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Шановні присутні!  

Закінчується навчальний рік. Він дуже відрізняється від усіх попередніх. 

Маленький вірус вніс глобальні зміни у політичне, економічне, культурне життя 

країн нашої планети. Інакше був побудований й освітній процес у березні – 

травні 2020 року.  

Як зазначено в «Освітній програмі закладу», призначення закладу полягає в 

наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону, 

забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні та самореалізації особистості, 

здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, готової до 

свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності, прагненні до самовдосконалення і 

навчання упродовж життя. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі 

вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння 

конструктивно  керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми.  

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в 

учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до 

природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, 

яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в 

систему світової та національної культури; рішення завдань, формування 

загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; 

виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини,  до культурних 

традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для 

усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних 

освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, 

самоудосконалення тощо. 

Дистанційне навчання протягом майже трьох місяців стало випробуванням 

не тільки для учнів, а й учителів та батьків. Але педагогічний колектив закладу 

впорався з цим викликом, і на думку учнів та їхніх батьків – заняття, які були 

проведені у дистанційному режимі, хоч і мали недоліки, але були достатньо 

ефективними. Усі учасники освітнього процесу зазначають, що ніщо не може 

замінити безпосереднє спілкування учня та вчителя. У своїй діяльності 

адміністрація закладу протягом звітного періоду, керувалася посадовими 

обов’язками, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, 

Статутом закладу та чинними нормативно-правовими документами в галузі 



освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема. Зміни, що відбуваються в 

освітньому процесі, спонукають переглядати та оновлювати навчальні програми, 

підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для 

успішного функціювання та розвитку сучасної школи.     

 Протягом 2019/2020 н.р. робота педагогічного колективу була спрямована 

на реалізацію основних завдань, затверджених на серпневій педагогічній раді: 

1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу 

шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості 

кожного учня. 

2. Забезпечити педагогами підвищення якості навчання під час освітнього 

процесу шляхом: 

-  формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, 

самореалізації учнів; 

-  впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими 

і здібними учнями; 

-  підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації; 

-  системного використання ефективних педагогічних технологій; 

-  організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю 

результатів навчальної діяльності; 

-  створення умов для формування успішних, конкурентноздатних, 

професійно зорієнтованих випускників. 

3. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень 

Концепції «Нової Української Школи», методологічну переорієнтацію 

освітнього процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й 

самоствердженні в умовах переходу на новий зміст освіти. 

4. Збільшити відповідальність кожного вчителя за підготовку й 

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах 

різних рівнів і напрямків. 

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на 

принципах підвищеної складності навчальної діяльності з предметів і 

самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній 

сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і 

практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального 

розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й 

морального здоров'я. 

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, 

відкритості навчального процесу. 

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом 

загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого 

навчання, особливо профільного навчання. 

У цьому навчальному році педагогічний колектив продовжував 

працювати над реалізацією теми «Виховання громадянської компетентності 

шляхом соціалізації та самореалізації особистості». Основними завданнями 

закладу є виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення 



сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до 

самостійного життя. 

 

1. Загальна інформація про заклад 

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховне об ̓єднання № 109» 

Дніпровської міської ради (далі – КЗО «НВО № 109» ДМР) засновано у 1960 році 

та розташований по вулиці Здоров̓ я, 45-А.  

Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним 

вимогам з експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг. 

Навчанням охоплені всі діти шкільного віку. Контроль за відвідуванням 

учнями школи здійснювався класними керівниками та адміністрацією школи. 

Дане питання розглядалось на нараді при директору видавалися накази по школі. 

Загальні показники роботи станом на 01.06.2020 

№ 

з/п 
Показники Стан 

1.  Мова навчання українська 

2.  Кількість класів 11 

3.  Змінність навчання 1 зміна 

4.  Загальна чисельність здобувачів освіти 266 осіб 

5.  Загальна чисельність працівників 63 особи 

6.  Загальна чисельність педагогічних працівників 36 осіб 

7.  Загальна площа всіх приміщень 2 123 м2 

8.  В тому числі навчальних приміщень  964 м2 

9.  Забезпеченість учнів гарячим харчуванням 67 % 

10.  Кількість робочих місць у комп’ютерному класі 15 

11.  Забезпеченість навчальними кабінетами 100 % 

12.  Забезпеченість підручниками 97 % 

13.  Кількість посадочних місць в їдальні 120 

 

2. Кадрове забезпечення 

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками заклад був 

забезпечений на 99%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової 

освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть 

обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та 

колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові й 

нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати у різних 

програмах та на різних платформах, зокрема дистанційної освіти.  

У ІІ семестрі 2019/2020 навчального року педагогічні працівники та учні 1-

11 класів організували навчальний процес шляхом використання деяких форм 

дистанційного навчання, а саме: Zoom-конференції, Classroom, використовували 

для зв’язку з учнями можливості додатків Viber, Skype, Telegram. Сучасна освіта 

вимагає від вчителів, ефективно забезпечувати освітній процес для учнів шляхом 

оволодіння навичками роботи на комп’ютері та використовування їх у своїй 

діяльності. Адміністрація закладу показує приклад усім учителям, активно 

використовуючи у своїй діяльності сучасні освітні технології, зокрема 

телебачення, відеоконференції, відеоуроки, комп’ютерні та онлайн-тести. 



Якісний склад педагогічних працівників: 

- вчитель- методист –7; 

- старших вчителів –3 ; 

- мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –11 ; 

- мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» –2 ; 

- мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» –3; 

- мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 1; 

- без категорії - 19. 

 

3.Методична робота 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами 

загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної 

роботи було видано наказ по комунальному закладі освіти «Навчально-виховне 

об'єднання № 109» Дніпровської міської ради від 02.09.2019 № 285  «Про 

організацію методичної роботи в НВО». 

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких 

завдань:  

  здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової 

загальної освіти; 

  впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих 

на розвиток особистості учня; 

  забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і 

якісному складу педагогічних кадрів; 

  формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до 

актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, 

збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної 

роботи; 

  розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної 

культури; 

  забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-

методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням; 

  використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної 

роботи. 

  забезпечувати змістовне наповнення вебсайту закладу. 

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною 

проблемою. Методична робота в закладі здійснювалась згідно плану роботи 

через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.    

 Протягом 2019/2020 навчального року в  КЗО «НВО № 109» ДМР 

працювала школа молодого вчителя, чотири методичних об’єднання педагогів, а 

саме: методичне об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання 

суспільно – гуманітарного циклу, методичне об’єднання вчителів природничо - 

математичного циклу, методичне об'єднання класних керівників. 



Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню 

їх у навчально-виховний процес.  

Діяльність методичного об’єднання була спланована на основі річного 

плану роботи закладу. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як 

організаційні питання (запровадження Концепції Нової української школи, 

рекомендації МОН, серпневої міської конференції, рекомендації щодо 

викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н. р., зміни у 

навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), 

так і науково-методичні питання.  

Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, 

періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, 

ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив 

пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік. 

Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації 

молодих педагогів. Головним завданням було надання методичної допомоги 

вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи 

полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної 

роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо 

складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної 

документації, взаємовідвідуванні уроків. 

На педагогічних радах розглядались усі питання згідно з планом роботи 

закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік. 

Атестувалися 6 педагогічних працівників,  з них по 2-ом посадам - 3 

педагоги. Підвищили кваліфікаційну категорію 2 педагогічних працівника.  

Педагоги закладу освіти протягом 2019/2020 навчального рок на базі  КЗВ 

«Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР пройшли курси підвищення 

кваліфікації - 8 працівників. 

Для формування методологічної та теоретичної компетентності, 

поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань протягом 

навчального року педагоги КЗО «НВО № 109» ДМР брали активну участь у 

методичних заходах, вебінарах, чатах, інтернет-конференціях, які проводилися 

на on-line платформах «Всеосвіта», «На урок», «Prometeus», «Ed-Era», що 

підтверджено сертифікатами.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013           

№ 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через 

дію» КЗО «НВО № 109» ДМР продовжує участь у проєкті «Сприяння освіті», у 

рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки 

України та благодійним фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі 

упроваджуються LEGO-технології. У межах реалізації ЛЕГО-проекту під 

керівництвом куратора проекту Оришаки Н.Г., виконали роботу із ЛЕГО- 

конструктора та взяли участь у номінації «Майбутнє у сьогоденні» за темою 

«Професії майбутнього» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і 

натхнення «PlayFest». 



Учителі закладу йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються в 

практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії тісної взаємодії учасників навчального 

процесу. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках 

впроваджують все більше і більше педагогів гімназії. Використовуються в 

навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні та 

технології продуктивного навчання. 

5. Навчальна діяльність учнів 

Навчально-виховне об'єднання - це заклад освіти, що виконує замовлення 

суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості в умовах 

ринкової економіки. Випускник закладу має вміти орієнтуватися в системі 

найрізноманітніших суперечностей і має бути здатною планувати стратегію 

власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. 

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного 

освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із 

максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань, що 

врешті допоможе випускникам стати успішними в житті. 

У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права 

громадян на здобуття якісної початкової, базової та повної загальної середньої 

освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, розвитку здібностей 

кожного учня. 

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у 

навчальний процес форм і методів роботи з учнями у школі проводиться 

діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага 

приділяється порівняльному аналізу результатів тематичних та семестрових 

оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі у предметних 

олімпіадах, творчих конкурсах, результативності ЗНО. 

Для розвитку інтелектуальних здібностей учнів, формування в учнів 

мовленнєвої, полікультурної, комунікативної  компетентностей існує мережа 

курсів за вибором та факультативних занять. Обдаровані  та здібні діти мали 

можливість вивчати  українознавство, навчатися за програмою  „Захисти себе від 

ВІЛ”, мали додаткові курси за вибором з української мови. 

Одним з критеріїв ефективності інтелектуального розвитку учнів є участь в 

олімпіадах з базових дисциплін та інтелектуальних конкурсах. Призерами 

олімпіад з базових дисциплін стали  9 учнів (на 1 більше ніж у минулому році).  

№  Прізвище, ім’я 

учня 

Клас Предмет Результат 

відбірковий фінальний 

Олімпіади 

1 Романько Д. 11 Географія ІІ  

Історія України І  

2 Дєткова А. 9 Історія України ІІІ  

3 Синишин О. 7 Біологія ІІ  

4 Дубонос М. 9 Правознавство ІІІ  

Математика ІІ  



5 Хромих Є. 7 Математика ІІ  

6 Положай К. 8 Математика ІІІ  

7 Кічка Є. 9 Мистецтво ІІІ  

 

Здобувачі освіти брали участь в  інтелектуальних конкурсах «Гринвіч» (12 

учасників, 1 срібний призер- Токар Д. , 5 кл.,1 бронзовий призер - Земляна Д., 10 

кл. та «Патріот» (11 учасників). 

 

Результати навчання за 2019/2020 навчальний рік 

Протягом 2019/2020 навчального року навчалося 266 учнів. 

Оцінювання навчальних досягнень здійснювалося з 3-го по 11-й клас: 

 високий рівень знань мають  – 23 учнів- 12%; 

 достатній    – 89 учнів- 43,4 %; 

 середній    – 87 учнів- 41,1 % 

 низький             – 10 учнів- 3,5 % 

 Якість навчальних досягнень становить - 55 %. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 

463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2019/2020 навчальному році» учні 9-го класу звільнені від проходження ДПА. 

Крім того, учні беруть активну участь в творчих конкурсах.  

№  Назва заходу, форма проведення Результат 

Районний рівень 

1 «Вибори до Самарського районного 

парламенту дітей та юнацтва»  

У номінації «Вибір молоді»: 

  -Команда «Newsman»; 

  -Команда«Public association»; 

  -Команда «Writer» 

2 Відбірковий міський конкурс 

 «Півгодинки на цікавинки» 

Номінація «Природознавці» 

3 Відбірковий тур міського конкурсу 

на кращого читця «О, слово рідне, 

хто без тебе я …» 

Переможець- учень 11 класу 

 Чорновіл М., лауреат -учениця 5 

 класу Струтинська П. 

4 Районний конкурс на кращого 

юного 

майстра народних ремесел 

І місце: Голік А. (3 кл.) 

Ломтєва О. (1 кл.) 

Бобирь М. (2 кл.) 

5 Міська Виставка дитячої творчості 

 «Мій рідний край – моя земля» 

І місце: Шульга Л. (3 кл.) 

Нуруєва К. (4 кл.) 

Мостовик Я. (4 кл.) 

Пономаренко Р. (4 кл.) 

6 Районна виставка з декору «Знай і 

люби свій рідний край» 

І місце: Кононенко Є.(6 кл.) 

Дєткова А.(9 кл.) 

Біляєв В. .(9 кл.) 

Саєнко Я.(10 кл.) 

Ішуніна К. (10 кл.) 

Міський рівень 

1 Конкурсу «Формула успіху» Лауреат 



2 Конкурс – фестиваль творчих 

 талантів «Лідер –Фест» - 2019 у 

 номінації «Вокал» 

 

3 Міського конкурс «Відкрий для себе    

 Україну 

Номінація «Мега мозок» 

4 Міська квест – гра «Правовий 

 лабіринт» 

Подяка 

5 Міський конкурс «Казкова зима в 

 моєму місті» 

Переможці Любарець Д. (2 кл.), 

 Галушка Л. (3 кл.) 

6 Міський конкурс  «Собори наших 

 душ 

Переможці Кмітіна К. (4 кл.),             

Заярна В. (8 кл.),  Панкратова П. ( 9 

кл.) 

7 Акція «Новорічна іграшка»  Яланська А.(2 кл.) 

Маташкова В.(2 кл.) 

8 «ЗООЛОГІЧНА ГАЛЕРЕЯ» І місце: Чернова Д.(10 кл.) 

Панкратова В.(11 кл.) 

Обласний рівень 

1 Всеукраїнський конкурс «Гуманне 

 ставлення до тварин» 

Козаченко А. (5 кл.,)- ІІІм., 

 Щукіна В. (6 кл.)-А 

 

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в 

передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання 

самостійно. Щоб зацікавити учнів, стимулювати їх до самостійного отримання 

знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації 

участі школярів у різноманітних інтелектуальних Всеукраїнських конкурсах, 

фестивалях та конференціях.  

За 2019/2020 навчальний рік учні закладу брали участь у різноманітних 

конкурсах, але у тих, що були заплановані на період березень-травень, внаслідок 

введення обмежувальних заходів змагань не відбулось.                

У навчальній роботі залишаються певні недоліки, тому для їх усунення 

необхідно здійснювати такі заходи: 

-      активізувати роботу вчителів- предметників з підготовки учнів до участі 

у відбіркових турах предметних олімпіад; 

-     проводити більш активну науково-дослідницьку роботу, залучати учнів 

до роботи у МАН ; 

-  залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають                                       

високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей. 

 

6. Виховна діяльність закладу 

Виховна робота у 2019/2020 навчальному році проводилася відповідно до  

Методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах на 2019/2020 навчальний рік. 

Здійснення виховного процесу у школі регламентують нормативно-правові 

та законодавчі документи: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства». Одним із шляхів реалізації державної 

політики в галузі освіти і виховання є виконання програми «Основні орієнтири 



виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 

(наказ МОН України від 31.10.2011 № 1243), у якій визначено стратегію 

виховання підростаючого покоління на сучасному етапі. Вона спрямована на 

реалізацію соціальної функції виховання – забезпечення наступності духовного 

і морального досвіду поколінь, підготовки особистості до успішної 

життєдіяльності. Програма визначає концептуальні засади виховання (мету, 

принципи, основні напрями, зміст, технологію виховного процесу), науково-

методичні, організаційні, кадрові, інформаційні умови розвитку виховних 

систем, сприяє підвищенню ефективності виховної роботи. 

Тому вирішення завдань виховної діяльності  здійснювалося за окресленими 

в цій програмі напрямами: 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське та 

військово-патріотичне виховання) 

 ціннісне ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне 

виховання)  

 ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне 

та моральне виховання) 

 ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання)  

 ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання та 

формування здорового способу життя)  

 ціннісне ставлення особистості до праці (трудове та профорієнтаційне 

виховання) 

 робота з соціального захисту учнів; 

 робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед 

неповнолітніх; 

 робота з охорони життя і здоров’я учнів; 

 учнівське самоврядування. 

В умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні навчальні 

заняття, виховні заходи проводились у дистанційному режимі з використанням 

засобів дистанційного навчання. Звичайно, що у вирішенні сучасних виховних 

завдань значну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Саме ці 

технології покликані зблизити класного керівника та учня і забезпечити тісний 

зв’язок вчителя з класним колективом. Комп’ютер в сучасному вихованні стає 

засобом поширення і обміну інформацією між учнем та учителем, і розвиває в 

дитини підвищений інтерес до оточуючого світу. 

Поставлені мета та завдання на 2019/2020 навчальний рік виконані в 

повному обсязі на достатньому рівні. Але необхідно працювати над 

удосконаленням роботи з ціннісних ставлень і у подальшій роботі знаходити 

більш дієві форми роботи з батьками, впроваджувати нові форми роботи з 

учнями. Згідно з Концепцією  Нової української  школи необхідно виховувати в 

учнів не лише відповідальності за себе, а й за розвиток і добробут країни та 

всього людства. 

 

 

 

 



7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

Головним завданням сучасного закладу освіти є підтримка й поліпшення 

здоров’я дітей та працівників. Медичне обслуговування учнів та працівників 

закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного 

медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний 

кабінет, отримана ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та 

планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих 

захворювань. Медичне обслуговування дітей здійснюється відповідно до вимог 

нормативних документів. Медичні огляди учнів проводяться своєчасно. 

Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних 

методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення 

фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я. У всіх класних журналах  

наявні листи здоров’я учнів. Відповідно до результатів обстежень, на підставі 

довідок лікувальної установи в закладу формуються спеціальні медичні групи, а 

також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від 

занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням списків видається 

наказ по закладу.  

Відповідно до вимог проводиться робота щодо профілактики 

захворюваності учнів на ОРВІ та грип, інші інфекційні та кишкові захворювання. 

З цією метою складено та затверджено графік провітрювання класних кімнат, 

вологого прибирання приміщень, питного режиму, контролюється дотримання 

учнями особистих гігієнічних правил та норм. Усі працівники закладу щорічно 

проходять поглиблений медичний огляд у травні. Проходження медичного 

обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка. 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей закладу регламентується законами України 

«Про освіту» (ст. 25), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування в 

навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. 

Упродовж 2019/2020 навчального року організацію харчування учнів у 

закладі згідно із затвердженими нормами здійснювало Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Контракт Продрезерв 5». 

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Упродовж  2019/2020 навчального року робота закладу була спрямована на: 

- створення безпечних умов праці та навчання; 

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- проведення роботи щодо профілактики нещасних випадків; 

- проведення дієвої роботи з батьківською громадськістю. 

Заклад освіти має всі відповідні нормативні документи з питань охорони 

життя і здоров’я учнів. План роботи на 2019/2020 навчальний рік містить розділ 

«Охорона праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу».  

Пріоритетними напрямками роботи КЗО «НВО № 109» ДМР у 2019/2020 

навчальному році було збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у 



школярів свідомої мотивації до збереження здоров’я та життя, дбайливого 

ставлення до оточуючих. У закладі протягом року проводились відповідні заходи 

щодо запобігання дитячого травматизму, застосовувались різні форми та методи 

роботи, серед яких: лекції, бесіди, зустрічі з працівниками поліції, лікарями. В 

позаурочний час з метою формування навичок безпечної поведінки та 

пропаганди здорового способу життя для здобувачів освіти організовувались 

вікторини, конкурси, екскурсії.  

У закладі проведено різноманітні заходи для дітей різних вікових категорій 

на знання правил дорожнього руху, безпечної поведінки, особистої безпеки, 

профілактики невиробничого травматизму. Було організовано роботу щодо 

профілактики різних видів захворювання, а саме: 

–  у серпні 2019 року перевірено готовність усіх приміщень до прийому дітей 

відповідно до санітарних норм і правил техніки безпеки;                                                   

–  видано відповідні накази по закладу освіти;   

– проведено бесіди з учнями з профілактики кишково-шлункових 

захворювань, профілактики простудних та паразитарних захворювань, 

профілактики захворювань зору; 

– на початку навчального року проведено вступний інструктаж з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці з усіма учнями закладу освіти та інструктажі 

на робочих місцях; 

– проведено інструктажі під час проведення лабораторних та практичних 

робіт з фізики, перед вивченням окремих тем з фізичної культури; 

– ведуться журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці; 

– класними керівниками та вихователями систематично проводяться бесіди 

з попередження усіх випадків дитячого травматизму напередодні канікул та за 

програмами з предметів «Основи здоров’я», записи ведуться на сторінках 

класних журналів; 

–  проведено повторні інструктажі з працівниками з охорони праці і 

правильності оформлення документації (січень); 

Класними керівниками було проведено: 

– бесіди для дітей початкової школи: «Як не потрапити у халепу на вулиці 

та вдома» (вересень), «Які звички корисні» (жовтень), «Вчимося керувати 

емоціями». Профілактика деструктивної поведінки» (листопад-грудень), 

«Корисні чи небезпечні? Комп’ютерні ігри» (січень); 

– бесіди з елементами тренінг для дітей основної та старшої школи: 

розвиток «соціального інтелекту» як профілактика агресивної поведінки; 

«Здоровий спосіб життя – запорука успіху»; профілактика тютюнопаління 

(вересень-грудень); загальна інформація про ВІЛ-інфекцію, шляхи передачі ВІЛ 

і профілактика (грудень), «Здоров’я – цінність життя» (березень). 

– проведені практичні заняття з безпеки життєдіяльності, здорового способу 

життя, пожежної безпеки, правил дорожнього руху для груп дітей різних вікових 

категорій. 

У вересні створено загін юних інспекторів дорожнього руху (9-10 клас, 

керівник  Нещиряк А.С.), дружина юних пожежних (7 клас,   керівник    Нещиряк 

А.С.). Виступи агітбригад були направлені на повторення Правил дорожнього 



руху та правил пожежної безпеки. Керівником Нещиряк А. С. було організовано 

та проведено конкурс малюнків і вікторини.  

У закладі в наявності графік чергування вчителів  та учнів на перервах, 

особлива увага зверталася на чергування травмонебезпечних ділянок (сходи, 

їдальня тощо). 

Під час освітнього процесу протягом 2019/2020 навчального року у закладі 

нещасних випадків не зафіксовано. Переважно причинами травмування є 

порушення правил особистої безпеки та слабкий стан здоров'я учнів. Стосовно 

кожного нещасного випадку проведено розслідування, складено акти. 

Порівнявши дані за три роки необхідно відмітити, що кількість випадків 

травмування учнів в побуті та під час освітнього процесу зменшилася. 

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: нашому засновнику – за 

допомогу, вчителям – за творчість, за любов до своєї професії, батькам – за 

розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному 

персоналу – за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на 

території. 

Змінився світ – додалися можливості, зокрема в технічному плані, стала 

іншою наша школа, і в ній навчаються інші діти. Змінилися й ми.  

Ловімо вітер змін разом! 

Давня китайська мудрість каже: «Оптиміст бачить можливість у кожній 

небезпеці, песиміст бачить небезпеку у кожній можливості». 

Тож бажаю вам бути позитивно налаштованими на сприйняття світу – лише 

за цих умов можна бути впевненим у тому, що використано всі шанси у житті. 


