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Звіт перед громадськістю   24.05.2017.р. 
 

1. Стан і розвиток шкільної мережі 

 

Педагогічним колективом НВК проведено відповідну роботу щодо збереження  й 

розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня 2016 року в нашому закладі було 

відкрито 26 класів, кількість учнів становила 706 учнів. Середня наповнюваність 

учнів становила 27,2 учнів, що майже не відрізняється від показника попереднього 

навчального року. 

 Мова навчання – українська. 

З них 41 учнів навчалися у класах із профільним навчанням : української філології 

(19 учнів), у класах із профільним вивченням математики (22 учня). З поглибленим 

вивченням окремих предметів –1клас ( 28 учнів). У школі проводиться допрофільна 

підготовка з української мови та математики. Існують класи з вивченням двох 

іноземних мов. 

У 2017-2018 навчальному році заплановано: 

- Класів з вивченням двох іноземних мов (англійська і німецькі мови) – 9 класів (5-

А, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б 8-А. 8-Б, 9-А, 9-Б), 

- Класів  математичного профілю – 1 (11-М), 

- Класів української філології – 2 (10-У, 11-У) 

- Три перших класів. 

Протягом навчального року на індивідуальній формі навчалося 7 учнів: 

1-4 класи – 2 учні : Шпортко Артем та Степаненко Віталій, 

 5-9 класи – 4 учні: Краснов Денис,  Потужний Михайло та Береза Олег, Кучеренко 

Кароліна, 

10-11 класи- 1 учень: Самойленко Дмитро. 

Учнів навчалися за  різними програмами. Робота вчителів була спланована і 

проведена до кількості годин, визначених Положенням про індивідуальну форму 

навчання.  

У 2016-2017 навчальному році у школі було відкрито чотири класи з інклюзивним 

навчанням: 3-А (Чернушевич Олександр), 3-Б клас (Сокол Владислав) та 7-А клас ( 

Гаращенко Микола), 7-Б клас (Шпильова Анна, Палванов Максим). 

Протягом 2016-207 навчального року учні НВК брали участь у ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, де отримали 7 призових місць. 

Учень 11-А класу Новіков Артем  – зайняв ІІ місце в олімпіаді з екології та ІІІ 

місце в олімпіаді з правознавства, 

Учениця 10-М класу Кузьменко Олександра – зайняла ІІ місце в олімпіаді з 

географії та ІІІ місце в олімпіаді з екології, 

Учениця 9-А класу Новікова Аліна – зайняла ІІІ місце в олімпіаді з правознавства. 

Учениця 9-А класу Дмитренко Яна – зайняла ІІІ місце у олімпіаді з трудового  

навчання. 

Учень 8- А класу Брунов Олексій - посів ІІІ місце у олімпіаді з трудового  

навчання. 
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 Учень 11-А класу Новіков Артем  – зайняв ІІІ місце у  конкурсі декламаторів 

поезій І.Я. Франка 

Учениця 10-М класу Кузьменко Олександра – зайняла ІІІ місце у Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості під гаслом “Об’єднаймося ж, брати мої” 

Учениця 10-М класу Кузьменко Анна  - зайняла ІІІ у Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості під гаслом “Об’єднаймося ж, брати мої” 

Учень 11-А класу Новіков Артем  – зайняв ІІІ місце у конкурсі “Алеї правових 

знань” 

Учень 11-А класу Новіков Артем  – зайняв І місце у Конкурсі екологічної казки 

«Як Дніпро черкасців напуває» (номінація «Відеоролик») 

Учениця 6-А класу Гнатовська Аліна та учениця 9-А класу Молочко Олександра - 

зайняли І місце у конкурс екологічної казки «Як Дніпро черкасців напуває» 

(номінація «Колективні роботи») 

Учениці 4-Б класу  Данчишин Анастасія та   Дмітрієва Каріна - посіли ІІ місце 

у конкурсі “Черкаський дивокрай” 

 Окрім цього, учні школи взяли участь у математичному конкурсі «Кенгуру»,  у 

Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», у  Європейському конкурсі з 

іноземної мови «Грінвіч», у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», у 

фізичному конкурсі «Левеня», у Всеукраїнській грі «Геліантус»  та «Олімпус», у 

Всеукраїнській грі «Sunflower» (Санфловер)  

  Протягом 2016-2017 навчального року учні 1-11 класів поповнювали свої 

знання на факультативах та курсах за вибором, які поглиблювали предмети 

інваріативної частини (математику, українську мову, історію, фізику) та 

охоплювали вивчення риторики, продуктивного мислення, цікавої економіки. 

Початкова школа була і є фундаментом шкільної освіти. В  цьому навчальному 

році початкова школа налічувала 314 учнів – це 12 класів. Всі  

Вчителі початкової школи. а їх 12 пройшли атестацію та курси перепідготовки. 8 

вчителів мають вищу категорію, 9 вчителів – звання «старший учитель», 2 вчителі 

– звання «учитель-методист». 

Основні завдання початкової школи – дати міцні знання. Закласти основи 

виховання достойного громадянина України.  

В цьому навчальному році школа випустить 3 учениць із свідоцтвом з відзнакою.  

У 2016 – 2017 н.р. було набрано три  перші класи – 80 учнів; з ними 

вчителі провели адаптаційний період для ефективного влиття дітей у шкільне 

життя, в шкільний колектив.  Кожного року вчителі початкової школи проводять 

декаду початкової школи, де 2 тижні заповнені цікавими заходами, екскурсіями, 

турнірами, конкурсами, казками. 

В початковій школі  існує 2 групи продовженого дня, за роботу яких 

відповідають вихователі Лут О.М., Гахова А.О., Іщенко Н.П.. В їх розпорядженні 

ігрова кімната, мала спортивна зала, спальня для відпочинку дітей 1-х класів 

другій половині дня. 

 Організація навчання в основній і старшій школі здійснюється за Типовими 

навчальними планами. Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів  

до навчання в основній школі НВК сприяла цілеспрямована координація  дій 
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таких учителів:  Кавун Т.А., Дорош Л.М., Камінська О.О., Битько Ю.А., їх 

професіоналізм та досвідченість. Організаційними формами роботи щодо 

підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах, були: 

- Спеціальні курси та семінари підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють 

в 5-х класах; 

- Система відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка 

форм і методів навчання учнів упродовж 4-5-х класів; 

- Використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних 

форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв’язання особистісно значущих 

проблем молодших школярів. 

Протягом адаптаційного періоду (вересень місяць) у п’ятикласників формувалося 

так зване «почуття дорослості», що проявлялося в новій особистісній позиції: 

стосовно навчальної діяльності; стосовно школи й предметів; стосовно 

однокласників; у новому ставленні до внутрішнього світу. 

Згідно з Річним планом роботи школи вчителями навчального закладу проведено 

предметні тижні:  

- Зарубіжної літератури (10.10-04.10.2016), 

-  історії та правознавства, я у світі (17.10-21.10.2016),  

- географії та економіки (07.11-11.11.2016),  

- інформатики  (14.11.-18.11.2016), 

- іноземної мови (21.11-25.11.2016),  

- ОЗВ, фізичної культури (05.12-09.12.2016),  

- Образотворче мистецтво  (12.12-16.12.2016),  

- Музичне мистецтво (19.12-23.12.2016) 

- української мови та літератури (16.01.-20.01.2017),  

- хімії (13.02-17.02.2017) 

- математики (20.02-24.02.201’7), 

- природознавства (06.03-10.03.2017) 

- трудового навчання та обслуговуючої праці(13.03-17.03.2017) 

- фізики (10.04-14.04.2017, 

- біології (17.04-22.04.2017) 

- охорони праці та безпеки  життєдіяльності (24.04-28.04.2017)  

- основи здоров’я (15.05-19.05.2017) 

Нерозривно з навчальною діяльністю організовано виховний процес у школі, що 

забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали активну 

участь у загально шкільних, міських, Всеукраїнських та Міжнародних заходах: 

- місячниках «Увага! Діти на дорозі!», боротьби зі СНІДом, спортивно-масової 

роботи, військово-патріотичного виховання; 

- тижнях бібліотеки, Всеукраїнському тижні права; 

- тематичних заходах до Дня фізкультурника, Дня працівників освіти, 

 Дня української писемності, Міжнародному-мовно літературному конкурсі ім.. 

Т.Г. Шевченка; 

- Всеукраїнській акції «Врятуй Бобіка», В акції «Птахи нам будуть вдячні», 

акції «Врятуймо зелену красуню». 
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В навчальному закладі були проведені :  

- Олімпійський тиждень,  

- Змагання присвяченні до Дня фізкультурника, легкоатлетичні змагання 

«Козацькі забави»,   

- Спортивне свято серед 9-11 класів «Ми гідні слави й доблесті батьків»,  

-  Першість по футболу, змагання з футболу на призи тричі Героя Радянського 

Союзу  Кожедуба І.М., Жукова Г.К.. 

У загальноміських змаганнях є індивідуальні перемоги: 

       -  Новіков Артем – І місце у бігу на 100 метрів. 

         - Хлопці 10-х, 11-А класу посіли ІІ місце у обласній спартакіаді серед                     

          допризовної молоді. 

                                                  2.Кадрове забезпечення 

В основу діяльності НВК №34 покладено діючі законодавчі та освітні нормативні 

документи України . У 2016-2017 навчальному році працювало 56 вчителів, із них 

мають освіту: вищу повну – 49 вчителів, середню спеціальну – 3 вчителі;  

мають кваліфікацію : звання «учитель – методист» – 12 учителів; 

звання «старший учитель» - 17 учителів;  

вища категорія – 35 вчителі,  

перша категорія – 7 вчителів,  

друга категорія – 6 учителів,  

спеціаліст – 8 вчителів.   

       У 2016-2017 н.р.    атестувалися 9 учителів, які пройшли курси підвищення 

кваліфікації при ЧОІПОПП та підтвердили кваліфікаційні категорії: Мікульчіна О.В., 

Дорош Л.М., Обойщик О.Г., Чмут Л.І., Безкоровайна В.М., Санжарівська О.О., 

Буркацький І.А., Ляшко Ю.М., Пошивайло Т.М. 

Протягом року практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях МО, 

педагогічних радах, вивчався їх рівень кваліфікації, професійної діяльності та 

загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків.  

Протягом 2016-2017 навчального року вчителі плідно та творчо працювали над 

різними методичними темами, підвищенням свого фахового рівня, приймали участь у 

різних заходах: 

- ІV Міжнародна конференція «Проблеми інформатизації» (3-4 листопада 2016 р., 

Дейнега В.М., Рудницька Т.А.) 

- Міжнародний методичний семінар «Нова школа: фізика та математика» 

 ( Рудницька Т.А., Сіренко О.С.) 

- Методичний семінар «Актуальні питання організації навчання математики в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (Рудницька Т.А.) 

- Конференція. Зустріч з кандидатом педагогічних наук, старшим науковим 

співробітником інституту педагогіки НАПН України Валентиною Новосьоловою та її 

командою. (Прудько І.П.) 

- Виїзний семінар «Освітнє краєзнавство: Полтава літературна» (Прудько І.П., 

Дорош Л.М.) 
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- Участь в науково-практичних інтернет-конференціях на базі ЧОІПОПП:  

«Реалізація особистісних компетенцій фахівця у професійній діяльності», стаття 

«Психологічне благополуччя особистості педагога та його професійна самореалізація» 

та «Особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми 

потребами», стаття «З досвіду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами» (Битько Ю.А.) 

- Вчителі є постійними учасниками вебінарів та інтернет-конференцій 

Члени педагогічного колективу організовували й брали участь у роботі таких 

міських творчих груп: 

- міська творча група вчителів основ здоров’я «Натхнення» (керівник Ляшенко 

О.М.);  

- міська творча група вчителів початкової школи «Розвиток критичного мислення 

молодших школярів» (вчителі Дейнега В.І., Дерев’янко О.А., Мікульчіна О.В.); 

- міська творча група вчителів біології (вчитель Санжарівська О.О.); 

- є членом журі міського етапу МАН, секція «Психологія» (Битько Ю.А.) 

     Продовжилася робота  закладу щодо пошукової краєзнавчої роботи. Цього 

навчального року продовжено роботу «Історико-етнографічної кімнати». Протягом 

року вчитель Бойко С.В. проводила екскурсії зі своїми підготовленими  екскурсоводами 

для учнів НВК та гостей. .  

     Шкільна «Кімната бойової слави» теж пережила друге народження. Упорядковано 

матеріали, Відновлено екскурсійну роботу для відвідувачів, бійців АТО та ветеранів. 

         Осередком методичної роботи школи є методичний кабінет (завідуюча кабінетом 

заступник директора Чабан Л.П.). Постійно оновлюються методичні доробки, 

збільшується наповнюваність кабінету, змінюється на краще естетичний вигляд 

приміщення. 

         Навчальний заклад передплачує 9 видань. Бібліотекар школи Ганенко Г.М. дбає 

про науково-методичне забезпечення роботи МО, знайомить учителів із новинками 

методичної та науково-педагогічної літератури, здійснює бібліографічні огляди. 

          Методична робота навчального закладу базується на досягненнях науки, ППД, 

системі аналітичної, організаційної діяльності, діагностичній, пошуковій, 

дослідницькій, науково-практичній, інформаційній діяльності з підвищенням 

наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконаленнях 

професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

В цьому навчальному році активізувалася співпраця з дитячим дошкільним  закладом 

№34 

Згідно з Перспективним та Річним планом роботи НВК у 2016-2017 році 

працювали над проблемною темою: «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх 

підготовка до успіху в сучасних умовах життя». 
       Головною метою роботи над цією проблемою є підготовка особистості, яка 

оволоділа технологією прийняття рішень, свободи вибору, яка може адаптуватися до 

постійних  змін, бути конкурентно спроможною в європейському і світовому 

освітньому просторі. 

       З метою забезпечення професійної майстерності вчителів НВК було проведено 6 

педагогічних рад. 
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За 2016-2017 н.р. проведення педагогічних рад дозволило виявити рівень майстерності 

вчителів різних кваліфікаційних категорій; використання нових форм і методів у 

проведенні уроків на сучасному рівні, на розв’язання науково-методичної роботи з 

колективом учителів та учнів з урахуванням вікових особливостей школярів та 

професійної підготовки старшокласників. 

       Упродовж поточного навчального року над шкільною методичною проблемою 

працювала методична рада школи, очолювана Чабан Л.П.. Основними напрямками в 

роботі методичної ради була реалізація єдиної методичної проблеми, яка несе в собі 

підготовку успішної особистості школяра як головний результат освітньої діяльності 

навчального закладу, критерії ефективності життєдіяльності школи, її впливу на 

соціальне життя, а також отримання результатів у навчально-виховному процесі, які 

забезпечують пізнавальну діяльність школярів різного віку та вміння використання 

нових інформаційних технологій: 

       За 2016-2017 н.р. проведено 5 засідань методичної ради. 

Активно працювали методичні об’єднання вчителів української мови та зарубіжної 

літератури, іноземної мови, початкових класів, математики, інформатики та фізики, 

хімії і історії та біології і географії, фізичного виховання та ОЗВ, трудового навчання, 

образотворчого і музичного мистецтва, класних керівників. 

       У роботі методичні об’єднання  спиралися на методичні рекомендації Міністерства 

освіти і науки України, обласного та міського департаменту освіти, Черкаського 

ОІПОПП. Результативно працювали МО вчителів початкової школи (голова Мікульчіна 

О.В.), учителі математики і фізики (голова Сіренко О.С.), природничих наук (вчителі  

Дядюшенко С.П.), вчителів української мови (голова Бойко С.В.), вчителів англійської 

мови (Обойщик О.Г.) 

       На засіданнях МО обговорювалися питання ефективної організації та поліпшення 

навчально-виховного процесу, педагогічних читань, педагогічних рад, контрольних 

зрізів, участі у виставках «Зернини досвіду-2017» та «Освіта Черкащини-2017». Участь 

у виставці «Зернини досвіду-2017» взяли вчителі  Дейнега В.І., Ляшко Ю.М., 

Дерев’янко О.А., Чмут Л.І., В.М. Безкоровайна, О.М. Ляшенко, Обойщик О.О., 

Санжарівська О.О., Буркацький І.А. 

  Роботи творчої групи під керівництвом В.І. Дейнеги «Розвиток зв’язного мовлення 4 

клас», творчої групи під керівництвом О.М. Ляшенко «Презентації до уроків основ 

здоров’я 8 клас», робота творчої групи вчителів біології міста Черкаси за участю 

Санжарівської О.О. «Самостійні роботи з біології людини 8 клас», робота Буркацького 

І.А. «Баскетбол як засіб фізичного виховання» представлені на виставці «Освіта 

Черкащини - 2017», є свідченням творчої ініціативи, впровадження в навчально-

виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.  

Творчі групи  

Творча група вчителів англійської мови (керівник Приходько Н.М.) плідно працювала 

над темою «Мотивація учнів до вивчення іноземної мови шляхом організації та 

проведення літнього мовного табору» 

Творча група вчителів початкової школи (керівник Дерев’янко О.А.) працювали над 

темою «Розвиток критичного мислення молодшого школяра» 
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Творча група вчителів математики, інформатики та хімії» (керівник Рудницька Т.А.» 

творчо працювали над темою «Формування предметних компетентностей учнів шляхом 

використання К-задач». 

Творча група вчителів біології, географії та історії (керівник Санжарівська О.О.) 

працювали над темою «Проведення уроків узагальнення знань з використанням методу 

проектів». 

Творча група вчителів української мови та літератури працювали над «Міжпредметні 

зв’язки на уроках української мови та літератури» 

Упроваджувалися в роботу інноваційні педагогічні технології: 

Технологія «Рекреаційна освіта» (розвиток фізичного здоров’я учнів на навчальних 

заняттях): Буркацький І.А., Безкоровайна В.М., Ляшенко О.М. 

Технологія колективного навчання (програма «Крок за кроком»; диференціація  

творчих здібностей учнів): Дорош Л.М., Дейнега В.І., Мікульчіна О.В., Свояк М.І., 

Дерев’янко О.А. 

Технологія «Довкілля» (Інтеграція змісту природничої освіти): Санжарівська О.О., 

Дядюшенко С.П.,  Артюшенко Л.І. 

  У 2016/2017 навчальному році  педагогами  школи  були проведені такі методичні 

заходи для вчителів міста та НВК: 

 - круглий стіл «Модернізація початкової освіти як фактор підвищення її якості»; 

- педагогічна конференція на тему «Реалізація ідей педагогічної спадщини О.А. 

Захаренка в організації сучасного процесу патріотичного виховання» 

- педагогічні читання на тему «Поспішайте робити добро» до 80-річчя з дня народження 

О.А. Захаренка. 

- міський семінар для голів МО вчителів початкової школи «Сучасний урок. 

Використання ІКТ» 

 

Протягом  2016-2017 навчального року виховна робота в навчально-виховному 

комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34» 

була організована з урахуванням основних положень Конституції України та 

«Конвенції про права дитини» згідно з Законом України «Про освіту», державними 

національними програмами, згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-

12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», методичних рекомендацій з 

питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному 

році та планом роботи НВК на 2016-2017 навчальний рік. 

Педагогічні працівники закладу у 2016-2017 навчальному році реалізовували конкретні 

завдання виховної роботи відповідно до загальношкільної виховної проблеми 

«Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації 

основних орієнтирів виховання».  

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання 

підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, 

затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 

27.10.2009 № 3754/981/538/493. 
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Зусилля педагогів нашого НВК були  спрямовані на реалізацію проектів  

щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової 

служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад 

демократичної, правової держави. 

Для реалізації виховних  завдань у НВК був розроблений план виховної роботи 

навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, соціального педагога, 

практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі 

напрями виховання: патріотичне, правове, превентивне. 

Весь навчальний рік у плані НВК було розбито на окремі місячники: 

місячник безпеки дорожнього руху та попередження дитячого травматизму, правових 

знань та морально-етичних нори поведінки, декада милосердя, громадянського 

виховання та здорового способу життя,  національного та героїко-патріотичного 

виховання, відродження національних традицій та звичаїв українського народу, 

морально-етичного виховання та профорієнтації, естетичного виховання, екологічного 

виховання та татуристично-краєзнавчої роботи. 

Протягом 2016-2017 навчального року були проведені традиційні тематичні 

дні та тижні: День Знань,  тиждень української писемності та мови; тиждень безпеки 

«Твій друг - безпечний рух», олімпійський тиждень, тиждень бібліотеки, тиждень «Ми - 

проти насильства», тиждень безпеки життєдіяльності «Твоє життя - твій вибір!», День 

вчителя, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День Гідності, 

День Збройних Сил України, День Українського Козацтва, День визволення Черкас від 

німецько-фашистських загарбників, День захисту людей з обмеженими можливостями, 

Всесвітній День боротьби зі СНІДом, місячник психологічного здоров’я, День 

вишиванки, тиждень «Ми - проти насильства», Шевченківські дні, День пам’яті жертв 

геноциду кримськотатарського народу, День пам’яті і примирення і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, заходи до роковини трагедії Бабиного 

Яру, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

День вшанування полеглих героїв Холодного Яру, День Європи. 

З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу було 

розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. 

         Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які 

потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, 

вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу 

по залученню учнів до них. 

В навчальному закладі на 26.04.2017 року навчається 716 учнів: 

З них дітей-сиріт – 5 

Дітей,позбавлених батьківського піклування – 4 

Дітей-інвалідів – 10 

Дітей,батьки яких є учасниками АТО – 20 

Дітей із малозабезпечених сімей – 11 

Багатодітних сімей – 23 в них 42 дитини учнів НВК № 34 

Дітей, які виховуються одинокими матерями – 36 

З метою соціального захисту у НВК № 34 протягом 2016-2017 н.р. було 

організовано безоплатне одноразове харчування для дітей пільгових категорій. 
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Всього харчуванням охоплено – 352 учні; 

1-4 класів -332 учні 

5-9 класи – 17 учнів 

10-11 класи – 3 учні. 

Діти учасників АТО – 14 

1-4 класи  - 9 

5-9 класи – 3 

10-11 класи – 1 

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7 

1-4 класи – 4 

5-9 класи – 2 

10-11 класи – 1 

Діти із малозабезпечених сімей  - 11 

1-4 класи – 2 

5-9 класи – 8 

10-11 класи – 1 

Діти – переселенці -1 

1-4 класи – 0 

5-9 класи – 1 

10-11 класи – 0 

Вартість харчування для учнів 1-4 класів становить 7,93 

Вартість харчування для учнів 5-11 класів становить 9,04 

 Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які мають девіантну 

поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність 

даної роботи підтверджує факт відсутності  учнів, що перебувають на обліку у 

кримінальній поліції та в Службі у справах дітей. 

Соціальним педагогом Бойко О.М. та представниками волонтерського загону 

«Добре серце» була організована акція «Подаруй тепло своєї душі» спрямована на збір 

канцтоварів та іграшок для дітей Черкаського обласного центру дитячої онкології та 

гематології. 

Також представниками волонтерського загону разом із соціальним педагогом 

кожної п’ятниці проводяться арт-терапевтичні заняття з дітками Черкаського обласного 

центру онкології та гематології. 

 Проводилися конкурс малюнків на тему : «Скажемо Туберкульозу –

Ні»; перегляд відеороликів « Права свої знай, обов’язки не забувай»; 

 Здійснювалося обстеження стану житлово-побутових умов проживання 

учнів пільгових категорій. 

У НВК були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи: свято 

«Першого дзвоника», святкові концерти «З любов’ю до вчителя» , «Посвята у 

першокласники», виховні заходи «Минуле стукає у наші серця» (пам’яті жертв 

Голодомору), благодійний концерт до Дня інваліда, Ярмарок Милосердя, виставка 

ікебан «Україна – єдина країна», новорічні ранки та КВК, конкурс  «Твої таланти, 

Україно!», конкурс стройової козацької пісні, шкільне свято «Козацькі забави», 

спортивно-патріотичне свято «Ми гідні слави й доблесті батьків», концерт, 
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присвячений зустрічі з учасниками АТО, урок-реквієм «Пам’ятаємо – перемагаємо», 

флешмоб до Дня вишиванки. 

Класні керівники та класоводи працювали над сформованістю активної 

громадянської позиції та відповідальності за долю України. Відповідно до поставлених 

завдань було проведено низку виховних заходів : виховні години, уроки пам’яті,  

історико-краєзнавчі екскурсії, екскурсії до зоопарку та кінотеатру, бібліотечні уроки, 

круглі столи,  квести, диспути, конкурси малюнків і порбок, вікторини, українські 

вечорниці, свята. 

Був відзначений Міжнародний День Миру. В рамках відзначення цього дня 

була проведена  виставка поробок та ікебан на тему «Україна – мирна держава»  та учні 

5-Б класу (Дорош Л.М.) прийняли участь у акції до Міжнародного Дня Миру 

(виготовлення Дерева миру),  пройшов конкурс малюнку на асфальті «Діти України – за 

мир», був відзначений  День партизанської слави, 14 жовтня – День українського 

козацтва  

Проведені заходи до Дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників (виховні години, екскурсії до шкільної музейної кімнати, оновлення 

експонатів членами гуртка «Пошук»), зустрічі з учасниками АТО, концерт до Дня 

Збройних Сил України, День Гідності (круглі столи, бесіди, семінари). 

Патріотичний напрямок  виховної роботи реалізуються у ході формування 

ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. Класоводи 1–4-х класів 

дбають про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, 

державу; класні керівники 5–11-х класів працюють над вихованням любові до свого 

рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, 

шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в 

школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства 

українського народу.. Відповідно до поставлених завдань було проведено низку 

виховних заходів  

У вересні 2016 року пройшов Ярмарок Милосердя, кошти від якого передані 

дітям з категорійних сімей.  

З 10 жовтня 2016 року по 13 жовтня 2016 року у НВК№34 пройшли заходи з 

нагоди відзначення Дня Захисника України та Дня Українського козацтва: 

легкоатлетичний крос, проведено інформаційні хвилинки до Дня Захисника 

України, виставка малюнків та плакатів на тему «Слава України!», виховні години з 

нагоди Дня Захисника України та Дня Українського козацтва (класні керівники, 

класоводи 1-11-і класи), оформлений інформаційний куточок в шкільній бібліотеці. 

08.10.16 відбулась зустріч з учасниками АТО, учасники 81-ї аеромобільної 

бригади під Пєсками: старшим сержантом, командиром відділення Очеретним Сергієм 

Володимировичем, старшиною Чернишом Віктором Івановичем, старшим солдатом 

Величко Олександром Вікторовичем (ЗДВР Назаренко Ю.В., педагог-організатор 

Боровик Н.А. 8-А, 7-Б,  9-А, 9-Б, 10-М, 10-У, 11-А). 

В НВК здійснюються заходи щодо профілактики правопорушень, дитячої 

бездоглядності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили у складні 

життєві умови. Головним напрямком роботи з цього питання є індивідуальна робота з 

дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. На 
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підставі вивчення особливостей учнів та учнівських колективів, вивчення умов 

родинного виховання, були складені соціально-педагогічні паспорти класів, на основі 

яких створено соціально-педагогічний паспорт школи. Учнів соціальної групи ризику 

не виявлено, але є діти різних вікових категорій, які сильні до пропусків уроків без 

поважних причин, порушення правил поведінки для учнів, агресивного поводження з 

однолітками. Ці учні взяті на внутрішкільний облік (5 учнів), з ними ведеться 

профілактична робота.  

Продовжує працювати Рада з профілактики правопорушень учнів, яка 

складається з представників педагогічного колективу. Вона збирається  відповідно до 

плану роботи НВК і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в 

урочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов'язані з дисциплінарними 

проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в міській службі в 

справах дітей.  

Як результат в школі вже 7 рік відсутні правопорушення та злочини 

Класні керівники, учителі-предметники, а також практичний психолог і 

соціальний педагог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. З метою проведення 

профілактичної роботи щодо здорового способу життя, попередження правопорушень, 

насилля, жорстокого поводження в сім’ї, складено плани спільних дій Ради 

профілактики з поліцією, службою у справах дітей та міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Було проведено спільне засідання Ради профілактики 

НВК з представниками вищезазначених служб. 

З метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі 

психологом НВК Битько Ю.А. проводиться профілактична робота, зокрема в 2016-2017 

навчальному році були проведені такі заходи: 

 

          - Профілактично-просвітницькі заняття «Знаємо свої права і поважаємо 

права інших» (2 класи) 

- Профілактичні заняття «Зупинись! Не пали!» (5-6 класи) 

- Проведення інформаційно-просвітницької акції «Червона стрічка» для 

учнів 3-4 класів (до дня боротьби зі СНІДом, спільно з представниками шкільного 

самоврядування) 

- Проведення інформаційно-просвітницьких занять з профілактики 

розповсюдження ВІЛ\СНІД «Життю – так! СНІДу – ні!» (для учнів 5-9-х класів) 

- Виставка інформаційно-профілактичних плакатів «16 днів без 

насильства» 

- Проведення профілактичної гри «Володар кілець» (для учнів 10-х 

класів) 

- Проведення акції «Долоня толерантності» (для учнів 7-х класів, спільно 

з вчителем ОБЖ Ляшенко О.М.) 

- Проведення психолого-педагогічного семінару для класних керівників 

«Алгоритм вивчення особистості учня в умовах ЗНЗ» 

- Проведення профілактичних занять попередження торгівлі людьми з 

переглядом відеофільму «Станція призначення життя» (10-11 класи) 
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- Проведення психолого-педагогічного семінару для вчителів 

початкових класів «Профілактика  насильства щодо дітей молодшого шкільного віку» 

- Проведення педагогічної конференції «Мультидисциплінарний підхід 

до супроводу інклюзивного навчання» 

- Проведення профілактично-просвітницького заняття з елементами 

тренінга  для класних керівників «Профілактика професійного вигорання»  

- Просвітницькі заняття «Світ професій» (3 класи, спільно з педагогом-

організатором Боровик Н.А.) 

- Конкурсна програма «Подорож до країни професій» (4 класи, спільно з 

педагогом-організатором Боровик Н.А.) 

- Профілактичні заняття «Подорож до країни Чемності» (1 класи, 

спільно з педагогом-організаторм Боровик Н.А.) 

- Пізнавально-розважальна програма «Дружний клас» (2 класи, спільно з 

педагогом-організатором Боровик Н.А.) 

- Проведення настільної гри на профілактичну тематику «Пригоди у 

країні Здоровляндії» (5 класи) 

- Профілактично-просвітницькі заняття «Ризикована та безпечна 

поведінка: мій вибір» (8-10 класи) 

- Профілактично-просвітницькі заняття з елементами тренінгу «Школа – 

простір без насильства» (7-10 класи) 

 

На загартування дітей та виховання в них ціннісного ставлення до свого 

здоров’я спрямована і робота шкільного гуртка «Основи природного оздоровлення» 

(керівник гуртка Безкоровайна В.М.), під час занять у якому учні не тільки 

знайомляться із різними методами природного оздоровлення, а й практикують такий 

вид загартування, як обливання холодною водою протягом року та оздоровлюючі 

вправи на свіжому повітрі. Такий досвід з оздоровлення дітей є унікальним у місті. Крім 

цього при школі працюють спортивні секції з академічної греблі, фехтування, тенісу, 

бадмінтону, футболу, баскетболу.  

Питання ціннісного ставлення до себе та свого здоров’я обговорюються і під 

час проведення виховних годин та годин спілкування.  

У НВК було проведено низку акцій: 

операція «Живи книго» (2-Б, Чмут Л.І., 2-А, Дейнега В.М.); 

«Захисти первоцвіт» (4-Б, Нестеренко Л.А.); 

виготовлення книжок-саморобок (6-Б, Санжарівська О.О.); 

нагодуй птахів (6-Б, Санжарівська О.О.); 

участь у Міжнародному проекті, акції «Здай батарейку – врятуй їжачка!» (5-Б, Дорош 

Л.М.); 

«Збережи ялинку» (Санжарівська О.О.). 

Учасники загону «Побратими» в рамках конкурсу «Добре діло» провели 

акцію «Подаруй книгу», в результаті якої вихованці дошкільного закладу    № 34 

отримали в подарунок більш ніж 200 дитячих книжок, зібраних учнями НВК. 



13 
 

Певна увага колективу НВК була спрямована на формування в учнів 

здатності уникати конфліктів, вихованню у дітей толерантності, внутрішньої потреби в 

загальнолюдських цінностях. 

Шкільне самоврядування працювало на чолі з президентом учнівського 

парламенту НВК № 34, учнем 9-М класу Шемшуром Андрієм та оновленим складом. 

Це певним чином вплинуло на організацію самоврядування в школі. Разом зі звичайною 

роботою по реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком 

творчих особистостей, виникла необхідність створення сприятливих умов для плідної 

роботи нової команди. Для цього було прийняте рішення про проведення засідань 

членів учнівського парламенту щотижня та постійн участь в роботі діючої міської 

Асамблеї Старшокласників, на заняттях в якій діти отримували необхідні знання, 

уміння та навички лідера колективу. 

В НВК №34 у 2016-2017 н. на гурткову роботу виділено  18 годин , які  

використані  з урахуванням спортивних, художньо-естетичних, пізнавальних, 

патріотичних та краєзнавчих запитів  учасників сучасного педагогічного процесу та 9 

годин військово-патріотичного напрямку. 

З метою розвитку у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації 

в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист. розвиток 

громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і 

соціальних цінностей, сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до 

виконання громадянського обов'язку, розвитку відповідальності і дисциплінованості, 

здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, 

соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем,сприяння 

формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, 

мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів в НВК створені гуртки 

військово-патріотичного та національно-патріотичного виховання: «Пошук» (1 година, 

9-і класи), «Школа безпеки»  (3 години, 8-10 класи ). 

Для сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей, їх фізичного розвитку  

працюватимуть спортивні гуртки : «Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол» та гурток 

«Основи загартування» (1 година, для учнів 2-4 класів) 

З метою виховання  високого художньо-естетичного смаку, любові до 

мистецтва, розвитку творчих здібностей учнів, бажання займатися мистецькими видами 

діяльності створений вокальний  гурток «Зорепад» ( година, 6-7-мі класи). 

У 2016-2017 навчальному році учні закладу брали участь у міських заходах: 

конкурсі «Подорож по алеї правових знань»; 

міському турнірі «Що? Де? Коли?» ; 

виставці у Черкаському обласному краєзнавчому музеї  (9-А клас); 

фестивалі до Дня Українського Козацтва (4 грамоти в окремих видах змагань 

– футболі, стрільбі, активній участі у підготовці до фестивалю, поїданню вареників на 

кількість і швидкість; 

зборі Ради старшокласників у м. Черкаси ( Шемшур Андрій, 9-М); 

конкурсі «Диво-птах»; 

фестивалі- конкурсі дитячої художньої творчості «Мистецький 

дивокрай Черкащини» (Стратійчук Олекспндра – ІІ місце, Новіков Артем 
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ІІІ місце, Станько Г.П., Назаренко Ю.В.); 

моделі ООН (Новіков Артем був визнаний кращим делегатом); 

міському конкурсі інсценізації байок Леоніда Глібова (ІІ місце зайняли учні 

5-Б класу, Дорош Л.М.); 

міському фестивалі «Писанковий рай» (Лут О.М., Вітько П.М.); 

спортивному заході «Козацькі забави» ( учні 9-А, 8-Б, 10-У класів, 

Буркацький І.А., Козирєва О.О., Боровик Н.А.); 

міському фестивалі «Щедрівочка щедрувала» (Безкоровайна В.М.) 

16 та 17 травня 2017 року наш загін «Побратими» у складі: 

Іщенко Валентини – 9-А 

Шемшура Андрія - 10-М 

Бортника Олександра – 10-М 

Боковця Максима - 10-М 

Донець Ірини – 10-М 

Буші Інни – 9-А 

Ульянова Артема – 8-А 

Коваленка Валерія – 8-А 

  був  учасником у ІІ турі міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри 

"Сокіл"("Джура"). Наші джури          продемонстрували свою майстерність, 

винахідливість, фізичний гарт та військову вправність у найрізноманітніших 

змаганнях, конкурсах тощо. Рій налічував 8 учасників: 6 хлопців і 2 дівчини 8-10 

класів, які змагалися у спритності, силі, знаннях з історії та медицини з шістьма 

роями, що разом з нами вийшли у фінальний етап. В результаті змагань учні нашої 

школи вибороли призові місця у шести конкурсах (стрільба – І місце, «відун» - ІІ 

місце, «ватра» - ІІІ місце, «таборування» - ІІІ місце, за виконання стройової пісні – 

І місце, наша ройова Валентина Іщенко була визнана кращою ройовою серед інших 

34-х ройових). Журі конкурсу відзначило високий рівень підготовки рою 

«Побратими» до змагань. Крім участі у змаганнях, учні мали можливість весело 

відпочити на території табору Дахнівська Січ, прийняти участь у футбольному 

турнірі, відчути всю романтику нічного таборування. Вітаємо наших 

«Побратимів» та запрошуємо всіх бажаючих, учнів 7-9-х класів, відвідати гурток 

«Джура» у 2017-2018 навчальному році! Пропонуємо вам переглянути виступ  рою 

«Побратими», який приніс нам ІІІ місце (серед 34-х шкіл) у конкурсі «Ватра». 

Виступ дітей. 
Поряд із позитивними показниками слід відзначити, що у педагогічного 

колективу НВК є ще невирішені проблеми. Так спостерігається невисокий рівень 

соціальної активності учнів у вирішенні загальношкільних питань. 

Оскільки наш заклад має спортивний профіль, потрібно працювати над 

збільшенням мережі шкільних спортивних класів, гуртків та секцій, а також 

залучати більше учнів до занять спортом . 

 Як бачимо, виховна діяльність у НВК поряд з позитивними моментами ще 

має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і 

батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно 

змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього. 
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     Протягом  2016/2017  н.р.  робота  шкільної  бібліотеки  спрямовувалась  

на  інформаційне  забезпечення  навчально-виховного  процесу (підбір  інформаційних  

матеріалів  до  тем  педрад,  предметних  тижнів,  місячників,  шкільних  олімпіад,  

творчих  конкурсів,  виховних  годин),  на  підвищення  інформаційно-бібліотечної  

культури  школярів, на функціонування  довідково-бібліографічного  апарату  

бібліотеки (каталоги,  картотеки),  на  запровадження  активних  форм  інформування  

про  книгу  (презентації  книг,  літературно-музичні  вітальні,  бесіди, бібліографічні 

огляди). 

   На  01.05.2017  рік книжковий  фонд  шкільної  бібліотеки  становив 20296 

екземплярів книг. З них  художніх та  методики  6210 екземплярів,  підручників – 14086  

екземплярів. Надійшло  книг за 2016/2017 н. р. 1663 екземп. З них 1629 підручників. 

Списано  5105 екземплярів  З них 5098 підручників.  Підписано 10 періодичних видань.  

На  протязі  вересня-грудня  2016  року  проводилася  велика  робота  з  книжковими  

видавництвами,  підписувалися  угоди  на  отримання  підручників для  учнів 4,  7 

класів  по  освітній  субвенції,  отримувалися  підручники,  проводився  їх  облік.  

Давалися  неодноразові  звіти  в  департамент.  Для  повноцінного  забезпечення  учнів  

школи  підручниками робився  обмін  посібниками    з  іншими  школами  міста.   

      Здійснювався сумарний та інвентарний  облік нових надходжень  

літератури . Проводилася  їх  класифікація  та  робився  каталогізаційний  опис  творів  

друку.  У  січні  2017 року  пройшла  інвентаризація  основного  бібліотечного  фонду.  

     Пріоритетне  завдання  шкільної  бібліотеки  полягає  у  формуванні  

інформаційної  культури  читачів,  розвитку  культури  читання.  З  цією  метою  

бібліотекар  проводила заняття  з  основ  бібліотечно-бібліографічної  грамотності:  

«Історія  книги»,  «Значення  книги»,  «Шлях  книги  від  письменника  до  читача»,  

«Основні  елементи  книги», «Структура  книги»,   «Енциклопедії,  словники,  

довідники»,  «Як  зберігати  книги», «Алфавітний  та   систематичний  каталоги», 

практична  робота  з  орфографічними  словниками  з  учнями  5-х  класів.  Оформлені  

пам’ятки  для  читачів:  «Як  користуватися  навчальною,  та  довідковою  літературою»,  

«Як  працювати  з  алфавітним  та  систематичним  каталогом», «Поради  батькам: як 

зацікавити  дітей  читанням».  

      Бібліотека  впроваджує  в  свою  роботу  активні  форми – як  

індивідуальні  так  і  групові  масові  заходи,  що  сприяють  розвитку  читацьких  

інтересів,  популяризації  української  книги.  

- Сценізоване  літературно-музичне  свято  книги  для  учнів  2-4  класів; 

- Літературно-музична  вітальня,  присвячена  160-річчю  від  дня  

народження  Івана  Франка  «Тричі  мені  являлася  любов» для  учнів  9-11  класів; 

- Тиждень  доброго  янгола  з  учнями  3А  класу. 

У  жовтні  місяці  2016  року  був  проведений  місячник  шкільної  

бібліотеки,  під  час  якого  були  організовані  екскурсії  в  бібліотеку  учнів  1-х класів.  

Для  учнів  2-5  класів були  показані  відеофільми: «Як  створювалася  книга»,  

«Українська  традиційна  хата»,  «Чорнобиль – 30  років  після  катастрофи»,  

«Черкаські  дитячі  письменники»,  «Нестайко.  Тореадори  із  Васюківки»;  проведені  

вікторини:  «До  казки  на  гостину»,  «Казкові  вікторини»,  «Словограй»;  бесіди:  

«День  Матері»,  «Людей  нецікавих  немає»  (про  хоббі),  «Українська  традиційна  
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вишивка»,  «Цікаве  про  плазунів  і  китів»,  «Таємниця  імені  і  прізвища  твого»,  

«Для  чого  потрібно  читати  книги».  

        Велику  увагу  бібліотекар  приділяє  індивідуальній  роботі  з  читачами. 

Найпопулярнішим  методом  формування  особистості  читача  є  бесіди,  які  

бібліотекар  проводить  постійно  при  оформленні  читача  в  бібліотеку,  при  виборі  

книги,  при  здачі  книги  в  бібліотеку. Постійно  проводиться  робота  з  читацькими  

формулярами,  бібліотекар аналізує  і  оголошує  в  класах  початкової  школи  кількість  

прочитаних  учнями  книг,  оформляє  список  «Кращі  читачі  шкільної  бібліотеки»,  

який  користується  увагою  читачів  і  стимулює  їх  до  кращого  читання.  Читачі  

приносять  в  бібліотеку  відгуки  на  книги  і  малюнки  на  прочитані  книги. 

    Першочергове  завдання  шкільної  бібліотеки  у  створенні  довідково-

бібліографічного  апарату -  каталогів  та  картотек,  які  відображають фонд  бібліотеки  

з  усіх  галузей  знань.,  і  які  поповнюються  по  мірі  надходження  літератури  

каталожними  картками  і  редагуються. 

     Користувачам  бібліотеки  надаються  фактографічні  ті  бібліографічні  

довідки,  тематику  яких  визначає  навчально-виховний  процес,  знаменні  та  пам’ятні  

дати. 

Періодично  в  бібліотеці  обновляються  народознавчий  та  

літературознавчий  календарі.   

Однією  з  найдоступніших  форм  бібліотечного  обслуговування  читачів  є  

оформлені  книжкові  виставки,  такі як:  «Народні  звичаї  та  обряди»,  «Україна  - 

рідний   мій  краю»,  «Незбагненний  апостол»  (Про Т.Г.Шевченка),  «Права  людини  

та  громадянина».   «Іван  Франко  160 років  від  дня  народження»,  «80  років  від  дня  

народження  Івана  Драча»,  «145  років  від  дня  народження Лесі  Українки»,  «Книги  

поетів  і  письменників  рідного  краю»,  «190  років  від  дня  народження  Леоніда  

Глібова»,  «55  років  від  дня  народження  Черкаського  дитячого  письменника  

Олександра  Прилуцького», «Дзвони  скорботи  Голодомор  1932-33 рр». 

  У  забезпеченні  інформаційних  потреб  вчителів  та  учнів  велике  

значення  мають  оформлені  інформаційні  та  рекомендаційні  списки  літератури:  

«Нові  надходження»,  «Щоб  книга  стала  другом  для  ваших  дітей»,  «День  

писемності  і  мови», «В  долі  природи – доля  людини», «Посміхнись  світові  і  він  

посміхнеться  тобі», «День українського козацтва»,  «Чорнобиль- трагедія, подвиг».   

    

     

 

 


