
Рішення №1 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про  результати  зовнішнього
незалежного  оцінювання  у  2019
році

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію зав.  МК  Геращенко  М.  про
результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році, колегія відзначає:

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.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Довідку «Про результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2019

році» взяти до відома.
2.   Завідувачу  методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

(Геращенко М. П.):
2.1.  Вжити  заходів  щодо  вдосконалення  роботи  міжшкільних

методичних об’єднань учителів щодо поширення кращого досвіду підготовки
учнів  до  державної  підсумкової  атестації  та  зовнішнього  незалежного
оцінювання.

протягом 2019/2020 н.р.
2.2. Забезпечити координацію дій з ХРЦОЯО, Департаментом освіти і

науки  Сумської  обласної  державної  адміністрації, КЗ СОІППО та  іншими
установами  з  питань  організації  та  проведення  зовнішнього  незалежного
оцінювання.

постійно
2.3.  Продовжити системне  навчання педагогів закладів освіти з питань

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу якості освіти.
постійно

3. Директору Миколаївського НВК (Воді А. О.):
3.1.  Проаналізувати  в  розрізі  закладу  освіти  результати  зовнішнього

незалежного оцінювання 2019 року, розглянути їх на засіданнях педагогічної
ради закладу.

до 01.02.2018
3.2.  Посилити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  серед  учнів,  їх

батьків та громадськості  щодо умов і  особливостей проведення ЗНО-2020;
профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю з метою надання допомоги у
професійному самовизначенні та свідомому виборі предметів тестування. 

протягом 2019/2020 н.р.



Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь
«Про підсумки проведення

зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році»
        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.

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.

Завідувач методичного кабінету ВОМС Геращенко М.П.



Рішення №2
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про організацію роботи з 
обдарованими учнями у 2018-2019 
н. р. у закладах загальної середньої
освіти Миколаївської сільської 
ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  Лікарського  НВК
Крамаренко А. І., співдоповідачів Воду А. О. та Шмакову О. Л. про організацію
роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. у закладах загальної середньої
освіти Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту»,  Положення  про  Всеукраїнські  учнівські  олімпіади  з  базових  і
спеціальних  дисциплін,  турніри,  конкурси-захисти,  з  метою  створення
сприятливих  умов  для  розвитку  інтелектуального  і  творчого  потенціалу
талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення
учнів, підвищення статусу обдарованих дітей та їх наставників та з метою
створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо
обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти була налагоджена
система роботи з обдарованими учнями.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Визнати рівень роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. у

закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради
задовільним.

2. Директорам  ЗЗСО Миколаївської сільської ради:
2.1.  Забезпечити  вчасну і дієву роботу щодо виявлення та супроводу

обдарованих  і  талановитих  дітей  з  урахуванням  сучасних  досягнень
психолого-педагогічної  науки з  питань роботи  з  обдарованими і  здібними
учнями.

Термін: постійно
2.2. Систематично  поповнювати  шкільний  інформаційний  банк

обдарованих учнів.
Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Доповідь 
про організацію роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. у 

Миколаївський НВК
Одним  з  основних  принципів  роботи  школи  є  розкриття  у  процесі

навчання  дитячої  обдарованості.  Зміст  роботи  з  обдарованими  дітьми
включає  низку  завдань,  що  включають  виявлення  обдарованості  дітей  та
максимальне сприяння їхньому розвитку. 

У закладі освіти діє програма «Обдарованість» на 2015-2020 роки,  що
включена до плану роботи НВК.

Усі  вчителі  шляхом  спостережень,  анкетувань,  бесід  з  учнями  та
батьками виявляють рівень обдарованості  дитини. Питання щодо роботи з
обдарованими  учнями  розглядаються  на  засіданнях  педагогічної  ради,
нарадах при директорові та на методичному об’єднанні. 

Адміністрацією школи упродовж 2018/2019 н. р. були відвідані уроки з
різних дисциплін з метою оцінки роботи вчителя із обдарованою дитиною.
Аналіз уроків засвідчив, що всі вчителі школи звертають увагу на розвиток
творчих здібностей учнів, добирають для здібних учнів завдання творчого,
нестандартного характеру, залучають даних учнів в «помічники» учителю.
Назначають  їх  консультантами,  створюють  групи  ерудитів  тощо.  Більше
уваги роботі з обдарованими приділяють педагоги О. Л. Ніколаєнко, Л. В.
Кондратенко, Г. М. Міщенко, Л. М. Іванченко, В. І. Макарець.

Згідно  плану  роботи  з  обдарованими  дітьми,  з  початку  навчального  року
проводяться психодіагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованих учнів у
відповідності до різних типів обдарованості. Оновлений банк даних обдарованих дітей:
№ ПІБ учня Кл

ас
Характер
обдарованості

Учитель Конкурси,
олімпіади
змагання

Результа
т

1 Котенко  Марія
Андріївна

6 Творчий Котьолкін О. С.

2 Тверезовський
Роман

8 Інтелектуальний Макарець В. І. ІІ  етап
предметни
х  олімпіад
з ІТ

ІІ

3 Нагорний
Назар

8 Інтелектуальний Макарець В. І. ІІ  етап
предметни
х  олімпіад
з ІТ

І

4 Вода Анастасія 9 Творчий Котьолкін О. С.
5 Одарченко

Олександр
10 Інтелектуальний Железняк Т. М. Участь  у

конкурсі
«Проба
пера»

ІІ

6 Пономаренко
Ярослав

10 Спортивний Кондратенко
В.П.

Районні,
обласні
змагання  з
туризму

І

7 Літвінова
Єлизавета

11 Творчий,
інтелектуальний

Вода А. О. ІІ  етап
предметни

І



х  олімпіад
з
англійської
мови

8 Красуля Ілля 5 Інтелектуальний Макарець О. В.
9 Сапченко

Андрій
7 Спортивний Кондратенко  В.

П. Призові
місця  у
змагання
х  з
футзалу

10 Андрющенко
Дарина

8 Інтелектуальний Міщенко Г. М. ІІ  етап
предметни
х  олімпіад
з хімії

ІІ

Важливим фактором, який впливає на розвиток обдарованих учнів та на
виявлення  обдарованості  і  здібностей,  є  система  позакласної  роботи  з
предметів.  Проведення  предметних  тижнів  дає  широкі  можливості
використання різних форм і методів позаурочної роботи.

Щорічно, згідно з графіком, в школі проводяться предметні тижні. Були
проведені предметні тижні з математики та інформатики, української мови та
літератури, хімії та предмета "Основи здоров’я", історії, біології та географії,
англійської  мови, зарубіжної літератури, тиждень початкових класів.

У 2018-2019 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні
заняття,  консультації  з  обдарованими дітьми з  метою підготовки учнів до
участі в предметних олімпіадах.

Були проведені шкільні тури учнівських олімпіад з базових дисциплін. Переможці брали
участь у ІІ та ІІІ етапах.

№
з/п

Прізвище учня Клас Предмет Місце Учитель

1 Літвінова Єлизавета 11 Англійська
мова

ІІ Вода А.О.

2 Білокур Ростислав 9 Історія І  Ніколаєнко О.Л.
3 Нагорний Назар 8(9) Інформаційні

технології
І Макарець В.І.

4 Тверезовський Роман 8(9) Інформаційні
технології

ІІ Макарець В.І.

5 Літвінова Єлизавета 11 Біологія ІІ Кондратенко Л.В.
6 Степанець Ірина 10 Біологія ІІ Кондратенко Л.В.
7 Андрющенко Дарина 8 Хімія ІІ Міщенко Г.М.
Учні  школи  були  активними учасниками Всеукраїнських  інтерактивних

конкурсів:
 «КОЛОСОК» - природознавство
Рік Кількість учасників «Золотий колосок» «Срібний колосок»
2018 44 1 35
 «Левеня» - фізика
Рік Кількість учасників «Золотий сертифікат» «Добрий результат»



2019 11 11
 «Бобер» -Всеукраїнський конкурс з інформатики
Рік Кількість учасників Відмінний результат Добрий результат

2018 18 18
«Кенгуру»- Всеукраїнський інтерактивний математичний конкурс 
Рік Кількість учасників Відмінний результат Добрий результат

2018 38 2 14
2019 33 5 15

«Лелека»
Рік Кількість

учасників
І місце ІІ місце ІІІ місце

2018 16 0 1 6
2019 13 1
«Кришталева сова»
Рік Кількість

учасників
Диплом І ст. Диплом ІІ ст. Диплом ІІІст.

2018 14 1 3 3
2019 16 Результатів немає
«Sunflower»
Рік Кількість

учасників
Диплом І ст. Диплом ІІ ст. Диплом ІІІст.

2018 31 1 1 4
Переможці  І  етапу взяли участь  у ІІ  турі  олімпіад.  Активну участь

взяли учні в олімпіаді з інформаційних технологій (3 учасники),української
мови та літератури (3 учасники) , математики  (  було заявлено 3 учасники). 2
учасники  було представлено   для участі в олімпіаді  з англійської мови,
біології, хімії; 1 учасник–  в олімпіаді з історії.

Найкращу результативність показали учні в олімпіадах інформаційних
технологій , де учень  8 класу Нагорний Назар посів І місце, набравши 95,5
балів із 100 можливих; учень 8 класу Тверезовський Р. посів ІІ місце (88,5
балів)  (учитель Макарець В.І.). В олімпіаді з історії учень 9 класу Білокур Р.
посів  І  місце   (  39  балів  із  68  можливих)  (учитель  Ніколаєнко  О.Л.)  .  В
олімпіаді  з біології   учениця 10 класу Степанець І. посіла ІІ місце (34,5 балів
із 84 можливих)   та учениця 11 класу Літвінова Є. також посіла ІІ місце (28,6
балів із 84) (учитель Кондратенко Л.В.). З  англійської мови учениця 11 класу
Літвінова Є. посіла ІІ місце (учитель Вода А.О.). В олімпіаді з хімії учениця 8
класу Андрющенко Д.  посіла  ІІ  місце (26 балів із  60  можливих).  Учителі
приділяють  достатньо уваги індивідуальній роботі з обдарованими учнями,
працюють над розвитком творчих та інтелектуальних здібностей школярів.

У  2018-2019  н.р.  у  школі  діяли  гуртки  (9  годин).  З  01.09.2018  р.  у
школі  працювали   гуртки  різного  спрямування:  еколого-натуралістичного
(«Аптека  природи»  ,  «Світ  кімнатних  рослин»;  туристсько-краєзнавчого
(Краєзнавчий);  художньо-естетичного  (Хоровий  гурток,  вокальний  гурток,
«Рукоділля»)  ;  фізкультурно-спортивного:  («Рухливі  ігри").  Також  учні
відвідують  заняття  в  гуртках  позашкілля  (  «Користувач  ПК»,
«Туристичний»), де показують відмінні результати.



Усі зусилля педагогічного коллективу школи  спрямовані на розвиток
природних здібностей, нахилів, логічного мислення та загальнокультурного
розвитку  учнів,  збагачення  їх  духовного  й  емоційного  світу.  Викладання
спецкурсу,  курсів  за  вибором  дозволяє  організувати  навчально-виховний
процес  з  урахуванням  спеціальних   обдаруваннь  дітей  за  принципами
особистісно-орієнтованої системи, формує навички культури мислення.

Учні  школи   є  лауреатами  та  призерами  Міжнародного  конкурсу
знавців  української  мови  імені  П.  Яцика,  (Литвиненко  Ілля,  6  кл),
Міжнародного мовно-літературного    конкурсу  учнівської  та  студентської
молоді ім. Т.Г.Шевченка,  (Литвиненко Ілля, Котенко Марія).

Враховуючи усе вище вказане, можна зробити висновок, що у школі
склалась  належна  система  роботи  з  обдарованими  та  здібними  учнями.
Відстежується  позитивна  динаміка  результативності  роботи  педагогічного
колективу у цьому напрямку. 

Упродовж року в закладі проводилися відповідно до графіка та планів
різноманітні  конкурси:  малюнків,  виробів народно-прикладного мистецтва,
виробів з природного матеріалу, на кращого декламатора вірша, на кращого
знавця творів відомих українських письменників та поетів, на кращу творчу
роботу за поданою тематикою та інші. 

Всі переможці та призери олімпіад, конкурсів, турнірів заохочуються
морально і матеріально.  Багато учнів нагороджені грамотами, дипломами,
подяками. 

Відповідна  робота  проводиться  з  батьками  обдарованих  дітей.  На
засіданнях  батьківського  всеобучу  та  класних  батьківських  зборах
розглядаються  питання,  присвячені  даній  тематиці.  Класні  керівники,
практичний  психолог  надають  батькам  суттєві  рекомендації,  поради,  як
розвивати творчі здібності дитини.

У  закладі  ведеться  відповідна  робота  і  у  фізкультурно-спортивному
напрямку,  про  що  свідчать  результати  участі  Миколаївського  НВК  у
спортивних змаганнях:

Волейбол серед шкіл Миколаївської ОТГ – І місце;
Районні змагання з баскетболу серед хлопців – ІІ місце;
Районні змагання з баскетболу 3Х3(хлопці) – ІІ місце;
Легкоатлетичний крос – 4 місце;
Дитяча військово – спортивна гра «Джура» - 5 місце;
Загальнокомандне місце – 7.
Проаналізувавши стан роботи з обдарованими учнями можна зробити

висновок,  що  дана  робота  у  Миколаївському  НВК  проводиться  на
задовільному  рівні.  Але  для  досягнення  кращого  результату   перед
педагогічним колективом  стоїть ряд завдань, на розв’язання яких необхідно
спрямувати  зусилля  адміністрації  школи,  психологічної  служби,  кожного
педагога, керівника гуртка. Зокрема, це: створення єдиного інформаційного
простору,  програмно-методичного  та  наукового  забезпечення  навчально-
виховного процесу, спрямованого на розвиток інтелектуального та творчого
потенціалу учнів;  вивчення цінного досвіду  досягнень  в  освітній  практиці



щодо роботи з обдарованою молоддю тощо. Необхідно модернізувати методи
роботи  з  обдарованими  учнями,  приділяючи  більше  уваги  індивідуальній
роботі  з учнями,  бо результатом такого підходу до талановитої  дитини та
розвитку її здібностей є успішне складання державної підсумкової атестації
та вступ випускників у вузи на державну форму навчання.

Директор Миколаївського НВК А. Вода



Доповідь
про організацію роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. у

Лікарському НВК
Робота зі здібними та обдарованими дітьми є пріоритетним напрямком у

діяльності педагогічного колективу Лікарського НВК.
Головне завдання закладу у роботі з обдарованими дітьми – їх виявлення

на  ранньому  етапі,  створення  умов  для  подальшого  розвитку  та
самореалізації, популяризація творчих доробків, досягнень учнів, вибір форм
заохочення та забезпечення їх дієвості.

На  основі  здійсненої  діагностики  в  школі  створено  банк  даних
обдарованих дітей, який налічує шість учнів 5-10 класів.

У  Лікарському  НВК  розроблена  та  реалізується  програма
«Обдарованість» (на 2017-2021 н. роки), яка включає:

1. Загальні положення.
2. Мету та основні завдання програми.
3. Основні заходи програми:

- Організація науково-методичного та кадрового забезпечення .
- Система пошуку обдарованих дітей.
- Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей.

4. Планування роботи з обдарованими дітьми.
5. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми.
Система роботи з  обдарованими учнями включає в себе:
1. Організаційно-методичний напрямок;
2. Інтелектуальний потенціал учнів;
3. Матеріально-технічне забезпечення;
4. Робота з батьками.
У  2018-2019  навчального  року  в  Лікарському  НВК  створювались

максимальні  умови для реалізації  творчих здібностей  учнів.  Згідно  плану
роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу,
створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді,
розвитку  її  інтересів,  здібностей  та  природних  обдарувань  у  школі  була
спланована  та  проведена  значна  робота  та  налагоджена  система  роботи  з
обдарованими  учнями,  що  забезпечило  участь  найбільш  обдарованої
учнівської молоді у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,
конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному
рівнях.

За  підсумками  шкільного  туру  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
базових дисциплін для участі в районному етапі було сформовано шкільну
команду у складі 6 учасників. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових дисциплін учні нашого закладу вибороли 15 призових місць:

 6 –  з української мови;
 2 – з фізики;
 2 –  з біології;
 2 – з географії; 
 1 – з англійської мови;



 1 – з історії України;
 1 – з трудового навчання
Цього року майже всі педагоги нашого закладу доклали максимальних

зусиль у підготовці учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових  дисциплін.  Слід  відмітити  якісну  роботу  Усик  О. В.,
Крамаренко Л. О., Яременко М. В., Калантай Є. А., Чала А. В., Сірої Л. П.,
Харченко  О. Л.,  Тютюнник  О. В.,  які  приділяли  велику  увагу  роботі  з
обдарованими учнями у  позаурочний час,  готували школярів  для участі  в
учнівських олімпіадах.

Особливо хотілось би відзначити роботу учителя української мови та
літератури Калантай Євгенії  Анатоліївни та учителя географії  Усик Олени
Володимирівни.  Підготовлені  ними  учні  стали  призерами  ІІІ  етапу
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  української  мови  та  географії
відповідно.

Уже восьмий  рік  поспіль  ми  отримуємо  призові  місця  у  ІІ  етапі  з
географії. Традиційно призерами стали учні з англійської мови, математики,
історії.  Вперше  за  багато  років  отримали  два  призових  місця  з  біології. 
Вперше  учні  нашої  школи  взяли  участь  у  ІІ  етапі  учнівських  олімпіад  з
трудового навчання (учитель Тютюнник О. В.), зайнявши при цьому призове
ІІІ місце.

Найбільше  перемог  у  ІІ  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
базових дисциплін здобули:
- учениця 8 класу Бізюк Мрія – І  місце з географії (учитель Усик О.В.), І
місце з української мови (учитель Калантай Є.А.), ІІ місце з англійської мови
- (учитель Сіра Л.П.), ІІІ місце з біології (учитель Яременко М.В.);
-  учениця  8  класу  Варуха  Аліна  –  ІІ  місце  з  української  мови  (учитель
Калантай Є.А.), І місце з біології (учитель Яременко М.В.);
- учениця 7 класу Жирівська Карина – І місце з української мови (учитель
Калантай  Є.А.),  ІІ  місце  з  фізики  (учитель  Крамаренко  Л.О),  ІІІ  місце  з
трудового навчання;
- учениця 9 класу Лемешенко Анастасія - І місце з української мови (учитель
Калантай Є.А.), ІІІ місце з історії (учитель Харченко О.Л.);
-  учень 7  класу Бєляков  Матвій  -  ІІІ  місце з  фізики (учитель Крамаренко
Л.О.), ІІ місце з математики (учитель Крамаренко Л.О.); 
- учень 9 класу Усик Дмитро - І   місце з географії (учитель Усик О.В.);
Фоменко Діана - І місце з української мови (учитель Калантай Є.А.),

Учениці 9 класу Бізюк Марія та Варуха Аліна стали призерами  ІІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з географії та української мови відповідно.

Аналіз досягнень учасників ІІ та ІІІ етапів олімпіад свідчить, що  учні
мають глибокі знання з основ наук, уміють правильно давати оцінку явищам
і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки. Цього року наші учні
отримали призові місця з усіх дисциплін, у яких брали участь.

У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася кількість учнів,
які  взяли  участь  у  Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі  імені
П.Яцика та  Міжнародному конкурсі з української мови імені Т.Г.Шевченка,



показавши при цьому відмінні результати: шість І місць, три ІІ місця та одне
ІІІ місце.

Останнім  часом  широкої  популярності  й  високої  результативності
набуває участь у Всеукраїнських Інтернет-олімпіадах з основних дисциплін.

Щорічно учні школи беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних
інтерактивних  конкурсах:  «Колосок»,  «Весняний  колосок»,  «Левеня»,
«Кенгуру»,  «Бобер»,  «Сояшник»,  «Гринвіч»,  «Лелека»,  «Геліантус»
«Кришталева сова», «Sunflower». 

Кожен класний керівник закладу також на належному рівні організовує
та  проводить  роботу  з  обдарованими  дітьми.  У  скарбничці  класного
керівника зібрано:

1. Всі нормативні документи щодо організації вищеозначеної роботи;
2. Карти інформаційного банку даних «Обдаровані діти» класу;
3. Пам’ятки вчителям для роботи з обдарованими дітьми;
4. Пам’ятки для батьків «Як виховувати обдаровану дитину» та ін.
Кожен класовод та класний керівник проводить індивідуальні заняття з

обдарованими учнями відповідно до складеного графіка 1 раз на тиждень.
Під час цих занять вчителі залучають учнів до уроків з розвитку логічного
мислення, написання творчих робіт, випуску стіннівок на різні теми. 

Адміністрацією  закладу  упродовж  2018-2019  н.р.  були  відвідані  серії
уроків  з  різних  дисциплін. Мета  відвідування  уроків:  робота  вчителя  із
обдарованою  дитиною.  Аналіз  уроків  засвідчив,  що  більшість учителів
школи звертають увагу на розвиток творчих здібностей учнів, добирають для
здібних учнів завдання творчого, нестандартного характеру, залучають даних
учнів в «помічники» учителю. 

З великим задоволенням учні нашого закладу самостійно організовують
та  проводять  свята,  де  ними  ж  готується  сценарій,  підбираються  актори,
проводяться репетиції. Така форма роботи надзвичайно ефективна: школярі
вчаться  організовувати  свій  час,  спілкуватися  з  однолітками  в  різних
ситуаціях, вирішувати будь-які проблеми спільно з товаришами. 

Для реалізації запитів учнів щодо розвитку обдарувань, нахилів до тієї
чи  іншої  творчої  діяльності  у  2018-2019  навчальному  році  в  Лікарському
НВК  працювало  3  гуртки:  «Креативне  рукоділля»  (2  години),  «Основи
туризму»  (1  година),  «Влучний  стрілець» (1  година).  Результатом  роботи
гуртка  «Креативне  рукоділля»  є  два  І  місця  і  одне  ІІ  місце  у  районному
конкурсі «Український сувенір».

Важливе  місце  в  освітньому  процесі  займає  спортивно-масова
робота. Наші  спортивні  команди  є  постійними  учасниками  різноманітних
спортивних змагань, як зональних, так і районних.  Цього року учні нашої
школи посіли І місце у районній cпартакіаді (ІІ група).

Традиційними  у  школі  стали  предметні  тижні,  до  яких  учні  разом  з
учителями  готуються  ґрунтовно  і  заздалегідь.  Тут  усі  бажаючі  школярі
можуть проявити себе і в ролі організатора, і в ролі учасника заходів. Кожен
тиждень був проведений на належному методичному рівні. 



Питання  щодо  роботи  з  обдарованими  учнями  розглядаються  на
засіданнях педагогічної  ради,  нарадах при директорові  та  на методичному
об’єднанні класних керівників. Зокрема, були розглянуті питання «Система
роботи  з  обдарованими  учнями  в  рамках  реалізації  НУШ»,  «Розвиток
творчих здібностей учнів через поліпшення компетентності педагогів».

Педагогами-організаторами  та  шкільним  бібліотекарем  Забарою І.Г.
проводилися цікаві інтелектуальні вікторини, ігри, змагання, виставки. 

Усі переможці та призери олімпіад,  конкурсів,  турнірів заохочувалися
морально і  матеріально.  Багато  учнів  нагороджені  грамотами,  дипломами,
подяками. Призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з  географії
 та  української  мови  Бізюк Марія  та  Варуха  Аліна  нагородженні  цінними
подарунками  та  путівками  до  табору  «Ровесник».  Навчальні  досягнення
учнів стимулюються нагородженням грамотами та похвальними листами.

Проаналізувавши стан роботи з  обдарованими учнями можна зробити
висновок,  що  дана  робота  у  Лікарському  НВК  проводиться  на  високому
рівні.

Директор Лікарського НВК А. Крамаренко



Доповідь
про організацію роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. у 

СеверинівськійЗОШ І-ІІ ст.
З  метою  виявлення  та  підтримки  обдарованої  учнівської  молоді,

сприяння розвитку її таланту, розумових та творчих здібностей педагогічним
колективом  школи  реалізуються  напрямки  Програми  роботи  «Обдаровані
діти».  У  школі  створені  умови,  необхідні  для  розвитку  обдарованої  та
талановитої учнівської молоді.

У І семестрі 2018-2019 навчальному році оновлено та поповнено банк
даних  обдарованої  учнівської  молоді,  вчителями  оформлені  персональні
особові картки на обдарованих дітей.

На  допомогу  педагогічному  колективу  на  виявлення  нахилів  та
здібностей  учнів  працює  практичний  психолог  Лебедєва  Олена
Олександрівна. Вона проводить консультування, тренінгові заняття з учнями
для стимулювання їх творчого мислення та удосконалення комунікативних
можливостей. Практичним психологом Лебедєвою Оленою Олександрівною
розроблені  методичні  рекомендації  для  вчителів  та  батьків  з  питань
виховання творчої особистості  та  сприяння розвитку творчих здібностей у
дітей.

У І семестрі 2018-2019 навчального року значно розширився діапазон
обраних учнями конкурсів, збільшилась кількість учасників у них, цим самим
школярі  підвищують  свій  інтерес  до  вивчення  окремих  навчальних
дисциплін, а вчителі формують у своїх виконавців прагнення до самопошуку,
самовдосконалення та самореалізації.

І Результативність учнів з української мови та літератури
(вчитель Шищенко Наталія Миколаївна)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1
ІІ етап Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
ім. Т.Шевченка

ІІІ місце Шмакова Д. 5

2
ІІ  етап  Міжнародного  конкурсу
знавців рідної мови ім. П.Яцика

ІІІ місце Шмакова Д. 5

3
І етап літературного конкурсу «Проба 
пера»

заявка
Шмакова Д.
Колодич К.
Приходько Д.

5
5
9

4
Всеукраїнський конкурс «Слово до 
слова» від проекту «На урок»

ІІ місце
ІІІ місце
участь

Приходько Д.
Шмакова Д.
Колодич К.

9
5
5

5
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 
Зима 2018-2019 Українська мова»

участь
Шмакова Д.
Колодич К.
Приходько Д.

5
5
9

6
Різдвяний конкурс «Зимові свята в 
традиціях нашого народу» (онлайн)

заявка Шмакова Д. 5

ІІ Результативність учнів початкового класу (4 клас)
вчитель Панькова Світлана Вікторівна

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас



1
Міжнародний конкурс з української 
мови ім. П.Яцика

ІІ місце Ющук О. 4

2
Предметна інтернет-олімпіада «На 
урок»

диплом
 ІІІ ст.
сертифікат

Ющук О.
Галуха С.
Калініченко М.
Колодич І.
Лучанінова Д.

4

3
Різдвяний конкурс «Зимові свята в 
традиціях нашого народу»

сертифікат

Галуха С.
Калініченко О.
Колодич І.
Лучанінова Д.

4

4
Конкурс до Дня української 
писемності та мови «Слово до слова» 

сертифікат

Галуха С.
Калініченко М.
Колодич І.
Ющук О.

4

5
Всеукраїнський конкурс «Безпечний 
інтернет»

сертифікат

Галуха С.
Калініченко М.
Колодич І.
Лучанінова Д.
Ющук О.

4

ІІІ Результативність учнів з англійської мови
(вчитель Бицан Олена Миколаївна)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1 «Олімпіс 2018» осіння сесія

диплом 
ІІ ст.

Шмакова Д. 5

-//- Мудрий Я. 7
учасник Салій А. 7
учасник Гресь Д. 6
учасник Скрипченко Є. 6
диплом 
І ст.

Гончаренко В. 3

диплом 
ІІ ст 

Ющук О. 4

учасник Куценко А. 3

2
І етап Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови

ІІІ місце Приходько Д. 9

3 Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» 14 учасників
ІV Результативність учнів з географії, біології, основ здоров’я

(вчитель Совенко Маргарита Вікторівна)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 
географії

6 місце Янченко М. 8

2

Всеукраїнська  інтернет-олімпіада  «На
урок»:

- біологія

- географія

диплом 
ІІ ст.
диплом ІІІ 
ст.

Леоненко В.
Андріяш А.
Леоненко В.

6
7
6



3
Міжнародна природознавча гра 
«Геліантус -2018»

6 учасників

4
Міжнародний природничий 
інтерактивний конкурс «Колоосок»

5 учасників

V Результативність учнів з фізичної культури
(вчитель Куценко Роман Леонідович)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1

Районні змагання з вело туризму:
- тріал і крос:

- фігурне водіння велосипеда
- комплексна дистанція

- вело-раллі

І місце
ІІ місце
ІІ місце

ІІІ місце
ІІ місце
ІІІ місце

Матвієнко Є.
Адндріяш М.
Андріяш М.

Чернов Є.
Андріяш М.
Чернов Є.
Андріяш М.

9
8
8

7
8
7
8

2
Районні змагання зі спортивного 
орієнтування

ІІІ місце
ІІІ місце
ІІ місце

Гресь Д.
Салій А.
Мптвіжнко Є.

6
7
9

3
Обласні змагання з техніки 
пішохідного туризму «Меморіал 
пам’яті друзів»

І місце Матвієнко Є. 9

4
Туристичні змагання серед учнів 5-6 
класів

І місце Одарченко В. 6

5 Районні змагання з футболу серед шкіл ІІІ місце команда

6 Районні змагання з шашок
ІІ місце
ІІІ місце

Матвієнко Є.
Леоненко В.

9
6

ІV Результативність учнів з хімії
(вчитель Трофименко Яна Віталіївна)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1
ІІ етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з хімії

8 місце Янченко М. 8

ІV Результативність учнів з математики, фізики
(вчитель Куценко Любов Федорівна)

№ Назва конкурсу Результа-тивність ПІБ Клас

1
Онлайн-олімпіада «На урок» 
(математика)

учасник

Шмакова Д.
Колодич К.
Гресь Д.
Скрипченко Є.
Андріяш А.
Салій А.
Мудрий Я.
Приходько О.

5
5
6
6
7
7
7
7

2
Онлайн-олімпіада «На урок» 
(фізика)

учасник
Одарченко Д.
Приходько Д.

8
9



3 Онлайн-олімпіада «Олімпіс»

диплом 
ІІ ст.
учасник

Шмакова Д.
Скрипченко Є.
Гресь Д.
Андріяш А.
Салій А.
Мудрий Я. 
Чернов Є.

5
6
6
7
7
7
7

4
ІІ етап Всеукраїнської 
олімпіади з математики

5 місце
4 місце

Гресь Д.
Мудрий Я.

6
7

5
Всеукраїнський математичний
конкурс «Кенгуру»

12 учасників

ІV Результативність учнів із зарубіжної літератури
(вчитель Никоненко Юлія Василівна)

№
Назва конкурсу Результа-

тивність
ПІБ Клас

1 Гра зі світової літератури «Sunflower» 9 учасників
Проаналізувавши стан роботи з обдарованими учнями можна зробити

висновок,  що  дана  робота  у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ст.  проводиться  на
задовільному рівні.

Директорр Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. О. Шмакова



Рішення №3 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про  забезпечення  умов  для
підвищення  кваліфікації
педагогічних  працівників,  стан
атестації  педагогічних  кадрів  у
закладах освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради, колегія відзначає: 

У  2019  році  спільною  атестаційною  комісією  відділів  освіти  ОТГ
Сумського району ІІ рівня 47-ми педагогам було присвоєно або підтверджено
кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  категорії»,  із  них  5  педагогів
ЗЗСО  Миколаївської  сільської  ради.  Вчителю  біології,  географії  та  основ
здоров’я  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Совенко  М.  В.  присвоєно  звання
«Старший учитель». Також забезпечено курсову перепідготовку 32 педагогів,
курсову  підготовку  щодо  впровадження  НУШ  –  12  педагогів.  Було
наголошено на вимогах та термінах, затверджених Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Інформацію  «Про  забезпечення  умов  для  підвищення  кваліфікації

педагогічних працівників, стан атестації педагогічних кадрів у закладах освіти»
взяти до відома.

2. Методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради (завідувач Геращенко М. П.):

2.1. Забезпечити методичний супровід організації та проведення атестації
педагогічних  кадрів  закладів  освіти  шляхом  підготовки  методичних
рекомендацій, організації практичних семінарів та надання консультацій.

2.2. Продовжити системну роботу з підвищення педагогічної майстерності,
компетентності  вчителів,  виявлення,  вивчення,  узагальнення та  і  поширення
педагогічного досвіду.

3. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
3.1.  Здійснити  ґрунтовний  аналіз  наявності  у  педагогічних  працівників

сертифікатів про курсову перепідготовку, років та дат їх видачі, сформувати
актуальний перспективний графік курсової перепідготовки, який відповідно до
строків атестації педагогічних працівників повинен передбачати проходження
курсової перепідготовки за мінімум за рік до чергової атестації.

Термін: до 03.09.2019
3.2.  Забезпечити  дотримання  нормативно-правових  документів  щодо

проведення атестації педагогічних працівників, якість оформлення атестаційних



матеріалів та управлінських документів,  дотримуватися відповідних термінів
подачі  інформації  щодо  курсів  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників.

Термін: постійно
3.3.Забезпечити  об'єктивну  комплексну  оцінку  рівня  кваліфікації,

професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення,
критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №4 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про організацію оздоровчої роботи
влітку  2019  р.  у  закладах
дошкільної  освіти  Миколаївської
сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  довідку  директора  КДНЗ  «Веселка»  про
організацію оздоровчої роботи влітку 2019 р. у закладах дошкільної освіти
Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

Проаналізувавши роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду
слід  зазначити,  що   педагогічний  колектив  доклав  багато  зусиль  для
реалізації тих завдань, які були заплановані. Але  наявні рекомендації щодо
удосконалення роботи з трудового, екологічного виховання дошкільників, а
також  питань  щодо  оздоровлення  дітей,  над  якими  необхідно  працювати
педагогічному колективу  протягом оздоровчого періоду.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Довідку «Про організацію оздоровчої роботи влітку 2019 р. у закладах

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради» взяти до відома.
2.  Визнати роботу щодо організації  оздоровлення й відпочинку дітей в

ЗЗСО влітку 2019 року задовільною.
3. Директору КДНЗ «Веселка»:
3.1.  Розглянути  та  обговорити  на  батьківських  зборах  підсумки

оздоровлення дітей улітку 2019 року, провести роз’яснювальну роботу серед
батьків щодо якісної підготовки до оздоровчої кампанії 2020 року.

Термін: до 30.09.2019
3.2.  Провести  необхідну  підготовчу  роботу  щодо створення  найкращих

умов для літнього оздоровлення та відпочинку дітей, незахищених категорій,
охопити 100% дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
влітку 2020 року.

Термін: до 01.06.2020
4.  Контроль  за  виконанням  рішення  колегії  покласти  на  головного

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С.
Термін: червень 2020 р.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Довідка
про організацію оздоровчої роботи влітку 2019 р. у закладах

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради
У літній період навчально-виховний процес перенесено на свіже повітря,

що  надає  змогу  вирішувати  завдання  з  екологічного  виховання,  розвитку
допитливості  та  спостережливості  дошкільників,  розвитку  мислення  та
пізнавальної  активності  дітей,  оздоровлення  дитячого  організму.  Тому  на
літній оздоровчий період були поставлені такі завдання:

1) Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного віку  шляхом
введення  гнучкого  динамічного  режиму,  оптимізації  рухового  режиму,
використання різноманітних засобів та форм загартування.

2) Закріпити та розширити запас набутих  протягом року знань, уявлення
дітей  про  навколишній  світ  і  самих себе  у  процесі   різних  видів  дитячої
діяльності.

3)  Розширити  та  поповнити  розвивальне  середовище  ДНЗ  у
відповідності  до  ліній  розвитку  і  сфер  життєдіяльності  дошкільників  та
вимог безпеки .

У КДНЗ «Веселка» протягом літнього оздоровчого періоду функціонує
одна різновікова група.

Для  організації  роботи  ДНЗ  у  літній  оздоровчий  період  було  видано
наказ від 21.05.2019р. №24/01-11р «Про підготовку та проведення літнього
оздоровчого  періоду  влітку  2019  року»,  проведено  виробничу   нараду
30.05.2019р.  протокол  №4.  В  червні  також  відбулися  загальні  батьківські
збори, на яких розглядалося питання щодо організації оздоровчого періоду
дітей в ДНЗ (протокол №4 від 14.06.2019 року).

Успіх  проведення  оздоровчого  періоду  визначається  насамперед  тим,
наскільки  своєчасно  та  якісно  підготувався  до  нього   колектив  ДНЗ.
Своєчасно  був  проведений  інструктаж  педагогічних  працівників  та
технічного  персоналу  закладу  з  питань  безпеки  життєдіяльності  дітей,
пожежної  безпеки,  охорони  праці.  Заздалегідь   були  проведені  необхідні
роботи  по  підготовці  ігрових  майданчиків  та  приміщень  (перевірено  на
безпечність  обладнання  ігрових  та  фізкультурного  майданчиків;  завезено
пісок,  оновлено  накриття  на  пісочницях  ігрових  майданчиків);  оновлено
обладнання,  іграшки,  атрибути  та  посібники,  необхідні  для  різних  видів
діяльності дітей, враховуючи максимальне перебування їх на вулиці.

Головне в підготовчому періоді – озброїти педагогів інформацією, яка
буде  необхідна  для  повноцінної  виховної  роботи.  Вихователі  отримали
консультації-пам’ятки  з  рекомендаціями  щодо  особливостей  організації
навчально-виховного  процесу  в  літній  період:  «Особливості  планування
освітньої  роботи  в  ЗДО  на  літній  оздоровчий  період»,  «Використання
нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання під час занять та
в  повсякденній  діяльності»,  «Організація  та  методика  проведення  занять
«Здоров’я  та  фізичний  розвиток»  на  свіжому  повітрі»,  «Формування
екологічно-мотиваційної  діяльності  дошкільнят».  Було  проведено  огляд
предметно-розвиваючого середовища, яке буде оточувати дітей влітку.



Вчасно  проведена  роз’яснювальна  робота  з  батьками та  знайомство  з
режимом  роботи  ЗДО  на  літній  період  надала  змогу  збагатити  знання
дорослих з питань літнього відпочинку та оздоровлення дітей:

Оформлені батьківські куточки з матеріалом про літній відпочинок та
оздоровлення  дітей  «Літо  –  період  вітамінів»,  «Використання  природних
факторів у оздоровленні малят», «Обережно – гриби, ягоди!», «Літні вороги»
(оси, комарі, кліщі).

На літній період дошкільний заклад переведено на літній режим роботи:
навчально-виховний  процес  розвантажено,  перевага  надавалася  заняттям
художньо-естетичного, мовленнєвого, еколого-природничого, валеологічного
та фізкультурно – оздоровчого напрямку; забезпечувався  активний руховий
режим дітей протягом дня; посилено роботу щодо проведення фізкультурно –
оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів; раціон харчування дітей
збагачено  вітамінами за рахунок щоденного вживання свіжих фруктів, соків.

Проведення  літнього  оздоровлення   в  нашому  дошкільному  закладі
підпорядковане  окремому   плану  роботи,  яким  передбачено   розв’язання
навчально-виховних  завдань,  що  досягалося   організацією   змістовної
діяльності  дітей. Даний план включає в себе такі структурні підрозділи:

•методична робота з кадрами;
•організаційно-педагогічна робота;
•адміністративно - господарська діяльність;
•вивчення  стану  оздоровлення  та  організації   життєдіяльності  дітей

влітку.
План роботи  на  літній  оздоровчий період   розглянуто,  обговорено  та

затверджено  на  виробничій нараді  (протокол №1 від 07.09.2018р.). 
Літо  –  найкраща  пора,  щоб  розпочати  рішучі  дії  задля  зміцнення

здоров’я дітей, тому  планом визначено  систему фізкультурно-оздоровчих
заходів та заходів щодо загартування  та зміцнення здоров’я дітей протягом
літнього періоду.

Відповідно  до  розроблених  заходів  на  літній  оздоровчий  період  та
блочно-тематичного  планування  вихователям вдається  цікаво  та  змістовно
організувати день. 

Літо  для  наших  малюків  розпочалося  музично-спортивним  святом
присвяченому Дню захисту дітей. 

Влітку батьки прагнуть, аби їхні діти добре відпочили. Окрім поїздки на
море  чи  до  бабусі,  малюків  можна  оздоровити  у  дошкільному  закладі.  У
нашому садочку літньої пори діти частіше бувають на свіжому повітрі,  на
майданчиках. Адже саме тут відбуваються основні оздоровчі моменти.

Тому  діяльність  дошкільного  навчального  закладу  у  літній  період
спрямовується  на  організацію  змістовного,  різноманітного  буття  з  метою
оздоровлення  дітей,  забезпечення  їхнього  активного  відпочинку,
закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального
року знань через різні види дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної.

Аби малюки не  втомлювалися,  вихователі  змінюють  види діяльності:
спочатку – гра,  потім – хороводи.  У спекотну днину діти відпочивають у



затінку  дерев,  купаються  в  басейні.  Найбільш  улюбленим  місцем  є
пісочниця. Колективна творча праця об’єднує, вважають педагоги.

Щоденний ранковий прийом дітей розпочинається з ранкової гімнастики
на свіжому повітрі, що вводить дітей у  загальний ритм життя та створює їм
гарний  настрій.   Перша  половина  дня  присвячувалася    організованій
навчально-пізнавальній, ігровій, фізкультурно – оздоровчій  діяльності дітей.
У літній час значна увага приділяється проведенню на свіжому повітрі ігор  з
піском,  водою,  повітрям.  Вихователями  організовується   праця  дітей  на
квітнику,  городі,  в  саду  по  догляду  за  рослинами.  Літня  пора  сприяє
активнішому  контакту  з  природою  через  екскурсії,  спостереження,
дослідницько – пошукову роботу, проведення народних ігор.        

Проблеми оздоровлення дошкільнят,  зміцнення та збереження їхнього
здоров’я  ніколи  не  втрачають  своєї  актуальності,  тому  в  літній  період
оздоровчо-профілактична  робота  в  дитсадку   спрямована  насамперед  на
охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей,  підвищення
захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності,
звички  до  здорового  способу  життя,  формування  життєво-необхідних
рухових умінь, навичок та фізичних якостей, формування культури здоров’я.
Після денного сну проводились комплекси гігієнічної гімнастики, до складу
якої  входили  загальнорозвиваючі  вправи,  вправи  для  профілактики
плоскостопості та порушень постави. 

Особлива  увага  приділяється  нетрадиційним  формам  оздоровлення
дітей. Це пальчикова гімнастика – 5 хвилин перед полуденком, масажування
долонь – 2-га половина дня,  оздоровчі хвилинки впродовж дня; ходьба по
ребристих  дошках,  масажних  гумових  килимках,  килимках  з  нашитими
ґудзиками, масажних доріжках з каштанів, крупів. 

Систематично проводяться  провітрювання приміщень,  прогулянки на
свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Успіх
всіх загартовуючих заходів (повітряні, сонячні ванни, водні процедури і т.д).
забезпечувався  дотриманням  основних  принципів  загартування:
поступовості,  систематичності  та  врахування  індивідуальних особливостей
кожної дитини. 

Збереження та  зміцнення здоров’я  дітей неможливе  без  валеологічної
освіти  дошкільнят  та  навчання  їх  поводження  у  надзвичайних  ситуаціях.
Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота
педагогічного  колективу  в  літній  період   спрямовується  на  формування  у
дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров’я людини
та  вплив  довкілля  на  його  зміцнення,  формування  практичних  умінь  та
навичок  для  зміцнення  здоров’я  людини,  виховання  у  дітей  інтересу  до
зміцнення свого здоров’я. Ці завдання вирішуються в процесі різних видів
діяльності: заняття, ігрова діяльність, бесіди, екскурсії, наочні форми роботи
тощо.  Враховуючи  актуальність  проблеми,  вихователі  постійно  працюють
над  формуванням культури здоров’я  вихованців,  прищеплюють  розуміння
пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи



здоров’я,  щоб  знання,  уміння  і  навички  перейшли  у  звичні,  необхідні
потреби. 

Ефективність оздоровчої роботи визначається правильно спрямованою
роботою  з  батьками  з  даного  питання.  Під  час  консультацій,  через
оформлення батьківських куточків, папок-пересувок вихователі інформують
родини про  їх  вплив  на  формування  фізичного  здоров’я  дітей.  До  відома
батьків  були  представлені  напрямки  формування  культури  здоров’я  у
дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення
опору  її  організму  до  хвороб  є  повноцінне  харчування.  Організація
харчування дітей в літній період здійснювалась згідно Постанови Кабінету
Міністрів  України  №  1591  від  22.01.2004  року  «Про  затвердження  норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про
організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних санітарних норм та правил. На
літній  період  в   закладі  встановлено  доцільний режим харчування,  наявні
меню-вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені
відповідальні  особи  за  організацію  харчування,  проводився  контроль  за
дотриманням  правил  організації  харчування  з  боку  адміністрації  садочка.
Оплата за харчування становить 40% від загальної вартості.

Директор КДНЗ «Веселка» Н. Білан
 



Рішення №5
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про  підсумки  організації
методичної  роботи  у  закладах
освіти  Миколаївської  сільської
ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідувача  методичного
кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Геращенко  М.  П.  про  підсумки
організації методичної роботи у закладах освіти Миколаївської сільської ради,
колегія відзначає: 

Головною  метою  в  роботі  МК  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  є
науково-методичне  забезпечення  та  інформаційний супровід  педагогічного
процесу,  організація  та  створення  сприятливих  умов  для  розвитку
інтелектуального  потенціалу,  пошуку,  підтримки  і  стимулювання  творчо
обдарованих дітей та молоді.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Визнати  рівень  організації  методичної  роботи  у  закладах  освіти

Миколаївської сільської ради задовільним.
2. Директорам ЗЗСО:
2.1.Сприяти  виробленню  у  педагогів  умінь  і  навичок  самостійної

самоосвітньої  роботи,  роботи  над  індивідуальною  науково-методичною
проблемною  темою  з  метою  постійного  підвищення  своєї  кваліфікації  та
вдосконалення педагогічної майстерності.

Термін: постійно
2.2.Розглядати  на засідання  методичних рад закладів  освіти актуальні

питання сучасної освіти, методики викладання предметів, урізноманітнювати
форми  методичної  роботи  з  молодими  педагогами  через  їх  участь  у
діяльності майстер-класів, психолого-педагогічних семінарів, творчих груп,
педагогічних лабораторій тощо.

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Довідка
про підсумки організації методичної роботи у закладах освіти

Миколаївської сільської ради
Методичний  кабінет  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської

сільської ради у 2019 році працював відповідно до плану роботи методичного
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради  на
2019  рік,  затвердженого  КЗ  СОІППО,  та  згідно  із  угодою про  співпрацю
відділів освіти громад Сумського району та відділу освіти Сумського району.
Продовжувалася  робота  над  методичною  проблемою  «Формування
позитивної  мотивації  учнів  шляхом  впровадження  інноваційних  освітніх
технологій та розвитком ключових компетентностей».

Протягом навчального року було проведено ряд засідань міжшкільних
методичних  об’єднань,  семінарів.  Найбільша  увага   була  зосереджена  на
підвищенні професійної педагогічної майстерності та роботі із забезпечення
наступності  дошкільної  освіти  та  початкової  ланки  загальної  середньої
освіти. Зокрема, з метою розвитку професійної компетентності педагогічних
кадрів організовано 7 семінарів для педагогів Миколаївської сільської ради
(ЗО Миколаївської сільської ради), 2 районні семінари для вчителів географії
і основ здоров’я (Лікарський НВК) та вихователів ЗДО (КДНЗ «Веселка»), 2
засідання  творчої  групи  практичних  психологів  ЗО громади   (ВОМС),   а
також 1 обласний педагогічний колоквіум для педагогів ЗДО та ЗЗСО (КДНЗ
«Веселка»).

Методичний  кабінет  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  ініціював  виїзну  нараду  директорів  закладів  освіти
Миколаївської  сільської  ради  спільно  із  освітянами  Нижньосироватської
сільської  ради  сумського  району  до  закладів  освіти  м.  Тростянець  та
Грунської ОТГ Охтирського району. Захід забезпечив обмін досвідом щодо
комп’ютеризації закладів освіти, участі в різноманітних освітніх проектах та
грантах,  створення  нового  освітнього  середовища,  медіатек,  ресурсних
кімнат,  сучасних  природничо-математичних  класів  та  кабінету  захисту
Вітчизни,  забезпечення  умов для роботи з  дітьми з  особливими освітніми
потребами, створення опорного закладу та ІРЦ.

Протягом  2018-2019  н.  р.  приділяється  увага  роботі  молодих
спеціалістів.  Методичним  кабінетом  відділу  освіти,  молоді  та   спорту
Миколаївської сільської ради проведено засідання школи молодого педагога.
Разом  з  тим,  слід  відзначити,  що  в  закладах  освіти   робота  з  молодими
спеціалістами  ведеться  не  на  належному  рівні.  Керівники  МО  та
адміністрація ЗЗСО не достатньо працюють в напрямку роз’яснень критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
Тому   важливим  завданням  у  наступному  навчальному  році  є  надання
професійної допомоги молодим вчителям. 

Для  забезпечення  систематичного  та  кваліфікованого  керівництва
методичною роботою функціонує методична рада відділу освіти, молоді та
спорту. Методична рада протягом 2018-2019 навчального року координувала
діяльність та визначала зміст роботи міжшкільних МО та методичних рад



закладів освіти громади. Діяльність міжшкільних МО спланована відповідно
до річного плану роботи МК відділу освіти, молоді та спорту та спрямована
на  удосконалення  методичної  підготовки,  фахової  майстерності  вчителя,
удосконалення методики проведення уроку.

У компетенції  методичної  ради  знаходяться  такі  напрямки  діяльності
педагогічного колективу:

 аналіз результативності діяльності методичних підструктур;
 забезпечення профільності навчання;
 організація  роботи  з  підвищення  фахової  майстерності  вчителів,

надання методичної допомоги педагогам;
 вивчення  і  аналіз  стану  викладання,  моніторинг  навчальних

досягнень учнів;
 залучення вчителів до дослідницької діяльності;
 аналіз  результативності  роботи  вчителів  з  обдарованими  дітьми,

підготовка та проведення предметних олімпіад тощо.

На засіданнях методичної  ради розглядалися питання впровадження у
практику роботи ЗО інноваційних педагогічних технологій, питання роботи з
обдарованими  дітьми,  курсової  перепідготовки  й  атестації  вчителів,
аналізувався  стан  викладання  предметів.  Методична  рада  координувала
відкриті уроки вчителів, визначаючи їх методичні завдання.

Протягом  2018-2019  навчального  року  працювало  8  міжшкільних
методичних об’єднань:

1) МО вихователів ЗДО (керівник – Білан Н. І.);
2) МО  вчителів  початкових  класів  та  вихователів  ГПД  (керівник   –

Панькова С. В.);
3) МО учителів-словесників (керівник – Калантай Є. А.);
4) МО вчителів іноземної мови (керівник – Бицан О. М.);
5) МО  вчителів  суспільно-гуманітарних  дисциплін  (керівник   –

Ніколаєнко О. Л.);
6) МО  вчителів  фізики,  математики  та  інформатики  (керівник  –

Куценко Л. Ф.);
7) МО  вчителів  фізичної  культури  та  захисту  Вітчизни  (керівник   –

Куценко Р. Л.);
8) МО вчителів природничого напрямку (керівник – Совенко М. В.).

Також у звітний період працювала творча група практичних психологів
ЗО громади  «Профілактика  насильства  у  шкільному  середовищі»,  до  якої
входили  3  практичні  психологи  ЗЗСО,  1  практичний  психолог  ЗДО,  1
методист із психологічної служби. Результатом роботи 2018-2019 н. р. є  2
публікації  у  ІІ  регіональній  науково-педагогічній  конференції
«Здоров’яспрямована  діяльність  в  сучасному  освітньому  просторі»  та  ІІ
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Інноваційні  технології  в
роботі  практичного  психолога»  (публікації  розміщено  у  відповідних
посібниках).



Методичною радою відділу освіти, молоді та спорту було підведено та
проаналізовано  підсумки  успішності  учнів  ЗЗСО  Миколаївської  сільської
ради у 2018-2019 н. р.:

 Початкові  класи 2 кл.  – 7,9 (якість – 80,8%); 3 кл.  – 8,5 (якість –
86,5%); 4 кл. – 7,5 (якість – 74,1%)

 Українська мова – 6,9 (якість – 55%)
 Українська література – 7,3 (якість – 62,4%)
 Зарубіжна література – 7,6 (якість – 70,1%)
 Фізична культура – 8,9 (якість – 93%)
 Географія – 7,2 (якість – 61%)
 Хімія – 6,4 (якість – 47%)
 Біологія – 7,1 (якість – 57%)
 Природознавство – 7,7 (якість – 57%)
 Основи здоров’я – 8,8 (якість – 88 %)
 Інформатика – 7,5 (якість – 54%)
 Англійська мова – 6,5 (якість – 49%)
 Математика – 7,1 (якість – 51%)
 Алгебра – 6,2 (якість – 41%)
 Геометрія – 6,2 (якість – 42%)
 Фізика – 6,2 (якість – 37%)
 Всесвітня історія – 7,1, (якість – 61%)
 Правознавство – 7,3 (якість – 70%)
 Історія України – 6,8 (якість – 56%)
 Громадянська освіта –7,5 (якість – 71%)

У порівнянні із 2017-2018 н. р. знизився рівень успішності з предметів:
фізична культура – на 0,5 %, біологія – на 0,6 %, природознавство – на 0,6 %.
Підвищився рівень спішності з предмету математика – на 0,6 %.

І, ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
у 2018-2019 навчальному році  проводилися відповідно до  Положення про
Всеукраїнські  учнівські  олімпіади,  турніри,  конкурси  з  навчальних
предметів,  конкурси-захисти  науково-дослідницьких  робіт,  олімпіади  зі
спеціальних  дисциплін  та  конкурси  фахової  майстерності,  затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011
року  №  1099,     зареєстрованого     в    Міністерстві  юстиції  України
17.11.2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і
науки  України  від  02.08.2018  №  849  «Про  проведення  Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  і  турнірів  з  навчальних  предметів  у  2018/2019
навчальному році», наказів Департаменту освіти і науки  Сумської обласної
державної  адміністрації  від  23.08.2018   № 504-ОД  «Про  проведення  І-ІІ
етапів  Всеукраїнських  учнівських   олімпіад  з  навчальних  предметів  у
2018/2019  навчальному  році»,   відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради від 18.10.2018 № 107-ОД «Про проведення IІ



етапу  Всеукраїнських   учнівських   олімпіад  з   навчальних   предметів  у
2018/2019  навчальному році».

Методичним  кабінетом  було  організовано  участь  253-х  учнів  ЗЗСО
Миколаївської сільської ради у І етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів, 43-х учнів – у ІІ етапі та 4-х учнів – у ІІІ етапі.

Результативність участі ЗЗСО Миколаївської сільської ради у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному

році
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Результати  олімпіад  виявили  недостатню  роботу  педагогів
Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  щодо  підготовки  учнів  закладу  до  участі  у
Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з навчальних предметів.

Найкращі  результати  ІІІ  етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з
навчальних  предметів  серед  учнів  ЗЗСО Миколаївської  сільської  ради:  ІІІ
місце  з  української  мови  та  літератури  (Варуха  Аліна,  учениця  8  класу
Лікарського НВК – вчитель Калантай Є. А.) та ІІІ місце з географії (Бізюк
Марія, учениця 8 класу Лікарського НВК – вчитель Усик О. В.).

Учні ЗЗСО громади брали участь у І, ІІ та ІІІ етапах  ХІХ Міжнародного
конкурсу  знавців  української  мови  імені  Петра  Яцика,  ІХ  Міжнародного
мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Високі результати у ІІ
етапі конкурсів показали учні Лікарського НВК – 8 призерів, Миколаївського
НВК – 7 призерів та Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. – 6 призерів. У ІІІ етапі
конкурсів взяли участь відповідно 4 та 3 учні, серед яких призерів не було.

Щороку  серед  учнів  закладів  освіти  Миколаївської  ОТГ  зростає
популярність  Міжнародних  та  Всеукраїнських  конкурсів,  таких  як:
«Кенгуру» - 71 учнів-учасників; «Бобер» - 24 учнів-учасників; «Соняшник» -
64  учні-учасники;  «Колосок»  -  220  учнів-учасників;  «Грінвіч»  -  62  учнів-
учасників; «Геліантус» - 56 учнів-учасників; інтернет-олімпіади з навчальних



предметів - 68 учнів-учасників; «Sunflower» - 42 учні-учасники, «Лелека» - 11
учнів-учасників. У 2018-2019 н. р. варто відзначити результативність участі
учнів Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. у конкурсі «Проба пера». Миколаївський
НВК став переможцем проекту «GoCamp 2019». 

Слід відмітити,  що у березні  2019 року було оголошено підсумки ІХ
Всеукраїнського  конкурсу  на  кращий  веб-сайт  закладу  освіти,  у  якому
Миколаївський НВК посів ІІ місце у номінації «Веб-сайти закладів загальної
середньої освіти (сільські школи та школи селищ міського типу)».

Також досягненням є ІІІ місце КДНЗ «Веселка» в обласному конкурсі на
кращий Інтернет-сайт серед закладів дошкільної освіти у 2019 році. Беручи
участь  вперше,  ЗДО  Миколаївської  сільської  ради  став  третім  серед  25
садочків Сумської області.

У спортивних змаганнях слід відзначити І місце Лікарського НВК та ІІІ
місце Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. у районній спартакіаді. Високі досягнення
має Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. у районних змаганнях із легкої атлетики та
турнірах  туристичного  напрямку,  Миколаївській  НВК  –  у  районних
змаганнях  з  баскетболу  та  районній  дитячій  військово-спортивній  грі
«Джура», Лікарській  НВК  –  у  районних  змаганнях  з  волейболу,
легкоатлетичного  кросу  та  Всеукраїнського  спортивно-масового  заходу
«Олімпійське лелеченя» .  

Підтримка та стимулювання обдарованих учнів, переможців конкурсів,
олімпіад,  спортивних  змагань  відбувається  у  вигляді  нагородження
грамотами, дипломами, цінними подарунками.

У закладах освіти Миколаївської сільської ради здійснювалася атестація
педпрацівників  атестаційною  комісією  І  рівня  відповідно  до  вимог
Положення  про  атестацію  педпрацівників.  У  2019  році  спільною
атестаційною комісією відділів освіти ОТГ Сумського району ІІ рівня 47-ми
педагогам  було  присвоєно  або  підтверджено  кваліфікаційну  категорію
«спеціаліст  вищої  категорії»,  із  них  –  5-ти  педагогам  ЗО  Миколаївської
сільської ради. Вчителю біології, географії та основ здоров’я Северинівської
ЗОШ І-ІІ  ст.  Совенко  М. В.  присвоєно звання  «Старший учитель».  Також
забезпечено курсову перепідготовку 32 педагогів, курсову підготовку щодо
впровадження НУШ – 12 педагогів.

Належна  увага  в  закладах  освіти  приділялася  організації  виховної
роботи.  Наявні  накази  щодо  організації  виховної  роботи,  проблемним
питанням якої визначено «Національно-патріотичне виховання», розроблено
заходи   щодо  організації  національно-патріотичного  виховання.   Вся
відповідальність  за  організацію та  проведення  виховної  роботи  лежить  на
керівниках ЗО. У кожній школі працює методоб`єднання класних керівників. 

Одним з  основних завдань  сучасного  закладу  освіти  є  формування  у
дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів.  Протягом 2018-
2019 навчального року ЗО долучалися до всеукраїнських акцій:

-  «Серце  до  серця»  (проведено  10  заходів,  у  результаті  зібрано  –
5159,80 грн);



- «За  чисте  довкілля»  (висаджено 55  дерев,  10  кущів,  ліквідовано  3
стихійні сміттєзвалища);

- «16 днів проти насильства» (участь у заходах);
- «Ветеран живе поруч» (привітання ветеранів у кожному населеному

пункті громади);
- «Голос крові» (участь у районній та обласній конференціях);
-  «Молодь обирає здоров’я» (робота агідбригад);

та в обласних, районних та шкільних акціях:
- «Подаруй вишиванку дитині» (допомога дітям із зони АТО);
- флешмоб «Голуб миру»;     
- ранкова зарядка «Ми за здоровий спосіб життя»;
- екологічний флешмоб «Прибери та сфотографуй! Зробимо довкілля

чистим».

У  період  з  28.05.2019  по  14.06.2019  у  ЗЗСО  Миколаївської  сільської
ради працювали 3 пришкільні табори відпочинку, серед них один мовний –  з
поглибленим  вивченням  англійської  мови  (табір  «Merry  kids»
Миколаївського НВК):

 табір «Сонечко» Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. (41 учень (на 1 учень
більше у порівн. з 2018 р.)). Начальник табору – І. О. Шатьорна;

 табір «Сонечко» Лікарського НВК (36 учнів (на 14 учнів менше у
порівн. з 2018 р.)). Начальник табору – О. В. Тютюнник;

 мовний  табір  «Merry kids»  Миколаївського  НВК  (50  учнів  (на  10
учнів менше у порівн. з 2018 р.)). Начальник табору – Ю. М. Пилипенко.

Всього  охоплені  відпочинковою  зміною  у  ПТВ  126  учнів  нашої
громади (на 24 учні  менше у порівнянні  з  2018 роком).  Серед них – діти
пільгових категорій у кількості:

 діти із малозабезпечених сімей – 11;
 діти з багатодітних сімей – 18; 
 діти учасника АТО – 11;
 діти, потерпіли в наслідок ЧАЕС – 7;
 діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 5;
 діти з інвалідністю – 2.

Було організовано 2-х разове харчування вартістю 32 грн., з яких 20 грн –
бюджетні кошти. Меню, розроблене на період роботи пришкільних таборів
відпочинку,  відрізнялися  різноманітністю,  збалансованістю,  містило  свіжі
овочі та фрукти.

Розроблений  режим  для  пришкільних  таборів  відповідав  потребам
дитини. Він гармонійно поєднано відпочинок та розваги, хвилини релаксації
та  активних  дій.  Це  сприяло  відпочинку  дітей,  покращенню  їхнього
фізичного та морального здоров’я, згуртуванню учнівського колективу.

Моніторинг охоплення учнів громади
оздоровчою кампанією 2019 року у розрізі ЗЗСО



    
Мета роботи пришкільних таборів: реалізувати право кожної дитини на

повноцінний відпочинок,  забезпечити необхідні умови для змістовного та
безпечного дозвілля дітей, формувати у дітей високий рівень національної
свідомості, почуття патріотизму, особисту відповідальність за долю держави,
виховувати любов до  Батьківщини, повагу до захисників України; сприяти
формуванню навичок здорового способу життя.

Учні  шкіл  громади  їздили  на  екскурсії  до  страусиної  ферми
с. Верхня Сироватка, до кінотеатрів та розважальних центрів м. Суми, брали
участь  у  мобільних  атракціонах,  влаштовували  естафети  та  флешмоби,
проводили ігри-квести,  конкурси,  майстер-класи, вікторини,  міні-концерти,
захищали  проекти  тощо.  Справжнім  святом  для  дітей  став  перегляд
інтерактивної вистави «Руде королівство» родинного театру «Нянькіни». У
планах  виховної  роботи  кожен день  мав  власну  тематику:  День  здоров’я,
День  туриста,  День  спорту,  Олімпійський  день,  День  англійців,  День
бантика, День української кухні, День Піфагорів, День добрих справ, День
творчості,  День  захисту  дітей,  День  права,  День  друзів,  День  літераторів,
День  сміху,  День  краєзнавця,  День пісні,  День  казки,  День танцювальних
ритмів,  День  захисту  тварин,  День  охорони  навколишнього  середовища
тощо.

Пріоритетними  напрямками  роботи  табору  були  оздоровлення,
виховання  і  розвиток  дітей.  Цьому  сприяли  ефективне  використання
природних  ресурсів  (прогулянки  та  фізичні  вправи  на  свіжому  повітрі);
збалансоване  харчування  (наявність  у  раціоні  свіжих  овочів,  фруктів  та
соків);  чітке  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  відпочинку  дітей,
формування  навичок  особистої  гігієни;  належна  організація  фізкультурно-
оздоровчої  роботи (спортивні  змагання,  рухливі ігри,  формування навичок
безпечної поведінки); дотримання режиму дня; різноманітні виховні заходи.

Робота педагогів у пришкільних таборах була направлена на розвиток
творчого  потенціалу  учнів,  розвитку  мовної  компетенції,  організацію
активного і змістовного літнього відпочинку, формування у дітей високого
рівня національної свідомості, виховання позитивної мотивації до здорового
способу  життя.  Різноманітність  форм та  методів  роботи сприяло розвитку
спостережливості  і  творчої самостійності  дітей,  вихованню в них фізичної
витривалості та інтересу до знань, зміцненню здоров’я.



Моніторинг охоплення оздоровчою кампанією
учнів Миколаївської ОТГ за 2018-2019 рр.

Виходячи  з  потреб,  в  Лікарському  НВК  організоване  інклюзивне
навчання.  Педагогічний  колектив  НВК  продовжує  працювати  над  планом
інклюзивного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Основні  питання,  над  якими   працюватиме  відділ освіти,  молоді,
спорту Миколаївської сільської ради  у  наступному  навчальному  році.

1) Забезпечення  якісного  науково-методичного  супроводу
впровадження  нових  Державних  стандартів  початкової,  базової  та  повної
загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах громади.

2) Забезпечення  на  100  %  підручниками  учнів  відповідно  до  нових
Державних стандартів початкової та базової освіти.

3) Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти
педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти
громади шляхом поширення дистанційної освіти.   

4) Посилення  методичної  роботи  з  педагогічними  працівниками
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з
дітьми  5-річного віку.

5) Удосконалення  діяльності  психологічної  служби  через
урізноманітнення  форм  психологічного  супроводу  впровадження  нових
Державних  стандартів  початкової,  базової  та  повної  загальної  середньої
освіти.

6) Охоплення  дітей  різними  формами  позашкільної  освіти,  у  тому
числі, дітей девіантної поведінки, пільгових категорій.

7) Ведення  методичного супроводу організації роботи з обдарованими
учнями у закладах освіти громади.

8) Забезпечення методичного супроводу заходів у закладах освіти щодо
посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

9) Активізація роботи щодо залучення педагогів до участі у конкурсах
педагогічної майстерності.



10) Спрямувати діяльність на поліпшення організації методичної роботи
з  педагогічними  працівниками  громади  та  розвиток  творчої  особистості
вчителя.

11) З  метою  поліпшення  науково-методичного  забезпечення  вчителів
продовжувати  роботу  щодо  створення  картотеки  перспективного
педагогічного  досвіду,  комп’ютерного  банку  інноваційних  технологій  і
передових ідей з досвіду творчих учителів.

12) Забезпечити  вдосконалення  змісту  форм  і  методів  роботи  з
педагогічними та керівними кадрами закладів освіти.

13) Здійснювати  навчально-методичне  забезпечення  діяльності
психологічної служби.

14) Забезпечити  вивчення стану та результатів викладання предметів і
курсів, аналіз організації навчально-виховної роботи в закладах освіти.

15) Проводити моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів.
16) Здійснювати  корекційну  діяльність  за  результатами  державної

атестації навчальних закладів.
Завідувач методичного кабінету ВОМС М. Геращенко



Рішення №6 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про  стан  впровадження  системи
НАССР  у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  Гаврилюк  М.С.,  головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту, яка доповіла про впровадження
системи HACCP в закладах освіти, колегія відзначає:

У всіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської
сільської ради станом на 27.06.2019 створені групи НАССР, які затверджені
відповідними наказами директорів цих установ. 

Відділом освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  для
співпраці  з  Миколаївським  НВК  був  залучений  спеціаліст  з  розробки  та
впровадження системи НАССР – д.в.н., професор СумДУ Касянчук В.В.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1.  Інформацію «Про впровадження системи HACCP в закладах освіти»

взяти до відома.
2.  Керівникам ЗО:
2.1.  Ознайомитися  з  Наказом  Міністерства  аграрної  політики  та

продовольства України від 01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо
розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих
на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

Термін: до 20.09.2019
2.2. Розробити систему НАССР.

Термін: до 20.10.2019

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Рішення №7
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 27 червня 2019 року

 
Про план оптимізації закладів 
освіти Миколаївської сільської 
ради

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради, колегія відзначає:

 Для оптимізації мережі та функціонування ЗЗСО та ЗДО Миколаївської
сільської ради на затвердження колегії подано план заходів:

№ Зміст заходів
Термін

виконання
Виконавці

Прим.

1
Сформувати проект планової мережі класів, 
учнів, дошкільнят  ЗО на 2020-2021 н. р.

До
01.04.20120

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

2
Підготувати прогнозовані показники 
функціонування ЗО на початок 2020-2021 н. р.

До
01.07.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

3
Провести аналіз забезпеченості ЗЗСО 
видатками на заробітну плату

До 10.04,
10.07.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

4
Визначити нову структуру Миколаївського 
НВК Миколаївської сільської ради Сумського
району, як опорного закладу

До 01
06.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
Миколаївськи
й НВК

5

Підготувати та подати на сесію проект 
рішення про реорганізацію Лікарського НВК 
Миколаївської сільської ради Сумського 
району, шляхом пониження ступеню закладу 
до ІІ

До
01.07.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

6

Підготувати та подати на сесію проект 
рішення про реорганізацію Северинівської 
ЗОШ та КДНЗ «Веселка» Миколаївської 
сільської ради Сумського району, шляхом 
створення філії опорно закладу, яка матиме у 
своїй структурі підрозділ, який забезпечує 
здобуття дошкільної освіти

До
01.07.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

7
Повідомити профспілкові організації усіх ЗО 
про можливі зміни в організації освітнього 
процесу, можливе вивільнення працівників

До
01.06.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту

8

Забезпечити використання вивільненого 
приміщення для зміцнення матеріально-
технічної бази закладів та забезпечення 
доступності позашкільної освіти на території 
Миколаївської сільської територіальної 
громади

До
01.09.2020

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту



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

вважає за необхідне:
1. Затвердити  план  оптимізації  закладів  освіти  Миколаївської

сільської ради та забезпечити його виконання.

Термін: до 01.09.2020
2. Забезпечити  виконання  плану  оптимізації  закладів  освіти

Миколаївської сільської ради та забезпечити його виконання.

Термін: до 01.09.2020

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко


