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Вступ 
Адміністрація Волошинівського НВК ім. Р.Лужевського у своїй 

діяльності протягом звітного періоду   керувалась Статутом НВК, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками, 
законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують 
роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 
1.Загальні відомості про навчальний заклад: 
Комунальний заклад освіти  Волошнівський навчально – виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України 
Руслана Лужевського Баришівської районної  ради розташований у селі 
Волошинівка  вулиця Шкільна, 15 Баришівського району Київської області.  
Телефон. (0 44)-76-36-3-30  
* Статут затверджений рішенням сесії Баришівської районної ради № 417-17-
07  від 23.03.2017 року та  зареєстрований у державному реєстрі 04.04.2017р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію АО1 №106325,     від 10.02.1998 р. 
* Ідентифікаційний код: 20583110 
2.Матеріально-технічна база навчального закладу: 
Заклад засновано у 1975 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна 
потужність - 560 учнів). 
У закладі  створені умови для роботи і навчання.  
Кожен рік виконуються  косметичні ремонти, є висновки державної 
санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам 
санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини. Протоколи замірів опори 
ізоляції електромережі застарілі через брак коштів. 
У приміщенні закладу 18 кабінетів: 
-         Української мови та літератури; 
-         Кабінет фізики; 
-         Кабінет хімії та біології; 
-         Кабінет історії та правознавства; 
-         Кабінет математики; 
-         Кабінет географії; 
-         Кабінет інформатики та інформаційно - комунікаційних технологій 
навчання; 
-         Кабінет іноземної мови; 
-         Кабінет трудового навчання для дівчат; 
-         Комбінована майстерня; 
-         Кабінет основ здоров’я; 
-         дві навчально – ігрові кімнати для дитячого садка; 
-         4 кабінети для учнів початкової школи; 
-         1 спальна кімната; 
В закладі є їдальня, бібліотека з читальним залом, 1 спортивна зала, 
спортивний майданчик, стадіон, дитяча ігрова площадка, музей Борщівських 
боїв. 

Протягом останніх  5 років (з 2012 по 2017 рр.) навчально-матеріальна 
база закладу значно покращилась. 



У 2016/2017 навчальному році робота закладу була спрямована на 
виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», реалізацію державних,  регіональних програм та 
нормативних документів. Навчально-виховний процес відбувався в одну 
зміну. 

Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, 
оцінювання її результативності й управління якістю – одне з основних 
завдань сьогодення, яке має педагогічний, науковий та управлінський 
аспекти. 

Управління якістю освіти підпорядковане загальній стратегії розвитку 
держави, яка забезпечує конституційне право громадян на рівний доступ до 
якісної освіти. 

Протягом останніх років адміністрацією НВК значна увага 
приділяється питанням підвищення якості загальної середньої освіти. 

Волошинівський НВК  ім.   Р.Лужевського Баришівської  районної ради 
Київської області працює на підставі рішення  Баришівської  районної ради  
№ 159-17-4 від 17 вересня 2004 року. 
Заклад працює за Типовим  навчальним планом з поглибленим вивченням 
української мови та літератури у 8 класі та історичним профілем у 10 класі.  
Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив закладу 
працював над методичною темою: «Впровадження інтерактивних технологій 
навчання в практику роботи НВК». 
Згідно рішення  Баришівської районної ради від 09.02.2017 №383-16-07 
Волошинівський НВК ім. Р. Лужевського набув статусу опорно навчального 
закладу з однією філією Подільським НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий 
садок». Затверджений Статут опорного навчального закладу (перехідний). 

 
І. Кадрове забезпечення 

У НВК працює  19 вчителів,  практичний психолог та 3 вихователі садка. 

У зв’язку з відсутністю фахівців в закладі працює вчитель-сумісник: . – 
Гончар В.І. -  фізика. 

За віком За педстажем 
20-30 років - До 3 років - 
30-40 років 5 3-10 років 4 
40-50 років 9 10-20 років 3 
50-60 років 6 Понад 20 років 16 

Понад 60 років 3   
За категоріями За званнями 
    Старших вчителів 7 

«Спеціаліст вищої категорії. 
Старший вчитель» 

7 
  

«Спеціаліст вищої категорії» 7   
«Спеціаліст І категорії» 1 
«Спеціаліст ІІ категорії» 2   

«Спеціаліст» 6 
Середній вік колективу – 47 років 



 
ІІ. Методична робота 

Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
у 2016-2017 навчальному році 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами),однією з умов проходження чергової 
або позачергової атестації є обов’язкове проходження не рідше одного разу 
на п’ять років підвищення кваліфікації.  

З метою забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників розроблено перспективний план 
проходження курсів підвищення кваліфікації на 2016-2020 р.р; сформований 
банк даних педагогічних працівників. 

Фактично за період з вересня 2016 року по червень 2017 року пройшли 
курси підвищення кваліфікації при  Білоцерківській академії неперервної 
освіти  7 педагогічних працівників. З них: 

Всього Директор НВК Вчителі Вихователі 
ДНЗ та 
ГПД 

Практичний 
психолог 

8 1 5 2 1 
 
Курси підвищення кваліфікації педпрацівників проходили за 

звичайною очною та  дистанційною формами навчання. 
Відповідно до  Положення про атестацію  
3 вчителів – навчалися  на курсах (другий предмет):  
- Рудницька Василина Василівна «Образотворче мистецтво»; 
- Верховод Олеся Дмитрівна «Художня культура»; 
- Корж Віталій Віталійович  «Трудове навчання. Технології». 
3 вчителів пройшли курси з основного предмету:  
- Прядка Любов Тихонівна (математика, керівник закладу);   
- Корж Віталій Віталійович  (інформатика); 
- Нестеренко Інна Вікторівна (початкові класи). 
Крім того пройшли фахову курсову перепідготовку: 

- Онопченко Галина Олександрівна ( вихователь ГПД); 
- Батечко Ольга Володимирівна (практичний психолог); 
- Захарченко Ольга Іванівна (вихователь дитячого садка). 

 
Про підсумки атестації педагогічних працівників НВК 

у 2016-2017 навчальному році 
 

Атестація педагогічних працівників школи у 2016-2017 навчальному 
році проводилася  відповідно до п.6.1. Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 



України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами),   наказу управління освіти, 
молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації від 20  
вересня  2016 р. № 257а «Про атестацію педагогічних працівників закладів та 
установ освіти в 2016-2017 навчальному році» та планом заходів 
Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського з її проведення. 

Своєчасно адміністрацією Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського та 
атестаційною комісією були виконані такі заходи: у вересні проведено 
корегування плану атестації на наступний навчальний рік; створено 
атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано 
відповідні накази, ознайомлено педагогічний колектив зі списком 
педагогічних працівників, що атестуються;  перевірено строки проходження 
ними курсів підвищення кваліфікації; у жовтні закріплено вчителів за 
членами атестаційної комісії для вивчення системи та узагальнення досвіду 
роботи, визначено кількість уроків, необхідних для відвідування; надано 
допомогу для складання особистих планів учителів на період атестації та 
міжатестаційний період. Протягом року практикувалися виступи вчителів, 
що атестуються, на засіданнях методичних об’єднань; вивчався рівень 
кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педагогічному 
колективі, серед учнів та їх батьків. 

За підсумками атестації: 
1. Нестеренко Інна Вікторівна, вчитель початкових класів, відповідає 

посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший 
вчитель»; 

2. Корж Віталій Віталійович, учитель інформатики, трудового навчання, 
технологій, курсу «Захист Вітчизни», відповідає посаді, яку займає, 
встановлено кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії». 

3. Онопченко Галина Олександрівна, вихователь, відповідає посаді, яку 
займає, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

4. Захарченко Ольга Іванівна, вихователь дитячого садка, відповідає 
посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній   кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст». 

 
Робота методичних об’єднань 

Керівники методоб’єднань плідно працювали протягом  року, 
проводились засідання методичних  об’єднань . 

Протягом 2016-2017 навчального року в закладі працювало чотири 
методичні  об’єднання:  
•  методичне об’єднання  вчителів  природничо- математичного циклу; 
• методичне об’єднання  вчителів початкових класів та вихователів; 
• методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 
• методичне об’єднання класних керівників. 

 
Обмін досвідом з питань навчання і виховання дітей з метою 

покращення результативності їх діяльності на уроках проводиться під час 



засідань методичних об’єднань, під час взаємовідвідування уроків та під час 
відвідування виховних заходів.  

ІV. Підсумки   роботи з обдарованою молоддю 
 Однією з основних задач системи національної освіти є 

формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.  
Завдання навчального закладу – підтримати і розвинути творчі 

здібності кожної дитини, підготувати грунт для того, щоб ці здібності було 
реалізовано. Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня 
педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці 
педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які 
сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської 
обдарованості. 

Протягом 2016-20176 н.р. у Волошинівському НВК ім. Р. Лужевського  
була організована робота з обдарованою молоддю (наказ від   24.11.2016  
№127  «Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю у 
2016/2017н.р.»). Ця робота мала системний характер і проводилася за 
напрямками: 

• корекція, 
• консультація, 
• просвіта, 
• навчальна діяльність 

Для визначення творчої обдарованості був використаний метод 
спостереження, співбесіда з класним керівними керівниками, вчителями 
предметниками. 

У своїй роботі вчителі використовували різні види робіт з розвитку 
здібностей школярів, враховували індивідуальні особливості учнів, 
формували і підтримували позитивні мотиви, залучали їх до активної 
діяльності, навчали самовихованню, самооцінюванню здібностей кожного й 
водночас  виявляли незвичайні творчі здібності. 

У закладі працювали факультативи з української мови, математики, 
історії, правознавства, біології, англійської мови; гуртки спортивного та 
національно патріотичного напрямків. 

Результатом роботи  педагогів  Волошинівського  НВК ім. Р. 
Лужевського з обдарованими дітьми є досягнення їх учнів у творчих 
інтелектуальних конкурсах та олімпіадах. 

У 2016-2017 н.р. навчальному році у  Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах  з базових дисциплін І, ІІ та ІІ рівнів  учні брали участь з таких 
предметів: трудове навчання, географія, українська мова та література, 
англійська мова, біологія, хімія, математика, історія, фізика, інформатика, 
екологія, правознавство, зарубіжна література, образотворче мистецтво.   

 
 
Результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських предметних 

олімпіадах (2016 – 2017 н. р.) 



Назва предмету Кількість учасників 
І етап ІІ етап ІІІ 

етап 
призові місця 
ІІетап ІІІ 

етап 
біологія 8 4 - VIII - 
фізика 11 3 - V - 

українська мова 10 5 1 II, III ІІІ 
англійська мова 8 1  V - 

історія 9 2  V(I), 
V(III) 

- 

математика 11 4  V - 
екологія 4 1  V - 
хімія 10 2  VI  

географія 9 3  V(III) - 
інформатика 8 -   - 
правознавство 7 3 - II, III ІІ 

трудове навчання 4 1  VII - 
зарубіжна література 10 2 1 III ІV 

образотворче 
мистецтво 

8 2  V  

 
Призери ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

- Косенко Ольга Геннадіївна, учениця 7 класу – ІІІ місце, зарубіжна 
література ( вчитель Верховод Олеся Дмитрівна); 

- Мацюк Валерія Віталіївна, учениця 7 класу  – ІІ місце, українська мова 
(вчитель Рибіцька Світлана Іванівна); 

- Мельник Сніжана Олександрівна,  учениця 8 класу – ІІ місце, 
українська мова (вчитель Рибіцька Світлана Іванівна); 

- Кононенко Оксана Анатоліївна, учениця 11 класу – ІІІ місце, українська 
мова (вчитель Макаренко Ганна Іванівна); 

- Суприкіна Олена Юріївна, учениця 9 класу - ІІІ місце, правознавство 
(вчитель Костенко Володимир Григорович); 

- Кренжеляк Анна Миколаївна, учениця 9 класу - ІІ місце, правознавство 
(вчитель Костенко Володимир Григорович). 

Крім того, не стали призерами, але показали найкращі результати в 
районному етапі:  

- Артюх Іван Юрійович, учень 10 класу – V місце (третій результат ), 
географія (вчитель Ковальська Наталія Іванівна);  

- Мельник Сніжана Олександрівна, учениця 8  класу  - V місце (перший 
результат), історія України (вчитель Костенко Володимир 
Григорович); 

- Суприкіна Олена Юріївна, учениця 9 класу – V місце (третій 
результат), історія України (вчитель Костенко Володимир 
Григорович). 



Всього брали участь: 
 у І етапі – 54 учні; 
у ІІ етапі – 17 учнів; 
у ІІІ етапі – 1 учень. 

 
Інформація про призерів змагань та конкурсів 

 
1) Мельник Сніжана Олександрівна, учениця 8 класу, 

переможець районного етапу  та призеру обласного етапу (ІІІ місце) 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з  української мови, учасник  районного 
етапу конкурсу знавців української мови  імені Петра Яцика, переможець 
районного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН (І місце, секція «Українська література», рекомендовано на 
обласний етап у 2017-2018 н. р.);  

2) Кренджеляк Анна Миколаївна – учениця 9 класу, переможець 
районного етапу  та призер обласного етапу (ІІ місце) Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із зарубіжної літератури, переможець районного етапу та 
учасник обласного етапу (IV місце)  Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
правознавства. 

3) Діденко Олексій Петрович, учень 10 класу,  призер районного 
етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН, учасник обласного етапу. 

4) Верховод Михайло Михайлович, учень 9 класу, призер 
районного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН (ІІ місце, рекомендовано на обласний етап у 2017-18 н. р.), 
учасник районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови, фізики; учасник  районного етапу Міжнародного конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика 

5) Суприкіна Олена Юріївна - учениця 9 класу, призер районного 
етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства (ІІІ місце). 

6) Кононенко Оксана Анатоліївна - учениця 11 класу, призер 
районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови (ІІІ),  
учасник районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології та 
математики, учасник районного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН (ІV місце); учасник команди «Правочин», 
призер районного етапу брейн-рингу з правознавства. 

7) Артюх Іван Юрійович – учень 10 класу, переможець районного 
етапу та учасник обласного етапу (ІV місце)  Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості «Об’єднамося ж, брати мої!» (номінація «Історія 
України і державотворення»), учасник районного етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з географії. 

8) Косенко Ольга Геннадіївна - учениця 7 класу, призер 
районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІІ місце). 



Крім того команда правознавців Волошинівського НВК ім.. Р. 
Лужевського у складі: 

- Кононенко Оксана Анатоліївна - учениця 11 класу 
- Карпенко Ірина Олександрівна, учениця 11 класу, 
- Прінько  Юрій Володимирович, учень 11 класу 
- Коломієць Андрій Олександровичу, учень 11 класу,   
- Пєшкова Наталія Сергіївна – учениця 10 класу стала призером 

районного етапу брейн-рингу з правознавства  - ІІ місце (керівник Костенко 
Володимир Григорович) 

 
Результати 

ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра 
Яцика 2016/2017 навчальний рік       

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я,  
по батькові учасника кл

ас
 

К
іл
ь
 

к
іс
т
ь
 

б
а
л
ів

 
З
а
й
н
я

т
е 

м
іс
ц
е Вчитель  

1. Марченко  
Дмитро Олександрович 

3 17 VІ Нестеренко І.В. 

2. Чернюк  
Данило Олександрович 

4 15 VІ Полуцька В.М. 

3. Мацюк  
Валерія Віталіївна 

7 30 VІІІ Рибіцька С.І. 

4. Мельник  
Сніжана Олександрівна 

8 38 ІV Рибіцька С.І. 

5. Верховод 
Михайло Михайлович 

9 27 Х Рибіцька С.І. 

6. Карпенко  
Ірина Олександрівна  

11 20 VІІ Макаренко Г.І. 

Результати 
ІІ (районного) етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного  

                           конкурсу ім. Т. Шевченка 2016/2017 навчальний рік    

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я,  
по батькові учасника кл

ас
 

К
іл
ь
к
іс
т
ь
 

б
а
л
ів

 

З
а
й
н
я
т
е 

м
іс
ц
е 

В
ч
и
т
ел
ь
  

1. Батечко 
 Мирослава 
Миколаївна 

5 13 VІ Макаренко Г.І. 

 
 
 
 
 



Результати  
участі в районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН в 2016/2017 навчальному році 
 

№ 
п/
п 

ПІП 
учасника 

Назва  роботи Заклад, 
керівни

к 

К
ла
с 

За
оч
н
е 

оц
ін
ю
ва
н
н
я 

 
За
хи
ст

 р
об
іт

  

Р
ез
ул
ьт
ат
и
 

ол
ім
п
іа
ди

 з
 

іс
то
рі
ї 

З
а
г
а
л
ь
н
а
 

к
іл
ь
к
іс
т
ь
 б
а
л
ів

 

М
іс
ц
е
 

Участь в 
обласном
у етапі/ 

Керівник 

Відділення філософії та суспільствознавства 
Секція Журналістика 

1. Верховод 
Михайло 
Михайло 
вич 

Трагічна 
дорога на 
Захід: 

односельчани 
на примусових 
роботах у 
Німеччині 

(1942-1945р.). 
Генетичний 

код української 
нації 

Волоши

нівський 
НВК 

9 2
2 

4
2 

20 б. 84 ІІ Рекомен 
довано на 
наступни

й рік 

Макаренко 
Ганна 
Іванівна 

Відділення екології та аграрних наук 
Секція Екологія 

3. Кононен 

ко Оксана 
Анатоліїв

на 

Лепеха 
звичайна  

( Acorus 
calamus) як 
біологічний 
фільтр 

Волоши

нів 

ський 
НВК 

1
1 

1
8 

4
0 

16 74 ІУ  
Рудницька 
Василина 
Василівна 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Секція Українська література 

 
3. Діденко 

Олексій 
Петрович 

Філософія 
людського 
вибору на 
шляху 

історичного 
поступу в 

поезії Василя 
Цілого 

Волоши
нів 
ський 
НВК 

1
0 

2
3 

4
2 

30/УІІ
І 
 

16 б. 

81 ІІ Рекоменд
о 

вано 

Макаренко 
Ганна 
Іванівна 

4. Мельник 
Сніжана 
Олександ
рівна 

Філософська 
палітра та 
рефлексії 

Ганни Дудки 

Волоши
нів 
ський 
НВК 

8 2
2 

3
7 

46/ІІ 
 

26 б. 

85 І Рекоменд
овано на 
наступни
й рік 

Рибіцька 
Світлана 
Іванівна 

 
 



Результати участі обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт МАН в 2016/2017 навчальному році 

 
Прізвище, 
ім’я , по 
батькові 

Клас Заклад Секція Контрольна 
робота з 
базових 
дисциплін 

Заочне 
оцінювання 

робіт 

Захист Заг. 
к-ть 
балів 

Місц
е/ 
к-ть 
учас
н. 

ПІП 
керівник

а 
 

Діденко 
Олексій 
Петрович 

10 Воло
шинів
ський 
НВК 

Украї
нська 
літера
тура 

Українська 
мова та 
література 

14,5/30 

17/25 31/45 62,5  Макарен
ко Ганна 
Іванівна, 
вчитель 
українсь
кої мови 
та 
літерату
ри 

 
Що стосується участі учнів закладу в інтерактивних інтелектуальних 

конкурсах, то кількість учасників суттєво зменшилася у порівнянні із 
попередніми роками. 
У 2016-2017 навчальному році учні Волошинівського НВК ім.. Р. 
Лужевського брали участь у таких інтерактивних конкурсах: 

- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок-2016» 
(осінній) – 8 чоловік, координатор Ковальська Наталія Іванівна, вчитель 
географії, (1 призер – «срібний колосок» отримав  Яхно Борис Борисович, 
учень 10 класу); 

- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок – 2017» 
(весняний)- координатор Ковальська Наталія Іванівна, вчитель географії, – 8 
чоловік, (результати будуть восени); 

- Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 20 чоловік, координатор 
Рудницька Василина Василівна, призери: 

- Косенко Ольга, учениця 7 класу – диплом ІІІ ступеня, 
- Дубровець Катерина, учениця 7 класу - грамота з біології, 
- Майоренков Артем, учень 7 класу – грамота з фізики, 
- Суприкіна Олена, учениця 9 класу - грамота з фізики, 
- Заїка Катерина, учениця 11 класу - грамота з біології, 
- Карпенко Ірина, учениця 11 класу  – грамота з географії, 
- Кононенко Оксана, учениця 11 класу – диплом ІІ ступеня. 

   - Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» 
- 10 чоловік (результати будуть восени) 
 

4.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:  

Одним із завданням сучасного навчального закладу є підтримка й 
поліпшення здоров’я дітей. 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. 
Медичне обслуговування здійснюється медичною сестрою. Медичний 
кабінет розташований на 2 поверсі старшої школи,   забезпечений 
необхідними медикаментами,   зроблений ремонт. 
Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року 
проводиться медичне обстеження учнів  спеціалістами Баришівського 
поліклінічного відділення. 
У 2016-2017 н.р. оглянуто 182 учні -100%, отримали довідку 086 – 1/0 всі 
учні НВК. Виділена диспансерна група учнів – 15 чол. які мають 
захворювання:  

№ 
п/п 

Захворювання 
2016-

2017н.р. 

1 Органів зору  29 

2 Лор захворювання 47 

3 
 Функц. захворювання серцева 
судинної системи 

7 

4 Шлунково-кишкового  тракту 6 
5  Ендокринна система 2 
6 Опорно – рухова система 11 
7 Сечовидільна система 1 
8 Психоневрологічні захворювання 1 

Здорових дітей - 82  
Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних 
педіатрів Баришівської центральної лікарні 2016/2017:    
спецгрупа – 3 учнів    
підготовча – 62 учнів 
основна –    117  учнів 
        
Рекомендації на 2017-2018 н.р.: 
Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, 
про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ. 
Забезпечити 100% надання довідок 086-1/0 на 01.09.2017р. 
Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по 
корекції постави, дихання. 
Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність 
дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, 
своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу. 
5.Організація харчування учнів у навчальному закладі: 
З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам 
учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних 
захворювань, у закладі організовано триразове  гаряче  харчування дітей 
дитячого садка та одноразове харчування  учнів 1-11-х класів.     Робітники 
їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу  під час своїх 



смачних сніданків, обідів та полуденків. Завдяки режимному калорійному 
харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів та 
бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням.  
Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами 
й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. 
Основна маса учнів харчується під час перерв після другого  та третього   
уроків. Їдальня працює в основному з 8годин 45 хвилин  до  16.00. 
Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в 
супроводі вчителів. 
 Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, 
різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги 
санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в 
обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. 
Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання 
харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар 
промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу 
шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна 
санстанція. 
Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено  120 учнів, 
що становить 66% учнів закладу, вихованці дитячого садка – 100%. В 
початковій школі всі учні (73 учні) були охоплені гарячим харчуванням. 
Вартість харчування на 02.06.17р. для садочка – 25 грн.(15 грн. 
Волошинівська сільська рада, 10 грн. – батьки),   для учнів 1-4 класів – 9 
грн.50 коп. ( 4,5 грн. районний бюджет, 4,00 грн. сільська рада, 1 грн. - 
батьки),  для учнів 5-11 класів – 7,00 грн.   
Класні керівники та класоводи  систематично пояснюють батькам важливість 
гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. 
6. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного 
процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони 
праці. 
Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з 
безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. 
Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були 
призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та 
будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в 
їдальні, персональної та оргтехніки). 
Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 
Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і 
періодичний медичний огляд. 
З метою організації розробки комплексного плану в НВК адміністрацією 
видаються накази, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, 
пожарної безпеки та електрогосподарства. 
Для НВК  постійно виділяються управлінням освіти, молоді та спорту 
медикаменти.   



Перед початком навчального року комісією були проведені випробування 
спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках,   а також всієї 
огорожі навколо території. 
Завгоспом НВК   Корж Л.П.   були обстежені приміщення в яких перебуває 
технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення 
зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть 
спричинити шкоду чи аварійну ситуацію. 
Будівля та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами 
пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами 
та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним 
знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами).    Вогнегасників у 
закладі 6 всі придатні для експлуатації.     
По коридорах   розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не 
менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення 
Дня цивільного захисту. 
Згідно санітарних, пожежних норм і правил, закладом отримані Паспорти 
готовності закладу до нового навчального року,  видані комісією акти 
  прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, 
спортмайданчика, харчоблоку. 
Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням 
нещасним випадкам на виробництві. 
У разі нещасного випадку, у НВК своєчасно проводиться його розслідування. 
На 2017-2018 навчальний рік плануються заходи: 
-         оформлення акту підготовки НВК до нового навчального року; 
-         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу; 
-         провести обстеження стану енергогосподарства НВК; 
-         оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, 
пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху; 
-         проведення заняття серед педагогічного і технічного колективу 
навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»; 
-         проведення інструктажу щодо заборони використання 
електроопалювальних приладів; 
-         регулярне проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної 
безпеки серед педагогічного й технічного персоналу. 
На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів 
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,     
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце 
цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними 
змаганнями. 
У НВК є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 
охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 
необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним 
вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням 
завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на 
уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних 



журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на 
педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських 
зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися 
профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на 
педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у закладі є ранкова 
гімнастика. Оформлено кабінет основ здоров’я. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 
навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження 
нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.  У НВК  розроблено 
низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна 
робота з учителями. 

 Дошкільна освіта 
 

З жовтня 2004 року Волошинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  реорганізована 
у Волошинівський НВК із однією дошкільною групою. Але забезпечити всіх 
дітей дошкільною освітою було неможливо через брак місць у групі. Тому у 
2008 році було відкрито другу різновікову дошкільну групу, але і це не 
вирішило проблеми забезпечення дошкільної освіти. У 2013 році була 
реорганізована Борщівська ЗОШ І ступеня у третю дошкільну групу садка 
при Волошинівському НВК ім. Р. Лужевського. Сьогодні функціонує три 
дошкільні групи: старша група «Сонечко» - 27 дітей, молодшо – середня 
група «Ромашка» - 24 дитини, молодшо – середня група «Бджілка» - 14 дітей. 
Працює 3 вихователі з яких мають вищу освіту – Квичола Уляна 
Володимирівна, неповну вищу освіту – Захарченко Ольга Іванівна та Ковтун 
Наталія Гнатівна. В групах створені задовільні   умови для виховання дітей. 
Правда у Борщеві – це типове приміщення садочка тому умови набагато 
кращі ніж у Волошинівці.  Тут придбані за рахунок Волошинівської сільської 
ради нові меблі, нове кухонне обладнання. Відповідає санітарним нормам 
санвузол. У групах «Сонечко» та «Ромашка» пристосовані приміщення, мало 
місця (лише два унітази та один умивальник на 50 дітей), відсутній бойлер 
для гарячої води, місце для миття посуду тому миють у шкільній їдальні. Але 
вихователі здійснюють навчально виховний процес, приділяють достатньо 
творчості, вмінь для покращення роботи груп. Слід відмітити вихователя 
старшої групи Квичоли Уляни Володимирівни та її помічника Тумановської 
Руслани Іллівни в ініціативності, вмінні працювати з батьками та дітьми по 
налагодженню роботи, оформленні групи та дитячої площадки. Знаєте – це 
творчий дует працівників садка, які знаходять спільну мову, спільну справу, 
вміють робити, бажають робити і роблять це із задоволенням і від душі. 
Окрім того постійно проводять цікаві заходи та постійно подають 
інформацію на сайт НВК. Проте працівники двох інших  груп подають мало 
інформації, або просто подають самі фото, особливо це дуже часто роблять 
працівники групи «Бджілка». 

 Звичайно, що відкриття другої групи в селі Волошинівка не вирішує 
проблеми дошкільної освіти в селі, адже село молодіє, збільшується 
народжуваність  дітей. На сьогодні   лише в селі Волошинівка проживає 



більше 117 дітей віком від 0 до 6 років. Нагальною проблемою є або 
будівництво нового садка, або добудова до НВК приміщення двох груп.   

При підготовці груп до нового навчального року слід вміло 
організувати батьків для покращення умов перебування дітей в групах, 
облаштування дитячої площадки.  

Старша група садочка підключена до мережі INTERNET, в трьох 
групах є телевізори, в двох – комп’ютери. Щоправда в третій групі села 
Борщів застарілий телевізор, але найближчим часом ми цю проблему 
вирішимо. 

 
 

 
 

Про виховну роботу закладу 
У НВК створено систему виховання здорового способу життя, яка 

сприяє розвитку фізичних здібностей учнів. Один із напрямків цієї системи – 
мережа спортивних  секцій: волейбол, спортивний туризм, легка атлетика. 
Учні нашого закладу  постійні призери районних та обласних змагань.  
Постійно діти отримують подарунки, грамоти та дипломи. Ми пишаємося 

тим, що наша система виховної роботи направлена на пропаганду здорового 
способу життя, адже людина майбутнього  - це естетично та фізично 
вихована дитина сьогодні. 
 У закладі постійно діє система організації дозвілля школярів, під час 
якого діти  мають можливість реалізувати себе як компетентну особистість. 
Діти під керівництвом заступника з виховної роботи та класних керівників 
організовують виховні справи, вечори, свята, зустрічі, КВК, благодійні акції 
– «Подаруй книгу», «Серце до серця», «Запали свічку», ярмарки продажу 
кондитерських виробів та лотереї. 

 У  2016 – 2017 н. р. було проведені  загальношкільні свята: День Знань, 
святковий концерт та День дублера до Дня працівників освіти, День 
цивільного захисту (2 рази на рік – весна, осінь), Хеллоуін, виховний захід до 
Дня збройних сил України, «Козацькому роду нема переводу», Новорічні 
вечори: у дитячому садку, початкових класах, Новорічний ранок для 5 – 7 
класів, Новорічний вечір «Морозко» - для учнів 7 – 11 класів,  «Епідемія 
кохання» -  до Дня Святого Валентина, покладання квітів до пам’ятників 
загиблим воїнам у с. Волошинівка та Борщів та Мітинг до Дня Перемоги у 
Другій світовій війні, свята по класах  - «8 Березня», Останній дзвінок.  

 Протягом року проведені виховні заходи:  
- «Не згасне пам’яті свіча» до дня пам’яті жертв Голодомору (6, 5 клас); 
- Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим планом); 
- «Острів права» (9 клас); 
- «Нумо  хлопці - козаки» (5 – 8 класи); 
- Відкриття меморіальної дошки Олександру Полуцькому; 
- Голокост; 



- Акція до Дня Сніду; 
- Новорічна ярмарка кондитерських виробів; 
- Ярмарка «Допомога воїнам АТО»; 
- Ярмарка «Реконструкція музею Борівських боїв»; 
- «На Чорнобиль журавлі летіли» (5-6 класи); 
- «Герої небесної сотні» (5 клас); 
- «Відлуння Афганістану»; 
- Тиждень англійської мови; 
- «Міжнародний день рідної мови» (9-11 клас); 
- «Їх долі обпалені війною»; 
- «Зоряний час»; 
- «Пам’яті великого Кобзаря»; 
- Зустріч з поетесою Л. Шостак; 
- Мандри книжковим містом; 
- Велика і прекрасна планета Земля; 
- Відеоролик «Намалюю писанку»; 
- Урок Мужності; 
- Гіркий смак полину; 
- День пам’яті Героїв (Р. Лужевський та О. Полуцький); 
- Ніхто не забутий…На попіл ніхто не згорів; 
- Безпека на дорозі; 
- Залізниця – зона підвищеної небезпеки; 
- День вишиванки; 
- Випускний 4 клас; 
- Свято Буквара. 
Протягом року випущено класними інформаційними комісіями такі 
стіннівки і санбюлетні : 

- Святкова газета до Дня Учителя 
- День Збройних сил 
- Новорічні газети 
- святкова  газета до Дня Закоханих 
- «8 Березня» 
- «Чорнобиль – наш біль» 
- святкова газета про випускників 

Учні НВК постійно відвідують музеї, видатні місця, класні керівники 
організовують екскурсії. Протягом року учні – відвідали:  

- військову частину у м. Васильків; 
- у дельфінарій в м, Києві; 
- Військово – польові збори у Дівичках; 
-  цирк; 
- екскурсія до Музею під відкритим небом  в м. Переяслав – 

Хмельницький  
- екскурсія до Національного академічного драматичного театру 

Франка - 8 – 11 класи,  



- екскурсія до музею Кобзарського мистецтва в м. Переяслав –
Хмельницький – учні 8 – 11 класів,  

- екскурсія до Київського академічного Молодого театру –(8 – 11 
класи),  

- екскурсія на сільськогосподарське підприємство УБА «Агросвіт» - 
діти пришкільного табору «Ромашка». 

На високому рівні у закладі проводиться правовиховна робота. При 
учнівській організації працює правова комісія та створена Рада профілактики 
НВК.  Класні керівники, вчителі – предметними, соціальний педагог та 
практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що 
потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. На 
внутрішкільному обліку учнів не має. 

Педагогічний колектив здійснює постійний контроль за відвідуванням 
учнями закладу.  

Комісії учнівської організації проводять рейди: відвідування,  
підготовка домашніх завдань, озеленення класних кімнат, кращий класний 
куточок, куточки символіки. 

Учні є активними учасниками збору макулатури, які проводяться два 
рази на рік у І та ІІ семестрах. 

Під керівництвом Коломійця О. В., Глушко В. М. та Костенка В. Г. 
ведеться робота по туризму та спорту – учні постійні призери районних та 
обласних змагань, хоча в цьому навчальному році спортивні позиції 
втратили. 

В 2016 – 2017 навчальному році такі результати спортивних досягнень: 
Волейбол: ІІ місце в районі – хлопці 2000 року народження; 
                   І місце в районі – хлопці 2002 року народження; 
                   ІІ місце в районі – дівчата 2000 року народження; 
                   І місце в районі –  дівчата 2003 року народження; 
Спортивний туризм в закритих приміщеннях ІІІ місце 

загальнокомандне. 
Олімпійське лелеченя – ІІ місце в районі. 
 

Робота пришкільного табору «Ромашка». 
Влітку 2016 року з 2 по 19 червня працював пришкільний табір відпочинку з 
денним перебуванням «Ромашка», в якому відпочивають 70  учнів 
початкової та середньої школи. Кошти виділила Волошинівська сільська 
рада.  Діяльність табору спрямована на забезпечення змістовного дозвілля та 
покращення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців, 
створені всі умови для активного і всебічного відпочинку дітей. 
У таборі працюють: вихователі – Верховод О.Д., Нестеренко Н.І.,Шостак 
Л.О., Герасимено О.Д., Батечко О.В., Корж В.В., Рудницька В.В.Начальник 
табору Нестеренко І.В. та її заступник Онопченко Г.О.  
Всі вихователі   — досвідчені компетентні спеціалісти, працюють 
добросовісно, з великим бажанням, плідним натхненням, творчою 
активністю, ентузіазмом та відповідальністю. Їх професіоналізм та 



багаторічний досвід роботи дозволили організувати всебічний активний 
відпочинок дітей. В пришкільному таборі  організовано різноманітне 
змістовне дозвілля дітей. Яскраві свята, цікаві конкурси, ігри, змагання стали 
невід’ємним атрибутом життя дітей. Гарний настрій, знання, уміння та 
навички, отримані дітьми в літньому оздоровчому таборі, допоможуть 
активній діяльності школярів у новому навчальному році. 
 Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу  під 
час своїх смачних сніданків  та обідів. Завдяки режимному калорійному 
харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. 
Створюючи пришкільний табір, адміністрація закладу та вчителі, що 
працюють у таборі, ставили за мету організувати роботу так, щоб кожен день 
був насичений не тільки розважальними заходами, а й заходами 
розвиваючого характеру. Щоб, знаходячись у пришкільному таборі, дитина 
пізнала щось нове, навчилася чогось цікавого і потрібного. Всі заходи 
розроблялись, спираючись на знання педагогами психології та методики 
роботи з дітьми різних вікових категорій. Проводяться заходи різного 
характеру, форм та змісту – і спортивні, і художньо-літературні, і науково-
технічні, і розважальні, і гумористичні. Шкільна медична сестра проводять 
різноманітні бесіди з метою профілактики тих чи інших захворювань. 
Робота всіх працівників табору, їх турбота та уважне ставлення до своєї 
справи, залишатимуть добрі, позитивні наслідки в душі кожної дитини. 
 В 2017 році розпочне свою роботу табір з 6 червня. 
 

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі: 
Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому 
педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з 
метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку 
дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну 
участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних 
заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, 
родинними святами. 
Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують 
дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до 
щоденника психолого-педагогічних спостережень. 
Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській 
всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей 
дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація НВК,   психолог, 
запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, дільничний. 
Вищим органом громадського самоврядування в період між проведенням 
загальних зборів є рада НВК до складу якої входять 9 батьків, 5 учнів, 7 
учителів. Очолює раду Прінько Світлана Володимирівна. Заступник голови 
ради НВК Костенко Володимир Григорович (10 кл.) Секретар Затварська 
Наталія Петрівна 
Основні завдання ради: 



-  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 
сім’єю, громадськістю; 
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 
навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 
навчально-виховного процесу; 
-        сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 
-    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння 
пошуку, підтримки обдарованих дітей; 
-    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім 
закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 
Було сплановано та проведено  4 засідання. 
Ще у червні 2015 року офіційно відритий благодійний рахунок НВК, який діє 
на підставі Статуту. 
За 2016– 2017 навчальний рік до директора НВК   письмових звернень не 
було.   
13. Управлінська діяльність: 
Управління НВК здійснюється згідно з річним планом роботи, планом 
внутришкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і 
виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована 
в закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників 
навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, 
єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє 
досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й 
забезпечує планомірний розвиток НВК. 
У НВК в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують 
діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до 
мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів 
Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами 
обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає 
можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати 
достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть 
їх проектами. 
Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція 
управління. У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість 
реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу 
освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього  колективу. 
Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання 
НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, 
знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову 
атмосферу в колективі. 
Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом 
навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення 
викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, 
перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення 
внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів 



заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення 
стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів 
внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях 
педагогічної ради НВК, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім 
контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться 
систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної 
дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає 
певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 
Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашим закладом є близьким до 
демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі 
врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 
мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 
самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор НВК в 
роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. 
Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з 
них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому 
реалізується. 
Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 
інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля 
позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в НВК 
залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; 
переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення 
до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, 
спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається 
більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, 
створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх 
підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її 
людських якостей і властивостей. 
 

Про фінансово - господарську діяльність з розвитку 
матеріально-технічної бази у 2016-2017 навчальному 

році 
Проведення ремонту шкільних приміщень та придбання меблів 

 
Адміністрацією НВК  протягом навчального року було проведено 

ремонтні роботи у фізичному кабінеті за рахунок коштів сільської ради 
(50000 грн.), у хімічному кабінеті за рахунок батьківських та спонсорських 
коштів (4000 грн.), влітку 2016 року проведено косметичний ремонт 
кабінетів та коридорів. 

За кошти спонсорів   придбано новорічні подарунки вихованцям 
дитячого садка,  учням початкової, середньої та старшої  школи. 

За рахунок бюджету заклад отримав меблі у фізичний та хімічний 
кабінети, учнівські столи у кабінети БЖД, іноземної мови, інформатики, 
географії, 1 класу. Окрім того отримали робоче місце вчителя для кабінету 



хімії, мультимедійну дошку, комп’ютер, цифровий мікроскоп в кабінет 
фізики, новий комп’ютерний комплекс (15 комп´ютерів) та програмне 
забезпечення до них.  

Для покращення роботи кухні за рахунок місцевого бюджету придбана 
електросковорода.  

За рахунок коштів Волошинівської сільської ради придбано: 
-  тримери 2 шт., мікрофони та підставки під них на суму 25600 грн.,  
- мийки, столи, посуд, електроплита для харчоблоку НВК,  

витяжні шафи 2 шт. на суму 77000 грн.,  
- три комп’ютери, три безперебійники на суму 85000 грн.,  
- 20000 грн. спортінвентар для дитячого садка; 
- профінансовано ремонт фізичного кабінету на суму 50000 грн.; 
- проведено гідроочищення опалювальної системи на суму 80100 

грн.; 
- проведена реконструкція водопостачання на суму 33588 грн.; 
- на програму харчування виділено 326300 грн., з яких уже 

перераховано 60000 грн.    
- профінансовано виготовлення кошторисної документації для 

проведення енергозберігаючих робіт у закладі на суму 23686 грн.  
- виділено на ремонт спортивної зали 10000 грн.; 
Загальна сума виділена Волошинівською сільською радою становить 

803860 грн.  
Тісна співпраця була з Радою НВК, батьківськими комітетами, які 

надавали значну матеріальну допомогу закладу в придбанні канцтоварів, 
фарби,   будівельних матеріалів,   

На 2017 – 2018 навчальний рік адміністрація НВК планує продовжити 
роботу по підвищенню методичного і наукового рівня викладання предметів, 
запровадження новітніх технологій, зміцненню матеріальної бази закладу 
при тісній співпраці з Волошинівською сільською радою, управлінням 
освіти, молоді та спорту Баришівської  районної державної адміністрації, 
депутатським корпусом Волошинівської сільської ради. 

Зокрема заплановано: 
-  ремонт харчоблоку НВК на суму 200 тис. грн. за рахунок коштів 
Волошинівської сільської ради; 

- поточний ремонт кабінетів та коридорів НВК на суму 12000 грн.; 
- поточний ремонт спортивної зали на суму 10000грн.; 
- закінчення ремонту у музеї НВК на суму 20000 грн. 

Потребують негайного ремонту внутрішні вбиральні та комбінована 
майстерня закладу, але на це кошти поки що не передбачені. 
Хочу всім подякувати за роботу, за результативність. Бажаю всім миру, 
здоров’я, хорошого відпочинку із новими силами розпочати новий 
навчальний рік. 

 
 

 



 
 
 

 Протокол  №1 
 

 загальних зборів трудового колективу, ради та піклувальної ради  
Волошинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського та 

громадськості  
 

с. Волошинівка  
 

від 02 червня 2017 року 
 
1.Слухали: 
                Прядку Л.Т.- звіт керівника навчального закладу про свою 
діяльність за 2014-2015 навчальний рік (звіт додається). 
 
 
2. Виступили:  

Полуцька В.В. проаналізувала навчальну роботу з учнями, рівень 
навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, участь у конкурсах та олімпіадах, 
вказала на недоліки в роботі з обдарованою учнівською молоддю.  Внесла 
пропозицію: роботу керівника Волошинівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені 
Героя України Руслана Лужевського Прядки Л.Т. вважати задовільною. 

Костенко В.Г. відмітив, позитивні зміни в матеріальному забезпеченні 
закладу. Окрім того великої уваги директор надає реконструкції музею та 
віднаходить кошти на ці роботи. Хоча робота ще не закінчена, але зроблено 
вже багато. Необхідно всім членам колективу активніше включитися в цю 
справу.  Роботу керівника вважає задовільною. 

Батечко О.В. відмітила, що в 2016 -2017 навчальному році атестовано 
один кабінет початкової школи. Слід продовжити цю роботу, залучати 
батьків та спонсорів. Роботу керівника вважає задовільною. 

Кириленко В.М. наголосила, що кошти на ремонт харчоблоку сільська 
рада виділить, але великою проблемою залишається внутрішні вбиральні 
НВК. Роботу керівника вважає задовільною. 
Ухвалили: 
Роботу керівника Волошинівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України 
Руслана Лужевського Прядки Л.Т. оцінити  «задовільно». 
 
Голова зборів                                                          С.А.    Прінько     
Секретар                                                     Н.В. Макаренко 
 



 
 


