
Звіт перед громадськістю  2021 
 

1. Стан і розвиток шкільної мережі 
 

Педагогічним колективом НВК проведено відповідну роботу щодо 

збереження  й розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня 2020 

року в нашому закладі було відкрито 31 клас, кількість учнів становила 

888 учнів. Середня наповнюваність учнів становила 28,6 учнів, що 

майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. 

 Мова навчання – українська. 

З них 74 учні навчалися у класах із профільним навчанням : 55 учнів 

української філології  та 19 учнів у класі з інтегрованим курсом 

«Природничі науки». У школі проводиться допрофільна підготовка з 

української мови та математики. Існують класи з вивченням двох 

іноземних мов. 

У 2020-2021 навчальному році : 

- Класів з вивченням двох іноземних мов (англійська і німецькі 

мови) –5 класів (6-А,  7-А,  8-А, 9-А, 9-Б),, що на 2 менше як в 

минулому році, 

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

- 1 клас інтегрований курс «Природничі науки», 11-А, 

- три перших класів. 

Протягом навчального року на індивідуальній формі навчалося: 

5 учнів – педагогічний патронаж: 

1-4 класи – 4 учні : Лобас Вадим, Новоженін Михайло, 

АлександрійськийДаніїл, Федишин Владислав, 

5-9    класи    –    1 учень:     Краснов Денис. 

9 учнів - сімейна (домашня) форма навчання: 

1-4 класи   –  4 учні :   Капистинська Аліса, Гордієнко Микита, 

Семерня   Всеволод,    Данілов  Ярослав. 

5-9 класи   –   5 учнів:     Наджафов Сергій,   Гайдар Артур, 

Шматченко Дарина,   Тітіка   Богдан,    Лупко Давид. 

1 учень  Миколенко Іван навчався на екстернатній формі навчання. 

Учнів навчалися за  різними програмами. Робота вчителів була 

спланована і проведена до кількості годин, визначених Положенням 

про індивідуальну форму навчання. 

У 2020-2021 навчальному році у школі було відкрито один клас з 

інклюзивною формою навчання 8-В (Шпортко Артем). 

 



Протягом 2020-2021 навчального року учні НВК брали участь у ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, де 

отримали 3 призових місць. 

Учень 8-В класу Котляр Олексій зайняв І місце у Всеукраїнській 

олімпіаді з географії  

Учень 8-В класу Котляр Олексій зайняв ІІІ місце у Всеукраїнській 

олімпіаді з біології. 

Учениця 10-А класу Чулкова Яна Зайняла ІІ місце у Всеукраїнській 

олімпіаді з екології. 

А також брали участь у конкурсах: 

Учениця 4-В класу Автаєва Поліна зайняла ІІІ місце у ІІ (міському) 

етапіХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

Учень 5-А класу Небесний Віктор зайняв ІІІ місце у ІІ (міському) 

етапіХХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика 

Учень5-А класу  – Небесний Віктор зайняв ІІІ місце  у ІІ (міському) 

етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молодіімені Тараса Шевченка. 

Після довготривалої перерви учениця 9-Б класу Дудкова Аліна взяла 

участь у МАН та здобула ІІ місце у Обласному етапі Малої академії 

наук. 

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)  

У цьому навчальному році 30 учні нагороджені Похвальним 

листом за високі досягнення у навчанні: 
1.          Білоус Вероніка, 4-А клас, 

2.          Брензович Денис, 4-А клас, 

3.          ПобігайлоДаря, 4-А клас, 

4.          Фоменко Даря, 4-А клас, 

5.          Чмиренко Владислав, 4-А клас, 

6.          Шемчук Варвара, 4-Б клас, 

7.           Куценко Дарира, 4-Б клас, 

8.           Носенко Марія, 4-В клас, 

9.           Івашина Елізавета, 4-В клас, 

10. Автєєва Поліна, 4-В клас, 

11. Прохоренко Стефанія, 4-Г клас, 

12.  Костик Анастасія, 4-Г клас, 

13. Нешеда Марк,4-А клас; 



14. Шевченко Микита, 4-В клас, 

15. Вовченко Діана, 5-А клас, 

16. Приходько Максим, 5-А клас, 

17. Чеберяк Вікторія, 5-А клас, 

18. Чечель Анастасія, 5-А клас, 

19. РябикінДаніл, 5-Б клас, 

20. Чеберяк Валерія, 6-А клас, 

21. Середа Антоній, 6-А клас, 

22. Йосипенко Анастасія, 6-А клас, 

23. Матвєєва Маргарита, 6-А клас, 

24. Панасюк Катерина, 8-А клас, 

25. Милокост Вероніка, 8-А клас, 

26. Мірошніченко Поліна, 8-А клас, 

27. Хижняк Софія, 8-А клас,  

28. Огілько Марина, 9-А клас, 

29. Чулкова Яна, 10-А клас, 

30. Гнатовська Аліна, 9-А клас, 

 Протягом 2020-2021 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, англійську мову). 

Початкова школа була і є фундаментом шкільної освіти. Вцьому 

навчальному році початкова школа налічувала 438 учнів – це 14 класів.  

Зареєстровано 40 учні 11-х класів (100%) для здачі ЗНО (ДПА у 

формі ЗНО відмінено. Заяв бажаючих зарахувати ЗНО як ДПА немає.). 

Передані дані до Київського регіонального центру оцінювання якості 

освіти.  

Вчителі початкової школи, а їх 14 пройшли атестацію та курси 

перепідготовки по програмі НУШ. 8 вчителів мають вищу категорію, 4 

вчителів – звання «старший учитель», 4вчителі – звання «учитель-

методист». 

Основні завдання початкової школи – дати міцні знання. Закласти 

основи виховання достойного громадянина України.  

У 2020 – 2021н.р. було набрано три перші класи – 102 учні; з ними 

вчителі провели адаптаційний період для ефективного влиття дітей у 

шкільне життя, в шкільний колектив. 

В початковій школі  існує 4 групи продовженого дня, за роботу яких 

відповідали вихователі   Кириченко Н.В., Мусієнко І.О., Лут О.М., 

Гахова А.О., Кривошея В.В.  В їх розпорядженні ігрова кімната та 

кімната для відпочинку дітей 1-х класів у другій половині дня. 



 Організація навчання в основній і старшій школі здійснюється за 

Типовими освітніми програмами. Подоланню труднощів періоду 

адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі НВКсприяла 

цілеспрямована координація  дій таких учителів: Назаренко Ю.В., 

Ільченко І.Б., Варламова Н.А., Бойко С.В., Романчук Л.А., Кіляновська 

О.Г., Корнієнко В.Ю., Басараб Л.О., Артюшенко Л.І., Мухова Н.В., 

Скорина О.В., Гуляш В.О., Мусієнко І.О., Станько Г.П., Кириченко 

Н.В., Вітько П.М.,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 якихсамими 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 НВК №34 

проведено предметні тижні:  

- Зарубіжної літератури , 

- історії та правознавства, я у світі,  

- географії,  

- інформатики , 

- іноземної мови ,  

- хімії. 

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.У 2020-2021 навчальному році учні закладу 

брали участь у міських заходах: 

- участь у вишколі виховників Джур Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») ; 

- ІІІ місце у Всеукраїнському онлайн-конкурсі джур Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – ватра; 

- відеоконференція з учаницями АТО.; 



- збір  Ради старшокласників у м. Черкаси ; 

- участь в онлайн-конференції молоді України; 

- участь у флешмобах: GlobalLesyaUkrainka2021, «Шевченко 

ВічнийЯк», «Черкаси_пам’ятають». 

З метою формування основних понять про народ, націю, 

суспільство, державу, активної громадянської позиції та 

відповідальності за долю рідного міста, України, виховання почуття 

єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено: 

- зустріч з представниками ювенальної превенції до Дня юриста 

України (1-7 класи); 

- козацькі забави до Дня українського козацтва; 

З 25 листопада по 04 грудня в Україні та в нашій школі зокрема, 

проходила акція «16 днів проти насильства». 

З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнями щодо 

профілактики травматизму як під час навчально-виховного процесу, 

так і  на дорозі, виховання поважного ставлення до безпеки людини, 

формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних 

основ здорового способу життя, гармонізованих з природними, 

технічними та соціальними чинниками, усвідомлення необхідності 

вироблення навичок дотримання правил безпечної поведінки на 

дорозі, оволодіння основними прийомами, методами і засобами від 

несподіваних травм, що виникають під час порушення життєвого 

процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному 

середовищі, а також підвищення рівня інформаційно-просвітницької 

роботи з питань забезпечення безпечної поведінки з 02.09.20 по 

27.09.20  відбувся місячник «Увага, діти на дорозі!» 

Під час  проведення  місячника в НВК № 34  проводилися 

різноманітні заходи з учнями із  залученням батьків та представників  

патрульної поліції. 

Реалізуючи мету та завдання виховного процесу, протягом року 

було 

проведено ряд загальношкільних і класних виховних заходів. На 

достатньому рівні пройшли: Лінійка до Дня Знань; онлайн-

привітання до Дня вчителя; Міжнародний День толерантності; День 

Гідності та Свободи; День пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій; конкурс талантів; День боротьби зі СНІДом; Міжнародний 

День людей з обмеженими можливостями; Всесвітній День 

волонтера; День Збройних Сил України; День Українського Козацтва; 

День визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників; 

День захисту людей з особливими потребами; тематичні Новорічні 

вечори ( по класах); День Соборності; День безпечного інтернету;  



День пам’яті Небесної Сотні; свято весни; уроки-реквієми до 

вшанування загиблих під час Чорнобильської трагедії; Міжнародний 

день протидії боулінгу; День Землі; День Пам’яті та Примирення; День 

вишиванки. 

У НВК систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на 

шкільномуобліку. З ними проводитьсявідповідна робота: 

профілактичнібесіди, розмова з вчителями з приводу 

поведінкина  уроках. Проводятьсярегулярнірейди - перевірки стану 

відвідуванняуроків. Післяцього з боку адміністрації, соціального 

педагога проводиться робота з батьками, учнями та 

класнимикерівникамищодозапобіганняпропусків занять без поважних 

причин, більшвідповідальногоставлення до навчальногопроцесу з боку 

учнів та батьків,щодозапобіганнядитячоїбездоглядності.  

Протягом 2020 – 2021 н.р. за  участю адміністрації, 

соціальногопедагога, учнів, батьків, представників ССД та поліції було 

проведено 2 засідання Ради профілактики, де розглядалась поведінка, 

успішність  учнів школи, надавалась консультативна допомога учням, 

їхнім батькам.  

Шкільне самоврядування працювало з президентом, ученицею 8-А 

класу Милокост Веронікою та оновленим складом. Цепевним чином 

вплинуло на організаціюсамоврядування в школі.  

Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором 

проведення різноманітних акцій та заходів. 

На виконання наказів по школі  «Про призначення керівниками 

гуртків тарозподіл педагогічного навантаження на 2020/2021 

навчальний рік», «Про організацію виховної роботи в 2020/2021 та з 

метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та 

самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей в 

НВК було організовано роботу  гуртків : «Основи природного 

оздоровлення», «Пошук», «Зорепад», «Джура»,  «Цікаве спілкування», 

«Добре серце», «Технічне моделювання», «Паперова пластика», 

«Цікава інформатика», «Фольклористика», «Культура добросусідства» 

спортивні секція з футболу, баскетболу, настільного тенісу. 

Аналізуючи сфери інтересів учнів слід відмітити, що вихованці 

віддають перевагу гурткам спортивного спрямуванням. 

Унікальними «брендами» НВК є етнографічна музейна кімната, де  

учасниками музейно-краєзнавчого гуртка, під керівництвом вчителя 

Варламової Н.А. бережно зібрані сторінки минулого нашого народу. 

Головними виховними об’єктами нашого закладу (крім музейних 

кімнат) є актова зала, бібліотека, спортивний майданчик.  



Головним завданням НВК №34 залишається надання якісних освітніх 

послуг, задоволення запитів в першу чергу дітей та батьків і 

громадськості взагалі. Виходячи з того, що навчання не може 

здійснюватися без відповідного забезпечення сприйняття необхідного 

рівня  з боку учнів та, з іншого боку, розуміння усіх складових 

освітньої проблеми вчителем, завданням адміністрації є знаходження 

оптимальних форм і методів для досягнення мети – створення 

інноваційної самодостатньої школи. 

В цьому році життя внесло корективи в освітній процес. Під час 

самоїзоляції класів та під час карантину навчальний заклад організував 

онлайн навчання з використанням елементів дистанційного навчання на 

платформі Классрум, що дало змогу вчителям виходити на онлайн-

зустрічі з учнями та проводити уроки. Вчителі та більшість учнів з 

розумінням віднеслися до ситуації, що склалася і добросовісно 

працювали, виконували вказівки вчителів, прослуховували матеріал, 

виконували завдання, вели діалог. 

На жаль, великою проблемою для нас є відсутність спортивної зали, 

що негативно впливає на престижність та є причиною низької фізичної 

підготовки учнів до спортивних змагань. 

 

Спортивно-масова робота в закладі за 2020 – 2021н.р. 

В навчальному закладі були проведені : Олімпійський тиждень,  

Змагання присвяченні до Дня фізкультурника. Решта запланованих 

заходів була відмінена в зв’язку з карантинними обмеженнями. 

 
Цивільний захист 

На виконання вимог законодавчих і нормативних державних актів 

України з питань цивільного захисту, завдань, визначених наказом 

Міністра охорони здоров’я України, розпоряджень Управління з питань 

попередження НС та ЦЗН Черкаської міської ради, з метою 

забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного 

захисту НВК №34 до виконання заходів захисту учасників навчально-

виховного процесу та працівників у вірогідних надзвичайних ситуаціях 

у 2020/2021 н.р. продовжувалась робота, спрямована на запобігання 

виникнення НС, COVID-19 у навчальному закладі та підвищення 

ефективності запобіжних заходів. 

Протягом 2020/2021 н. р. взято участь у підготовці: навчально-

тренувальних зборів, змагань, конкурсів із основ безпеки 

життєдіяльності. 

Замовлення документів про освіту 

Оформлення замовлень на документи про освіту для випускників 9-х 

та 11-х класів 2020/2021 навчального року здійснювалося вчасно і 



правильно, відповідно до вимог оформлення шкільної документації.  

Згідно з Порядком замовлення документів про базову середню освіту 

та повну загальну середню освіту, здійснено замовлення документів 

про базову середню освіту для 62 випускників 9-х класів та для 40 

випускників про повну загальну середню освіту. 
 

Кадрове забезпечення 
В основу діяльності НВК №34 покладено діючі законодавчі та освітні 

нормативні документи України . У 2020-2021 навчальному році 

працювало 56 вчителів, із них мають освіту: вищу повну – 51 вчитель, 

середню спеціальну – 5вчителі;  

мають кваліфікацію : звання «учитель – методист» – 15 учителів; 

звання «старший учитель» - 12 учителів;  

вища категорія – 34 вчителі,  

перша категорія – 5 вчителів,  

друга категорія – 5 учителів,  

спеціаліст – 12 вчителів.   

       У 2020-2021н.р.    атестувалися 12 учителів, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації. Дані вчителі підвищили та підтвердили 

кваліфікаційні категорії: Чабан Л.П., Назаренко Ю.В., Дейнега 

В.І.,Свояк М.І., Бойко С.В., Гуленко Н.Є., Конавець В.В., Кавун Т.А., 

Томенко Л.М., Гахова А.О., Гончар В.В., Боровик Н.А.  

 Овчаренко А.В. встановлена доплата як педагогічному працівнику, 

який пройшов успішно сертифікацію (сертифікат №2000345).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 2020-2021 навчального року вчителі плідно та творчо 

працювали над різними методичними темами, підвищенням свого 

фахового рівня, приймали участь у різних заходах. 

 Вчителі є постійними учасниками вебінарів, семінарів, онлайн 

навчань, курсів та інтернет-конференцій, про що свідчать сертифікати. 

Члени педагогічного колективу організовували й брали участь у 

роботітаких міських творчих груп: 

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

Ляшенко О.М.);  

- міська творча група вчителів інформатики (вчитель Гуленко Н.Є.); 

- 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».     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. 

Згідно з Перспективним та Річним планом роботи НВК у 2020-2021 

навчальному році працювали над проблемною темою: «Створення 

сучасного освітнього середовища через інтеграцію ключових 

компетентностей нової української школи» . 

       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. 

За 2020-2021н.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 

освітньому процесі, які забезпечують пізнавальну діяльність школярів 

різного віку та вміння використання нових інформаційних технологій: 

       За 2020-2021н.р. проведено 3 засідання методичної ради. 

Активно працювали методичні об’єднання: 

- вчителів іноземної мови,  

- вчителів початкових класів,  

- вчителів математики, інформатики та фізики,  

- вчителів природничих наук, 

- вчителів художньо-естетичного напрямку, 



- вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури.       

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 Іщенко Н.П.), учителі 

математики і фізики (голова Сіренко О.С.), вчителіприродничих наук ( 

головаДядюшенко С.П.), вчителів української мови (голова Бойко 

С.В.), вчителів іноземної мови (голова Голенкова М.О.) 

       На засіданнях МО обговорювалися питання ефективної 

організації та поліпшення освітнього процесу, педагогічних читань, 

педагогічних рад, контрольних зрізів. 

         У   2020/2021 навчальному році  робота  шкільної  бібліотеки  

була  спрямована  на: 

- створення  нових  та  поповнення  існуючих  баз  даних матеріалів, 

необхідних  для  забезпечення  навчально-виховного  процесу; 

- систематичну  роботу  зі  збереження  та  розширення  книжкового  

фонду; 

- удосконалення бібліотечно-інформаційного  обслуговування  

читачів, у забезпеченні всіх напрямів  навчально-виховного процесу;   

- впровадження  в  роботу  бібліотеки  нових  інформаційно-

комунікаційних  технологій; 

- забезпечення  реалізації  таких  принципів  функціонування  

шкільної  бібліотеки як  пріоритет  читацьких  інтересів,  їх  

задоволення  відповідно  до  можливостей бібліотеки, формування у  

дітей  стійкої  потреби у книзі; 

- координація  роботи  шкільної  бібліотеки  з  педагогами  НВК  та  

бібліотеками  міста  в  популяризації  книги,  в  задоволенні  

інформаційних      потреб  користувачів,  формування  в  них  навичок  

читання  літератури; 

-  сприяння  всебічному  розвитку  пізнавальних  інтересів  і  

здібностей  учнів,  виховання  інформаційної  культури,  любові  та  

шанобливого ставлення  до  книги.         

     Обсяг  бібліотечного  фонду  в  цьому  році  становив 23404 

книг. З них  підручників 17111 екземплярів,  художньої і 

методичної  літератури 6293 екземплярів.   

Книжковий  фонд  бібліотеки  поповнювався  з  різних  джерел: 

- Централізоване  комплектування (ТОВ  «Черкасикнига» . Це в 

основному  підручники); 

- Книги  подаровані; 

- Книги, здані  взамін  загублених; 

- Книги, закуплені за кошти, зданих в макулатуру книг. 



      Здійснювався сумарний та інвентарний  облік нових 

надходжень  літератури . Проводилася  їх  класифікація  та  робився  

каталогізаційний  опис  творів  друку.  Всього надійшло  137 

художніх книг та 1733 підручників. 

Списано  2009  екземплярів  книг.  З них 1729 підручників та 280 

книг художніх.  

Для  повноцінного  забезпечення  учнів  школи  підручниками 

робився  обмін  посібниками    з  іншими  школами  міста.  Таким 

чином учні НВК  були 100-відсотково забезпечені  на навчальний 

процес підручниками. У  березні 2021 року  через репозитарій  були 

замовлені підручники для 4 та 8 класів  по новій програмі. 

     В шкільній бібліотеці НВК створено довідково-бібліографічний 

апарат. Це каталоги: алфавітний, систематичний , картотека 

газетно-журнальних статей та тематичні картотеки: 

«Школознавство», «Народознавство», «На допомогу художній 

самодіяльності» та інші. Наявність такого бібліографічного апарату 

допомагає бібліотекарю швидко та якісно надавати читачам 

потрібну інформацію, формувати у них орієнтацію у книжкових 

багатствах. 

 У відповідності до вимог часу шкільна бібліотека приділяла значну 

увагу інформаційно-бібліографічній роботі. Вона здійснювалась в 

наступних напрямках: 

- систематичне оновлення та доповнення ДБА; 

- бібліографічне інформування (пріоритетним напрямком було 

першочергове обслуговування інформацією учителів, учасників 

творчих конкурсів та олімпіад). Для якісного забезпечення 

необхідними матеріалами використовувались фонди: шкільної 

бібліотеки, обласної дитячої бібліотеки,  централізованої 

бібліотечної системи (філіал №5),  інформаційної мережі  інтернет; 

- рекомендаційно-бібліографічне обслуговування. Складено 

рекомендаційні списки літератури: «Життя  в  гармонії з 

природою»,   «Протидія та попередження булінгу»,   «Від Героїв 

Крут до Героїв Майдану»,   «Про дива і таємниці природи 

чарівниці»,  «Цікаві факти про екологію»,   інформаційний  список  

літератури  «Нові  надходження»; 

- популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, формування 

інформаційної культури.      

      Пріоритетне завдання шкільної бібліотеки полягає у формуванні 

інформаційної культури  читачів. Це бібліотечні уроки, якими 

шкільна бібліотека намагається забезпечити поступове набуття та 

поглиблення знань про книгу та бібліотеку. Головне, щоб учень сам 



дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без 

постійного пошуку інформації, щоб вмів користуватися всіма 

«ключами» до книжкових багатств. Для учнів 1-го класу це 

«Екскурсія в шкільну бібліотеку» , для 2 класу «Звідки до нас 

прийшла книга?», для 3 класу «Історія створення книги та 

бібліотеки», «Твій друг словник», для 4 класу «Як лікувати 

книгу?», «Словники, довідники, енциклопедії», для 5 класу 

«Структура книги», «Основні елементи книги», 6 клас «Що таке 

періодичні видання?», «Як вибрати художню книгу?»,  7 клас «Що 

таке каталог і каталожна карточка», «Алфавітний каталог. Як ним 

користуватись?», 8 клас «Систематичний каталог. Як ним 

користуватись?», «Довідковий апарат книги», 9 клас «Як 

працювати з підручником?», «Як вибрати художню і науково-

пізнавальну книгу»,  «Методи  самостійної  роботи  з книгою». 

Проводились  практичні заняття  по  ремонту  та  реставрації  

підручників та  робили  книжкові  закладки  для  підручників.  

     Робота з книжковим фондом бібліотеки проводилась у таких     

напрямках: 

- ведення обліку (сумарна та інвентарна книги, «Картотека 

підручників»); 

- комплектування та обробка нової літератури; 

- списання зношених та застарілих книг та заміна загублених 

читачами книг; 

- розстановка книжкового фонду, звірка на правильність 

розстановки; 

- збереження книжкового фонду, його реставрація; 

- Відповідно  наказу  МОНУ   №929  від  26  червня  2017  року  

«Про  впровадження  Універсальної  десяткової  класифікації  в  

практику  роботи  бібліотек»  у 2020/2021  навчальному  році  

шкільна  бібліотека продовжувала оформлювати  поличні  

роздільники,  згідно  таблиць  УДК і  зробила  відповідну  

перестановку  фонду,  а  також продовжує переоформляти  

каталожні  роздільники  систематичного  каталогу по  системі  

УДК.  

     Важливе місце в своїй діяльності бібліотека надає популяризації 

творчості письменників. В бібліотеці були оформлені книжкові 

виставки і полиці до річниць: «150 років від дня народження 

Василя Стефаника», «185 років від дня народження Марку Твену», 

«25 лютого – 150 років від дня народження Лесі Українки», «7 

березня – 120 років від дня народження Семена Скляренка», «21 

лютого - 100 років від дня народження Володимира Малика», «100 



років від дня народження  Джанні Родарі», «130 років від дня 

народження Агати Крісті», «145 років від дня народження Джека 

Лондона». 

     Оформлена презентація і проведена літературно-музична 

композиція з учнями 10А класу  «150 років від дня народження лесі 

Українки», а також підготовлений уривок з твору Лесі Українки 

«Лісова пісня». Для учнів 3А,3Г, 2А класів показана презентація 

«Життєвий шлях Лесі Українки». Для 2А класу показана 

презентація «Видатний письменник, поет, художник Тарас 

Григорович Шевченко». 

     Крім ювілейних книжкових виставок були оформлені тематичні 

виставки: «Міжнародне десятиліття відновлення екосистем», 

«Незалежність України – мрія мільйонів», «Кидай мишку – бери 

книжку», «Афганістан болить в моїй душі», «Міжнародний день 

театру». 

        З  метою  розкриття  потенційних  можливостей  шкільної  

бібліотеки, сприяння  реалізації основних пріоритетів Нової 

української школи,  популяризації  читання  з 01 по 31  жовтня  

2020  року  шкільна  бібліотека  НВК  взяла  участь  у  проведенні 

сьомого Всеукраїнського  місячника під гаслом  «Шкільна  

бібліотека та  екологічна просвіта  учнів».  Розпочався 

місячник  екскурсіями  учнів  1-х  класів  до  шкільної  бібліотеки, 

проведенням  бесід  для  учнів 2-А, 2-Б класів: «Правила поведінки 

на природі»,  «Звуки природи»; для учнів 3В,3Г класів: 

«Першоцвіти просять захисту», «Природа  наш дім», з учнями 3А 

класу проведено «Свято яблука»; для учнів 4А, 4В класів 

«Лікарські рослини – зелена аптека», «4 жовтня - День захисту 

тварин», для 5-А класу читацький марафон «Природа в поезії», для 

6-В  класу  презентація «Вирубування лісів – втрата дихання 

планети», з учнями 8-Б класу організовано круглий стіл «Екологія і 

ми. Планета земля в небезпеці», після круглого столу проведено 

смайл-опитування «Що робити кожному для порятунку Землі?». 

Крім цих заходів проведено конкурс малюнків  «Природа очима 

дітей», оформлена книжкова полиця «Планета Земля в небезпеці», 

організована фото еко-виставка «У світі дивовижної природи». 

Проведені  заходи  оформлені  презентацією  і  надіслані на  адресу 

Черкаського міського методичного кабінету,  а  також  висвітлені  

на  сайті  НВК. 

      Протягом багатьох років у школі проходить  акція «Живи, 

книго!». Це не тільки перевірки підручників по класах, 

роз’яснювальна робота, а й девіз «Повернути в кінці навчального 



року відремонтований підручник». В бібліотеці оформлений 

куточок «Живи, книго!», де учні можуть ознайомитися з вимогами 

по збереженню підручників, порадами, як лікувати книги, 

«Екраном збереження підручників учнями школи».     

    Для якісного забезпечення інформаційної підтримки  навчально-

виховного    процесу шкільна бібліотека співпрацювала з обласною 

дитячою бібліотекою, бібліотекою-філіалом №5 централізованої 

бібліотечної системи.  

 

 

                          Фінансово – господарська діяльність. 

 

За період з 01.09.2020 по 31.12.2020р. 

Надійшли кошти за  ІV кв  2020р.: 

- по загальному фонду  1405550 грн. 

- субвенція на заробітну плату педагогам -3711086 грн. 

Витрати  на заробітну плату-1741064 в т.ч.: 

-техперсонала-729978; 

-педагогам-3711086 

- заробітна плата техперсоналу  -626783,00 грн; 

 - нарахування на заробітну плату техперсоналу  -103195,00 грн. 

- заробітна плата педагогів  -3045264,00грн; 

 - нарахування на заробітну плату педагогам 665823,00  - грн. 

Витрати по потреби установи-675572грн. 

  - оплачено за надані послуги -35525 

-   за водопостачання та водовідведення -54221 

 - за електроенергію-133910 

- за теплопостачання-297208 

- за гаряче водопостачання- 11500 

 -  дератизація-660,00 



 - медикаменти -1355    

- канцтовари -15678 

- заправка принтера -1100 

-укртелеком-1447 

 - придбання  госптоварів -73743 

- придбання шкільних меблі -49225 

По програмі  для НУШ  придбано  детактичний матеріал -

189294 

На спеціальний  рахунок школи надійшли кошти  в сумі –  

260009,00грн  

- Оплата за  додаткові платні послуги-238460,00  грн. 

- оплата за оренду  приміщень -21548 грн. 

Виплачена заробітна плата  педагогам-192263,00 в т.ч. 

-заробітна плата -159169,00; 

-нарахування на заробітну плату -33094,00 

На капітальні ремонти  по Б.Р. витрачено -3409407 грн. 

 

                      За період з 01.01.2021 по 30.05.2021р. 

Надійшли кошти за  період  -   6779473грн. 

- по загальному фонду  2007308 грн. 

- субвенція на заробітну плату педагогам -4772164 грн. 

Витрати  на заробітну плату-6119537 в т.ч.: 

-техперсонала-1347372; 

-педагогам-4772165 

- заробітна плата техперсоналу  -1115934 грн; 

 - нарахування на заробітну плату техперсоналу  -231438грн. 



- заробітна плата педагогів  -3915456грн; 

 - нарахування на заробітну плату педагогам -856708  - грн. 

Витрати по потреби установи-659936грн. 

  - оплачено за надані послуги -33792 

-   за водопостачання та водовідведення -23117 

 - за електроенергію-195171 

- за теплопостачання-213292 

- за гаряче водопостачання- 23997 

 -  дератизація-1120 

 - канцтовари -22723    

-вода гаряча -9277 

-колсантінгові послуги-10500 

- заправка принтера -1045 

-укртелеком-1973 

 - придбання  госптоварів -73743 

- поточний ремонт-45192 

- чистота -4994 

Залишок коштів на початок року-93933 

 

На спеціальний  рахунок школи надійшли кошти  в сумі –  

286872грн  

- Оплата за  додаткові платні послуги-262579 грн. 

- оплата за оренду  приміщень -24293 грн. 

Виплачена заробітна плата  педагогам-260433 в т.ч. 

-заробітна плата -213937; 

-нарахування на заробітну плату -46496 



Залишок коштів на 01.06.21-120372 грн. 

На капітальні ремонти  по Б.Р. витрачено -17294 грн. 

 

 

 

 

 

 

 


