
Рішення №1 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про  організацію  фізкультурно-
оздоровчої  та  спортивно-масової
роботи  у  2019-2020  навчальному
році

Заслухавши  та  обговоривши  довідку методиста  з  фізичної  культури
відділу освіти, молоді та спорту Котькало Є. С., колегія відзначає: 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
Заслухавши  та  обговоривши  довідку  «Про  результати  зовнішнього

незалежного  оцінювання  у  2019  році»,  колегія  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Миколаївської сільської ради вважає за необхідне:

1.  Довідку  «Про  організацію  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-
масової роботи у 2019-2020 навчальному році» взяти до відома.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Аналітична довідка
«Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової

роботи у 2019-2020 навчальному році» взяти до відома

Викладання  фізичної  культури  у  2019-2020  навчальному  році
здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази, а саме: 

 Закону України про фізичну культуру та спорт; 
 Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту; 
 наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  02.08.2005  № 458

«Про  затвердження  Положення  про  організацію  фізичного  виховання  і
масового  спорту  в  дошкільних,  загальноосвітніх  та  професійно-технічних
навчальних закладах України»; 

 наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01.06.2010  № 521
«Про  затвердження  Правил  безпеки  під  час  проведення  занять  з  фізичної
культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 Указу  Президента  України  від  23.06.2009  № 478/2009  «Про  деякі
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді в
навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні»; 

 наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25.03.2011  № 212
«Про  посилення  безпеки  під  час  занять  та  заходів  з  фізичної  культури  і
спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 спільного  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  та
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  20.07.2009  №  518/674  «Про
забезпечення медикопедагогічного контролю за фізичним вихованням учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 методичних  рекомендацій  щодо  викладання  фізичної  культури  у
2019-2020 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від
01.07.2019р. № 1/11-5966). 

Фізична  культура  як  складова  загальної  культури,  закладає  основи
збереження  здоров’я  та  розвитку  всіх  його  складових,  використовує
комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок,
удосконалює  фізичну  та  психологічну  підготовку  до  активної
життєдіяльності,  формує  пріоритети  оздоровчої  спрямованості  фізичних
вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.

Інваріантна  складова  Типових  навчальних  планів,  до  якої  входить
навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є
однаковою  для  всіх  закладів  загальної  середньої  освіти  незалежно  від
підпорядкування та форми власності.

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти
у 2019/2020 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в
інваріантній складовій передбачено: 1-4 класи – 3 год; 5-9 класи – 3 год; 10
клас – 3 год; 11 клас – 3 год.

У  2019/2020  навчальному  році  вивчення  фізичної  культури  у  школі
здійснюється  за  навчальними  програмами,  які  мають  відповідний  гриф
Міністерства освіти та науки України, учителі ознайомлені з їх змістом та



державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час
проведення засідання методичного об’єднанням учителів фізичної культури
та  «Захисту  Вітчизна»  перед  початком  навчального  року.  11  класи  з
2019/2020  навчального  року  навчатимуться  за  новими  навчальними
програмами: «Фізична культура 10-11 класи» (рівень стандарту) для акладів
загальної  середньої  освіти  (наказ  МОН від  23.10.2017 № 1407).  Програма
побудована  за  модульною  системою  і  містить  інваріантну  (обов’язкову)
(теоретико – методичні знання та загальна фізична підготовка) та варіативну
складову яка складається з 25 модулів. У зв’язку зі  збільшенням кількості
годин  в  11  класі  на  викладання  навчального  предмета  рекомендується
збільшити кількість модулів для опанування учнями до 4.

Навчальні  заняття  зі  школярами  проводяться  на  спортивному
майданчику та у спортивній залі.  На спортивному майданчику є комплекс
нестандартного  обладнання,  зони  для  бігу,  стрибків  та  метання,  турніки.
Спортивна  зала  частково  забезпечена  необхідним  гімнастичним
обладнанням, наявні баскетбольні щити, кріплення для волейбольних сіток,
досить  низький  рівень  забезпечення  дрібним  спортивним  інвентарем,
відсутні  технічні  засоби  навчання,  матеріально-технічне  забезпечення
викладання  предмета  потребує  оновлення  та  систематичного  поповнення.
Наявне  обладнання  систематизоване,  належним  чином  зберігається  і
використовується в навчальному процесі. 

Під час планування навчального матеріалу з фізичної культури, учителі
враховують  наявність  спортивної  зали  та  майданчика,  інвентарю  та
обладнання,  погодні  умови  тощо,  що  дає  змогу  правильно  спланувати
навчальну  роботу  з  предмета,  передбачити  зміст,  форми  й  методи  цієї
роботи, урахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів,
рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я тощо. 

На уроках фізичної культури вчителі дотримуються загальноприйнятої
структури  уроку:  у  підготовчій  частині  поступово  підвищують
функціональну працездатність усіх органів і систем, забезпечуючи початкову
організацію і психічний настрій дітей на урок, активізуючи увагу і емоційний
стан  учнів.  В  основній  частині  максимально  завантажують  учнів,
використовуючи  всі  наявні  умови,  педагогічні  засоби;  орієнтувались  в
методичній  послідовності  у  засвоєнні  видів  вправ.  Зокрема,  вправи,  які
пов’язані  з  точністю  рухів,  складною  координацією,  застосовують,  як
правило, на початку основної частини уроку, а вправи на розвиток сили та
витривалості – у кінці. Заключну частину уроку будують так,  щоб поступово
знизити  рівень  фізичної  та  емоційно-психічної  збудженості  учнів
(зменшують  інтенсивність  і  дозування  вправ,  дають  завдання  на  увагу,
заспокоєння дихання). 

Змістове наповнення фізичної культури учнів 5-11 класів за програмою
навчальний  заклад  формує  самостійно  з  варіативних  модулів.  Критеріями
відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 та 10-11 класи є:
наявність  матеріально-технічної  бази,  регіональні  спортивні  традиції,
кадрове  забезпечення  та  бажання  учнів.  Бажання  учнів  визначається
обов’язковим  опитуванням.  Перед  початком  навчального  року  шкільне



методичне  об’єднання  розглядає  вибір  та  розподіл  варіативних  модулів  у
кожному класі.

Обов’язковим  є  включення  засобів  теоретичної  і  загально-фізичної
підготовки,  які  передбачені  програмою  для  даного  класу  до  кожного
варіативного  модуля.  У  5-11  класах  учні  школи  опановують  такі  модулі:
«футбол»,  «баскетбол»,  «волейбол»,  «легка  атлетика»,  «туризм».  Для
оцінювання  розвитку  фізичних  якостей  використовуються  навчальні
нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Порядок їх
проведення  визначає  вчитель  відповідно  до  календарно-тематичного
планування. 

При  оцінюванні  навчальних  досягнень  з  фізичної  культури  учителі
враховують  особисті  досягнення  школярів  протягом  навчального  року,
ступінь  активності  учнів  на  уроках,  залучення  учнів  до  занять  фізичною
культурою  в  позаурочний  час,  участь  у  змаганнях  усіх  рівнів.  З  метою
профілактики травматизму під  час  проведення  занять  з  фізичної  культури
педагоги  приділяють  особливу  увагу  дотриманню учнями  правил  безпеки
життєдіяльності.  Згідно з наказом Міністерства освіти і  науки України від
01.06.2010 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з
фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» у школі
розроблено  та  поновлено  інструкції  щодо  правил  поведінки  у  спортивній
залі.  Інструктажі  учнів  з  техніки  безпеки  вчителі  фізичної  культури
проводять  з  їх  обов’язковою  реєстрацією.  Оформлений  акт-дозвіл  на
проведення занять у спортивному залі, регулярно обстежується нестандартне
обладнання  на  міцність.  Протягом  кожного  уроку  вчителі  здійснюють
контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу учням,
проводять відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

Відповідно  до  Інструкції  про  розподіл  учнів  на  групи  для  занять  на
уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009
за  №  518/674,  учні  розподіляються  на  основну,  підготовчу  та  спеціальну
медичні  групи.  Медичне  обстеження  учнів  проводиться  щорічно  в
установленому законодавством порядку.

Усі учні ЗЗСО пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд і
допущені до занять з фізичної культури. Адміністрація ЗЗСО зобов’язана не
допускати  до  уроків  фізичної  культури  учнів,  які  не  пройшли  медичного
обстеження. Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від
рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також
тимчасово звільнених від занять є обов’язковою. 

Для  оцінювання  розвитку  фізичних  якостей  використовуються
орієнтовні навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення.
Порядок  їх  проведення  визначає  вчитель  відповідно  до  календарно-
тематичного планування.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної  культури
може здійснюватися за такими видами діяльності:

 засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися
окремо від прийому навчального нормативу);



 виконання  навчального  нормативу  (з  урахуванням  динаміки
особистого результату);

 виконання навчальних завдань під час проведення уроку;
 засвоєння теоретико-методичних знань.
При цьому оцінка  за  виконання  нормативу  не  є  домінуючою під  час

здійснення  тематичного,  семестрового  чи  річного  оцінювання.  Критерії
оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури затверджені наказом
МОН України від 05.05.2008 № 371.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації
учнів  до  навантажень  на  уроках  фізичної  культури  прийом  навчальних
нормативів  не  здійснюється,  а  заняття  мають  рекреаційно-оздоровчий
характер з помірними навантаженнями. Невиконання нормативів з причин,
незалежних від учня/учениці, непропорційний фізичний розвиток, пропуски
занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки
успішності, що обов’язково повинні враховувати учителі фізичної культури.

Для  недопущення  перевантаження  учнів  необхідно  враховувати  їхнє
навчання  в  закладах  освіти  іншого  типу  (спортивних  школах,  закладах
позашкільної  освіти  тощо).  Так,  у  закладах  загальної  середньої  освіти  за
рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати
результати  їх  навчання  з  відповідних  видів  спорту  (легка  атлетика,
гімнастика  та  ін.)  у  позашкільних  закладах.  Нормативними  документами
рекомендовано  планувати  уроки  фізичної  культури  через  день,  не
допускаючи перенавантаження школярів.

Під  час  проведення  занять  із  фізичної  культури  слід  дотримуватись
«Правил  безпеки  життєдіяльності  під  час  проведення  занять  з  фізичної
культури  і  спорту  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах»  (наказ  МОН
України від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
9 серпня 2010 року за № 651/17946).

На  уроках  фізичної  культури,  спортивно-масових  заходах  учителі-
предметники  систематично  здійснюють  візуальний  контроль  за
самопочуттям  учнів,  технічним  станом  спортивного  обладнання  та
інвентарю.  При  забезпеченні  належного  організаційно-методичного
проведення  уроку,  особистісно-зорієнтованого  навчання,  індивідуально-
дозованого  навантаження,  дотримання  дисципліни,  стану  спортивного
обладнання та інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена.
Місця  для  занять  з  фізичної  культури  і  спорту  повинні  бути  обладнані
аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).

У 2019-2020 навчальному році учителі фізичної культури закладів освіти
Миколаївської сільської ради визначилися з можливістю участі у спортивній
гімназіаді у складі Сумського району. Види змагань, де можуть взяти участь
команди  Лікарського  та  Миколаївського  НВК,  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів подано в таблиці 1.

Таблиця 1. 
Відомість про участь ЗЗСО у гімназіаді у 2019-2020 навчальному році 

Вид змагань ЗЗСО



№
 з/
п

Пр
имітка

Лікарсь
кий НВК

Миколаївс
ький НВК

Северині
вська ЗОШ

І група ІІ група
1

.
Шахи + +

2
.

Футбол 7х7 + + + Для
ІІ  групи
5х5

3
.

Козацький гарт +

4
.

Настільний теніс + + +

5
.

Баскетбол 3х3

Продовження таблиці 1.
юнаки старші + + Для  ІІ

групи  не
діляться  на
старших,
молодших

юнаки молодші +

дівчата старші +
дівчата молодші

6
.

Волейбол ШВЛУ
юнаки старші + + Для  ІІ

групи  не
діляться  на
старших,
молодших

юнаки молодші

дівчата старші + Для  ІІ
групи  не
діляться  на
старших,
молодших

дівчата молодші

7
.

Баскетбол 
юнаки + + +
дівчата +

8
.

Олімпійське
лелеченя

+

Крім того, протягом навчального року учні та учителі фізичної культури
ЗЗСО Миколаївської сільської ради беруть участь з спортивних, культурно-
масових заходах Сумського районного Будинку дітей та юнацтва Сумської
районної ради.

У  2019-2020  навчальному  в  навчальних  закладах  громади  працюють
фізкультурно-спортивні  та  спортивно-туристичні  гуртки,  а  саме:  на  базі
Лікарського НВК – спортивно-туристичний гурток пішохідного туризму (2
год), керівник – Котенко О.П., на базі Миколаївського НВК – фізкультурно-
спортивний гурток рухливих ігор (1 год), керівник – Кондратенко В.П., на
базі  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  –  фізкультурно-спортивний  гурток
волейболу (1 год), керівник – Куценко Р.Л. 

Усі  учителі  фізичної  культури  мають  вищу  освіту,  працюють  за
спеціальністю за дипломом. У 2018-2019 навчальному році було атестовано
Кондратенка В.П. (Миколаївський НВК) на підтвердження вищої категорії і



звання  «старший  учитель»,  Котенка  О.П.  (Лікарський  НВК)  –  на
встановлення І категорії.  Згідно плану у 2019-2020 навчальному році буде
проходити  атестацію  учитель  фізичної  культури  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів Куценко Р.Л. на встановлення вищої категорії. 

Протягом поточного навчального року заплановано:
 засідання методичного об’єднання учителів фізичної культури та

«Захисту Вітчизни» щодо організації  освітнього процесу в закладах освіти
протягом 2019-2020 навчального року;

 участь учнів закладів освіти (Лікарського та Миколаївського НВК,
Северинівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів)  у  змаганнях  у  залік
гімназіади Сумського району, Сумської області;

 участь  учнів  закладів  освіти  у  змаганнях  та  спортивних  заходах
Сумського районного БДЮ Сумської районної ради;

 участь  учнів  закладів  освіти  у  заходах  та  змаганнях  у  рамках
предмету  «Захист  Вітчизни» Участь  учителів  фізичної  культури,  «Захисту
Вітчизни» у семінарах, нарадах, відкритих уроках та інших заходах відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради;

 проведення щорічного оцінювання фізичного розвитку населення;
 Першість  з  футболу  серед  дорослих  та  дитячих  команд

Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
присвячена Дню захисника України;

 семінар учителів фізичної культури на базі Северинівської ЗОШ І-ІІ
ступенів;

 навчально-практичний  збір-привал  для  вихованців  туристичних
гуртків Лікарського НВК та Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів Миколаївської
сільської  ради  з  метою  підвищення  рівня  спеціальної  підготовки  на  базі
Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 змагання з волейболу серед дорослих команд (від 18 років) на Кубок
голови  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
(змагання за коловою системою);

 змагання  з  волейболу  «Кубок  весни-2020р.»  (на  базі  ОЗ
Великочернеччинської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сумської
районної ради Сумської області);

 змагання  з  футболу,  присвячені  Дню  перемоги  над  нацизмом  у
Другій світовій війні на базі Лікарського НВК;

 масовий спортивний захід «Краще спортивне село нашої громади»;
 висвітлення  спортивної  діяльності  населених  пунктів  громади  та

закладів загальної середньої освіти у ЗМІ та соціальних мережах;
 надання  методичної  допомоги  учителям  фізичної  культури  та

«Захисту Вітчизни» щодо організації освітнього процесу.
Домашні  завдання  для  самостійного  виконання  фізичних  вправ

учні/учениці  отримують  на  уроках  фізичної  культури.  Вони  мають  бути
спрямовані  на  підвищення  рухового  режиму  у  вільний  час,  досягнення
рекреаційно-оздоровчого  ефекту.  У  разі  відставання  в  розвитку  фізичних
якостей  учитель  разом  з  учнем  складає  індивідуальну  програму



фізкультурно-оздоровчих  занять,  де  вказується  завдання  занять,  фізичні
вправи,  послідовність  їх  виконання,  кількість  повторень,  інтервали
відпочинку,  засоби  самоконтролю,  відмітки  про  виконання  завдання.
Самостійні  заняття  за  індивідуальною  програмою  надають  учневі/учениці
додаткові бонуси під час оцінювання навчальних досягнень. 

На  виконання  розпорядження  голови  Сумської  районної  державної
адміністрації № 57-ОД від 28.01.2019р. «Про затвердження плану заходів на
2019 рік щодо реалізації у закладах освіти області Національної стратегії  з
оздоровчої  рухової  активності  в  Україні  на  період  до  2025  «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та з метою створення
сприятливих  умов  для  зміцнення  здоров’я  дітей  та  учнівської  молоді  як
найвищої  соціальної  цінності,  забезпечення  права  на  оздоровчу  рухову
активність  затверджено  план  заходів  на  2019-2020  навчальний  рік,  що
включає:

 активізацію проведення превентивної інформаційно-роз’яснювальної
роботи  щодо  запобігання  вживанню  алкоголю,  тютюну,  наркотичних
речовин, щодо мотивації здорового способу життя;

 участь  у  змаганнях,  спортивно-масових  заходах  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради,  відділу  освіти  Сумської
районної  державної  адміністрації,  Сумського  районного  Будинку  дітей  та
юнацтва, відділу молоді та спорту Сумської районної державної адміністрації
та обласних заходах, згідно плану їх роботи;

 з метою поширення ідей олімпізму та розвитку олімпійського руху у
закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти організація
та проведення олімпійського уроку й олімпійський тижню;

 участь  у  районному  етапі  Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

 участь  у  районному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
«Інноваційний  урок  фізичної  культури  та  урок  фізичної  культури  з
елементами футболу».

 забезпечити  проведення  щорічного  оцінювання  фізичної
підготовленості населення.

Таким  чином,  з  метою  створення  сприятливих  умов  для  зміцнення
здоров’я  дітей  та  учнівської  молоді  як  найвищої  соціальної  цінності,
забезпечення  права  на  оздоровчу  рухову  активність,  організація
фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-масової  роботи  в  2019-2020
навчальному році в Миколаївській громаді Сумського району спрямована на
пропаганду здорового способу життя, популяризацію різних видів спорту та
рухової  активності,  залучення  учнівської  молоді  та  населення  громади  до
участі  у  спортивних заходах різного рівня,  реалізацію державних програм
щодо фізичного розвитку підростаючого покоління та населення загалом. 

Методист з фізичної культури ВОМС
Миколаївської сільської ради

Є. Котькало



Рішення №2 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про стан функціонування 
офіційних веб-сайтів закладів 
освіти Миколаївської сільської 
ради та виконання вимог ст. 30 
Закону України «Про освіту»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Геращенко  М.П.   про  стан
функціонування офіційних веб-сайтів закладів освіти Миколаївської сільської
ради та виконання вимог ст. 30 Закону України «Про освіту», колегія відзначає:

У всіх  4-ох закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради  функціонують  офіційні
веб-сайти:
№ Назва закладу загальної середньої/дошкільної освіти Наявність

функціонуючого
веб-сайту

(адреса)

1

Лікарський  навчально-виховний  комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області

http://likarnvk.kla
sna.com

2

Миколаївський  навчально-виховний  комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області

https://Nikschooi.
sumy.ua

3
Северинівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів

Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області

https://sites.googl
e.com/site/severin
ivskazos40/home

4
Комунальний  дошкільний  навчальний  заклад  «Веселка»

Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області

http://
veselka.oits.pro

Наповнюваність сайтів закладів освіти на 100% відповідають вимогам
ст.  30  Закону  України  «Про  освіту».  Сайт  Миколаївського  НВК частково
доступний для людей з порушенням зору. 

До  інформаційного  наповнення  низки  веб-сайтів  можна  пред’явити
певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в
повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується
нормативно-правовими актами.

Крім  того,  розповсюдженими  є  такі  зауваження  до  функціонування
значної частини веб-сайтів:

- відсутність на веб-сторінках дати розміщення та оновлення матеріалів,
що не дозволяє визначити рівень актуальності інформації;

-  розташування  інформації  не  в  логічних  розділах,  через  що  не
забезпечується простота та зручність доступу до неї;

http://likarnvk.klasna.com/
http://likarnvk.klasna.com/
http://dnz-severin.ho.ua/
http://dnz-severin.ho.ua/
https://sites.google.com/site/severinivskazos40/home
https://sites.google.com/site/severinivskazos40/home
https://sites.google.com/site/severinivskazos40/home
https://Nikschooi.sumy.ua/
https://Nikschooi.sumy.ua/


-  обмеження  доступу  до  розміщеної  інформації  користувачам  з
порушеннями зору та слуху.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Довідку  «Про  стан  функціонування  офіційних  веб-сайтів  закладів

освіти  Миколаївської  сільської  ради  та  виконання  вимог  ст.  30  Закону
України «Про освіту» взяти до відома.

2. Директорам  ЗО Миколаївської сільської ради:
2.1.   Забезпечити  якісне  функціонування  офіційних  сайтів  закладів

освіти та їх відповідність вимогам ст. 30 Закону України «Про освіту».
Термін: постійно

2.2. Здійснювати  особистий  контроль  за  систематичним  розміщенням
актуальних матеріалів на офіційних веб-сайтах.

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №3 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про стан управлінської діяльності
щодо  організації  медичного
обслуговування  дітей  та
обстеження працівників в закладах
освіти

Заслухавши та  обговоривши інформацію  головного спеціаліста відділу
освіти, молоді та спорту Гаврилюк М.С., колегія відзначає: 

Закладам освіти врахувати у роботі:
Рекомендації  щодо  організації  медичного  обслуговування  в  закладах

освіти:
1. Постійний контроль за станом здоров'я дітей.
2. Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей.
3. Надання  невідкладної  медичної  допомоги  дітям  у  разі  гострого

захворювання або травми.
4. Здійснення  контролю  за  організацією  та  якістю  харчування,

дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної  діяльності,
навчального навантаження.

5. Контроль  за  дотриманням  санітарно-гігієнічних  вимог  та
протиепідемічного режиму.

6. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу.

7. Ведення  звітно-облікової  медичної  документації  в  порядку,
встановленому МОЗ України.

8. Інформація  про  здійснення  медичного  обслуговування  учнів
навчальних закладів фіксується і зберігається у навчальному закладі. 

9. Узагальнена  інформація  про  результати  обов'язкових  медичних
профілактичних  оглядів  та  загальний  стан  здоров'я  учнів  навчальних
закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.

У  закладі  повинна  бути  організована  робота  щодо  своєчасного
проведення  медичних  оглядів  працівників.  З  цією  метою  треба  видати
відповідні накази.

У  закладі  освіти  повинен  бути  перспективний  графік  проходження
профілактичних  медичних  оглядів  працівників  та  графік  здійснення
флюорографічних обстежень, затверджені директором. 

«Особові медичні книжки» встановленого зразку відповідно до кількості
співробітників та книга реєстрації повинні зберігатись в закладі. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:



1. Інформацію  «Про  стан  управлінської  діяльності  щодо  організації
медичного  обслуговування  дітей  та  обстеження  працівників  в  закладах
освіти» взяти до відома.

2.  Директорам  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради
інформувати  працівникам  та  батьків  учнів  щодо  організації  медичного
обслуговування дітей та обстеження працівників.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №4 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про  забезпечення  соціальної
підтримки  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського
піклування,  дітей  з  особливими
освітніми потребами, дітей з інших
соціально-вразливих  категорій  у
закладах освіти

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Миколаївського НВК
Воду  А.  О.,  співдоповідачів  Крамаренко  А.  І.  та  Куценко  Л.  Ф.  про
забезпечення  соціальної  підтримки  дітей-сиріт,  дітей  позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з
інших соціально-вразливих категорій у закладах освіти, колегія відзначає:

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
 1. Визнати стан роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-

сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  з  особливими
освітніми потребами, дітей з інших соціально-вразливих категорій закладах
освіти Миколаївської сільської ради задовільним. 

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь «Про забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми

потребами, дітей з інших соціально-вразливих категорій
у закладах освіти»

Соціальний захист передбачає здійснення контролю за умовами життя та
виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  а
також захисту  прав та  інтересів  дітей,  які  потребують допомоги держави.
Тому  педагогічний колектив виконує низку соціально-педагогічних завдань,
які  регламентовані такими  нормативними документами, як Закон України
«Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про
Загальнодержавну  програму  «Національний  план  дій  щодо  реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»,  Закон України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про
соціальну  роботу  з  дітьми  та  молоддю»,  Закон  України  «Про  статус  і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»,  Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,  Закон
України  «Про  попередження  насильства  в  сім’ї»,  Постанова  Кабінету
Міністрів  України  №  226  від  05.04.1994  «Про  поліпшення  виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування». 

     Так, на початку вересня ЗДВР формує базу даних дітей – «соціальний
паспорт  закладу»,  у  якому  зазначає  категорії  дітей,  які  потребують
максимальної уваги, зокрема:

 -        діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 -        діти з інвалідністю;
 -        діти з багатодітних сімей;
 -           діти з малозабезпечених сімей;
 -           діти із  неблагонадійних сімей; 
-            діти – переселенці.
  За даними соціальних паспортів класів  складається соціальний паспорт

школи та соціальний паспорт пільгових категорій. На початок навчального
року складається банк даних дітей пільгових категорій.  Тобто формуються
окремі  списки  за  визначеними категоріями  дітей  та  сімей,  які  підлягають
соціальному захисту.

У закладі освіти навчається 2 учні, які відносяться до категорії
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування   (Живиця  Данило,  8  кл,

Кречун Анастасія, 9 кл.);
Робота  із  дітьми  зазначеної  категорії  передбачає  тісну  співпрацю  з

опікуном та самою дитиною в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та
житлових  прав,  та  формування  повноцінної  особистості  дитини,
соціалізованої до сталого дорослого життя.

Відповідно  Закону  України  «Про  забезпечення  соціального  захисту
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»  держава
здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.



Діти,  позбавлені  батьківського  піклування,   повністю  звільнені   від
сплати за харчування у шкільній їдальні.

  Щороку  діти-сироти  і  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,
оздоровлюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

У  цьому  році  діти  ПБП  не  оздоровлювалися  з  об'єктивних  причин
( Кречун А. не виявила бажання, Живиця Д. – через хворобу). Також кожного
року діти – сироти та діти ПБП  безкоштовно отримують шкільний одяг та
взуття.

Дітей з особливими освітніми потребами   у навчальному закладі немає.
Дітей  із  деструктивних  сімей  –  2  (  Прокопенко  Максим,  7  кл.  та

Прокопенко Богдан 5 кл) . Класні керівники разом з практичним психологом
відвідують  цих  дітей  вдома,  обстежують  їх  побутові  та  житлові  умови,
цікавляться їхніми проблемами. За наслідками обстеження складаються двічі
на рік відповідні акти обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Дітей з   інвалідністю – 3 

(Літвінова  Лілія,  6  кл.,  Шевченко  Олександра,  3  кл.,  Пархоменко
Олександр, 6 кл.);

  Робота з дітьми з інвалідністю проходить в тісній співпраці класного
керівника та  батьків  дитини.  Це  і  інтерес  щодо медичного  обстеження та
оздоровлення  дитини,  і  організація  навчання  за  індивідуальною  формою,
якщо  за  станом  здоров’я  дитини  це  обхідно.   Для  дітей  з  інвалідністю
організовуються поїздки на концертні програми до Дня людей з особливими
потребами, де діти отримують подарунки.

 Класні  керівники у роботі з цією категорією дітей не  обходять світ
їхніх  інтересів  ,  цікавляться  їх  світоглядом,  захопленнями,  бажаннями
проявити  себе  повноцінним  серед  фізично-здорових  дітей,  а  також
допомагають дитині розвивати її талант та обдарованість. При необхідності
надають батькам консультації.

Дітей – переселенців – 2  (Роєнко Андрій, 4 кл, Ланіна Аліна, 6 кл);
Щодо організації соціальної роботи з сім’ями- переселенцями, то дана

категорія   учнів  на  даний  час  підпадає  під  статус  дітей  із   сімей,  які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах.  Весь  комплекс  соціальної
роботи  з  внутрішньо  переміщеними  учнями  спрямований  на  їх  успішну
інтеграцію та адаптацію до нових умов життєдіяльності у закладі освіти. Діти
- переселенці залучаються  до усіх видів позакласної та позашкільної освіти,
отримують  можливість  відвідувати  безкоштовно  районні  та  обласні
розважальні та благодійні заходи.

Малозабезпечених  – 12 учнів. 
Учні  ,що  мають  статус  «малозабезпечені  »,  звільнені  від  сплати  за

харчування у шкільній їдальні та мають пільги під час оздоровчої кампанії.
Учнів із багатодітних родин у навчальному закладі – 35.
Соціальний  захист  дітей  з  багатодітних  сімей  спрямований   на

моніторинг  багатодітних  родин  у  навчальному  закладі.  При  появі  нової
багатодітної  родини,  класними  керівниками  проводяться  індивідуальні
консультації для батьків з багатодітних родин щодо оформлення необхідних



документів,  які  підтверджують  статус  сім’ї.  Учні  з  багатодітних  сімей
сплачують за харчування у шкільній їдальні  50 % його вартості.

В  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області в 2019-2020 навчальному році на обліку
пільгових категорій перебуває така кількість дітей:
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 діти позбавлені батьківського піклування (Пономарьов Богдан – учень

1 класу та Кононенко Юсіф – учень 8 класу);
 діти з багатодітних сімей (Ярош Аліна – учениця 1 класу, Ярош Анна –

учениця  4  класу,  Шульга  Даніела  –  учениця  1  класу,  Шульга  Віолетта  –
учениця  4  класу,  Шульга  Ангеліна  –  учениця  8  класу,  Галуха  Ганна  –
учениця 2 класу, Галуха Сергій – учень 5 класу, Галуха Дмитро – учень 8
класу,  Колодич Поліна – учениця 2 класу,  Колодич Каріна – учениця – 6
класу, Колодич Анастасія – учениця 8 класу, Бриньов Антон – учень 4 класу;
Кадацький Ярослав – учень 2 класу, Куксенко Аліна – учениця 8 класу);

 діти, батьки яких були учасниками АТО (Корнієнко Станіслав – учень
4 класу, Ющук Назар – учень 4 класу, Гресь Дар’я – учениця 7 класу).

На всіх дітей пільгових категорій складені  акти відвідування сімей (з
метою  переконатись  у  наявності  робочого  та  спального  місця  дитини,
дотримання  санітарно-гігієнічних  умов  проживання  та  харчування  дитини
(двічі на рік)), створений соціальний паспорт класу (у папці виховної роботи
класного керівника) та соціальний паспорт школи (папка, в якій зберігаються
всі довідки дітей пільгових категорій).

Діти даних категорій користуються такими пільгами:
Згідно з Постановою та розпорядженням Кабінету Міністрів України від

31.08.1996  №  103,  Постановою  та  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України  від  19.06.2002  №  856  «Про  організацію  харчування  окремих
категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення двадцять
дев’ятої  сесії  сьомого  скликання  Миколаївської  сільської  територіальної
громади  від  19.11.2018  №  55 «Про  затвердження  порядку  організації
харчування дітей у закладах загальної  середньої  освіти,  дошкільної  освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району»,  рішення двадцять дев’ятої
сесії сьомого скликання Миколаївської сільської територіальної громади від
19.11.2018 № 56 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів
загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району у 2019 році».



 За  рахунок  місцевого  бюджету  діди  позбавлені  батьківського
піклування та діти, батьки яких були учасниками АТО мають безкоштовне
харчування у шкільній їдальні. Діти з багатодітних сімей сплачують 50% від
вартості харчування для учнів 5-9 класів та 25 % від вартості харчування для
учнів 1-4 класів.

На загальношкільні батьківськи збори завжди виноситься питання про
організацію харчування дітей в закладі освіти з виконанням натуральних та
грошових норм.

 отримують путівки на оздоровлення;
 безкоштовно приймають участь у конкурсах та виховних заходах 
На початок навчального 2019-2020 року за рахунок місцевого бюджету,

дітям  позбавленим  батьківського  піклування  були  придбані  такі  речі:
шкільна форма, спортивна форма, взуття, рюкзак, спідня білизна. 

Класні  керівники  забезпечують  соціально-педагогічний  патронаж,  що
сприяє взаємодії  закладу освіти,  сім’ї  та  суспільства  у  вихованні  дітей,  їх
адаптації  до соціального середовища,  забезпечує консультацію батьків або
осіб які їх замінюють.

У  2019-2020  н.р.  у  Лікарському  навчально-виховному  комплексі
навчається 1 дитина сирота та 4 дітей позбавлених батьківського піклування. 

Головними  завданнями  соціального  захисту  дітей-сиріт  і  дітей,  які
залишилися без піклування батьків визначено: 

·  створення  умов  для  фізичного,  розумового  та  духовного  розвитку
дитини;

·  активізація   профілактичної  роботи  щодо  запобігання
правопорушенням у дитячому середовищі;  

· розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;
Варто також зазначити, що система соціального захисту дітей-сиріт та

дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  у  нашому  закладі  загальної
середньої освіти представлена наступним чином: 

-  мінімальне  матеріальне  забезпечення  витрат  на  харчування
(організовано  безкоштовне  гаряче  харчування  відповідно  до  рішення
двадцять  дев’ятої  сесії  сьомого  скликання  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  від   19.11.2018  року  №56  «Про
організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та
дошкільної  освіти Миколаївської  сільської  ради Сумського  району у  2019
році») , на одяг та взуття; 

- пільгові умови при вступі до професійно-технічних вищих навчальних
закладів;

- організовано безкоштовне оздоровлення ;
-  пільгові  умови  при  участі  у  інтерактивних  конкурсах  (Кенгуру,

Колосок, Гринвіч, Бобер, Геліантус, Соняшник і т.п.) 
- користуються пільгами при  відвідуванні музеїв, виставок, театрів та

при проїзді у громадському транспорті.
Правовою  основою  надання  освітніх  послуг  особам  з  особливими

потребами є Закони: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про спеціальну освіту», «Про охорону дитинства», «Про



реабілітацію інвалідів в Україні». Укази Президента України: «Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями», «Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в України». Розпорядження та постанови Кабінету
Міністрів України: «Про затвердження плану заходів щодо запровадження
інклюзивного  та  інтегрованого  навчання  у  загальноосвітніх  навчальних
закладах », «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх  навчальних  закладах».  Накази  МОН  України  «Про
затвердження  Плану  дій  щодо  запровадження  інклюзивного  навчання  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  «Про  затвердження  плану  заходів
щодо  запровадження  інклюзивного  та  інтегрованого  навчання  у
загальноосвітніх навчальних закладах», інструктивно-методичні листи МОН,
накази органів управління освітою обласного та місцевого рівнів.

Пріоритетні  напрямки  соціально-правового  захисту  дітей  та  молоді  з
особливими потребами в Україні та в Лікарському НВК :

1.  Підтримка  та  забезпечення  матеріально-технічної  бази  існуючих
загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими
потребами. 

2.  Розвиток  альтернативних  освітніх  систем  для  дітей  та  молоді  з
особливими потребами. 

3. Створення гідних умов для духовного та фізичного розвитку дітей та
молоді з особливими потребами. 

Так, у 2019-2020 н.р. відповідно до висновку про комплексну психолого-
педагогічну  оцінку  розвитку  дитини  від  07  лютого  2019  року  №  3
організовано інклюзивне  навчання для учня 4 класу. У зв’язку з цим,  для
придбання  дидактичних  матеріалів  було  виділено  4347  гривень,   також
організовано безкоштовне гаряче харчування.

До  категорії  діти  з  інших  соціально  вразливих  категорій  відносяться
діти,  батьки  яких  є  учасниками  бойових  дій  в  зоні  проведення
антитерористичної  операції.  Беручи до  уваги  Закон  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  Закон  України  «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон України
«Про вищу освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у
районі  проведення  антитерористичних  операцій,  бойових дій  чи  збройних
конфліктів  або  під  час  масових  акцій  громадянського  протесту,  дітей,
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-
технічної  та  вищої  освіти»,  Указ  Президента  України від  29  жовтня  2014
року  № 835/2014 «Про невідкладні  заходи щодо забезпечення  додаткових
соціальних  гарантій  окремим  категоріям  громадян»,  Постанова  Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку
направлення  дітей  до  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  за
рахунок коштів державного бюджету»,  учням Лікарського НВК надаються
наступні пільги: 



Першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних закладах
освіти.

Безкоштовне  гаряче  харчування  (відповідно  до  рішення  двадцять
дев’ятої  сесії  сьомого  скликання  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області  від   19.11.2018  року  №56  «Про  організацію
харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної
освіти Миколаївської сільської ради Сумського району у 2019 році») 

Оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО. Діти віком від 7 до 18
років  направляються  до  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку.
Державні  органи  забезпечують  дітей  пільгової  категорії  путівками  до
санаторно-курортних,  дитячих  закладів  –  оздоровлення  не  більше  одного
разу на рік за рахунок коштів державного бюджету. Влітку 2019 року було
оздоровлено 3 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні проведення
АТО. 

Державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг
дітей та молоді здійснюється на підставі відповідних документів.

З метою забезпечення своєчасної підготовки закладу освіти до роботи в
осінньо-зимовий  період  2019-2020  років,  стабільної  роботи  закладу,
виникнення мінімальної  кількісті  позаштатних ситуацій в осінньо-зимовий
період у Лікарському НВК було здійснено ряд заходів.

У  червні  2019  року  адміністрацією  закладу  було  розроблено  та
затверджено план заходів з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий
період  2019-2020  н.р.  Усі  відповідальні  особи  були  ознайомлені  з
комплексом заходів на нараді при директорові. 

Наказом керівника закладу створена постійно діюча технічна комісія з
обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу. 

Видано  накази  по  школі  від  09.06.2019  №  52-ОД  «Про  підготовку
закладів  освіти  до  нового  2019-2020  н.р.  та  роботи  в  осінньо-зимовий
період»,  від  29.08.2019 №62-ОД «Про виконання заходів  щодо підготовки
закладу  до  нового  навчального  року  та  роботи  в  осінньо-зимовий  період
2019/2020  років»,  від  31.08.2019  №  63-ОД  «Про  призначення  особи,
відповідальної за теплове господарство школи».

Відповідальною  особою  було  розроблено  заходи  щодо  дій  при
аварійному  припинені  теплопостачання  під  час  опалювального  сезону.
Перевірено  технічний  стан  генератора  з  метою  забезпечення  автономним
джерелом  живлення  котельні  закладу.  Щомісяця  здійснюється  суворий
контроль  за  споживанням  паливно-енергетичних  ресурсів  (в  період
опалювального  сезону  щотижневий),  моніторинг   споживання  паливно  –
енергетичних  ресурсів.  Оформлені  відповідні  нормативно-правові
документи.

Підготовка  закладу  освіти  до  нового  навчального  року  та  роботи  в
осінньо-зимовий період  – це, також підготовка матеріально-технічної бази
закладу.  За  рахунок  коштів  з  різних  джерел  фінансування  проводилися
закупівлі  необхідного  обладнання  для  здійснення  освітнього  процесу,
здійснювалися  поточні  ремонти  приміщень,  енергосистеми.  У   закладі
здійснено заходи з  енергоефективності:  утеплення та  ремонт даху їдальні,



заміна вікон. Виконувалися заходи з повірки приладів обліку тепло-, водо- та
енергопостачання.

Для  своєчасного  початку  опалювального  періоду  заклад  освіти
забезпечено дровами – на 80%, від потреби.

Разом  з  тим  є  питання,  яке  потребують  термінового  вирішення:
промивка  системи  опалення,  облаштування  системи  кранами  для
балансування тепла. 

Директор Миколаївського НВК Вода А. О.

.



Рішення №5 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про підсумки підготовки закладів
освіти  громади  до  осінньо-
зимового періоду

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Миколаївського НВК
Воду А. О., співдоповідачів Крамаренко А. І. та Куценко Л. Ф. про підсумки
підготовки  закладів  освіти  громади  до  осінньо-зимового  періоду,  колегія
відзначає: 

З метою якісної підготовки до опалювального сезону та на виконання
розділу  плану  роботи  Миколаївського  НВК  «Про    підготовку  школи  до
роботи в осінньо-зимовий період, та забезпечення збереження тепла, енерго-
і водоресурсів» були проведені відповідні заходи:

 - перевірено наявність інструкцій для обслуговуючого персоналу;
- забезпечено профілактичний огляд манометрів, лічильників;
- проведено ревізію справності електровимикачів у кабінетах, коридорах; 
- проведено маркування електровимикачів; 
-  проведено необхідні  профілактичні   роботи   та    частковий ремонт

трубопроводів  та вентиляційного  обладнання;  
-  перевірено стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції;
- перевірено функціонування водогону.
З метою підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2019 –

2020 н.р.  також було забезпечено:
-  навчання кочегарів (машиністів) твердопаливних котлів;
-  випробовувальний  запуск  опалювальної  системи  та  дрібний  ремонт

котлів;
 - перезаряджено вогнегасники.
На даний момент заклад забезпечено 17 тонами пелетів. 
На початок навчального року усі приміщення школи та класні кімнати

були відремонтовані:
частково замінені шпалери(2 кабінети), 
пофарбована підлога,
виконаний косметичний ремонт.
Витрачено  близько  30000  грн  спонсорських  коштів.  За  спонсорські

кошти  (АФ  «Вперед»)  замінені  двері  усіх  класних  кімнат  і  приміщень
першого поверху, замінено двоє дверей запасних виходів на теплозберігаючі.
На даний момент проводяться роботи з утеплення будівлі закладу.

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  від  23.05.2019  року  № 63-ОД «Про  підготовку  навчальних
закладів до роботи у 2019-2020 навчальному році в осінньо-зимовий період»,



з  метою  забезпечення  належного  функціонування  навчального  закладу  у
2019-2020  навчальному  році  в  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  були
проведені такі заходи з підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-
зимовий період:

Проведене обстеження технічного стану будівель і споруд навчального
закладу;

Проведені такі роботи системи теплопостачання, а саме:
Огляди  випробування  котлів,  трубопроводів,  відповідно  до  вимог

правил технічної експлуатації;
Ревізію мережних насосів, випробування механічної частини насосів та

їх електроприводів;
Перевірка справності манометрів, термометрів;
Наладку теплової автоматики;
Герметизацію інженерних вводів, теплоізоляцію
Котельня  навчального  закладу  забезпечена  твердим  паливом,  яке

потребує розпилювання;
Приміщення  навчального  закладу  укомплектоване  вогнегасниками  в

кількості 10 штук;
Укомплектований пожежний щит згідно з нормами;
Призначений відповідальним за опалювальну систему у закладі робітник

з обслуговування та ремонту будівель Шкарупа В.В.;
Здійснюються заходи з енергозбереження (оклеюються вікна захисною

плівкою в коридорах школи, запінюються щілини в стінах спортивної зали та
оббивається частина вікон плівкою ПВХ);

Забезпечений контроль за споживанням твердого палива, контролюється
хід виконання заходів з економії енергоносіїв у закладі;

Проводиться підготовка  шкільної  території  до  зими (очищення клумб
від сухих квітів, шкільної території від опалого листя).

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Визнати  рівень  готовності  закладаів  освіти  Миколаївської

сільської ради до осінньо-зимового періоду задовільним.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №6 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про  підсумки  проведення
зовнішнього  незалежного
оцінювання у 2019 році

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М. П., яка доповіла про
підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році, колегія
відзначає:

Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання в освітню систему
дає  змогу  реалізувати  принцип  «рівного  доступу  до  якісної  освіти»,
можливість  побачити  якість  знань  випускників,  результати  навчальної
діяльності  педагогів,  а  отже,  виконує  функцію  одного  з  інструментів
моніторингу стану шкільної освіти взагалі та якості освіченості випускників з
основних предметів.

Зовнішнє незалежне оцінювання є не лише іспитом для вступу у вищі
навчальні заклади, а й формою складання Державної підсумкової атестації.

Мета  зовнішнього  незалежного  оцінювання:  підвищення  рівня  освіти
населення України та забезпечення реалізації конституційних прав громадян
на  рівний доступ  до  якісної  освіти,  здійснення  контролю за  дотриманням
Державного  стандарту  базової  і  повної  середньої  освіти  й  аналізу  стану
системи освіти, прогнозування її розвитку.

Важливо  кожного  року  аналізувати  результати  тестування  учнів,
виявляти  помилки  та  опрацьовувати  можливі  варіанти  покращення  рівня
якості освіти. УЦОЯО створено статистичну базу результатів ЗНО 2019 року,
дані  якої  слід  використовувати  у  планування  роботи  ЗО  у  напрямку
підвищення якості освіти.

У 2019 році ЗНО  складали 13 випускників Миколаївського навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області.  У  розрізі  результатів  ЗНО  2019  можна  по  предметно
порівняти результати випускників Миколаївського НВК та закладів загальної
середньої  освіти  Сумського  району  та  громад  Сумського  району  (витяги
додаються).

З метою якісної підготовки до ЗНО 2020 у закладах загальної середньої
освіти слід запланувати проведення засідань педагогічної ради, методичної
ради, нарад при директорі з питань:

- підсумки ЗНО-2019;
- календарний план заходів з підготовки та проведення ЗНО-2020;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії ЗНО-2020;
- організація реєстрації учнів на ЗНО-2020;



- про реєстрацію учнів на пробне ЗНО;
- про участь учнів  у пробному ЗНО.
Завдання закладів загальної середньої освіти на 2019-2020 н. р.
забезпечити  якісну  освіту  та  постійний  контроль  за  об’єктивністю

оцінювання навчальних досягнень школярів;
підвищувати мотивацію навчально-пошукової діяльності школяра.
досягти відповідності річних досягнень учнів та результатів ЗНО.
всю  інформацію  щодо  особливостей  проведення  незалежного

тестування у поточному році обов’язково і вчасно доводити до відома батьків
та учнів;

формувати  у  закладі  творчий,  конкурентно  і  водночас  позитивно
налаштований колектив учнів.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Інформацію  «Про  підсумки  проведення  зовнішнього  незалежного

оцінювання у 2019 році» взяти до відома.
2. Директорам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Тримати на постійному контролі питання підготовки випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін: протягом 2019/2020 н.р
2.2. Проводити системну профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю

з  метою  надання  допомоги  школярам  в  активному  професійному
самовизначенні та свідомому виборі предметів тестування.

Термін: постійно   
2.3. Забезпечити оновлення інформаційних розділів ЗНО на офіційних веб-

сайтах та куточків ЗНО у шкільних кабінетах.
Термін: протягом 2019/2020 н.р.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №7 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 02 жовтня 2019 року

 
Про створення освітнього 
середовища Нової української 
школи у закладах освіти 
Миколаївської сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  Миколаївського
НВК Воду А.  О.,  співдоповідачів  Крамаренко А.  І.  та  Куценко Л.  Ф.  про
створення освітнього середовища Нової української школи у закладах освіти
Миколаївської сільської ради», колегія відзначає:

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
Ураховуючи вищевикладене,  колегія  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

вважає за необхідне:
1. Інформацію  «Про  створення  освітнього  середовища  Нової

української школи у закладах освіти Миколаївської сільської ради» взяти до
відома.

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
2.1. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової освіти,

затвердженого постановою Кабміну України від 21 лютого 2018 р.
Термін: протягом 2019/2020 н.р. 

2.2. Забезпечити  виконання  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради «Про затвердження плану заходів на 2018-2029
роки  впровадження  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформувань загальної середньої освіти «Нова українська школа» у закладах
освіти» № 08-ОД від 19.01.2018 року.

Термін: протягом 2019/2020 н.р. 
2.3. Забезпечувати права дітей з ООП на якісну освіту та активну участь 

у житті суспільства.
Термін: постійно

2.4. Активізувати роботу у формуванні цифрової культури педагогів.
Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Довідка
про створення освітнього середовища

Нової української школи у закладах освіти
Миколаївської сільської ради

14  грудня  2016  року  Кабінетом  Міністрів  України  затверджено
розпорядження  «  Про  Концепцію  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування загальної середньої освіти « Нова українська школа» на період
до  2029  року. Однією  зі  складових  Нової  української  школи  є  створення
сучасного  освітнього  середовища,  зокрема  багатофункціональних  гнучких
просторів, що сприяють різним формам роботи, мотивують до навчання. На
підтримку освітньої  реформи Мінрегіон ініціював проект  “Новий освітній
простір”,  що  передбачає  оновлення  шкільних  будівель  на  принципах
енергоефективності,  мотивувального  та  креативного  дизайну,
технологічності та інклюзивності.

Концептуальні  засади  реформування  середньої  школи  включають 
дев’ять складових,  одна з яких, створення сучасного освітнього середовища,
що стимулює  вивільнення креативного потенціалу як учнів, так і педагогів.

Планування  і  дизаин  освітнього  простору  Миколаївського  НВК 
спрямовані на розвиток дитини та її  мотивування до навчання. Відповідно
урізноманітнено  варіанти  організації̈ навчального  простору.  Навчально-
методичної  бази  класних  кімнат  1-  2  класів  в  основному  оснащена 
відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі»
та  рекомендацій  для  створення  освітнього  середовища  «Новий  освітній
простір» та здійснюється через такі осередки:

 осередок навчально-пізнавальної діяльності ;
 змінні тематичні осередки,  в  яких розміщуються дошки/фліп-

чарти/стенди тощо;
 осередок  для  гри,  оснащений  настільними іграми,  інвентарем  для

рухливих ігор;
 осередок художньо-творчої діяльності  з  поличками  для

зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт;
 куточок живої природи;
 осередок відпочинку  з  килимом  для  сидіння  та  гри,  стільцями,

кріслами-пуфами, подушками з м&apos;яким покриттям;
 дитяча класна бібліотечка;
 осередок вчителя,  оснащений  столом,  стільцем,  комп&apos;ютером,

полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо.
Осередок  навчально-пізнавальної  діяльності  –  це  робочі  місця  учнів.

Кожен учень має парту, стілець. Меблі відповідають вимогам ергономічності
та безпечності.  Кути стільниць,  спинок і  сидіння закруглені.  Парти мають
виріз  збоку  ближнього  до  учня,  відповідають  розміру  ростової групи.  Є
підставки для приладдя на робочому столі,

Меблі  зроблено  з  матеріалів,  дозволених  чинним  санітарним
законодавством  для  використання  в  навчальних  закладах,  відповідають
санітарно-гігієнічним  вимогам,  відсутні  гострі  кути,  сторонні  запахи,
поверхня  стільниці  матова,  стійка  конструкції,  є  пристрої  для запобігання

https://www.facebook.com/nop.ukraine.school/
https://www.facebook.com/nop.ukraine.school/


пошкодження чи забруднення підлоги. Форма і розміри меблів забезпечують 
швидку трансформацію для групової роботи.

Неяскравий  світлий  колір,  привабливий  вигляд,  сучасний  дизайн,
відповідність  стилю  загального  облаштування  приміщення  відповідають 
вимогам рекомендацій.

Осередок  учителя оснащено   стілом,  стільцем,  шафою  і 
зберігання навчальних посібників,  дидактичного  матеріалу,  тощо.
Серед необхідного обладнання цієї зони  є мультимедійне дошка,  ноутбук,
документ-камера, пристрої  для  сканування, друку  та  ламінування, дошка .
Наявне програмно-методичне забезпечення.

Ігровий осередок  -  це середовище  для  розваг,  ігор,  відпочинку,  без
якої неможлива початкова  школа.  Ця  частина  класу  устаткована  кріслами-
мішками, пуфіками. Є настільні ігри, конструктори, розвиваючі іграшки.  Для
проведення  динамічних  пауз,  організації  відпочинку  дітей  на  перервах
облаштовано ігрову кімнату. Приміщення обладнане розвивальними іграми
та  осередками.  Також   є  елементи  сенсорного  обладнання,  речі  для
заспокоєння  та  релаксу. Іграшки  та  наявне  обладнання розвивають не
лише дрібну  моторику,  а  й  навички математичного обчислення,
логічного мислення, сенсорного розвитку і т.д.

Осередок  відпочинку  -  зона  з  м’яким покриттям підлоги  для
ранкового обговорення  у  колі,  бесід щодо підсумку  дня.  Килим  заодно
використовується як частина ігрового середовища.

Змінні тематичні осередки  обладнані корковою  дошкою,  змінними
стендами ( «Мій настрій», «Стіна слів», «Коло вибору» та ін.) .

Увесь матеріал осередку класної дитячої бібліотечки   розташований на
відкритих полках, стелажах для зручності користування.

Осередок художньо-творчої діяльності обладнанний  мольбертами,
полицями для влаштування виставок.

Зона живої природи – це куточок з рослинами.
Обладнання  для  НУШ  складається  також  з  приладів   та

 матеріалів за освітніми галузями.  Це математична,  мовно-літературна,
інформатична,  технологічна,  природнича,  соціальна,  мистецька,
громадянська і історична, фізкультурна, мистецька.

Для  забезпечення  виконання  Рекомендацій  використовується  весь
простір,  який  є  у  розпорядженні.   Це шкільні коридори. Простір  коридору
першого  поверху  використовується  як  зони рекреації,  тобто релаксації  і
відпочинку.  Діти  проводять  тут  час  під  час  перерв,  перед  уроками,
спілкуються з друзями, відпочивають.

Освітній простір  не  обмежується  лише  приміщенням  НВК.  Усі
навчальні  кімнати  закладу  освіти  мають  доступ  до  швидкісної  мережі
Інтернет,  що  забезпечує  дистанційний  доступ  учнів  до  інноваційних
навчальних матеріалів, а вчителів – до методичних матеріалів та бази знань і
найкращих практик.

З метою створення безбар’єрного простору та умов для інклюзивного
навчання розпочато будівництво пандуса.

https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola


Створення нового освітнього простору не обмежується лише рекреацією
початкових  класів.  Робота  продовжується  у  дошкільному  закладі  освіти,
використовується протір усіх приміщень. Зокрема, сходових клітин, коридор
другого поверху. Розпочата робота щодо створення шкільної медіатеки.

У Северинівській ЗОШ в 2019-2020 навчальному році діють два класи
НУШ.  Два  вчителі  початкових  класів  пройшли  системну  підготовку  до
роботи  в  перших  класах  Нової  української  школи:  на  освітній  платформі
ЕdEra та курси в СОІППО і мають відповідні сертифікати, які дозволяють
здійснювати освітній процес у перших класах Нової української школи. 

Значна  увага  в  закладі  освіти  приділяється  організації  освітнього
середовища для учнів 1 та 2 класів. Навчальні кабінети обладнані сучасними
меблями  (партами,  стільцями,  зручними  шафами,  килимками,
інтерактивними  дошками,  комп’ютерною  технікою  та  дидактичними
матеріалами). 

В освітньому середовищі вчителем 1 класу Паньковою С.В. організовані
такі осередки:

 - осередок вчителя (ноутбук, БФП, мультимедійний комплекс, колонки,
документ  камера,  стіл  вчительський,  шафи  для  зберігання  дидактичного
матеріалу);

 -  осередок  навчально-пізнавальної  діяльності  (парти  та  стільці
учнівські);

 - змінні тематичні осередки (стіна слів, творчість, календар класу);
 - осередок для гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор);
 - осередок живої природи (квіти);
- осередок відпочинку (килимок, крісла-пуфи);
-  осередок  художньо-творчої  діяльності  (контейнери  для  зберігання

приладдя);
- дитяча класна бібліотека (в розробці).
На виконання  наказу  Департаменту  освіти і  науки Сумської  обласної

державної адміністрації  «Про проведення обласного конкурсу «Найкращий
кабінет початкових класів» у 2019 році» від 21.06.2019 № 422-ОД, відповідно
до  Положення  про  обласний  конкурс  «Найкращий  кабінет  початкових
класів»,  затвердженого  наказом  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
обласної  державної  адміністрації  від  03.08.2018 № 62/1857,  наказу відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  «Про  участь  в
обласному конкурсі «Найкращий кабінет початкових класів» у 2019 році» від
25.06.2018  №  107-ОД,  з  метою  покращення  матеріально-технічного  та
навчально-методичного забезпечення кабінетів початкових класів, створення
оптимальних  умов  для  навчання  учнів,  реалізації  завдань  Державного
стандарту початкової освіти у вересні 2019 року Северинівська ЗОШ взяла
участь  у  І   етапі   обласного  конкурсу  «Найкращий  кабінет  початкових
класів»  у  2019  році.  Вчителька  1  класу  Панькова  С.В.  підготувала  всі
необхідні матеріали для участі в конкурсі. 

Усе  дидактичне  забезпечення,  яке  надійшло  в  заклади  освіти,
використовується  вчителями  в  освітньому  процесі.  До  створення
сприятливого  освітнього  середовища,  орієнтованого  на  потреби  дитини,



долучились  і  батьки,  а  саме  допомогли  з  ремонтом  класних  кімнат  та
поповненням кабінетів настільними іграми. Успішному старту та реалізації
завдань Нової української школи активно сприяє система методичної роботи
з учителями початкових класів.

У  Лікарському  НВК  розподіл  коштів  спрямовувався  на  закупівлю
мобільних  парт,  комп’ютерного  обладнання,  крісел-пуфів,  сучасного
дидактичного матеріалу тощо, що створило справжній новий освітній простір
у нашому закладі освіти. 

Відділ освіти,  молоді  та спорту Миколаївської  сільської ради допоміг
облаштувати  освітній  простір  так,  як  того  вимагає  стандарт.  Адже,
відповідно до НУШ, є певні специфічні вимоги. 

Згідно  з  новою  Концепцією,  шкільне  середовище  повинно  бути
динамічним, відкритим та функціональним, а простір, у якому перебувають
діти, повинен розвивати. 

Відповідно до НУШ у кабінетах 1-х класів сформовані й облаштовані
наступні навчальні  центри  (зони),  які  відображають  навчальні  потреби  й
інтереси дітей:

-  мовно-літературний  (бібліотечка) –  зберігаються  книжечки  для
читання, мовні ігри; 

-  математичний –  містить  ігри,   ваги,  грошові  знаки,  мірний  посуд,
фігури, годинники, також є конструктори: магнітний, пазловий, LEGO;

- еколого-природничий – наявні  глобуси,  мікроскоп,  лупи, природничі
енциклопедії,  кімнатні  рослини.  Також,  у  цьому центрі  вчителі  проводять
дослідження – спостерігали, як тане сніг, як з верби розпускаються котики
тощо;

-  культурно-естетичний –  зберігаються  музичні  інструменти,  олівці,
фарби, засоби для театралізації;

- зона відпочинку (гри) - є зручний килим для сидіння та гри, стільці,
крісла-пуфи, подушки з м’яким покриттям;

-  осередок  вчителя  -  стіл,  стілець,  комп’ютер,  МФУ,  ламінатор,
полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо;

- осередок навчально-пізнавальної діяльності – мобільні парти;
- змінні тематичні осередки – дошки, стенди (містять все необхідне для

вивчення нової теми).
Є три центри сприйняття:
- інтерактивна дошка, на якій учні дивляться, сприймають інформацію;
- традиційна магнітна дошка, де прикріплюються різні унаочнення;
- дошка в кутку, де учні можуть самостійно розміщати свої малюнки.
Учні забезпечені одномісними рухомими ростовими партами. Згідно зі

стандартами НУШ, парти в учнів не стоять на місці і «мігрують» класом –
інколи стоять колом, можуть групами або поодинці. Кожного тижня вчитель
міняє положення парт, що не дає дітям почуття одноманітності.

Закупили інтерактивні мультимедійні комплекси, ноутбуки, техніку для
друкування,  копіювання  та  ламінування  з  витратними  матеріалами  для
початкової школи.



Ще однією ґрунтовною підтримкою для змін в організації  навчання в
початковій  школі  стало  забезпечення  кожного  учня  набором  «Шість
цеглинок», набором «LEGO Play Box». Адже LEGO – це не тільки іграшка —
це  надзвичайно  ефективний  навчальний  матеріал.  Ці  набори  класоводи
використовують для інтегрованого навчання, літературного читання, занять з
математики, пошукової проектної діяльності, ігор і фізкультхвилинок. 

Важливим моментом у навчанні  в  Новій українській школі  є  ранкова
зустріч,  яка  проводиться  з  дітьми  на  початку  кожного  дня.  На  ньому
обговорюють повсякденні речі, які налаштовують дітей на навчання, на день,
звертається увага на настрій дітей. Планування ранкової зустрічі проводиться
так  само,  як  і  планування  уроків.  Ранкові  зустрічі  вдаються  класоводам
досить добре. Вони дають дітям вміння проявити себе, презентувати, навіть
якщо спочатку їм важко вимовити своє ім’я і привітатися. Завдяки ранковим
зустрічам діти вільно висловлюється, не соромляться.

 Класоводи  заохочують  дітей  брати  участь  в  організації  освітнього
простору  свого  класу.  Це  допомагає  сформувати  в  школярів  почуття
відповідальності. 

Виходячи з  вищесказаного,  можна зробити висновок,  що у 2018-2019
роках,  згідно  з  рекомендаціями,  затвердженими  МОН  України,
адміністрацією закладу освіти та  вчителями проведена належна робота  по
створенню  нового  освітнього  простору  кабінетів  1-х  класів.  Також
здійснювалася підготовка усього закладу освіти до навчання в умовах Нової
Української школи.

Директор Миколаївського НВК Вода А. О.


