
Шановні батьки, колеги, учасники зборів!  
        Вітаю вас усіх і дякую, що знайшли можливість взяти участь у нашому 
зібранні.  Свій виступ хочу почати зі слів великого педагога В.О. 
Сухомлинського:    

 «Людяність, сердечність, чуйність, — 
цей моральний імунітет проти зла  
Здобувається лише тоді, коли  
людина в ранньому дитинстві 

пройшла школу доброти, школу  
справді людських стосунків». 

                 В.О. Сухомлинський 
Звіт  перед громадськістю  -  це відповідальна і хвилююча подія, адже 

ваша думка про діяльність педагогічного колективу  закладу, 
адміністрації  і    директора для нас є важливою. 

Кожен навчальний  рік особливий,  цікавий і тому підведення  
підсумків  за пройдений рік спонукає до осмислення досягнень і невдач, 
проблем і шляхів їх вирішення. Який же слід залишить в історії закладу 2018-
2019н.р.         

ІІ. Методична робота 
Методична робота у 2018 – 2019  н.р. була спрямована на 

стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності 
кожного вчителя.  

На виконання нормативних документів було визначено структуру 
методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, проникали, 
взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою ‑ досягнення 
кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота 
реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні 
форми її організації.  
        Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить 
методичній роботі, адже за умов практичної реалізації завдань Державної 
національної програми „Освіта України XXI ст.“ гостро стоїть завдання  
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, упровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду. 
        Основними завданнями методичної роботи адміністрація НВК вважає 
організацію безперервного удосконалення фахової майстерності та 
підвищення професійної компетентності педагогів, підготовки їх до атестації; 
проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 
можливостей учителів, вивчення, узагальнення і поширення ППД; 
інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 
педагогіки, психології, науки і ППД; проведення інформаційно-пошукової 
роботи; організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовку і проведення I 
етапу та участь переможців у II та III етапах Всеукраїнських олімпіад з 



базових дисциплін,  інтелектуальних, художніх та спортивних конкурсах і 
змаганнях; аналіз стану викладання предметів тощо. 

Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
у 2018 - 2019 навчальному році 

Волошинівський НВК ім. Р. Лужевського  сьогодні – загальноосвітній 
навчальний заклад, який забезпечує загальнокультурний освітній рівень 
підготовки учнівської молоді; формує основи інтелектуальної, морально 
вихованої і духовно сформованої особистості; розвиває стійку мотивацію до 
набуття, поширення та поглиблення знань. У зв’язку із зміною соціальних 
вимог, відбувається переосмислення ролі вчителя в процесі модернізації 
системи освіти, підвищено вимоги до нього. Це усвідомлюють педагоги 
закладу освіти і тому намагаються весь час удосконалювати свою професійну 
компетентність. 

        Навчально-виховний процес забезпечував досвідчений 
педагогічний колектив однодумців. Працює в закладі 25 педагогічних 
працівників, з них мають освіту: 

вищу – 21 ( 84%); 
середню спеціальну – 2 (8%); 
бакалавр – 1 ( 4%);   
незакінчена вища– 1 ( 4%). 
За кваліфікацією маємо: 
вищу категорію – 16 (64%); 
І категорію – 1 (4%);  
ІІ  категорію –  3 (12%); 
спеціаліст –  5 (24%); 
звання «старший вчитель « мають 12 вчителів (48%). 
Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів — 

одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу загальної 
середньої освіти.  

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.  

 Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка 
проходить планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо 
змісту, методів і форм проходження курсів.  

З метою забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників розроблено перспективний план 
проходження курсів підвищення кваліфікації на 2018-2022 р.р; сформований 
банк даних педагогічних працівників. 

Фактично за період з вересня 2018 року по червень 2019 року пройшли 
курси підвищення кваліфікації при  Білоцерківській академії неперервної 
освіти 17 педагогічних працівників.  



 
№ 
п\п 

ПІП Курси з предмета Форма 
КПК 

1. Полуцька 
 Віта Володимирівна 

заступник директора НВК з навчально-
виховної роботи, початкові класи 

Виїзні 

«Підвищення кваліфікації учителів 
іноземних мов відповідно до Концепції 

«Нова українська школа»» 

Виїзні 

2. Ковальська 
 Наталія Іванівна 

заступник директора НВК з навчально-
виховної роботи, географія 

Виїзні 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

3. Рибіцька 
 Світлана Іванівна 

українська мова, українська література Предметні, 
виїзні 

 «Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

4. Давиденко  
Світлана Іванівна 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

5. Батечко  
Ольга Володимирівна 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

6. Верховод  
Олеся Дмитрівна 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

7. Костенко  
Володимир Григорович 

Економіка, фінансова грамотність Виїзні 
«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

8. Рудницька  
Василина Василівна 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

9. Корж  
 Віталій Віталійович 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

10. Макаренко 
Ганна Іванівна 

українська мова, українська література Предметні, 
виїзні 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні 

11. Квичола  
Уляна Володимирівна 

Вихователів ЗДО Виїзні 

12. Ковтун 
 Наталія Гнатівна 

Вихователів ЗДО Виїзні 

13.  Сидоренко 
Тетяна Андріївна 

Вихователів ЗДО Виїзні 

14. Ціла  
Надія   Іванівна 

Завідувач філії Виїзні  
Фінансова грамотність Виїзні  

15. Шостак  
Світлана 
Іванівна 

«Інклюзивна освіта: технологія 
індивідуалізованого навчання» 

Виїзні  

16. Бондар 
Людмила Григорівна 

Фізика  
соц.педагог 

Очно-
заочні 

17. Левченко  
Тетяна Михайлівна 

бібліотекар Очно-
заочні 

 
 Курсова перепідготовка педагогічних працівників  НВК поєднується з 
методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. 



Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються 
можливості самоосвітньої діяльності. У систему методичної роботи 
включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари, 
педагогічні ради, «круглі столи» та ін.  
 До того ж  у рамках проекту «Нова українська школа» педагоги закладу 
взяли участь у вебінарах: 

1) для вихователів ЗДО: 
- Квичола Уляна Володимирівна  

«Хто вони: діти з особливими потребами?» 
«Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ» 
«Дидактичні ігри на розвиток мовлення в корекційно-ігровій 
діяльності дошкільнят» 
«Освітнє середовище Нової Української школи». 

Нова форма роботи, до якої приєдналися учителі Волошинівського  
НВК ім. Р. Лужевського – це онлайн – марафон.  

У Всеукраїнському онлайн-марафоні «Нова українська школа: перші 
підсумки та прогнози» взяли участь 8 педагогів; «Навчальна діяльність 
старшокласників за сучасних умов: організація, мотивація, результат» - 11 
педагогів. 
 Вчителі – філологи Верховод Олеся Дмитрівна, Макаренко Ганна 
Іванівна, Рибіцька Світлана Іванівна взяли участь у майстер – класах:  

- «Мотивуй! Надихай! Створюй! Топ 10 ідей застосування методу 
Storytelling на уроках української мови і літератури та зарубіжної 
літератури». 

- «Сучасний інструментарій учителя – словесника». 
   Практичний психолог закладу Батечко Ольга Володимирівна була 
учасником семінару – тренінгу «Формування готовності педагогів до 
впровадження інклюзивного навчання», організованого Волинським 
інститутом післядипломної педагогічної освіти.  
        Такі форми сприяють заохоченню педагогів до підвищення кваліфікації, 
забезпечують їх право на підвищення кваліфікації та є умовами для 
підвищення фахової майстерності вчителів. 

Про підсумки атестації педагогічних працівників НВК 
у 2018 - 2019 навчальному році 

Атестація педагогічних працівників школи у 2018 - 2019 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 19  
жовтня  2018 р. №327  «Про затвердження списків педагогічних працівників 
закладів та установ освіти району, які атестуються у  2018 - 2019 
навчальному році», наказу Волошинівського НВК ім.. Р. Лужевського від 
29.09.2018 року «Про атестацію педагогічних працівників закладу у 2018 – 
2019 навчальному році», «Про затвердження списку педагогічних 



працівників, які атестуються у 2018 – 2019 навчальному році» та планом 
заходів Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського з її проведення. 

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.  

Атестація здійснюється за перспективним планом. Аналізуючи стан 
організації її проведення й підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладу загальної середньої освіти, слід відзначити, що адміністрацією НВК 
для цього були створені сприятливі умови, а саме:  

- проведено інструктивно-методичні наради з метою вивчення 
нормативних документів, засідання шкільних методичних об’єднань;  

- оформлено в учительській куточок атестації;  
- розроблено заходи щодо проведення атестації та план і графік роботи 

атестаційної комісії;  
- уточнено списки педагогічних працівників, які атестуються в 

поточному навчальному році;  
- видано відповідні накази про проходження атестації.  
Основними принципами проведення атестації у Волошинівському НВК 

ім. Р. Лужевського є демократичність, колегіальність, гласність. 
За підсумками атестації: 

1. Давиденко Світлана Іванівна – вчитель математики та фізики,  
відповідає посаді, яку займає; відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

2. Рибіцька Світлана Іванівна  – вчитель української мови та 
літератури, етики, відповідає посаді, яку займає; відповідає 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 
категорії», присвоєно  педагогічне  звання  «старший вчитель»; 

3. Єщенко Валентина Олександрівна –  вчитель англійської мови 
Подільської філії  Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського, 
відповідає посаді, яку займає; відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії; 

4. Маркович Любов Михайлівна, асистент вихователя, відповідає 
посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

5. Орнацька Ольга Федорівна, вчитель початкових класів 
Подільської філії  Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського, 
відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній 



кваліфікаційній категорії «спеціаліст»,  присвоєно педагогічне 
звання «старший вчитель»; 

6. Квичола Уляна Володимирівна -  вихователь закладу дошкільної 
освіти «Волошка» Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського , 
відповідає посаді, яку займає; присвоєно  кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої  категорії»; 

7. Лапа Віктор Васильович - вчитель трудового навчання, основ 
здоров’я, фізичної культури Подільської філії Волошинівського 
НВК ім. Р. Лужевського відповідає посаді, яку займає; відповідає  
кваліфікаційній категорії «спеціаліст», встановлено 11 тарифний 
розряд; відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 
«старший вчитель». 

8. Ковтун Наталія Гнатівна, вихователь різновікової групи 
«Бджілка» дитячого садка «Волошка» Волошинівського НВК ім. 
Р. Лужевського, відповідає посаді, яку займає; відповідає  
кваліфікаційній категорії «спеціаліст», встановлено 11 тарифний 
розряд; 

9. Сидоренко Тетяна Андріївна, вихователь середньої групи  
«Сонечко» дитячого садка «Волошка» Волошинівського НВК ім. 
Р. Лужевського, відповідає посаді, яку займає; відповідає  
кваліфікаційній категорії «спеціаліст», встановлено 11 тарифний 
розряд. 

Робота методичних об’єднань 
Методичне об'єднання є основним структурним підрозділом 

методичної служби освітньої установи, що здійснює проведення навчально-
виховної, методичної, дослідно-експериментальної і позакласної роботи 
зокрема або декількома спорідненими навчальними предметами. 

Протягом 2018 - 2019 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. 

Методичні об'єднання як структурні підрозділи освітньої установи 
працювали над вирішенням завдань, покладених на заклад загальної 
середньої освіти: 

- задоволення потреб здобувачів освіти в інтелектуальному, 
культурному і етичному розвитку; 

- організація і проведення на високому професійному рівні 
навчально-виховної, методичної і дослідно-експериментальної роботи з 
однієї або декількох споріднених дисциплінах; 

- вдосконалення методики проведення різних видів занять та їх 
навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення; 

- підвищення педагогічної кваліфікації педагогічних працівників; 
- проведення педагогічних експериментів; 



- організація і проведення роботи з професійної орієнтації 
випускників і підготовка їх до вступу у заклади вищої освіти.  

Склад  
 керівників методичних об’єднань 

навчального закладу 
№ Форма методичної роботи Керівник 

 
1. методичне об’єднання 

вчителів початкових класів 
та вихователів 

Шостак  
Лариса 
Олексіївна 

вчитель початкових класів, старший 
вчитель; 

2. методичне об’єднання 
класних керівників 

Ковальська 
Наталія 
Іванівна 

заступник директора НВК з 
навчально-виховної роботи, 
старший вчитель;  

3. методичне об’єднання  
вчителів природничо-
математичного циклу 

Рудницька  
Василина 
Василівна 

вчитель біології та хімії, старший 
вчитель; 

4. методичне об’єднання 
вчителів суспільно-
гуманітарного  циклу 

Макаренко  
Ганна Іванівна 

вчитель української мови та 
літератури 

 
Робота методичних об'єднань проводилася відповідно до плану 

роботи на поточний навчальний рік. Плани складено головами методичних 
об'єднань на початку навчального року,  узгоджені із заступником директора 
з НВР та затверджені директором НВК. 

 
ІV. Підсумки   роботи з обдарованою молоддю 

Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду 
досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є 
цінними для суспільства. 

У 2018 - 2019 навчальному році одним із пріоритетних напрямків 
роботи у закладі освіти було удосконалення роботи з обдарованими дітьми, 
створення єдиного інформаційного простору для розвитку і підтримки 
обдарованої учнівської молоді, упровадження передових та інноваційних 
технологій навчання і розвитку обдарованості дітей, об'єднання зусиль 
адміністрації та педагогічного колективу НВК у створенні оптимальних умов 
для розвитку й реалізації творчої обдарованості. З цією метою на початку 
навчального року був виданий відповідний наказ (від 7 жовтня 2018р. № 149) 

 Діяльність педагогічного колективу була спрямована на вирішення 
таких завдань: 

 -  пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;  
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, 

духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів; 
 - упровадження прогресивних технологій навчання; 
 - формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості; 



 - надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час 
науководослідницької роботи; 

 - виховання національно свідомого громадянина України; 
 - задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні. 
 На розвиток обдарованих учнів спрямована сама система організації 

навчально-виховного процесу у закладі. У 2018 - 2019 н.р. діяли допрофільні 
групи:  

- 8 клас - з поглибленим вивченням української мови; 
- 9 класи -  з поглибленим вивченням математики;  
профільні класи: 
- 10 клас – профіль української філології; 
- 11 клас –  історичний профіль.  
Введено курси за вибором, що сприяло  учням реалізовувати свої 

здібності й уподобання.  
Здобувачі освіти працювали у секціях біології, екології, історії України, 

української мови і літератури  МАН України.  
Завдання закладу загальної середньої освіти – підтримати і розвинути 

творчі здібності кожної дитини, підготувати грунт для того, щоб ці здібності 
було реалізовано. 

У закладі працювали факультативи з української мови, фінансової 
грамотності, правознавства, 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 2018 - 2019 навчальному році у  Всеукраїнських учнівських олімпіадах  
з базових дисциплін І, ІІ та ІІІ рівнів  учні брали участь з таких предметів: 
трудове навчання, географія, українська мова та література, англійська мова, 
біологія, хімія, математика, історія, фізика, інформатика, екологія, 
правознавство.  

Результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських предметних 
олімпіадах (2018 – 2019 н. р.) 
Назва предмету Кількість учасників 

І етап ІІ етап ІІІ 
етап 

призові місця 
ІІ 
етап 

ІІІ 
етап 

біологія 8 2  VII  
фізика 13 2  ІХ  

українська мова 9 3  V  
англійська мова 8 1  VІ   

історія 8 2  ІІІ (І) ІІІ 
математика 12 4  ІV(І)  
екологія 4 1  ІV  
хімія 10 2  Х  



географія 10 4  V  
інформатика 8 -  -  
правознавство 6 1  ІV(ІІ)  
трудове навчання 4 1  ІII  
інформаційні 
технології 

8 2  V  

економіка 2 -  -  
астрономія 2 -  -  

 
Призер ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: 
- Падієнко Дмитро Сергійович, учень 9 класу – ІІІ місце, трудове 

навчання (технічна праця) ( вчитель Корж Віталій Віталійович). 
Призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: 
- Марченко Катерина Сергіївна, учениця 9 класу – ІІІ місце, історія 

України ( вчитель Костенко Володимир Григорович). 
Всього брали участь: 
 у І етапі – 52 учні; 
у ІІ етапі – 14 учнів; 
у ІІІ етапі – 2 учні. 

 
Інформація про призерів змагань та конкурсів 

 
Призери обласного етапу: 
1. Батечко Мирослава, учениця  8 класу (МАН «Юніор – дослідник», 
учасниця всеукраїнського етапу) (вчитель Рудницька В. В.) 

2. Павлуш Анастасія, учениця  9 класу (МАН, ІІІ місце) (вчитель 
Рудницька В. В.) 

3. Марченко Катерина, учениця  9 класу (олімпіада з історії України, 
ІІІ місце) (вчитель Костенко В. Г.) 
 

          Учасники обласного етапу, що увійшли у п’ятірку кращих в області: 
1. Богуш Єлизавета, учениця 5 класу (конкурс ім.. Яцика) (вчитель 
Макаренко Г. І.) 

2. Роюк Юлія, учениця  8 класу (олімпіада з історії України) 
(вчитель Костенко В. Г.) 
 

            Призер районного етапу 
 

1. Падієнко Дмитро, учень 9 класу (трудове навчання, ІІІ місце) 
(вчитель Корж В. В.) 
Результати районного етапу конкурсу ім.. П. Яцика 
 

 
№ 

Прізвище, ім'я, 
по батькові учасника олімпіади н

а

б
р

а
н

и
х
 

й
н

я
т
е 

м
іс Вчитель 



п/п 

1. Власюк Вікторія Олександрівна 17,5 ІІІ Шостак Л. О. 
2. Галушка Олександр Михайлович 21,5 ІІІ Нестеренко Н.І. 
3. Богуш Єлизавета Валентинівна 50,5 І Макаренко Г.І. 
4. Тіхонов Владислав Ігорович 31,5 ІУ Макаренко Г.І. 
5. Квичола Андріана Арсенівна 20 УІІІ Рибіцька С.І. 
6. Батечко Мирослава Миколаївна 27 У Макаренко Г.І. 
7. Мацюк Валерія Віталіівна 33,5 ІІІ Рибіцька С.І. 

Що стосується участі учнів закладу в інтерактивних інтелектуальних 
конкурсах, то кількість учасників поступово зменшується у порівнянні із 
попередніми роками. 
У 2018 - 2019 навчальному році учні Волошинівського НВК ім.. Р. 

Лужевського брали участь у таких інтерактивних конкурсах: 
- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок-2018» 

(осінній) – 12 чоловік, координатор Ковальська Наталія Іванівна, вчитель 
географії, призери: 

- Лафіцька Катерина, учениця 9 класу – «Срібний Колосок» у 
номінаціях «Третя планета», «Планета «Вода»; 

- Марченко Богдан, учень 5 класу - «Срібний Колосок» у номінації 
«Третя планета»; 

- Марченко Катерина, учениця 9 класу - «Срібний Колосок» у номінації 
«Планета «Вода»; 

- Павлуш Анастасія, учениця 9 класу – «Срібний Колосок» у номінаціях 
«Третя планета», «Планета «Вода»; 

- Мацюк Валерія, учениця 9 класу – «Срібний Колосок» у номінаціях 
«Третя планета», «Планета «Вода»; 

- Падієнко Дмитро, учень 9 класу – «Срібний Колосок» у номінаціях 
«Третя планета», «Планета «Вода»; 

- Махиня Ольга, учениця 9 класу – «Срібний Колосок» у номінаціях 
«Третя планета», «Планета «Вода». 

 
Мiжнародний математичний конкурс Kangaroo / "Кенгуру" – 7 чоловік, 
координатор Давиденко Світлана Іванівна, призери: 

- Павлуш Анастасія - учениця 9 класу, відмінний результат; 
- Косенко Ольга, учениця 9 класу,  добрий результат; 
- Мацюк Валерія, учениця 9  класу,  добрий результат; 
- Тагібекова Анастасія, учениця 9 класу, добрий результат; 
- Павлуш Павло, учень 8 класу, добрий результат. 

 
– Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» -   11 чоловік, 
координатор Давиденко Світлана Іванівна, призери: 



- Павлуш Анастасія - учениця 9 класу,  добрий результат; 
- Мацюк Валерія, учениця 9 класу,  добрий результат; 
- Лафіцька Катерина, учениця 9 класу,  добрий результат; 
- Падієнко Дмитро, учень 9 класу,  добрий результат. 

– Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» - 
9 чоловік (результати будуть восени). 
 
 Для допомоги учням у здобутті знань у закладі працює  шкільна 
бібліотека робота якої  проводилась  спільно з педагогічним колективом 
відповідно до плану роботи і регламентуючої документації.                                                                    
Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Шкільна 
бібліотека має абонемент, читальну залу (на 8 місць). Телевізор, принтер, 
комп’ютер. Технічні засоби  активно використовувались  для пошуку 
інформації за різними запитами вчителів та учнів. 
         Комплектування бібліотеки проводиться як за кошти державного 
бюджету так і за допомогою спонсорів та батьків.                                                                             
Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги 
сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку видань 
тимчасового користування, папки накладних, папки актів вибуття, 
формуляри користувачів, до послуг користувачів бібліотека пропонує 26117 
примірників. З них:                                .                                                                                         
№ Назва Кількість Сума 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
 

З них: 
Шкільні підручники 
 
 
 
 
Художня література 
Подарункова художня 
література 

 
8440 
1-4 класи -2263 
5-9 класи – 5121 
10-11 класи – 1056 
 
           12902 
            4775 
 

 
 
113197.89 

  Протягом 2018-2019н.р. завдяки благодійній акції «Подаруй бібліотеці 
книгу» фонд бібліотеки поповнився художньою літературою на  150  
екземплярів.  
    Всі здобувачі освіти Волошинівського НВК ім.. Р. Лужевського були 
забезпечені підручниками ( видано 1654 підручників): 
1 клас – 131% 6 клас – 136% 
2 клас – 93% 7 клас – 106% 
3 клас – 130% 8 клас – 79% 
4 клас – 84% 9 клас – 109% 
5 клас – 113% 10 клас – 214% 
 11 клас – 191% 
 
(решта підручників були взяті на тимчасове користування в інших закладах).  



   Відповідно до листа департаменту освіти і науки КОДА від 21.05.2019 
№12-01-13/1653  в травня 2019 року проведено моніторинг забезпеченості 
навчально-виховного процесу підручниками, проаналізовано забезпеченість 
учнів підручниками з кожного предмету, виявлено потребу у виданнях та 
наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2019-
2020н.р.    та відповідно до листа МОН №1/9-63 від 08.02.19р. було 
замовлено підручники на 2,6,11кл. 
      В 2018- 2019 н.р. була проведена інвентаризацію бібліотечних фондів 
підручників. Виявлено та вилучено з фонду морально застарілу і фізично 
зношену літератури у кількості 2691 примірник. 
Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік в 
бібліотеці закладу були проведені такі заходи : 
1. Індивідуальна робота з читачами : 
2.  Інформаційно-бібліографічна робота (за окремим планом): 
3. В бібліотеці систематично проводились тематичні виставки літератури, 
присвячені знаменним та пам’ятним датам; 
4. Постійно оновлюються тематичні полиці; 
5.  проводяться масові заходи:  
- Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна 
бібліотека – центр творчого розвитку дитини». Присвячений 100-річчю від 
дня народження В.О. Сухомлинського. 
- Конкурс-виставка дитячих малюнків   «Сторінками творів Василя 
Сухомлинського»;    
- Тиждень підручника –  робота книжкової лікарні «Вчись і ти, як книгу 
берегти»; 
- Виставка творчих робіт учнів:  «Шедеври маленьких умільців»; 
- Оформлення експозиції  у бібліотеці, присвяченої педагогічній, 
літературній та громадській діяльності В.О. Сухомлинського "Вічний слід на 
Землі"; 

- Організовано книжкову виставку  циклу "Василь Сухомлинський – дітям", 
зміст якої зосередив увагу на постаті Василя Олександровича 
Сухомлинського як дитячого письменника; 
- Інформаційні огляди представленої  літератури в 
бібліотеці  на  тему  „Школа казок  В.Сухомлинського”; 
- Читацький марафон   «Читаємо Сухомлинського»; 
- Про  хід виконання Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек за темою 
«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» з нагоди 
відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського висвітлено 
на сайті закладу в розділі «Бібліотека».   
     Кожен рік в закладі в рамках Всеукраїнського конкурсу «Живи, книго!» 
проводиться шкільний конкурс-огляд на краще збереження навчальної та 
художньої літератури. Загублені підручники та художні твори 
відшкодовуються рівноцінними або такими ж книгами.  



Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному 
колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення 
уроків та різноманітних заходів.  
 
Соціально-педагогічним патронажем дітей та молоді в системі освіти  
займається соціальний педагог, Затварська Наталія Петрівна, яка забезпечує  
взаємодію навчального закладу, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, 
соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної 
міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації 
дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її 
сприятливого розвитку. 
  Робота соціального педагога протягом навчального року проводилась  
спільно з педагогічним колективом відповідно до плану роботи і 
регламентуючої документації.                                                                                                 
   На початку навчального року соціальним педагогом була проведена 
паспортизація класів та закладу, зібрані і упорядковані списки учнів 
підоблікових категорій. Відповідно, згідно списків дітей і підлітків 
шкільного віку на території обслуговування Волошинівським НВК ім. Р. 
Лужевського проживає  270 дітей шкільного віку. З них навчаються у 
загальноосвітньому закладі 213 дітей .  
Не навчається через хворобу - 1 дитина. 
Багатодітних сімей 24 ( з них мають 3 дітей -17 сімей, 4 дітей – 4 сімей, 6 
дітей – 2 сім’ ї , 7 дітей -1 сім’ я, 9 дітей ). Всього дітей з  багатодітних родин, 
які навчаються в закладі 46; 
53 дітей проживає в неповній сім’ ї (46 сімей) ; 
20 дітей мають статус потерпілих  від ЧАЕС; 
8 дітей напівсиріт; 
3 дітей – інвалідів ( 1 дитина за станом здоров ’я не навчається); 
неблагополучних сімей 4 ( в них виховується 16 дітей); 
1 учень – переселенець із зони АТО; 
3 сім’ ї має статус малозабезпечених ; 
3 дітей, батьки яких є учасниками АТО 
на внутрішкільному обліку здобувачів освіти немає ( є діти  «групи ризику»)   

№  Проведена робота Цільова 
група  

Термін 
виконанн
я 

Відповідальні 

1. Педагогічна рада  « Про роботу 
педагогічного колективу,  учнівського 
самоврядування з питань попередження 
правопорушень та правил внутрішнього 
розпорядку» 

Педагогічни
й колектив 

Лютий Адміністрація 
закладу 

2. Засідання Ради профілактики «Про роботу 
педагогічного колективу,  учнівського 
самоврядування з питань попередження 

Члени Ради 
профілактик
и 

Лютий ЗДНВР 
Ковальська Н.І 



правопорушень та насильства в сім`ї » 
3. У бібліотеці створено  інформаційно – 

просвітницький куточок з питань 
попередження насильства в сім’ ї  та 
жорстокого поводження в дитячому 
середовищі. 

Учні закладу Протягом 
року 

Бібліотекар 
закладу,бібліоте
чний актив 

4. Батьківські збори:   
- Чи любите Ви свою дитину?  

- Емоції позитивні та негативні. 
Запобігання жорстокому  поводженню з 
дітьми. 
- Діти, телебачення та комп`ютер. 
Позитивний та негативний вплив на 
розвиток молодших школярів. 
- Дитяча агресивність та її причини. 
- Засідання круглого столу на тему: 
«Дітей слід не виховувати  з дітьми 
потрібно дружити» (булінг) 

 
Батьки 8 кл. 
Батьки 2 кл. 
 
 
Батьки 3 кл. 
 
 
Батьки 4 кл. 
Батьки 7 кл. 

Березень 
 
 
 
 
 

Класний 
керівник 
Батечко О.В. 
Класовод 
Полуцька В. М. 
Класовод 
Шостак Л.О. 
Класовод 
Нестеренко Н.І. 
Класний 
керівник 
Затварська Н.П. 

5. Профілактичні бесіди з батьками щодо 
відповідальності за неналежне виконання 
батьківських обов’язків та дотримання 
законодавства, щодо захисту прав 
неповнолітніх. 

Батьки Березень Дирекція НВК, 
представники 
ССД 

6. Акція « Синя стрічка квітня». ( за окремим 
планом) 

1-11 класи Квітень Соціальний 
педагог, 
практичний 
психолог 

7. Булінг – відповідальність за законом. 8 клас Квітень Макаренко Н.В –
юридичний 
консультант 
Баришівської 
державної 
нотаріальної 
контори 
Макаренко Н.В . 

8. Подолаємо булінг разом. 8 клас Квітень Виконуючий 
обов`язки 
начальника 
бюро 
безоплатної 
правової 
допомоги 
Однокоз  Д. П. 

9. Ознайомлення учнів закладу з переліком 
організацій та установ, служб підтримки, 
безкоштовних телефонів   « Гарячої лінії», 
до яких слід звертатися у випадку 
домашнього насильства  

Учні закладу Жовтень, 
квітень 

Соціальний 
педагог, 
практичний 
психолог 

10 Акція « 16 днів проти насильства»  ( за 
окремим планом) 

Учні закладу Листопад Соціальний 
педагог, 
практичний 
психолог 



 На цих учнів заведені картки, в яких зафіксовані загальні відомості про 
дитину, батьків, місце їх роботи, житлово-побутові умови , зайнятість дитини 
в позаурочний час. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної 
категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з 
боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо 
зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали , надані класними 
керівниками. Сім’ ї такої категорії знаходяться під супроводом класних 
керівників та соціального педагога, який дає рекомендації батькам, вчителям, 
дітям, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих 
обставинах. Протягом року у банк даних дітей постійно вносяться корективи. 
Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з 
попередження девіантної поведінки. Протягом року обстежено житлово-
побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки. Проведено 
профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками. Ведеться контроль 
за відвідуванням занять учнів даної категорії.  
  Батькам протягом року були надані рекомендації щодо виховання  та 
навчання дітей, організації дозвілля. З боку адміністрації закладу, 
соціального педагога, психолога приділялась особлива увага щодо роботи з 
учнями. Надавалась консультативна допомога учням, їхнім батькам. ( батьки 
зверталися за допомогою у розв’язанні конфліктних ситуацій між ними та їх 
дітьми. Відповідно вівся журнал обліку звернень батьків та вчителів.) 
   Важливим напрямком роботи дирекції закладу та соціального педагога була 
допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни та запобігання 
конфліктам в учнівських колективах, а саме:  

- психологічні особливості міжособистісних стосунків; 
-  гендерні взаємини; 
- підвищення самооцінки та впевненості у собі; 
- взаємини у сім’ ї;  
- улагодження конфліктних питань; 
- профілактика порушень навчальної дисципліни; 
- запобігання психологічного тиску серед однолітків та витіснення 
агресивної поведінки;  

- профілактика пропусків уроків без поважних причин 
З цією метою проводились групові та індивідуальні профілактичні бесіди з 
учнями (про що є запис в журналі обліку) за фактами неприязливих стосунків 
між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на перервах 
 Велика увага приділялась  профілактичній  роботі серед учнів щодо протидії 
булінгу, торгівлі людьми, вчиненню різних видів домашнього насильства. 
   Учні пільгових категорій відвідували протягом 2018- 2019 навчального 
року пізнавально - розважальні заходи в закладі  (циркові вистави) на 
безоплатній основі. Отримували гуманітарну допомогу у вигляді одягу та 
канцтоварів. 
  До Новорічних свят всі дітей пільгових категорій отримали подарунки. 

 



З метою оптимізації умов для формування особистості учнів 
практичний психолог закладу спрямував свою діяльність на забезпечення 
індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на 
основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх  гармонійного 
розвитку. 
Протягом І-ІІ семестрів 2018-2019 н.р. практичним психологом Батечко 

Ольгою Володимирівною велася робота відповідно до основних напрямків 
роботи (психодіагностика індивідуальна, психодіагностика групова, 
навчальна робота, просвітницька робота, корекційно  – розвивальна 
індивідуальна та групова  робота, організаційно-методична робота) та 
відповідно до річного  плану.  
Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 

2018-2019 н.р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, 
враховуються норми розвитку дитини і динаміку психічних станів. 
В напрямку індивідуальної  психодіагностики було охоплено 11 

учасників.  
В груповій психодіагностиці – 438 дітей всіх вікових категорій.  

У ході обробки тестових робіт встановлено, що найчастішими 
причинами комунікативних проблем у дітей шкільного віку є  відсутність 
спілкування з однолітками, надмірна гіперопіка з боку старших членів сім’ ї, 
страхи та  розлади у стосунках  з батьками. Спільною причиною проблемних 
станів також простежується систематичне надмірне використання інтернету 
(тривалі безконтрольні ігри).  

Проводиться робота з поведінковими проблемами дітей (агресивність, 
гіперактивність, імпульсивність, тривожність) та з емоційними проблемами 
(дратівливість, збудливість). 

З метою вивчення ставлення учнів 5-11 класів до куріння, алкоголю та 
наркотиків були  проведені  анкетування. Аналіз анкет свідчить про 
позитивну динаміку змін у подоланні та попередження поширення серед 
дітей шкідливих звичок. Це є результатом виховної роботи, яку проводить 
заклад.  

З 25.11. по 10.12.2018 р. була організована акція «16 днів проти 
насильства» в рамках якої  було проведено анкетування серед учнів 5-11 
класів аналізуючи результати анкети було виявлено, що в деяких класних 
колективах є фізичне та психологічне насильство. В цих класах були 
проведені заняття з елементами тренінгу та консультаційні бесіди 
соціального педагога та практичного психолога. 

Протягом 2018-2019 н.р. було проведено 45 консультацій.  Переважна 
більшість запитів, які надходили до практичного психолога  стосувалися 
форм поведінки дітей  та емоційно-вольової сфери. Учні зверталися за 
психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів та 
конфліктних ситуацій. З боку педагогічних працівників були запити, щодо 
нормативної документації асистента вчителя та вихователя, які працюють із 
дітьми з освітніми потребами. 



Окрім того практичний психолог працював протягом навчального року 
за такими програмами «Соціально-побутове орієнтування» («Подорож у 
життя» варіативний модуль) –  70 занять ( було проведено - 67 занять ( 3 - 
святкові дні)), для дітей 5 класу та «Соціально-побутове орієнтування»  -  по 
70 занять (було проведено – 135 занять (5 – святкові дні))  для 5-11 класів. 
Таких корекційно-відновлювальних програм потребувало 3 дитини 
(Андрусенко Ольга, Андрусенко Тетяна та Ліпський Олексій).  Метою 
колекційної програми є підготовка дітей з вадами інтелектуального розвитку 
до самостійного життя  шляхом надання їм відповідних знань, вироблення 
практичних умінь та навичок життєвої і соціальної компетентності. 

У  2018-2019 н.р.  було  23 виступів для 337 слухачів. Теми виступів: 
- «Запорука успішного виховання» 
- «Як виховується довіра дитини до батьків» 
- «Чи не занадто ми любимо свою дитину?» 
- «Прискорений розвиток дитини: добре це, чи погано?» 
- «Дитяча брехливість» 
- «Дитина втікає з дому» 
- «Чи не занадто ми любимо свою дитину?» 
- «Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності» 
- «Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними 
дітьми?» 

- «Роль батька у вихованні дитини» 
- « Види насильства» 
- «Модне слово булінг» 
- «Як навчити дитину  висловлювати свою думку» 
- «Засоби та методи батьківського виховання» 
- «Приклад батьків у вихованні дітей». 
Практичний психолог займався навчальною діяльністю для учнів 11 класу 

(7 осіб)  курс за вибором «Психологія» Максименка М.С. – 35 годин (32 
години вичитано – 3 години святкові дні)), було організовано факультативні 
курси за програмою «Культура добросусідства» для 10 та 11 класів. 
У  рамках  просвітницької роботи проведено тематичний декадник «Шляхи, 
які ми обираємо», у рамках якого організовані та проведені наступні заходи : 
 -  Всесвітній   день  боротьби зі СНІДом 
-  відеолекторії  «Захист від психологічного насилля» 
- «Профілактика торгівлі людьми». 
У   2018-2019 н.р. організувала роботу МАН з  ученицю 8 класу  Батечко 

Мирославою  над темою  «Вплив комп’ютерних ігор на агресивну поведінку 
підлітків» та взяли участь у  Всеукраїнському конкурсі- захисті науково-
дослідницьких робіт  учнів- членів МАН  у секції «Психологія» за вказаною 
темою та зайняли  призове місце (ІІІ).                                 
З питань виховної роботи  у  2018 – 2019 н. р. то  педагогічний колектив 

Волошинівського НВК  у 2018 – 2019 н. р.  працював за програмами 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  
навчальних  закладів» та програм виховної роботи по класах. 



У Волошинівському НВК навчалося у 2018 – 2019 н. р. 214 учнів (11 
класів), працює 4 класоводи та 7 класних керівників, три різновікові групи 
закладу дошкільної освіти «Волошка»  - 3 вихователі. 
На базі Волошинівського НВК діяли гуртки: 

- «Спортивний туризм» - керівник Коломієць О. В., працював від 
ЦПР «Мрія»; 

- «Юні музеєзнавці» - керівник  Давиденко С. І., працював від ЦПР 
«Мрія»; 

-  «Патріот України» - керівник Костенко В. Г., працював від ЦПР 
«Мрія»; 

- «Волейбол» (хлопці) - керівник Костенко В. Г., працював від 
ДЮСШ; 

- «Волейбол» (дівчата) - керівник Глушко В. М.., працював від 
ДЮСШ; 

До роботи гуртків залучено 91 учень, що складає 43 % від усіх учнів НВК. 
Уся виховна робота  колективу реалізується через діяльність кожного 

класу й шкільного самоврядування в цілому. 
 Виховна робота розподілена на основні напрямки: 

• учнівське самоврядування, робота комісій; 
• виховання громадянської та національно – патріотичної 
культури; 

• родинно – сімейне виховання; 
• виховання трудової культури й професійна орієнтація; 
• виховання художньо – естетичної культури; 
• виховання екологічної культури; 
• туристсько – краєзнавча робота; 
• формування здорового способу життя 
• превентивне виховання й виховання моральної культури; 
• соціальний супровід і підтримка учнів, які потребують допомоги. 

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. Учні нашого 
закладу  постійні призери районних та обласних змагань.  

Учні постійні учасники шкільних свят. У  2018 – 2019 н. р. були 
проведені  загальношкільні свята: День Знань, «Талант-шоу», свято до Дня 
Збройних сил України, Новорічні свята: у закладі дошкільної освіти у трьох 
групах, 1-4 класах, Новорічний ранок для 5 – 7 класів, Новорічний вечір 
«Новорічні вечорниці» - для учнів 7 – 11 класів;  «Хто зверху?» -  до Дня 
Святого Валентина, Мітинг до Дня Перемоги у Другій світовій війні, свята по 
класах  - «8 Березня», Випускний 4 клас, Свято «Прощавай, Букварику!», 
Останній дзвінок (флешмоби).  

 Протягом  2018-2019 н. р. у НВК проведено такі  виховні заходи:  



- Зустріч з  працівником служби у справах  дітей та сім’ ї 
Баришівської райдержадміністрації  Юлія Ілляш   з  лекцією  «Торгівля 
людьми – ганебне явище сучасності»; 

- Участь учнів 11 класу у військово-патріотичному зборі «Курс 
молодого бійця» ГО «Всеукраїнський громадський рух «За Майбутнє», що 
проводився на Плесецькому полігоні, в/ч А2860, зенітно-ракетих військ; 

- Заходи до Олімпійського тижня; 
- Флешмоб до Дня Миру (8 клас) 
- Захід до святкування 100 – річчя з дня народження Василя 

Олександровича Сухомлинського (3 клас); 
- Участь у ХХХІІІ Всеукраїнському військово-патріотичному зборі, що 

проходив в с. Гончарівське Чернігівської області; 
- захід «Життя – мов спалах»,  присвячений односельцям, які 

пішли захищати Батьківщину: Руслану Лужевському, Олександру 
Полуцькому, Максиму Желтову. 

- Зустріч із кандидатом юридичних наук, доцентом, професором 
кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін 
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного 
університету «Одеська Юридична Академія»  Батюком Олегом 
Володимировичем на тему «Булінг у дитячому середовищі»; 

- Участь у районному фізкультурно-патріотичному заході серед 
школярів загальноосвітніх навчальних закладів «Козацькі розваги», 
присвячений Дню Захисника України; 

- Акція «Солодощі для воїнів АТО»; 
- Свято осені «Ходить гарбуз по городу» (ЗДО «Волошка»);. 
- Захід  «Хто зверху?» (7 клас); 
- Дводенний похід учнів Волошинівського НВК ім. Р до с. 

Яблуневого; 
- Ярмарок кондитерських виробів (збір коштів для музею); 
- Заходи в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек; 
- Зустріч  учнів з відомим поетом, членом Спілки письменників 

України, вчителем – Миколою Маркіяновичем Боровком; 
- Тематичний тиждень безпеки дитини (ЗДО «Волошка»); 
- Екскурсія у музеї Борщівських боїв до Дня визволення України від 

фашистських загарбників; 
- Захід щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму за тематикою «Увага! Діти – на дорозі!» (2 клас); 
- До Всесвітнього Дня дитини конкурс малюнків «Весь світ у 

долонях дитини», перегляд  відеомультфільм «Права у казках». 
- Зустріч з  почесним гостем, випускником Волошинівської середньої  

школи - доктором юридичних наук, професором Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, консультантом юридичної компанії 
«Світ юридичних послуг» - Петром Павловичем Захарченко; 

- Вибори Президента учнівської організації «ВО!»; 
- Урок «Права та свободи людини та громадянства»; 



- Участь у Міжнародній акції «16 днів проти насильства»; 
- Захід з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС (14 грудня); 
- Презентація збірки Івана Власого «Нехай цвіте моя країна» за 

участю автора книги; 
- Захід «Нехай нерозмежованою залишиться навіки!» до Дня 

Соборності України; 
- Урок патріотизму для старшокласників  «Афганістан – то біль і 

смуток, чиєсь обірване життя» 
- «Україна в нас одна» - диктант, години спілкування до Дня рідної 

мови; 
- Виховний захід «Герої не вмирають» - читання віршів Г. Дудки; 
- Поїздка до Веселинівського НВК – виступ «Літературними 

стежками» членів театру вірша «Трубайло»; 
- Зустріч учнів 7 – 11 класів з координатором Громадської 

організації «Громадський рух «За майбутнє» Михайлом Миколайовичем 
Харечком та представниками цього руху; 

- Виховний захід «Пам’ятаємо героїв і в будні» до Дня 
українського добровольця; 

- Участь у м. Олешки Херсонської області  у військово-
патріотичному зборі ГО «Всеукраїнський громадський рух «За Майбутнє» 
спільно з в/ч А 1836, (ІІІ загальнокомандне місце); 

- Участь членів самоврядування НВК у  обласному зборі лідерів 
органів учнівського самоврядування  ОРДК (Обласної Ради Дітей Київщини)  
«Ти лідер: твори, вивчай, перемагай» (березень); 

- Виставка учнівських робіт «Великоднє диво» (шкільний етап, районний 
етап); 

- Зустріч членів учнівського самоврядування «Волошинівські 
оптимісти» з депутатами Баришівської селищної ради; 

- Спільний захід з працівниками БК с. Волошинівка зустріч з 
переселенцями з Чорнобильської зони 

- «У Чорнобиля не має минулого»; 
- «Чорний день в історії України» до Дня Чорнобильської трагедії; 
- Мітинг Слави; 
- Свята до Дня Матері (групи «Сонечко» та «Ромашка»); 
- Тиждень безпеки дорожнього руху; 
- Всесвітній день вишиванки; 
- Флешмоб «А я люблю, коли сміються діти»  до Дня захисту дітей (група 
«Сонечко»). 

Протягом року класними інформаційними комісіями випускалися  
стіннівки і санбюлетні. 

Учні закладу задіяні в гуртках та секціях у Дитячій музичній школі, 
ЦПР «Мрія», Будинку культури, ТОВ «Колос» смт. Баришівка, у клубі 
«Легенда» в с. Волошинівка, де діти відвідують: секцію греко – римської 



боротьби, сучасні танці, спортивні танці, бальні танці, художню гімнастику, 
сольфеджіо, бокс, англійську мову, перукарське мистецтво. 

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

-  театр Л. Українки -  виставу «Дерева помирають стоячи»; 
-  фабрику ялинкових прикрас у Клавдієво - Тарасовому; 
-  музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору» в м. Київ; 
-  місто професій Kidss Will в м. Київ; 
-  Переяслав-Хмельницький  ліцей-інтернат «Патріот».; 
-  музей Т. Г. Шевченка м. Київ; 
- краєзнавчий музей  смт. Баришівська; 
- Редакцію Баришівського вісника; 
- розважальний комплекс Переяслав-Хмельницький; 
- музей АТО Веселинівський НВК (пришкільний табір. 
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.   

   Активно працює гурток «Юні музеєзнавці» у музеї Борщівських боїв 
під керівництвом Давиденко Світлани Іванівни. В зв’язку з реконструкцією 
музею педагогічний колектив відновлює стенди та експозиції музею, 
відновили карту «Борщівського котла», встановлюються сучасні стелажі для 
експонатів музею. 

На високому рівні у закладі проводиться правовиховна робота. У НВК 
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. З поміж учнів  8-11 класів налагоджено чергування учнів 
(старший черговий учень ) та чергування учнів по НВК на перервах. 

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

Учні закладу  у  2018-2019 н. р. є учасниками та призерами змагань: 
-    Міжрайонний турнір з волейболу серед дівчат 2002 – 2004 року 

народження команд груп  тренерів ДЮСШ та закладів загальної середньої 
освіти  

    «Осінній  кубок Бориспільщини» (І місце); 
- Відкрита першість ДЮСШ з волейболу  (обласні змагання) м. 
Вишгород - ІV місце; 

- Відкрита першість ДЮСШ з волейболу  (обласні змагання) 
Бориспіль – V місце; 

- Ліга школи  м. Біла Церква  (обласні змагання)  фінал – V місце; 
- Волейбол районні змагання – І місце дівчата (старша,  менша група) 
- Відкрита першість ДЮСШ  районні змагання– ІІІ місце; 



- Військово – патріотичні збори - (брали участь); 
- «Олімпійське лелеченя» -  V місце; 
- Сокіл «Джура» - V  місце; 
-  «Козацький гарт» -  ІІІ  місце; 
- Туристичний зліт для учнів -  (проходитиме в червні). 
- Туристичний зліт для педагогічних працівників -  (проходитиме в 
червні). 

Проведено загальношкільні батьківські збори з показом фотоматеріалів 
«Пріоритетні напрямки виховної роботи у НВК, виховання дітей та 
учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти», класні батьківські  
збори класоводами та класними керівниками (2 рази на семестр) та 
вихователями закладу дошкільної освіти та лекції для батьків  згідно плану 
батьківського лекторію (протоколи наявні). 

Проведені педагогічні ради з відеопрезентаційними матеріалами: 
-  з виховної роботи ««Про роботу педагогічного колективу, 

учнівського самоврядування з питань попередження правопорушень і правил 
внутрішкільного порядку»; 

-  закладу дошкільної освіти  «Волошка» «Про формування інтересу до 
художнього слова у дітей дошкільного віку».  

Проводяться засідання методичних об’єднань класних керівників(за 
окремим планом). 

При НВК функціонує заклад дошкільної освіти «Волошка», який  у 
своїй діяльності керується нормативно – правовими документами: Конвенція 
ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в 
Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту», 
Положенням про дошкільний навчальний заклад, Концепцією спеціальної 
освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні, «Інструктивно – 
методичними рекомендаціями щодо організації діяльності інклюзивних груп 
у дошкільних навчальних закладах», Статутом Волошинівського НВК ім. Р. 
Лужевського. Статут відповідає «Положенню про заклад дошкільної освіти» 
та чинному законодавству. 
        Порядок діяльності дитячого садка визначений «Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в 
наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені директором 
НВК.   
Основні завдання у 2018/2019 році— створення належних умов для 
отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно-
орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, 
гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в 
дитячому садочку.  
Навчальний план складений з врахуванням інструктивно - методичних 
рекомендацій . 
Повноцінність дошкільної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної 
так і варіативної частини навчального плану. 



В садочку функціонують  3 групи  денного перебування та кабінети: 
методичний – 1(група «Бджілка»), медичний -2 (група «Бджілка», 
Волошинівський НВК), психолога – 1( Волошинівський НВК), спортивна 
зала - 1(група «Бджілка»).  Ці приміщення оснащені і використовуються у 
відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, 
раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з 
ігровим обладнанням і спортивними спорудами. У приміщеннях груп є 
відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи 
невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку 
дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для 
малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було оновлено обладнання 
та  споруди на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному 
вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, 
мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка 
організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим 
особливостям.  
  Дитячий садок «Волошка» розрахований на 60  місць.  
         З 1 вересня 2018 року  садок відвідувало 53  дитини: 

-  група «Сонечко» -  20 чол.; 
- група «Ромашка» -20  чол.; 
- група «Бджілка» -   13 чол. 

         Дітей  на інклюзивній формі  виховання – 2 чол.: Петруша Матвій 
(група «Бджілка») та Гопкало Нікіта (група «Ромашка») (був на інклюзивній 
формі навчання до 04 лютого 2019 року), загального розвитку – 51 
дитина.    Порівняно з минулим роком наповнюваність дітей в групах на 
початок навчального року збільшилась на 2 вихованці (51 чол. у 2017-2018 н. 
р.).    
          Мережа груп повністю відповідає меті, завданням закладу. Облік 
вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. 
Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил 
прийому за чергою та реєстрацією в системі ДІСО.  
Термін роботи закладу у звітному періоду був  9  годин для 3 груп. 
         У садочку проводиться робота  з   вирішення проблем соціального 
захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на 
облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених 
родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідувало: 
 - 4 дітей з особливими потребами (на 01.02.19 – 1 дитина вибула),; 
- 3 дітей – потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
-  9 дітей з багатодітних сімей; 
- 2 дітей (Журавель Вероніка Володимирівна,  Кришталь Тетяна Юріївна) 
малозабезпечені (довідки); 
- 1  дитина - діти воїнів АТО. 
     10 вихованців  групи «Сонечко» та  1 дитина  групи «Бджілка»  у 2019 -
2020  н. р. ідуть до 1 класу. 



У закладі дошкільної освіти  працює 3 вихователі, два асистенти 
вихователя  (з 01.02.19 – 1 асистент  вихователя), 1 заступник, 1 практичний 
психолог, 2 медичні сестри та  11 чоловік обслуговуючого персоналу. 
Садок  укомплектований педагогічними кадрами на 90 %.  З листопада  2018 
року у групі «Ромашка» та «Сонечко» працює  музичний керівник – Микола 
Миколайович Куделя, студент ІV курсу педагогічного факультету за 
спеціальністю «Музичне мистецтво» денної державної форми навчання 
Переяслав –  Хмельницького  педагогічного університету імені Г. Сковороди 
ІV рівня акредитації. 
Протягом навчального року здійснювались різні види контролю та 
відвідувалися заняття у вихователів садка. 
Згідно річного плану пройшла педагогічна  рада: «Про формування інтересу 
до художнього слова у дітей дошкільного віку».  Ведеться підготовка до 
проведення літнього оздоровчого періоду. Вихователі поповнили осередки 
груп тематичними дидактичними іграми, навчальним матеріалом, наочними 
посібниками для роботи з дітьми та батьками. 
Протягом навчального року педагоги були активними учасниками засідань, 
семінарів-практикумів, майстер-класів з метою розвитку педагогічної 
майстерності. 
Активну участь діти старшої та середньої груп прийняли участь у районному 
конкурсі «Візерунки Великодня». 
Педагогічні працівники ЗДО «Волошка» продовжують навчання за 
програмою Intel® «Навчання для майбутнього». Успішно оволоділи 
програмою: Квичола У. В., Сидоренко Т. А. Працюють над здобуттям 
сертифікату – Ковтун Н. Г., Маркович Л. М. 
З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та 
спадкоємності у роботі садочка та НВК, вихователем старшої групи 
«Сонечко» та вчителями початкових класів проводяться спільні заняття та 
виховні заходи, відвідують уроки. 
З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі 
садочка, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про 
життя і діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-
пересувок, наприклад: «Екологічна освіта дошкільнят», «Виховати справжніх 
патріотів», «Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Як підготувати дитину до 
школи» та інші. 
Протягом року у групах постійно  проводяться виховні заходи: 
З метою ознайомлення батьків з життям дітей в дитячому закладі 
проводяться  виставки: дитячих робіт, фотографій, педагогічно-психологічної 
літератури з питань навчання та виховання, виступи дітей. На сайті НВК 
систематично висвітлюються події садочка у розділах «Новини» та 
«Дошкілля», цікава інформація про життя дітей у «Волошці», про проведені 
заходи та події, педагоги надавали поради, постійно змінюється 
фотогалерея. Вся інформація подається на сторінки соціальних мереж 
Facеbook та Twitter. 



 Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють 
проблеми розвитку садочка та самостійно приймають рішення щодо 
посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та 
поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним 
матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть 
участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють 
ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної 
техніки. Продовжує свою роботу благодійний фонд закладу «Творці добра», 
який  було створено за ініціативи батьків.  
                Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний 
розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.     
 Аналіз стану здоров'я дітей садочка «Волошка» свідчить про наступне, що 
у  порівнянні з попереднім роком, стан фізичного здоров'я дітей суттєво не 
змінився. 

Група здоров’я 

  

2017рік 2018 2019 

І – основна 56 (-  %) 53  (- %) 
51 (-%) 

ІІ – підготовча 
-  (%) - (%)  - (%) 

ІІІ – спеціальна 1 (1,8 %) 
1 (1, 8 %) 

    1(1,8%) 
 

Аналіз по захворюваності за рік 2017-2019 роки 
 ЗДО «Волошка» у Волошинівському НВК ім Р. Лужевського 

 
№ 
п/п 

Назва хвороби Кількість 
Випадків 

2017Р 

2018 
 

Кількість 
д/днів 
2018 

2019 
 

Кількість 
д/днів 

2019 
1. ГРВІ 50 15 383 16 205 
2. Фолікулярна ангіна 2 - 12 - - 
3. Гострий фарингіт 6 2 34 4 21 
4. Гострий тонзиліт 3 13 22 17 141 
5. Гострий бронхіт 29 21 230 9 172 
6. Ентеровірусна інфекція 3 - 21 - - 
7. Гострий ларенготрахеїт 3 - 21 - - 
8. Гострий ларингіт 1 - 5 1 5 
9. Гострий трахеобронхіт 4 6 23 - - 
10. Педикульоз 1 - 5 - - 
11. Кон’юктивіт 2 - 9 - - 
12. Гнійний мастит 1 - 9 - - 
13. Гострий аденоїдит 1 - 5 - - 
14. Вітряна віспа 26 - 312 - - 
15. Гострий фаринготрахеїт 1 - 9 3 23 
16. Алергічна кропивниця 1 - 21 - - 
17. Алергічний дерматит 1 - 9 - - 
18. Харчова токсикоінфекція 2 - 10 - - 
19. Опік правої кисті 1 - 8 - - 
20. Операційне втручання 1 - 12 -  
21. ГРЗ 63 13 323 14 378 
22. Скарлатина    2 27 



23. Стоматит    1 7 
24. Гайморит    1 14 
25. Інфекція сечовивідних шляхів    1 9 
26. Правобічна пневмонія    1 30 
 Всього 202 70 1483  1427 

 
  За результатами медичного огляду  поширеними серед дітей у ЗДО  
були соматичні захворювання: ГРВІ, бронхіти. 
        У відповідності до ст. 19, 21 Закону України „Про дошкільну освіту”, на 
виконання річного плану роботи Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського 
на 2018-2019 н. р. та з метою здійснення контролю за діяльністю дитячого 
садка «Волошка»  з вересня 2018 по березень 2019 р. був проведений аналіз 
стану відвідування дітьми груп садочка : «Сонечко», «Ромашка» та  
«Бджілка».  

Група Місяць Дітодні Відвідуван
ня 

Пропущено % 
відвідування 

«Бджілка» Вересень 247 167 80 68 

 Жовтень 286 131 155 46 

 Листопад 252 143 109 58 

 Грудень 192 107 85 56 

 Січень 154 71 83 46 

 Лютий 198 102 96 52 

 Березень 198 107 91 54 

Разом з 09-03. 2019 1527  828 699 54 

«Ромашка» Вересень 380 212 168 58 

 Жовтень 440 256 184 58 

 Листопад 462 252 210 55 

 Грудень 378 273 105 72 

 Січень 294 208 86 71 

 Лютий 400 236 164 59 

 Березень 400 225 175 56 

Разом з 09-03. 2019 2754  1662  1092 60 

«Сонечко» Вересень 400 255 145 64 

 Жовтень 440 232 208 53 

 Листопад 440 228 212 52 

 Грудень 380 246 134 65 

 Січень 280 172 108 61 



 Лютий 400 206 194 52 

 Березень 300 241 59 80 

Разом з 09-03. 2019 2640  1580  1060  60 

Всього у трьох 
групах 

з 09-03. 2019 6921  4070  2851  59 

На виконання пріоритетних завдань річного плану роботи Волошинівського 
НВК імені Руслана Лужевського у 2018 – 2019 навчальному році, проведення 
моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників та проведено 
аналіз таких показників захворюваності: 
визначено кількість днів проведених по захворюваності; 
визначено кількість днів проведених по простудній захворюваності; 
визначено кількість днів проведених по інфекційній захворюваності. 
За підсумками проведеного аналізу визначено: 
З вересня 2018 року по березень  2019 року дітьми  груп «дитячого садка 
«Волошка» пропущено по хворобі 1631  день,  
із них:  - різновікова група «Бджілка» - 265 дн.; 
             - середня група «Ромашка» - 667 дн.; 
             - старша група «Сонечко» - 699 дн. 
З них по дитячому садку «Волошка» з вересня по березень пропущено:  
- по простудним захворюванням пропущено 1163 дні, із них: 

ГРЗ 216 дн. 

ГРВІ 646 дн. 

Бронхіт 301  дн. 

- по інфекційним захворюванням – 174 дні; 

Пневмонія 58 дн. 

Фарингіт 32 дн.  

Тонзиліт 46 дн. 

Аденоїдит 15 дн. 

Скарлатина 16 дн. 

Гострий стоматит 7  дн. 

- по іншим захворюванням –14  днів. 

Травми 1 випадок - 14  дн. 

 У структурі загальної захворюваності залишається значним відсоток  гострої 
простудної захворюваності у дітей у порівнянні з інфекційними хворобами. 
 Колектив садочка продовжує проводити роз’яснювальну роботу 
серед батьків вихованців  з питань профілактики  захворюваності дітей. Та 
проводять садочку заходи: 



-     вживання свіжих фруктів , соків, цибулі,  часнику під час обіду;       
-     регулярне проведення загартовуючих процедур, фізкультурних занять. 
-    дотримання денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, 
прогулянок, організації рухливих ігор, підйому, гімнастики пробудження), 
режиму провітрювання групових приміщень, навчальних кабінетів та залів 
-    проведення просвітницької роботи серед батьків згідно плану. 
    Найвищий показник захворюваності – у молодшій  групі «Ромашка», 
це пояснюється тим, що діти знаходяться в періоді адаптації, не пристосовані 
до садочка, вразливі до збудників і так як знаходились в домашніх умовах – 
не були загартовані.  
Велика увага приділялася здійсненню психолого-медико-педагогічному 
супроводу дітей, що мають складні вади у розвитку:  
На постійному контролі у  адміністрації НВК знаходиться дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування дітей в садочку та 
дотримання режиму виховання дітей.           
    У садочку організовано триразовий режим харчування. 
      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано  працівниками 
харчоблока НВК, які  забезпечують організацію харчування. 
       У ЗДО «Волошка» створені належні умови для організації харчування 
дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом 
та кухонним інвентарем. Минулого року було здійснено капітальний 
ремонт харчоблоку, закуплено новий посуд та інвентар, придбано нову 
електром’ясорубку . 
   Продукти харчування та продовольчої сировини протягом  року 
постачались підприємцями, які були визначенні рішенням тендерного 
комітету. 
  На бази-постачальники комірник своєчасно подає щотижневі замовлення 
продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. 
     Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої 
сировини  приймались якісні продукти, які надходили до НВК. 
     На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня 
медичною сестрою спільно з кухарами та комірником  роздруковуються 
меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються 
картотекою страв, затвердженою директором НВК. 
     У закладі дошкільної освіти видача готових страв на групи здійснюється 
лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, 
визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з 
вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків. 
     Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів 
старшою медичною сестрою  ведеться Журнал обліку виконання норм 
харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2018 рік показує, що в 
цілому харчування вихованців  здійснювалось наближено до норм у 
середньому – 82%.       
        Протягом року медичні сестри Богуш В. А. та Вінтіна А. В. (група 
«Бджілка» здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп, за 



своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів 
працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах при директору. 
     Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації 
харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та 
естетичного виховання. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими 
руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами 
(ложкою, виделкою). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають 
чергувати у їдальні під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, 
сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового 
посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року 
не виділялося бюджетних кошт для заміни посуду. 
       Спеціалістами Держпродспоживслужби (СЕС)  постійно  здійснюються  
перевірки харчоблоку та груп. Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних 
вимог під час організації харчування, а саме: на харчоблоці та в групах  не 
було.  

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дитячий садок  
забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через 
створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.  
На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» 
в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та 
безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. 
Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників садочка 
під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов'язки 
всіх категорій працівників встановленого зразка. 
        На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі 
систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на 
календарний поточний рік: навчання персоналу правилам поведінки та 
основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання 
першої медичної допомоги постраждалим.  Постійно проводяться  у НВК  
«Дні  цивільного захисту».   
Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-
виховного процесу НВК якостей свідомого і обов’язкового виконання правил 
і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах 
надзвичайної ситуації. 
Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. 
Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. 
В ЗДО систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних 
ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в 
оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь 
- ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; 
конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота 
- запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш 
друг - світлофор». 



Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних 
моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням 
активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку. 
3 метою виявлення та розвитку природних здібностей, творчого 
мислення дітей, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в 
різних видах діяльності в садочку працюють гуртки, які є варіативною 
частиною Базового компоненту дошкільної освіти:  
Група «Бджілка» та «Ромашка»: 

-  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; 
- «Україна – моя Батьківщина»; 
- -«Дитина у світі дорожнього руху».  

Група «Сонечко»: 
- «Україна – моя Батьківщина»; 
-  «Цікаві шашки». 

Заняття плануються в другій половині дня.  
        Для організації ефективного, результативного навчально-виховного 
процесу необхідна міцна матеріально-технічна база. Дякуючи Вам, Вашій 
підтримці, шановні батьки, в поточному навчальному році зроблено чимало 
для модернізації матеріально-технічної бази закладу. Підготували кабінети 
до нового навчального року, зробивши ремонт. Для модернізації 
матеріально-технічної бази забезпечено доступ до мережі Інтернет, що дає 
можливість усім вчителям використовувати в навчально-виховному процесі 
інформаційно-комунікаційні технології. 
        Продовжується оновлення навчальних кабінетів: для 2 класу було 
придбано: комплект парт – 12300 грн., телевізор Лед – 8298 грн., класна 
дошка – 2417 грн., ноутбук – 9560 грн., шафи для одягу – 4300 грн. 
 Окрім того, для обладнання навчальних кабінетів:  кабінет географії – 
18000- грн., ноутбук – 8267 грн. для методичного кабінету, принтер – 1789 
грн. та телевізор – 9445 грн. для 4 класу, принтер – 2817 грн. для бібліотеки, 
принтер – 6150 грн. та  обладнання для інклюзивного навчання – 18800 грн., 
принтер для вчителів – 4000 грн.    

Заслуговує на увагу підготовка 1 класу до нового навчального року 
(вчитель Нестеренко І.В.): замінена підлога (кошти тов. «Уба Агросвіт» - 
18000 грн.), придбаний   мультимедійний комплекс (за рахунок державної 
субвенції – 79000 грн.),  стінка меблева (кошти батьків – 11000 грн.), віконні 
жалюзі (кошти вчителя – 5000 грн.); шафа – ніша (кошти вчителя – 9000 
грн.), дитячий коврик для відпочинку (кошти батьків – 3000 грн.), стіл для 
вчителя (кошти батьків – 7000 грн.), парти одномісні  ( державна субвенція – 
27840 грн.), принтер (кошти спонсорів – 5600 грн.), бокси для кожної дитини 
( спонсорські кошти – 25000 грн.), роздатковий, лічильний, демонстраційний 
матеріали (державна субвенція - 1020 грн.), шафи для дитячого одягу 
(державна субвенція – 15000грн.), ламінатор – 1998 грн.. 



Про те в НАК є невирішені проблеми: 
- відсутність вчителя фізики (працює сумісник); 
- відсутність вчителя англійської мови початкової школи (вчитель 
розрахувався); 

- в трьох кабінетах та одній групі «Ромашка» відсутнє компютерне 
забезпечення; 

- не проведений ремонт у комбінованій майстерні; 
- не завершений ремонт на харчоблоці; 
- не встановлена витяжка та відсутнє водопостачання в кабінеті хімії; 
- не відремонтована водогінна труба у вбиральні на другому поверсі. 

Завершуючи вій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь 
реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, 
партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі 
як директор НВК докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями 
досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в  утвердженні 
позитивного іміджу закладу,  у виконанні нею своєї головної місії – 
виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя.  

Адміністрація, педагогічний колектив Волошинівського НВК ім. Р. 
Лужевського докладатиме всіх зусиль, щоб наш навчальний заклад був для 
дітей  - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем 
творчості. 

    
  
 


