
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 2019-2020  
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, сімейного (домашнього та 
індивідуального навчання в школі. 
 
 

 
 
 



ІІ-ІІІ ступені 
навчання 
ЗОШ №7 

10 класів 
середньої 

школи 

2 класи 
старшої 
школи 

2020-2021 
10-М поглиблене вивчення 

математики  
11-А з вивченням двох 

іноземних мов  

9 класи –  
допрофільна підготовка   

2020-2021 
9-Ф – поглиблене вивчення 

української мови 



 

У школі працює 45 педагогічних 
працівника, із яких: 

  

 31 мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої 
категорії";  

 2 кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої 
категорії«; 

 3 кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої 
категорії".  

 9 кваліфікаційну категорію "спеціаліст".  

 16 мають педагогічне звання "старший вчитель";  

 13 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; 
 шкільні та міські конкурси з математики, 
української мови та природознавства; 
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 



“Зернини досвіду 2020” 
Чотири вчителя  школи представили 

свої роботи на  міську виставку 
педагогічних технологій  

«Зернини досвіду 2020».   
 



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 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.  



В цьому році під час дистанційного навчання з квітня по червень 
наші євроклубівці, учні 8-Ф, учні 5- А, 5-Б та 9-Б  класів взяли участь в 
міжнародному освітньому проекті eTwinning"Online and healthy". В 
проекті  брали участь 9 шкіл з 4 країн- України, Латвії, Німеччини, 
Хорватії. 
Головна мета проекта було навчити учнів раціональному 
використанню IT, прищепити їм почуття причетності, а не 
самотності, навчити учнів співпрацювати, обмінюватися 
інформацією про здорове життя в Інтернеті. Учні  отримали досвід 
безпечного навчання в Інтернеті та побачили як можливо розумно та 
відповідально використовувати технології 
Учні знайомились друг з другом, розповідали про свої країни, міста 
та школи, дискутували як Коронотайм змінило життя людей, 
зустрічались у відеоконференціях, вивчали граючись у Learningapps  
основні поняття про різні форми здоровя, знімали відео про своє 
життя під час онлайн навчання. робили презентації та фотоколажі , 
навчались працювати в різних IT tools та робили багато цікавих 
інших речей. Результатом проекту стала  спільна електронна книжка, 
де кожен учасник розповів про найбільш памятні моменти проекту. 



Похвальні листи за відмінні успіхи у 
навчанні 

1. Вовк Микола 3б 
2. Карпушин Артем 3б 
3. Лещинський Гліб 3б 
4. Сніжинська Анна 3б 
5. Бережний Назар 3а 
6. Гомаз Діана 3а 
7. Терещенко Єлизавета 3а 
8. Шевченко Анастасія 3а 
9. Лавецький Марк 4а 
10. Квітка вікторія 4а 
11. Корнієнко Микола 
12. Кллесніков Ярослав 4б 
13. Бондар Михайло 5а 
14. Намофілов Артем 5а 
15. Удод Ангеліна 
16. Михальченко Антон 7а 
17. Пустовіт Анна 6а 
18. Гуріна Софія 6б 

 
 



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 2019-
2020н.р. 

39 учасників 7-11 
класів школи,  

Очікуємо результати 

 

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 2019-
2020н.р. 

41  учасник школи,  
з них отримало: 
Сертифікат 

учасника  – 38 осіб; 
 Срібний сертифікат 

– 2 особи; 
Бронзовий 

сертифікат – 1 особа 



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 2019-2020н.р. 
166  учасників школи,  

з них показало: 
 Дипломом першого ступеня 

всеукраїнського рівня 5-11 кл. – 4учні 
 Дипломом другого ступеня 

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

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

12 учнів 
 Диплом першого ступеня регіонального 

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

регіонального рівня 5-11 кл. – 1 учень 
 Диплом переможця на шкільному рівні 

– 76 учнів 
 Сертифікат учасника – 75 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. 



 
 

Всеукраїнський математичний 
конкурс “Кенгуру” 

У 2019-2020н.р. взяло 
участь 167 учнів школи, 

з них показало: 

 Результати очікуємо 

Взяло участь у 2019-2020н.р. 

115  учасника 7-11 класів школи,  

з них показало: 

  відмінний результат – 2 
особи; 

  добрий результат –  23 осіб; 

  учасник – 90 осіб. 

 



Участь у Всеукраїнських олімпіадах 

























Міські та Всеукраїнські конкурси 



















Керівник – Щербатюк Леся Анатоліївна  











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, 

тейквон-до 
 

У роботі гуртків задіяно майже 41% учнів 
школи. 

 

  

У ШКОЛІ ПРАЦЮЮТЬ  
ГУРТКИ 



Клубні об’єднання  

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



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 



Благодійний ярмарок «Солодкий присмак осені» – на 
закупівлю тканини та оздоблюючих матеріалів для 
костюмів студії танцю «Веселка», технічна підтримка 
шкільного сайту, придбання туристичних наметів для 
гуртківців «Сокіл» («Джура»); подарунки для дітей з 
інвалідністю, організаційні внески за участь у міських 
конкурсах, придбання похвальних листів та грамот учням 
школи, закупівля подарунків діткам, які перебувають на 
лікуванні в ЧООД та тимчасово є учнями нашої школи та 
інше. 

«Безпрограшна лотерея» – кошти на подарунки до Дня 
Миколая дівчинці, яка проходила лікування в ЧООД 

 

Благодійні акції: 



 Перше вересня 



 Олімпійський тиждень 







 День міста – забіг «Козацький кіш» 



 Стоп булінг…» 



"Конан Дойль - моє натхнення" 



«Єврофест" 



 Вулична акція «Тобі, Черкащино!» 



Збір допомоги друзям нашим меншим… 



 З днем працівника освіти! 



 «Ми з козацької родини» 



Літературний квест 



Ліга професій 



Батьківська година 



День театру 



Козацький стан 



«Як на Велесову ніч» 



Екоторбинки 



День благоустрою 



Вибори президента 



Майстер класи у школі 



Нумо хлопці… 



День пам»яті жертв Голодомору 



День самоврядування 



Профорієнтація 



«Міс Всесвіт» 



«Черкаси колядують» 



Урок безпеки 



Свято весни 



Масляна 



Онлайн заходи: 
День Землі 

Творча ізоляція 
День пам»яті та примирення 

День Перемоги 
День матері 
День сім»ї 

День вишиванки 
Медики важливі 
Останній дзвінок 



 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 



Найменування  Фінанси  за  період з 03.09.2019р.  по  

31.05.2020р 

Бюджет:  (субвенція з державного бюджету на 

заробітну плату вчителів) 

Надходження:  

Видатки:  

Заробітна  плата 

Нарахування на заробітну плату 

Тепло 

  

 

5468921 

5468921 

4293101 

941389 

234431 

ІІ. Місцевий бюджет: 

Надходження:  

Видатки:  

Заробітна  плата 
Нарахування на заробітну плату 
Харчування 
Медикаменти  
Теплопостачання 
Холодне водопостачання та водовідведення  
Електроенергія 
Вивіз ТПВ 
Участь у семінарах та навч. курсах  

 2151154 

2151154 

1083616 

242579 

224740 

900 

531069 

14257 

46619 

6974 

400 



Надходження:  

Видатки:  

10. Придбання матеріалів ( фарба, лінолеум, 

змішувачі, лампи світлодіодні, кл. журнали,  

шпалери, миючі та господарські товари, 

шкільна форма  для сиріт, періодичні видання) 

11. Придбання матеріалів для ресурсної 

кімнати (інклюзія) – інтерактивний проектор, 

багатофункціональний пристрій,  ноутбук.  

12. Придбання столів та стільчиків та меблі   

для учнів 1 класів на 2019рік  (НУШ)  

13. Придбання дидактичного матеріалу для 

учнів 1 класів (НУШ) 

14. Придбання комп’ютерної техніки для 

учнів 1 класів (НУШ) 

239035 

239035 

  

42161 

  

 

44012 

  

 

84198 

 

36944 

 

31720 

Найменування  Фінанси  за  період з 03.09.2019р.  по  

31.05.2020р 



Найменування  Фінанси  за  період з 03.09.2019р.  по  

31.05.2020р 

Надходження:  

Видатки:  

       15. Поточний ремонт приміщення  

(водопостачання та опалення молодша школа,            

поточний ремонт школи – підвісна стеля у 

кабінеті ) 

             16.  Послуги «ОШКОЛА» та «Курс школа» 

17. Обслуговування електрообладнання 

       19. Вивіз листя 

               20.Обслуговування бухгалтерських 

програм та програма «МЕДОК» 

               21.Послуги дератизації 

               22. Заправка вогнегасників та 

картриджів 

               23. Послуги зв’язку 

               24.Медогляд працівників 

               25. Доставка та збереження підручників 

               26. Оренда контейнера для сміття 

   

162003 

162003 

 44733 

 

 

 

51870 

27536 

5400 

 3600 

 

1536 

6350 

 

2038 

12585 

5035 

1320 



Найменування  Фінанси  за  період з 03.09.2019р.  по  

31.05.2020р 

ІІІ.  Спецрахунок  та Суми  за дорученнями: 

Надходження: 

 в т. ч.   Батьківські кошти на охорону 

в т. ч . за здану макулатуру   

Видатки:   

1. Фізична охорона школи                

2. Тривожна кнопка 

  

 ІУ.  Гранти і дарунки: 

Література   Третякова Л.О.  

Ноутбук  Хатнюк С.В.    

Терези медкабінет КумечкоЛ.П.    

Дошка шкільна, телевізор  Євтушевська Т.А. 

Жалюзі для вікон  Макаренко М.В.  

Департамент освіти Ігрові набори (НУШ)  

Шафи Канельська В.М. 

Електрокосілка  Отземок В.В. 

  

151594 

62481 

1018 

143619 

50966 

3540 

  

89113 



Дякуємо  
за увагу 

 і 
запрошуємо 

до 
 співпраці!!! 


