
ЗВІТ
про роботу відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
за 2019 рік

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  (далі  ВОМС)
інформує про розвиток освітньої галузі в Миколаївській ОТГ у 2019 році. 

На  контролі  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  тримається  дотримання  чинного
законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти. Здійсню-
ється управління закладами освіти, підпорядкованими відділу, координується  діяльність
цих закладів, здійснюються заходи з національно-патріотичного виховання як один з голо-
вних напрямків виховної роботи. Організовано навчально-методичне і кадрове забезпече-
ння закладів освіти,  забезпечено своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних праці-
вників. Проведено роботу щодо стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного
віку процесом навчання та виховання.

Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. У 2019 році
заклади освіти громади надають освітні послуги 355 дітям. Освітні послуги, які надають
заклади освіти, повинні бути якісними та відповідати запитам суспільства. Провідну роль
у наданні якісних освітніх послуг відіграє освітнє середовище, у якому перебувають діти.
Освітній простір повинен надихати вчитись, обладнання має бути сучасним, навчально-
методична література цікавою і корисною. У закладі освіти повинно бути безпечно, тепло
і смачно. Все перелічене потребує проведення ремонтних робіт, оновлення матеріально-
технічної бази, поповнення бібліотечних фондів, організації якісного харчування,  високо-
го професіоналізму педагогічних працівників. 

Відповідно  до  ст.  25  Закону  України  «Про  освіту»  засновник  закладу  освіти
повинен забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним
закладу  освіти  на  рівні,  достатньому  для  виконання  вимог  стандартів  освіти  та  лі-
цензійних умов. З урахуванням пріоритетності потреб відділом освіти, молоді та спорту
організовано виконання капітальних і поточних ремонтних робіт, придбання товарів
і послуг.

Одним із  найважливіших завдань у 2019 році було  утеплення Миколаївського
НВК на  суму  1 806,8 тис.грн,  з  яких  1 800,1  тис.грн  –  кошти  державної  субвенції  на
формування інфраструктури ОТГ. За кошти місцевого бюджету були здійснені такі робо-
ти:

- Поточний ремонт покрівель Лікарського НВК- 134,6 тис.грн та Северинівської
ЗОШ – 9,5 тис.грн;

- Гідрохімічне очищення та поточний ремонт систем опалення Миколаївського
НВК – 159,9 тис.грн та Лікарського НВК – 170,0 тис.грн;

- Ремонт каналізації Лікарського НВК- 93,5 тис.грн.;
- Побудова навісу для дров у Северинівській ЗОШ – 52,4 тис.грн;
- Встановлення фільтру і пом’якшувача для води, тумб підлогових з умивальни-

ками в Лікарському НВК, з закупівлею річного запасу таблетованої солі – 61,0
тис.грн;

- Заміна вхідних дверей в КДНЗ «Веселка» - 7,2 тис.грн;
- Заміна 2 вікон в бібліотеці Лікарського НВК – 10,2 тис.грн;
- Ремонт туалетної кімнати в КДНЗ «Веселка» на суму 49,2 тис.грн;
- Збільшення потужності електричних мереж  у  КДНЗ «Веселка» на суму 23,2

тис.грн.



Багато  років  поспіль  існує  проблема  приведення  туалетних  кімнат  закладів
освіти  у  відповідність  до  санітарно-гігієнічних  вимог,  а  саме  -  наявність  окремих
кабінок. Тому в 2019 році у Лікарському та Миколаївському НВК були встановлені туа-
летні кабінки на суму 34,3 тис.грн. А також був проведений ремонт туалетної кімнати в
КДНЗ «Веселка» на суму 49,2 тис.грн. 

Безпека  учнів  беззаперечно  є  першочерговим  завданням.  Приведення  закладів
освіти  громади  у  належний  протипожежний  стан потребує  значних  фінансових  аси-
гнувань та поступовості вирішення. З цією метою у великий обсяг робіт було проведено у
попередньому 2018 році (закупівля вогнегасників, вогнезахисна обробка дерев’яних кон-
струкцій  дахів  усіх  закладів;  роботи  по  демонтажу  панелей  та  лінолеуму  на  шляхах
евакуації; ремонт електропроводки). А в 2019 році було проведено перевірку та перезаряд-
ку  усіх  первинних  засобів  пожежогасіння  у  всіх  закладах  освіти;  навчання  персоналу,
проведено планові/позапланові навчання з евакуації у всіх закладах освіти; складено план
заходів по приведенню закладів освіти у належний протипожежний стан (7,9 тис.грн).

Нова українська школа продовжує позиціонувати нові виклики як для учнів, так
і  для вчителів.  У рамках впровадження  Нової  української  школи для 3 перших класів
громади придбано нові учнівські одномісні парти (28 комплектів), 3 інтерактивні компле-
кси, 9 ноутбуків, 19 планшетів, 3 багатофункціональні пристрої, 3 документ-камери, м’які
та шкільні меблі, сучасні дидактичні матеріали. Придбання було здійснено на суму 606,6
тис.грн: за кошти ДБ – 113,6 тис.грн, залишок освітньої субвенції – 241,8 тис.грн, за ко-
шти МБ – 251,2 ти.грн.

Окрім того, у 2019 році отримано фінансовий ресурс з державного бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти у сумі 110,0 тис.грн (співфінансування
з  місцевого  бюджету  -  12,2  тис.грн).  Кошти  спрямовано  на  придбання 8  моноблоків
Lenovo для Миколаївського НВК з ліцензованим програмним забезпеченням.

З  державного  бюджету  отримано  субвенцію  на  здійснення  підтримки  осіб  з
особливими освітніми потребами у сумі 20,1 тис.грн на проведення корекційних занять
та придбання спеціальних засобів корекції для дітей з ООП. За ці кошти було придбано
для Лікарського НВК дидактичні та розвиваючі ігри і матеріали. Також у Северинівську
ЗОШ для дітей з ООП за кошти МБ було придбано планшет на суму 5,4 тис.грн. 

Піклуючись про рівний доступ до якісної  освіти для дітей з ООП, два заклади
освіти були обладнані пандусами – 26,8 тис.грн, а також були закуплені таблички зі шри-
фтом Брайля – 5,4 тис.грн.

Окрім того, важливим питанням для керівництва громади є допомога дітям-сиро-
там і дітям, позбавленим батьківського піклування, тому у 2019 році за кошти МБ був
закуплений шкільний та спортивний одяг для них на суму 45,0 тис.грн, а також виплачена
одноразова допомога у зв’язку з досягненням повноліття - 3,6 тис.грн.

На  новорічні  свята  усім  дітям  громади  шкільного  та  дошкільного  віку  були
закуплені солодкі подарунки на суму 36,0 тис.грн.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – завдання, яке було, є і
залишається актуальним на наступні роки. У 2019 році були здійснені такі закупівлі за ко-
шти МБ:
 Прилади, обладнання та шкільні меблі для кабінету біології Миколаївського НВК –

364,7 тис.грн;
 Були  здійснені  перші  кроки  для  обладнання  медіатек  у  всіх  закладах  освіти

(закупівля меблів) – 48,6 тис.грн;
 Кожен заклад загальної  середньої  освіти отримав новий спортивний інвентар на

суму 37,0 тис.грн;



 Для  більш  якісного  викладання  предмету  «Захист  Вітчизни»  були  придбані  2
пневматичні гвинтівки для Миколаївського НВК – 5,6 тис.грн;

 У заклади  дошкільної  освіти  були  закуплені  іграшки  та  ігрові  набори  на  суму
58,3 тис.грн, постільну білизну на суму – 9,3 тис.грн; пральну машину – 10,5 тис.-
грн;

 Бібліотечні фонди усіх закладів освіти оновлено дитячими журналами, на підписку
було виділено 12,9 тис.грн;

 Для здійснення  поточних  ремонтів  у  закладах  освіти  були закуплені  господарчі
товари та будівельні матеріали на суму 49,6 тис.грн.

Окрім того, для утримання 3 шкільних автобусів у належному стані було витра-
чено 426,4 тис.грн з  МБ (шини,  акумулятори,  запчастини,  ремонт).  А на дизпаливо та
бензин – 351,7 тис.грн на рік.

Для створення комфортних умов для перебування дітей у закладах освіти за 2019
рік було витрачено 1 065,1 тис.грн на придбання твердого палива (дров та пелетів).

Питання організації харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог
у закладах освіти є надзвичайно важливим серед інших освітянських питань, які доводи-
ться  вирішувати  відділу освіти,  молоді  та  спорту і  керівникам закладів.  На виконання
вимог  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів,  затвердженого
наказом МОЗ України від 24.03.2019 року № 234, відділом освіти, молоді та спорту орга-
нізовано проведення лабораторно-інструментальних досліджень: патогенної мікрофло-
ри обладнання харчоблоків, води питної, санітарно-мікробіологічних досліджень готових
страв, освітлення, повітря.

З метою посилення  контролю за  якістю харчування,  зокрема,  якістю харчових
продуктів,  які  постачаються  до закладів  освіти,  а  також відповідно до Закону України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», у всіх закладах
освіти  розпочато  впровадження  систем  управління  безпечністю  харчової  продукції  за
принципами системи НАССР (система аналізу небезпечних факторів та контролю у кри-
тичних точках). У кожному закладі освіти створено робочі групи по впровадженню си-
стеми  НАССР,  проведено  відповідне  навчання,  підготовлено  документацію,  закуплено
перше необхідне обладнання – на суму 28,5 тис.грн.

Харчування у закладах освіти організовано відповідно до перспективного двоти-
жневого меню, яке в обов’язковому порядку погоджується Сумським районним відділен-
ням Держпродспоживслужби у Сумській області. Директор закладу освіти за власним під-
писом і печаткою установи затверджує меню харчування кожного дня. Медичним праці-
вником закладу щоденно знімаються проби готових страв, які зберігаються у закладі осві-
ти у встановленому порядку та здійснюються записи у журналах встановленого зразка.
Продукти харчування, які не мають супровідних документів, закладом освіти не приймаю-
ться. Держпродспоживслужбою систематично проводяться перевірки харчоблоків закла-
дів освіти, результатом яких є зосередження уваги на потенційно небезпечних критичних
точках, усунення виявлених недоліків.

Пільговим гарячим харчуванням у закладах загальної середньої  освіти охоплено
учнів 1-4 класів (50% на 50%), а безкоштовним (100% за кошти МБ) учнів 1-11 класів з
числа пільгових категорій (діти учасників бойових дій; діти-сироти; діти, позбавлені бать-
ківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзи-
вних класах (групах); діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпечним  сім’ям).  Вартість  харчування  у
школах громади становила 15,00 грн. на день. У закладах дошкільної освіти від  плати за



харчування звільняються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти уча-
сників бойових дій, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпечним  сім’ям).  Вартість  харчування  у
садочках становила 33,00 грн. 

На продукти харчування у 2019 році було витрачено 366,3 тис.грн з місцевого бю-
джету. Також для харчоблоків було придбано посуд для усіх шкіл на суму 25,6 тис.грн,
спецодяг та миючі засоби – 9,5 тис.грн, електром’ясорубку для Лікарського НВК – 16,0
тис.грн, два холодильники для Северинівської ЗОШ та Миколаївського НВК – 18,1 тис.-
грн, кухонні меблі для КДНЗ «Веселка» на суму 13,0 тис.грн.

Таким  чином,  БЮДЖЕТ відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сі-
льської ради у 2019 році складав 21     382,1 тис.грн  . З них:

- Місцевий бюджет – 10 968,9 тис.грн;
- Державна освітня субвенція – 7 664,1 тис.грн;
- Державна дотація – 682 тис.грн;
- Державна субвенція для формування інфраструктури ОТГ – 1 800,1 тис.-

грн;
- Державна субвенція НУШ – 113,6 тис.грн;
- Державна субвенція для підтримки дітей з ООП – 20,1 тис.грн;
- Державна субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти

– 110,0 тис.грн;
- Обласна субвенція на придбання путівок – 23,3 тис.грн.
Результатом роботи закладу освіти – є якісна освіта, що відображається у балах

зовнішнього  незалежного  оцінювання,  державної  підсумкової  атестації,  показниках
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових  дисциплін,  результативністю  участі  у
конкурсах різних рівнів.

Методичним кабінетом ВОМС підготовлено аналіз показників якості освіти.
У 2019 році ЗНО складали 13 випускників Миколаївського НВК. Результати ЗНО

з  трьох  предметів  зараховувалися  випускникам  як  державні  підсумкові  атестації.
Обов’язковими були: українська мова, математика або історія України, третій предмет –

на вибір. Вибір випускників у 2019 році був таким:
- українська мова – 13;
- історія України – 12;
- математика – 2;
- біологія – 4;
- англійська мова – 2;
- географія – 5;
- фізика – 1.  

Явка випускників на ЗНО  – 100%. Серед випускників не зафіксовано запізнень,
відсутності відповідних документів, порушень процедури тестування.

За  наданою  Українським  центром  оцінювання  якості  Усім  13  випускникам
результати зовнішнього незалежного оцінювання були зараховані як результати державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Аналіз результативності  ДПА у формі ЗНО з української  мови та літератури (уч.
Пилипенко Ю.М.) показує, що із 13 учнів:

 на високому рівні  - 0 учнів;
 на достатньому рівні – 3 (23,1%) – за рік – 3 (23,1%);
 на середньому рівні – 5 (38,5%) – за рік – 9 (69,2%);
 на початковому рівні – 5(38,5%) – за рік – 1(7,7%)

Якість знань за ДПА у формі ЗНО складає 23,1%, за рік – 23,1%.



Підтвердили  результати  річного  оцінювання  6  учнів  (46,2  %),  1  учень  (7,7%) 
підвищив на 1 бал,  6 учнів (46,2%)  знизили його ( з них 3 учні на 1 бал, 3 учні на 2 бали).
Оцінки  початкового  рівня  отримали  Котенко  Артем,  Пащенко  Богдан,  Прокопенко
Владислав, Самотой Максим, Цибульняк Антон. Якість знань залишилася незмінною.

З історії України (учитель Ніколаєнко О.Л.) ДПА здавало 12 учнів:
 на високому рівні – 1 (8,3%) - за рік  1 (8,3%);
 на достатньому рівні – 3  (25%) – за рік було 2 (16,7%);
 на середньому рівні – 8 (66,7%) – за рік було 9 (75%);
 на початковому рівні – 0 – за рік -0.
Якість знань ДПА з історії України у формі ЗНО складає 33,3%, за рік – 25%. Якість

знань підвищилась на 8,3%. 6 учнів (50%) підтвердили результати річного оцінювання, 4
учні (33,3%) – знизили на 1 бал ,  2 учні (16,6%)- підвищили.

З математики (учитель Макарець О.В.) ДПА здавало 2 учні, які показали результат
початкового рівня.). 2 учні (100%) знизили результати річного оцінювання на 1 бал і з
середнього рівня перейшли на початковий. Якість знань 0% залишилася незмінною.

З біології (учитель Кондратенко Л.В.) здавало ДПА 4 учні:
 на високому рівні – не було – 1 (25%);
 на достатньому рівні – 3 (75%) – за рік було 2 (50%);
 на середньому рівні – 1 (25%) – за рік було 1 (25%).

Якість  знань  за  ДПА  у  формі  ЗНО  складає  75%,  за  рік  –  75%. 1  учень  (25%) 
підвищив результат річного оцінювання на 1 бал, 3 учні (75%) – знизили його ( 2 учні
знизили на 2 бали, 1 учень -  на 1 бал). Якість знань 75% залишилася незмінною.

З англійської мови (учитель Вода А.О.) ДПА складали 2 учні:
 на високому рівні  – 0 – за рік - 0;
 на достатньому рівні – 0  – за рік – 1 (50%);
 на середньому рівні – 1 (50%) – за рік – 1 (50%);
 на початковому рівні – 1 (50%) – за рік – 0.

Якість знань за ДПА у формі ЗНО складає 0%, за рік – 50%. Якість знань знизилась
на 50%. 2 учні (100%)  знизали результати річного оцінювання. Розбіжність складає 4 бали
у Котенка Романа і 3 бали у Папуші Аліни, що говорить про необ’єктивність оцінювання
навчальних досягнень учнів.

З географії (учитель Кондратенко Л.В. ) здавало ДПА 5 учнів:
 на високому рівні – не було – за рік – 0%;
 на достатньому рівні – 0 ( – за рік - 1 (20%);
 на середньому рівні – 5 (100%) – за рік - 4 (80%).

Якість  знань  за  ДПА  у  формі  ЗНО  складає  0%,  за  рік  –  20%.1  учень  (20%)
підтвердив результат річного оцінювання, 1 учень (20%) підвищив результат, 3 учні (60%)
знизили результат річного оцінювання на 1 бал. Якість знань знизилась на 20%.

З фізики (учитель Макарець О.В. ) ДПА складав 1 учень:
 на середньому рівні – 1 (100%) – за рік – 1 (100%).

Якість знань за ДПА у формі ЗНО складає 0%, за рік – 0%. Учень (100%) підтвердив
результат річного оцінювання.



Результати  ЗНО  з  навчальних  предметів,  які  учні  складали  у  2019  році,
відображено в таблиці. 

 
Назва

предмета

Усього
взяли
участ

ь

% учасників, які отримали відповідний результат 
за шкалою 100-200 балів

не
подолали

 поріг

[100;120
)

[120;14
0)

[140;16
0)

[160;18
0)

[180;200]

Українська мова
та література

13 30,8 15,4 23,1 30,8 7,7 0

Математика 3 66,7 0 33,3 0 0 0

Історія України 12 25 25 8,3 16,7 8,3 0

Фізика 1 100 0 0 0 0 0

Біологія 4 0 25 0 50 25 0

Географія 6 16,7 66,6 0 0 0 16,7

Англійська мова 5 40 40 0 20 0 0

З української мови та літератури (учитель Пилипенко Ю.М.)  4 учні (30,8%) не
подолали поріг «склав/не склав». 175 балів набрала учениця Літвінова Єлизавета, і це є
найвищий показник з української мови та літератури. 

З математики (учитель Макарець О.В.) 2 учні (66,7%) не подолали поріг «склав/не
склав». Найвищий показник з математики – лише 122 бали (Прокопенко Руслан).

З  історії  України  (учитель  Ніколаєнко  О.Л.)  4  учні  (25%)  не  подолали  поріг
«склав/не склав». Найвищий показник  – 161 бал (Літвінова  Єлизавета). 

З  фізики (учитель  Макарець  О.В.)  1  учень (100%) не  подолав поріг  «склав/не
склав». 

З біології  (учитель Кондратенко Л.В.) усі учні   подолали поріг «склав/не склав».
Найвищий показник  – 165 балів (Літвінова  Єлизавета). 

З  географії  (учитель  Кондратенко  Л.В.)  1  учень  (16,7%)  не    подолав  поріг
«склав/не  склав».  Найвищий  показник  з  усіх  результатів  ЗНО  2019  року  –  182  бала
(Котенко Роман). 

З англійської мови  (учитель Вода А.О.)  2 учні (40%) не    подолали поріг «склав/
не склав». Найвищий показник  – 157 балів (Літвінова Єлизавета).

Отже, результати ЗНО 2019 року виявили  найкращу підготовку учнів з біології,
де  усі  учні  подолали пороговий бал (учитель  Кондратенко  Л.В.). Найгірша підготовка 
учнів  з  фізики  та  математики  (учитель  Макарець О.В.),  де  найбільші  відсотки
неподоланого порогу «склав/не склав» 100% і 66,7% відповідно.

Окремо варто відзначити роботу методичного кабінету ВОМС.
У 2019 році  до  складу  методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради входили: завідувач методичним кабінетом (1 ст.), методист з
психологічної служби (0,5 ст.), методист з фізичного виховання (0,25 ст.) та 8 керівників
МО. Він є структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту і здійснює методичне
забезпечення  системи  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти;  організовує  науково-
методичну роботу, підвищує кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників
закладів загальної середньої та дошкільної освіти  і сприяє розвитку творчої ініціативи
педагогів.

Відповідно  до  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  на  2019  рік  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  5  семінарів  для  педагогів
Миколаївської сільської ради (ЗО Миколаївської сільської ради), 2 районні семінари для
вчителів географії і основ здоров’я (Лікарський НВК) та вчителів фізичної культури
(Северинівська ЗОШ І-ІІ ст.),  2 засідання творчої групи практичних психологів ЗО
громади  (ВОМС),  а також 1 обласний педагогічний колоквіум для педагогів ЗДО та
ЗЗСО (КДНЗ «Веселка»).

30.01.2019  на  базі  КДНЗ  «Веселка»  с.  Северинівка  було  проведено  обласний
педагогічний колоквіум «Забезпечення процесу наступності закладу дошкільної освіти та
початкової школи в умовах реформування освіти» для педагогічних працівників відділів
освіти, які опікуються дошкільною та початковою освітою; учителів початкових класів,
вихователів закладів дошкільної освіти Бездрицької, Миколаївської, Нижньосироватської,
Хотінської,  Степанівської,  Верхньосироватської  об’єднаних  територіальних  громад
Сумського  району. Даний  захід  було  спрямовано  на  визначення  шляхів  забезпечення
наступності дошкільної та початкової освіти в умовах реформування освіти та ефективної
співпраці закладів дошкільної освіти і закладів загальної середньої освіти.

18.02.2019 на  базі  Северинівської  ЗОШ І-ІІ  ст.  відбувся  семінар  «Формування
ключових життєвих компетентностей учнів засобами шкільної географічної освіти» для
вчителів  географії  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради.
Протягом  заходу  вивчався  передовий  педагогічний  досвід  формування  ключових
життєвих  компетентностей  на  уроках   географії  шляхом  упровадження  інноваційних
технологій навчання. 

21.02.2019 на базі Миколаївського НВК було проведено семінар-практикум для
вчителів  української  мови та  літератури  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради.
Учасники  семінару-практикуму  відвідали  відкриті  уроки  української  мови
«Узагальнювальні  слова  в  реченнях  з  однорідними  членами.  Двокрапка,  тире  при
узагальнювальних словах» (8 кл.)  та  «Написання -н-  і  -нн-  у прикметниках» (6 кл.),  а
також потренуватися у створенні ментальних карт.

26.02.2019  на  базі  Лікарського  НВК  відбувся  семінар  «Елементи
здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі» для вчителів географії та предмету
«Основи здоров’я» закладів освіти Сумського р-ну та громад Сумського р-ну. Семінар був
насичений  різними  формами  роботи:  урок  географії  у  7  класі  «Тектонічна  будова  та
рельєф Євразії», виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я», ранкова зустріч у 1 класі,
тренінг «Ми і наше здоров’я» та практичні вправи зорової та дихальної гімнастики. 

12.03.2019  на  базі  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  відбувся  семінар  для  вчителів
математики  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради.  На  заході  обговорювалися
актуальні  питання  викладання  начальних  предметів,  проаналізовано  форми  контролю
знань учнів на уроках математики і відвідано відкритий урок у 7 класі «Лінійна функція, її
графік та властивості».

06.03.2019 на базі Миколаївського НВК відбувся семінар для учителів математики
«Формування  ключових  компетентностей  на  уроках  математики». За допомогою
відеороликів  було  продемонстровано  компетентнісний  підхід  на  уроках  математики,
проведено майстер-клас. 

28.11.2019  року  на  базі  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  відбувся  семінар
«Впровадження інноваційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури»
для вчителів фізичної культури закладів освіти Сумського району та громад Сумського
району. Під час заходу проведено майстер-клас із використання ІКТ-технологій на уроках
фізичної  культури,  ознайомлено із  новими видами спорту,  а відкритий урок «Розвиток
фізичної  активності  учнів  молодших  класів  засобами  флорболу»  показав  можливості
зацікавлення учнів новим видом спорту.



18.12.2019 на базі Лікарського НВК відбувся семінар «Вплив рухової діяльності
на емоційний стан дітей в урочний та позаурочний час» для вчителів музичного мистецтва
закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради.  Під  час  заходу  було  ознайомлено  із
традиційними та  інноваційними підходами до організації  руханок для активізації  обох
півкуль головного мозку. 

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  Тростянецької  та  Грунської  ОТГ.  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  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  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.

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  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
закладів  освіти  громади  «Профілактика  насильства  у  шкільному  середовищі»,  до  якої
входили  3  практичні  психологи  ЗЗСО,  1  практичний  психолог  ЗДО,  1  методист  із
психологічної  служби.  Результатом  роботи  2019  р.  є   2  публікації  «Попередження
виникнення  насильства  у  шкільному  середовищі»  та  «Стоп  агресії  та  насильству»
(публікації  розміщено  у  відповідних  посібниках  ІІ  регіональної  науково-педагогічної
конференції  «Здоров’яспрямована  діяльність  в  сучасному  освітньому  просторі»  та  ІІ



Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в  роботі
практичного психолога»).

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
2019-2020  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 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів  з  навчальних  предметів  у  2019/2020 навчальному році»,  наказу Департаменту
освіти і науки  Сумської обласної державної адміністрації від 01.10.2019  № 596-ОД  «Про
проведення  І-ІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів  у
2019/2020  навчальному  році»,  наказів  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  від  07.10.2019  №  164-ОД  «Про  проведення  I  етапу  Всеукраїнських
учнівських  олімпіад   з  навчальних   предметів  у  2019-2020  навчальному  роцi»  та  від
21.10.2020 № 177-ОД «Про проведення  IІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських олімпіад  з
навчальних  предметів у 2019/2020  навчальному році».



Методичним кабінетом було організовано участь 319-х учнів ЗЗСО Миколаївської
сільської ради у І етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з навчальних предметів, 50-х
учнів – у ІІ етапі та 3-х учнів – у ІІІ етапі.

Результативність участі ЗЗСО Миколаївської сільської ради у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів 

у 2019/2020 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.

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

Учні ЗЗСО громади брали участь у І, ІІ та ІІІ етапах  ХХ Міжнародного конкурсу
знавців  української  мови  імені  Петра  Яцика,  Х  Міжнародного  мовно-літературного
конкурсу імені  Тараса Шевченка.  Високі  результати у ІІ  етапі  конкурсів показали учні
Лікарського НВК – 7 призерів, Миколаївського НВК – 1 призер (на 6 менше у порівнянні
із 2018 р.) та Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. – 0 призерів. У ІІІ етапі конкурсів взяла участь
одна учениця Лікарського НВК. Це показує 

Щороку  серед  учнів  закладів  освіти  Миколаївської  ОТГ  зростає  популярність
Міжнародних  та  Всеукраїнських  конкурсів,  таких  як:  «Кенгуру»  -  55  учнів-учасників;
«Бобер» -  20 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 2019 н. р. варто відзначити результативність участі учнів
Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. у конкурсі «Проба пера» (два призери). Миколаївський НВК
став переможцем проекту «GoCamp 2019». 

Слід  зауважити,  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  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
протягом 2019 року забезпечено курсову перепідготовку  36-ти педагогів.

Належна  увага  в  закладах  освіти  приділялася  організації  виховної  роботи,
зокрема  національно-патріотичного,  правового,  превентивного,  громадянського,
екологічного,  духовно-морального  напрямків.  У  кожній  школі  працює  методичне
об’єднання  класних  керівників,  є  волонтерські  загони,  ради  профілактики  закладу,
організовано  учнівське  самоврядування  тощо.  Але є  і  проблеми в організації  виховної
роботи. Важливими формами роботи з учнями є козацько-лицарських традиції. У закладах
слід активізувати роботу щодо участі учнів у Всеукраїнській військово-патріотичній грі
«Сокіл»,  «Джура».  Велике  значення  в  національно-патріотичному  вихованні  має
екскурсійна  діяльність,  ознайомлення  з  місцями  бойової  слави  українського  народу,
пам’ятниками визначним діячам. З метою вивчення історичного минулого рідного краю,
традицій та звичаїв учні відвідують театри, музеї, сільські краєзнавчі музеї. Але вагомим
складовим  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  є  шкільні
музеї  та  музейні  експозиції.  У  закладах  освіти  ОТГ  працюють  музейні  експозиції  та
музейні  кімнати,  у яких доопрацювання потребують оформлення та естетичний вигляд
експонатів. У закладах освіти не на належному рівні забезпечується трудове виховання,
яке  має  формувати  творче  ставлення  учнів  до  праці.  Також  позакласною  освітою  не
охоплено усі потреби сучасної молоді.

Одним  з  основних  завдань  сучасного  закладу  освіти  є  формування  у  дітей
загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів.  Протягом 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 сміттє-

звалища);
- «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».

Позашкільна  освіта,  як  складова  системи  безперервної  освіти,  визначеної
Конституцією  України,  Законами  України  “Про  освіту”,  “Про  позашкільну  освіту”,
спрямована  на  розвиток  здібностей  та  обдарувань  вихованців  і  учнів,  задоволення  їх
інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.  Питання надання дітям

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Миколаївської сільської територіальної громади позашкільної освіти  вирішено ще у 2017
році  шляхом  укладання  угоди  з  закладами  позашкільної  освіти  Сумського  району  та
відшкодування за рахунок місцевого бюджету роботи гуртків, що працюють у закладах
загальної  середньої  освіти.  У  2019  році  співпрацю  було  продовжено,  про  що  було
укладено відповідну угоду. 

Усього на території громади у 2019 р. працювало 3 гуртки закладів позашкільної
освіти, у яких виховується 55 дітей: 

- велосипедний туризм;
- -пішохідний туризм;
- Користувач ПК.

Для надання  більш широкого спектру  освітніх  послуг  в  позаурочний час  було
розширено мережу шкільних гуртків. У 2019 році діяло 17 шкільних гуртків, у яких брали
участь 192 учні.

З метою якісного проведення  оздоровчої кампанії     у 2019 році на базі закладів
освіти  було  організовано  роботу  пришкільних  таборів  з  денним  перебуванням  дітей
відповідно  до  затвердженої  мережі.  У  Миколаївській  ОТГ  у  період  з  28.05.2019  по
14.06.2019 працювали 3 пришкільні табори відпочинку (далі ПТВ):
 табір «Сонечко» Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. (41 учень);
 табір «Сонечко» Лікарського НВК (36 учнів);
 мовний табір «Merry kids» Миколаївського НВК (поглиблене вивчення англійської

мови) (50 учнів).
Усього  послугами  відпочинку  було  охоплено  127  дітей  шкільного  віку,  що

становить 53,3% від їх загальної кількості.
З метою організованого початку оздоровчої кампанії на базі відділу освіти, молоді

та спорту Миколаївської сільської ради 10 травня відбувся  семінар-навчання з відповід-
альними за організацію харчування у пришкільних таборах відпочинку нашої громади. До
заходу  приєдналися  працівники  шкільних  харчоблоків  Верхньосироватської  сільської
ради, Хотінської селищної ради, Степанівської селищної ради, Бездрицької сільської ради,
Нижньосироватської  сільської  ради. Запрошені  представники  Держпродспоживслужби
Сумського району наголосили на вимогах, нормах та особливостях організації харчування
у пришкільних таборах відпочинку. Начальником відділу освіти, молоді та спорту було
проаналізовано вимоги до ведення ділової документації в пришкільних таборах відпочи-
нку, ознайомлено з нормативно-правовою базою. Даний захід мав на меті підкреслити ва-
жливість літньої оздоровчої кампанії та підготовки змістовного дозвілля у пришкільних
таборах.

Керівниками  закладів  освіти  здійснено  комплектацію  штату  працівників,
підготовлено  відповідну документацію для належного функціонування  таборів.  У ПТВ
підписано акти прийомки закладів,  отримано дозволи Сумського районного управління
ГУ Держпродспоживслужби у Сумській області.

Педагоги ретельно підготувались до відкриття таборів: оформили приміщення для
загонів та ігрові кімнати, склали плани цікавих програм для загонів з національно-патріо-
тичного виховання, організували роботу мовних загонів з вивчення англійської мови. Ця
зміна була насичена фізкультурно-оздоровчими, культурно-масовими заходами.  Учні на-
ших шкіл їздили на екскурсії до страусиної ферми с. В. Сироватка, до кінотеатрів та роз-
важальних центрів м. Суми, брали участь у мобільних атракціонах, влаштовували естафе-
ти  та  флешмоби,  проводили  ігри-квести,  конкурси,  майстер-класи,  вікторини,  міні-
концерти,  захищали  проекти  тощо. Справжнім  святом  для  дітей  став  перегляд  інтер-
активної вистави «Руде королівство» родинного театру «Нянькіни».

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. 

В цілому протягом відпочинкової зміни було проведено для дітей 15 тематичних
заходів: майстер-класи, спортивні змагання, конкурс-виставку поробок, квести, конкурси
буклетів, малюнків, фестиваль дитячої творчості тощо.

Виховна  робота  у  пришкільних  таборах  відпочинку  відповідала  планам
пришкільних  таборів  відпочинку  (далі  –  ПТВ)  та  можливостям  закладів  освіти
(матеріальним, фінансовим, творчим). У першу чергу були враховані традиції проведення
оздоровчої кампанії, рівень підготовки педагогів, бажання та інтереси дітей та батьків. До
Дня захисту дітей 1 червня педагогами КДНЗ «Веселка» було організоване спільне свято
для дітей та батьків, до яких приєдналися діти Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. та Лікарського
НВК.  Учні  7  класу  Миколаївського  НВК  взяли  участь  в  обласному  святі,  а  також  в
флешмобі, де познайомилися з безліччю цікавих професій. Можливо для деяких учнів це
стане поштовхом для вибору професії. 

Робота педагогів у пришкільних таборах була направлена на розвиток творчого
потенціалу учнів, розвитку мовної компетенції, організацію активного і змістовного літ-
нього відпочинку, формування у дітей високого рівня національної свідомості, виховання
позитивної мотивації до здорового способу життя.

Особливу увагу в закладах оздоровлення та відпочинку приділено забезпеченню
безпеки життя і  здоров’я дітей.  Так, до основного плану роботи таборів  включено ряд
заходів з безпеки життєдіяльності, видано відповідні накази, розроблено цикл інструкцій з
охорони праці, безпеки життєдіяльності. Протягом періоду роботи ПТВ у закладах були
обладнані  тимчасово  пристосовані  ізолятори.  У  ПТВ  працювали  медичні  сестри,
медикаментами ПТВ були забезпечені згідно переліку.

Підсумки літнього відпочинку, зайнятості, оздоровлення дітей були розглянуті на
нараді керівників закладів освіти та засіданнях педагогічних рад у черні та в кінці серпня
2019 року.

Традиційно,  значна  увага  приділяється  відпочинку  та  оздоровленню  дітей
пільгових  категорій.  У  таборах  відпочинку,  організованих  при  закладах  освіти
Миколаївської  сільської  ради,  послугами  відпочинку  було  охоплено  89  дітей  різних
пільгових категорій (55,3% від загальної кількості дітей пільгових категорій). Із них:

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 6
 діти з інвалідністю – 2
 дітям,  взяті  на  облік  службами  у  справах  дітей  як  такі,  що  перебувають  у

складних життєвих обставинах – 1
 діти з багатодітних сімей – 16
 діти з малозабезпечених сімей – 15
 дітям осіб,  визнаних  учасниками бойових  дій  відповідно  до  пункту 19  частини

першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” – 13

 діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 2
 діти, які перебувають на диспансерному обліку – 1
 талановитим та обдарованим дітям – 11
 діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7
 діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 15

Крім того,  20 дітей пільгових категорій отримали послуги оздоровлення та
відпочинку у  приміських  таборах.  Так,  2  дитини  оздоровлювалися  у  ДОТ «Універ»
Сумського державного університету,  10 дітей – у ДПОЗ СТ «Ровесник» Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 7 дітей – ДТВ «Космос» ППО



НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Також за кошти обласного бюджету у грудні
у ДПОЗ СТ «Ровесник» була оздоровлена 1 дитина, позбавлена батьківського піклування.

Організація  харчування  дітей  проводилась  відповідно  до  «Порядку  організації
харчування  дітей  в  навчальних  та  оздоровчих  закладах»,  затвердженого  наказом
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. №
242/329. Директори закладів та начальники таборів забезпечили дотримання санітарних
норм  та  організацію  повноцінного  харчування  дітей  відповідно  до  встановлених
фізіологічних  та  натуральних  норм  харчування.  Медичний  огляд  пройдений  у  всіх
працівників, а також усі, залучені до роботи ПТВ, мали допуск до роботи. З працівниками
було проведено лекцію з профілактиці ГКІ та ГРВІ. Двотижневе меню було погоджено
Сумським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужбі у Сумській області. Раціон
харчування дітей включав продукти багаті на вітаміни. 

Середня вартість харчування у таборах відпочинку склала –  32,00 гривень на
дитину, з них 20,00 грн.- з місцевого бюджету (60%); 12,00 грн. – батьківська плата (40%).

Для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  з
малозабезпечених  сімей,  дітей  учасників  АТО харчування  було організовано  за  кошти
місцевого бюджету у розрахунку 30 грн. на 1 дитину в день.

Отже, на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2019 року відділом осві-
ти, молоді та спорту використано 157,8 тис. грн.:
 з обласного бюджету – 23,3 тис.грн.;
 з місцевого бюджету – 134,5 тис.грн.

Заходи з  оздоровлення,  відпочинку,  зайнятості  дітей,  учнівської  молоді  влітку
2019  року  Миколаївської  сільської  ради  об'єднаної  територіальної  громади  виконані
відповідно до плану у повному обсязі. Проведення оздоровчої кампанії дітей у 2019 році
висвітлено  на  сайті  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-
vidpochynku/ та сайтах закладів освіти та в мережі Фейсбук.

Окремим пріоритетним напрямком роботи ВОМС є розвиток спорту в громаді. 
Відповідно  до  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської

сільської ради Сумського району  протягом 2019 року в громаді було проведено такі
заходи: 

ІІ тур Чемпіонату з волейболу між командами Миколаївської сільської ради
Змагання з волейболу серед учнів 5-9 класів
Змагання між командами закладів освіти громади «Шкільна волейбольна ліга України»
Змагання з волейболу між дівчатами
Змагання з волейболу серед дівчат між командами ІІ групи у залік районної спартакіади.
Змагання з волейболу між жіночими командами населених пунктів громади - с. Северинівка та с.
Миколаївка, присвячені Міжнародному жіночому дню
Фінальні  змагання  Чемпіонату  з  волейболу  між  чоловічими  командами  населених  пунктів
громади
Змагання з малюкболу серед учнів 3-4 класів, присвячені Дню здоров’я 
Турнір  з  футболу,  присвячений Дню пам'яті  та  примирення,  Дню перемоги  над нацизмом у
Другій світовій війні та 74-ї річниці вигнання нацистів з України
Товариська зустріч двох футбольних команд:  «Колос» (с. Северинівка)  та команду учасників
АТО «Ураган» (м. Суми)
Загальношкільний захід у рамках Олімпійського тижня та з нагоди Дня фізичної культури та
спорту
Олімпійський тиждень та Олімпійський урок.
Олімпійський урок
День туриста - традиційний спортивно-масовий захід у Миколаївському НВК
Загальношкільний захід, присвячений Міжнародному Дню Туризму

https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-vidpochynku/
https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-vidpochynku/


Першість  з  футболу  серед  дитячих  команд  Миколаївської  сільської  ради,  присвячена  Дню
захисника України
Першість  з  футболу  серед  дорослих  команд  Миколаївської  сільської  ради,  присвячена  Дню
захисника України
Районний семінар учителів фізичної культури на тему «Впровадження інноваційних методів та
засобів навчання на уроках фізичної культури»
Чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд населених пунктів Миколаївської сільської ради
(18+)

Окрім  організації  місцевих  спортивних  змагань,  учнівські  команди  закладів
освіти та спортивна молодь громади узяли участь у таких заходах області й району:

Відкрита Першість Білопільського Центру дитячої та юнацької творчості зі скелелазіння
Районний туристичний збір-привал для учнів 5-7 класів
ІІІ етап Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування
Районний  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура»)
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 9-11 класів
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 5-8 класів
Чемпіонат Сумського району з велосипедного туризму
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 5-6 класів, присвячений
Міжнародному Дню Туризму та з нагоди Дня позашкільника
І та ІІ етапи Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування 
Районний туристичний збір-привал для учнів 6-8 класів
Районний семінар учителів фізичної культури 
Зональні змагання з волейболу серед команд юнаків (заклади освіти)
Районні змагання "Олімпійське лелеченя" між командами ІІ групи
Зональний етап обласного чемпіонату з баскетболу 3х3 
Зональні змагання з баскетболу серед дівчат 
Районні змагання з легкої атлетики
Районні змагання з легкоатлетичного чотириборства
Підсумки  XXVII  районних  спортивних  ігор  школярів  (підсумковий  залік  спартакіади
Сумського району) у 2018-2019 році
Зональні змагання "Козацький гарт"
Фінальний  етап  районного  фізкультурно-оздоровчого  національно-патріотичного
фестивалю школярів «Козацький гарт»
Районний семінар учителів фізичної культури на тему: «Особливості викладання модулю
«Баскетбол». Специфіка суддівства гри в баскетбол. Зміни в правилах».
Районні змагання з шахів та шашок
Зональні районні змагання з волейболу серед чоловіків
Першість Сумського району з шахів, шашок та настільного тенісу
Районні змагання з волейболу серед ветеранів 45+
Зональні (для І групи) та фінальні змагання (для ІІ групи) з баскетболу
Фінальні змагання з баскетболу для юнаків
Чемпіонат Сумської області з велосипедного туризму 
Чемпіонат Сумської області з водного туризму серед дорослих
Чемпіонат Сумської області серед працівників освіти зі спортивного туризму
Обласні змагання зі спортивного орієнтування "Призи Діда Мороза"
Районні змагання з волейболу серед жіночих команд
Відкриті районні змагання з волейболу "Кубок весни"



Обласний "Молодіжний туристичний зліт".
Кубок  Героїв  АТО  за  спільної  організації  Міністерства  у  справах  ветеранів  України,
Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Україна разом», Федерації футболу учасників
АТО 
Змагання з техніки спортивного туризму - ХХІІІ Меморіал пам'яті загиблих друзів-туристів,
альпіністів

Окрім того, на контролі у голови громади стоїть питання участі нашої молоді в
обласному  змаганні  «Краща  спортивна  громада  Сумщини». Тому  на  виконання
розпорядження голови Сумської ОДА від 15.02.2019 року № 1001-ОД «Про організацію та
проведення  обласних  змагань  для  жителів  сільської  місцевості  та  працівників
агропромислового комплексу», з метою участі жителів громади в спортивному житті та
забезпеченні  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  в  селі  у  2019  році  збірні  команди
Миколаївської сільської ради Сумського району взяли участь:

13  квітня  2019  року  на  базі  спортивного  комплексу  СДУ  –  І  етап  обласного
культурно-спортивного свята «Краща спортивна громада Сумщини». (волейбол).

18 травня 2019 року в Краснопіллі – ІІ етап обласного конкурсу-заходу «Краща
спортивна громада-2019» (футбол).

20  липня  2019  року,  на  базі  СумДУ  –  ІІІ  етап  обласного  конкурсу  «Краща
спортивна громада Сумщини» (шахи, шашки і настільний теніс).

17  серпня  –  4  етап  обласного  конкурсу  «Краща спортивна  громада Сумщини-
2019». (гирьовий спорт, армреслінг, стрибки в мішках, метання гирі, перекидання колеса,
перетягування канату, дартс).

Бюджет на розвиток спорту у 2019 році склав 246,0 тис.грн.:
- придбання  кубків,  грамот,  призів  для  проведення  спортивних  заходів  у

громаді – 42,7 тис.грн;
- придбання  4  спортивних  велосипедів  з  необхідним  обладнанням  –  28,0

тис.грн;
- закупівля  форми  та  спортивного  інвентарю  для  футбольної  команди

с.Миколаївка, а також послуги перевезення команди – 40,8 тис.грн;
- закупівля  форми  та  спортивного  інвентарю  для  футбольної  команди

с.Лікарське/Постольне – 35,0 тис.грн;
- закупівля  форми  та  спортивного  інвентарю  для  футбольної  команди

с.Северинівка, а також послуги перевезення команди – 45,0 тис.грн;
- закупівля  форми  та  спортивного  інвентарю  для  волейбольної  команди

с.Миколаївка –9,6 тис.грн;
- виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво

мультифункціонального ігрового майданчика в с.Северинівка – 44,8 тис.грн.
Інформація про участь збірних команд висвітлена в соціальній мережі Фейсбук, у

групі «Фізична культура і спорт Миколаївської сільської ради Сумського району».
У 2020 році  буде продовжено роботу щодо покращення якості надання освітніх

послуг,  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  та  розвитку  спортивного
напрямку в громаді. 

 

Начальник відділу Наталія МАКШЕЄВА


