН», ІІ місце у 
таборуванні «БІВАК» 

міського етапу 
Всеукраїнської гри «Сокіл» 

(«Джура») 



РІЙ«ЯТАГАН», ІІ місце у 
конкурсі звітів «ДОБРЕ 
ДІЛО» міського етапу 

Всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура») 



РІЙ«ЯТАГАН», ІІІ місце у 
конкурсі строю та пісні 

«ВПОРЯД» міського етапу 
Всеукраїнської гри «Сокіл» 

(«Джура») 



РОЙОВА КУХОЛЬ 
АННА, учениця 10 і 

класу, за якісну 
підготовку рою до 

участі у міському етапі 
Всеукраїнської гри 
«Сокіл» («Джура») 



Команду готували: 
Середа Т.Г., Волков К.А., Кумечко Л.П., Штепа І.Д., 

Юхимчук С.О., Дем'яненко К.А., Байдак Т.В. 







Збір макулатури 

ІІІ місце 
4-А клас –  

Прилуцька Людмила 
Олексіївна 

ІІ місце 
3-А клас – Правдюк 
Людмила Петрівна  

І місце 
3-Б клас –  

Шпетна Тетяна 
Володимирівна 

НАГОРОДЖЕНІ ГРОШОВОЮ 
ВИНАГОРОДОЮ 



СПОРТСМЕН РОКУ 

Команда школи з 
баскетболу 
нагороджені 

грошовою 
винагородою 

Склад команди: 
Мусієнко Анастасія 8б 
Барановська Поліна 8б 

Можейкіна Софія 8а 
Сідней Анастасія 9б 

 



«Найактивніший клас» 
започатковано у 2017 році, за 
найбільшу кількість поданих 

класних новин на сайт школи у 
2017-2018н.р. 

5-А клас (кл. керівник           
Токова В.В.), нагороджено 

грамотою, перехідним кубком 
та грошовим заохоченням 





НАГОРОДИ ВЧИТЕЛІВ 
ШКОЛИ, ЗА ПІДГОТОВКУ 

ПРИЗЕРІВ МІСЬКИХ, 
ОБЛАСНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
КОНКУРСІВ 



Подяка міського 
голови  за активну 

громадську позицію 

 

 

 

 

 



Подяки та сертифікати 
за підготовку учнів до  

І Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади 

«На урок» 

Вчителі:  

Шпетна Т.В. 

Кудря В.В. 

Щербатюк Л.А. 

Єрохіна О.О. 

 

 

 

 

 



Міжнародні сертифікати 
Середі Ю.В. та Українець 
І.К. за активну участь та 

якісну організацію 
Міжнародного проекту 

EXIT TOUR 

 

 

 

 

 



КУМЕЧКО ЛЮДМИЛА 
ПАВЛІВНА,  

грамота за розробку 
«Тематичні самостійні 

роботи з біології людини 
для 8 класу» за 

програмою нового 
Державного стандарту в 

рамках виставки 
«Зернини досвіду 2017» 

Грамота  за перемогу у 
конкурсі на кращу форму 

навчально-виховної і 
методичної роботи 

«Розвиток і навчання» 

 

 

 

 

 



МАКАРЕНКО МАРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА,  

грамота за серію 
цифрових ресурсів 

«Формування здорового 
способу життя школярів» 
та «Основи здоров'я» 9 
клас» в рамках виставки 
«Зернини досвіду 2017» 

 

 

 

 

 



КОЛОСОВА АНТОНІНА 
ІВАНІВНА,  

грамота за посібники 
«Конкурсні завдання з 

математики для 3-4 
класів» та «Конкурсні 

завдання з 
природознавства для 3-4 

класів» в рамках виставки 
«Зернини досвіду 2017» 

 

 

 

 

 



ПРАВДЮК ЛЮДМИЛА 
ПЕТРІВНА, КУДРЯ ВІРА 

ВАСИЛІВНА 

ЧУМАК ОЛЬГА 
АНАТОЛІЇВНА,  

грамота за конспект 
уроків 

«Природознавство, 2 
клас» в рамках виставки 
«Зернини досвіду 2017» 

 

 

 

 

 



 
 

Завдання на 2018-2019  
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 65% 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, 

теніс. 



Працює шкільний сайт 
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 



Благодійна ярмарка «Солодкий присмак 
осені» – на закупівлю тканини та 
оздоблюючих матеріалів для костюмів 
студії танцю «Веселка», на закупівлю 
матеріалів для пошиття та оздоблення 
костюмів учасницям вокальної студії 
«Злагода», підготовку та участь до гри 
«Сокіл» «Джура», закупівля подарунків 
діткам, які перебувають на лікуванні в 
ЧООД та тимчасово є учнями нашої 
школи та інше. 
 

Благодійні акції: 











01 вересня «Замість квітів допомога малюкам» збір коштів для 
лікування учнів ЧООД, які цього року були закріплені у 
навчанні за нашою школою. Вдалося зібрати близько 3000 грн.  

Збір коштів для лікування учня 5-Б класу Петрова Артема. 
Вдалося зібрати понад 12 000 грн. (батьки, учні, вчителі та 
працівники школи) 



Участь міському святі  
«День спорту» 



 Міське свято «День риболовлі» 



 Тиждень безпеки руху 



Екскурсія учнів 10і класу на 
«ВАЙСЕ-СТИЛЬ» 



Збір допомоги друзям нашим 
меншим… 



Допомога воїнам АТО 





Черкаси колядують 



Майстер класи у школі 





Організовували майстер-класи класні 
керівники 

Початкової школи 
5А 
5Б 
6Б 
7А 



Барвистий світ на стінах початкової школи – 
натхненник Кошмай Світлана Миколаївна 

«Я можу змінити світ» 



«Крила щастя» 



«Кожен окрема нота – разом єдина мелодія» 



Майстер-клас від Чемпіонів України 
Черкаських мавп 



Фінансова 
підтримка від 

депутата 
Черкаської міської 

ради  
Руслана 

Сергійовича Зорі – 
придбано нову 

музично-
озвучувальну 

апаратуру 



 Обласна олімпіада з трудового навчання 



 Міжнародний день рідної мови 



 Інавгурація Президента школи 



Міжнародний проект EXIT TOUR 



 День вишиванки в мікрорайоні 



Алея випускників 
Експозиційне насадження -  батьки і діти 11у 

класу класний керівник Хатнюк С.В. 
оформлення Байдак Тетяна Володимирівна 





Закуплено та висаджено: 
40 шт. петуній – 10 грн. 1 

шт. 
20 штук сальвій – 8 грн. 1 

шт. 
Міндобриво для 

підтримки та живлення 
квітів 35 грн. 

Суміш ґрунту 50 грн. 
Загальна сума 645 грн. 

Дякуємо класним 
колективам за квітуче 

шкільне подвір'я. 



 Останній дзвінок 



Психологічна служба школи 

Практичний психолог  
Губанова Світлана 

Вікторівна 

Соціальний педагог 
Фесун Світлана Євгеніївна 



Практичний психолог  
Звернення до психологічної служби 

школи 
У 2016-2017н.р. 

Індивідуальних звернень – 94 
особи 

Групових: 

Психодіагностика групова 280 
осіб 

Консультування групове – 74 
особи 

Корекційно-відновлювальна 
робота – 13 осіб  

Психологічна просвіта – 330 осіб 

 

У 2017-2018н.р. 

Індивідуальних звернень – 102 
особи 

Групових: 

Психодіагностика групова 286 осіб 

Консультування групове – 76 осіб 

Корекційно-відновлювальна 
робота – 15 осіб  

Психологічна просвіта – 340 осіб 

 



Соціальний педагог 
Звернення до психологічної служби школи 

У 2017-2018н.р. 
Індивідуальних звернень –  

172 
 особи 

Групових: 
Консультування групове –   

65    особи 
Розвивальна  робота – 21 осіб  

Психологічна просвіта –     
482 осіб 

  

  

  

Консультування 

індивідуальне 

(проведення 

консультативних бесід): 

а) учнів (дітей) всього: 

        - початкових класів: 

        - середніх класів: 

        - старших класів: 

б) педпрацівників: 

в) батьків/опікунів 

2016-2017 

  

  

180 

76 

1 

25 

50 

18 

86 

У 2016-2017н.р. 



ТЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ 
З боку батьків 

- Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні 

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини 

- Асоціальні прояви у поведінці дітей 

- Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у 

військових конфліктах 

- Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

- Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя 

- Адаптація дитини до нового колективу  

- Дитячі страхи 

- Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

- Шкільний булінг 

- Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі 

- Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 

- Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 

- Домашнє насилля  

- Професійне самовизначення учнів 

- Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 

- Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності 

- Проблеми лідерства у колективі 



З боку педагогів 

- Асоціальні прояви у поведінці дітей 

- Адаптація дитини до нового колективу 

- Готовність до навчання та труднощі у навчанні 

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки 

дитини 

- Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 

- Професійне самовизначення учнів 

- Психологічний клімат педагогічного колективу 

- «Професійне вигорання» педагогів 

- Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового 

способу життя 

- Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти   

- Шкільний булінг 

- Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 

- Домашнє насилля 

 



З боку дітей 

 Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і 

компетенцій 

Професійне самовизначення 

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та 

формування здорового способу життя 

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 

Домашнє насилля 

Відсутність мотивації до навчання 

Розвиток творчих здібностей 

Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти 

Шкільний булінг 

 

  



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 

За результатами громадського 
огляду 2017-2018 н.р. в школі 
навчається  196  категорійних  
дітей  з  них:  

  3 – діти-сироти; 

  2 – дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

  6 – дітей-інвалідів; 

  19 багатодітних сімей, в яких 31 
дітей є учнями школи; 

 4 – малозабезпечені сім’ї; 

 133 дитини з неповних сімей; 
Дітей осіб, визнаних учасниками 
АТО - 27 



Харчування 
Контроль за харчуванням заступник директор з 

навчально-виховної роботи Вент І.Г. 
 

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); 

 12 дітей с сімей учасників АТО; 
 4 дітей-переселенців 

Протягом 2017-2018 н.р. в школі 
харчувалися: 
 5 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування; 

 5 дітей з малозабезпечених 
сімей; 

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

 11 дітей с сімей учасників 
АТО; 

 2 дітей-переселенців 



Екскурсії:  
 М. Канів 
 С. Межиріч 
 М. Умань 
 М. Київ 
 М. Чигирин 
 С. Копачів 
 С. Івківці 
 М. Переяслав-Хмельницький 

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 



 
 
 

2016-2017н.р. 
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 

Міська спартакіада школярів: 

2017-2018н.р. 
змаганнях з футболу на призи 

клубу «Шкіряний м’яч» - 5 місце 
 Волейбол (юнаки) – 9 місце 
 Старти надій – 5 місце 
 Баскетбол (юнаки) 9 місце 
 Баскетбол (дівчата) – 1 місце 
 Легкоатлетичне чотириборство 

– 9 м. 
 Шашки, шахи 

Загальне місце по місту – 7 



Планування 
Ремонт спортивного залу 
Виготовлення шафи для кубків та 

нагород 
 





Травмування школярів 

2017-2018н.р. 
Отримано 

мікротравм – 156 
Оформлено актів 

по нещасним 
випадкам - 2 

2016-2017 н.р. 
Отримано 

мікротравм – 158 
Оформлено актів 

по нещасним 
випадкам - 0 



Фінансово – господарська  звітність 
за  період з 01.09.2017р.  по  31.05.2018р. 

І.  Бюджет:  (субвенція з державного бюджету на заробітну плату вчителів) 
     Надходження:         4134,2 тис. грн. 
     Видатки:          1. Заробітна  плата          3392,8 тис. грн.                                
                               2. Нарахування на заробітну плату 741,4тис. грн. 
ІІ. Місцевий бюджет: 
     Надходження:    2575,5тис. грн. 
      Видатки:          1. Заробітна  плата          971,5 тис. грн.                                
                                2. Нарахування на заробітну плату 202,2 тис. грн. 
                                3. Харчування                                               290,4тис. грн. 
                  4. Медикаменти                                                0,8 тис. грн. 
                  5. Теплопостачання                       733,5тис. грн. 
  6. Холодне водопостачання та водовідведення          13,3тис. грн. 
  7. Електроенергія                                                           37,5 тис. грн. 
  8.Стипендія переможцю олімпіади                          4,5тис.грн. 
                9.Участь у семінарах та навч. курсах                           2,8тис.грн. 
               10. Придбання матеріалів (меблі, фарба, лінолеум, змішувачі, лампи 
світлодіодні, кл. журнали, двері кімнатні, шпалери, миючі та господарські товари
                                                                         114,9тис. грн.   



11. Послуги: (місцевий бюджет)  

Разом видатки                                                                           2575,5 тис. грн.  

Поточний ремонт  (промивка мережі опалення) 97,0 

Технічне обслуговування вогнегасників        2,5 

Поточний ремон тепломережі                                   48,4                              
Доставка підручників                                                        3,1 
Поточний ремонт приміщення (підвісна стеля кабінетів) 

 35,6 

Ремонт та заправка комп’ютерної техніки                3,2                        
Послуги Укртелекому            2,1 
Обслуговування електромереж 8,6 

Вивіз ТПВ та оренда контейнера для сміття  2,7 

Дератизація            0,9 



ІІ.  Бюджет розвитку : 
 1. Реконструкція будівлі школи (ремонт даху та 
заміна вікон)  -                    1464,9 тис. грн. 
2. Капітальний ремонт прилеглої території 
(спортивний майданчик) -   410,9 тис. грн. 
3. Капітальний ремонт приміщення (санвузли)  -                                
100,0тис.грн. 
4.Придбання музичної апаратури-                        
                                                       100,0тис.грн. 
5.Капітальний ремонт приміщення (вхід в школу) -                                         
59,9 тис.грн.        
 
Разом:                                          2135,7 тис.грн. 
  



ІІ.  Платні послуги: 
 
Надходження: 
  а) Платні послуги англ. мови  - 130,8тис. грн. 
  б) Відшкодування  за ел.енергію від ПП Котенко Ж.Г.-          
          8,1 тис.грн. 
   в) Надходження від здачі  мет./лому – 2,2тис.грн. 
Видатки:         
1. Заробітна  плата  - 105,9 тис.грн. 
2. Нарахування на заробітну плату   - 23,3 тис.грн. 
3. Теплопостачання   - 0,7 тис.грн.  
4. Водопостачання    - 0,2 тис.грн. 
5. Електроенергія     - 8,3 тис. грн. 
6. Закупка матеріалів   - 3,7 тис. грн.(жалюзі вкабінети) 



ІІІ.  Суми  за дорученнями: 
    
    Надходження: 
                   а) Батьківські кошти на охорону  -  43,8 тис. грн. 
                      
Видатки:  1.   Фізична охорона школи                     -   41,5тис.грн.  
                  2.   Тривожна кнопка                                 -   2,3тис.грн.                      
   
ІУ.  Гранти і дарунки: 
  
Література   Третякова Л.О.                                                  0,2 тис. грн. 
Дошка учнівська та стенди Гаврилюк О.А.                        3,4 тис. грн. 
Костюми для хореографії Резніченко Л.О.                        2,5 тис. грн. 
Стенди, тумбочка  Токова В.В.                                               3,1 тис. грн. 
Фасади меблів, стенди  Євтушевська Т.А.                           5,1 тис. грн.  
Стенди  в учительську Отземок В.В.                                    3,2 тис. грн. 
Жалюзі  Шпетна Т.В.                                                               1,8 тис. грн. 
Куток з питань цивільного захисту                                      0,5 тис. грн. 
Класна дошка   Фесун С.Є.                                                     2,5тис. грн. 
 
   Разом:                                                                                       22,3  тис.грн. 



Дякуємо  
за увагу 

 і 
запрошуємо 

до 
 співпраці!!! 


