
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

14.04.2020                                     с.Миколаївка                                       № 45-ОД 

 

Про   виконання   рішень  колегії  

відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 березня 2021 року 

 

Керуючись Положенням про відділ освіти, молоді Миколаївської 

сільської ради, з метою забезпечення виконання рішень колегії відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 30 березня 2021 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Увести в дію рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради від 30 березня 2021 року «Про стан впровадження 

Концепції НУШ в закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської 

ради», «Про реалізацію Базового компонента дошкільної освіти», «Про 

створення безпечного середовища та профілактику правопорушень і 

запобігання проявам насилля, булінгу (цькування) у закладах загальної 

середньої освіти», «Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської сільської ради» 

(додаються). 

 

2. Працівникам відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради, керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити неухильне виконання вказаних рішень колегії відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 30 березня 2021 року. 

2.2. Забезпечити виконання заходів відповідно до визначених виконавців 

та встановлених термінів. 

 

3. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

3.1. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про виконання рішень 

колегії відділу освіти, молоді та спорту. 

До 15.04.2021 



4. Секретарю колегії відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. 

оприлюднити рішення колегії та наказ відділу освіти, молоді та спорту на 

офіційному сайті. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

          Наталія МАКШЕЄВА 

 

 

З наказом ознайомлені: 

«__» ________ 2021 _________  М. Геращенко 

         

 



 

Додаток 1 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

14.04.2021 № 45-ОД 

  

Рішення №1  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 березня 2021 року 

  

Про стан впровадження Концепції 

НУШ в закладах загальної середньої 

освіти Миколаївської сільської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Макшеєву Н. С. та співдоповідача (Куценко Л. Ф.) про стан 

впровадження Концепції НУШ в закладах загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради, колегія відзначає: 

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради «Про моніторинг ефективності функціонування освітнього 

простору в умовах реалізації Концепції НУШ» від 02.02.2021 № 10-ОД було 

здійснено моніторинг ефективності функціонування освітнього простору в умовах 

реалізації Концепції НУШ. У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації, 

поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і тимчасовим припиненням 

навчання (наказ ВОМС № 16-ОД від 19.02.2021) не відвідано уроки у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів, що не дало можливості повною мірою провести 

моніторинг у цьому закладі. 

 Нова українська школа – це ключова освітня реформа Міністерства освіти і 

науки України. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись, і 

яка  даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Це 

школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать 

критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути 

відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати 

школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. 

З метою створення такого освітнього середовища відділом освіти, молоді та 

спорту розроблено заходи на 2018-2029  рр. щодо впровадження Концепції «Нова 

українська школа» (наказ відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради «Про затвердження плану заходів на 2018-2029 рр. щодо впровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у закладах освіти» від 19.01.2019 № 08-

ОД). 

Остання три начальні роки у закладах загальної середньої освіти 

Миколаївської ОТГ ведеться робота зі створення умов для запровадження 

Державного стандарту початкової освіти. Зокрема  початкову ланку забезпечено 



кваліфікованими кадрами. Вчителі, які навчають 1–3-і класи, пройшли навчальні 

сесії та курси підвищення кваліфікації, курси підготовки вчителів «Вчимося жити 

разом» та «Основи здоров’я», систематично беруть участь у методичних заходах 

регіонального та всеукраїнського рівнів з питань впровадження Державного  

стандарту початкової загальної освіти. Директори, заступники директорів шкіл 

пройшли курси підвищення кваліфікації для роботи в умовах Нової української 

школи, а також для організації інклюзивного навчання у закладі загальної 

середньої освіти. У 2020-2021 навчальному році вчитель початкових класів 

Миколаївського НВК (Нікітенко О. М.) успішно пройшла сертифікацію. 

У закладах освіти Миколаївської сільської ради розроблено освітні програми, 

що містять програми початкової освіти, складені у відповідності до Державного 

стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової 

освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), 

розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та затвердженої наказом МОН 

України від 21.03.2018 № 268. У ній мовно-літературна освітня галузь  

реалізується через предмети: «Навчання грамоти» («Українська мова», 

«Читання») та  «Іноземна мова (англійська)», математична освітня галузь через 

предмет – «Математика», технологічна освітня галузь реалізується через предмет 

– «Дизайн і технології», природнича, громадянська, історична, соціальна та 

здоров'язбережувальна реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую 

світ», мистецька освітня галузь реалізується через предмет «Мистецтво» (у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. – інтегрований курс «Мистецтво»), а фізкультурна – 

через предмет «Фізична культура». Варіативна частина відведена на посилення 

мовно-літературної освітньої галузі, зокрема на вивчення: зарубіжної літератури, 

української  мови, навчання грамоти. 

Питання впровадження нового Державного стандарту початкової  загальної  

освіти  та реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах освіти громади 

розглядаються на нарадах,  педрадах, колегіях тощо. 

У 2020-2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради у 1-их класах  навчаються 35 учнів, у 2-их класах – 

38 учні, у 3-х класах – 46 учнів. 

У кабінетах 1–3-их класів створено середовище, яке дає широкі можливості 

для здійснення різних видів діяльності, викликає радість, стимулює фантазію, 

мотивує до навчання. Планування і дизайн освітнього простору спрямовано на 

всебічний розвиток дитини. Приміщення просторі та світлі. Тут є мобільні робочі 

місця, які легко трансформуються для групової, командної та проектної роботи. 

Класи діляться на зони за видом діяльності: центр відкриттів, центр новин, центр 

матеріалів, комунікативний центр, центр учителя, тематичний центр, куточок 

усамітнення тощо. При плануванні освітнього середовища вчителі початкових 

класів враховували розміри класних кімнат, кількість учнів у класі, наявність 

технічних пристроїв та необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні 

потреби учнів та методичні рекомендації щодо організації освітнього простору 

Нової української школи, затверджені наказом МОН від 23.03.2018 № 283. 

На сьогоднішній день у 1–3-их класах закладах освіти Миколаївської 

сільської ТГ є 14 інтерактивних комплексів, 12 класів початкової ланки 



використовують програмне забезпечення цифровий «Smart-кейс вчителя» 

всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники», 15 ноутбуків, 15 

багатофункціональних пристроїв, 15 флешнакопичувачів, 15 акустичних систем, 

15 дошок класних стаціонарних, 20 планшетів, 8 дошок коркових, 8 ламінаторів, 4 

документ-камери. До мережі Інтернет мають доступ 5 закладів освіти, 4 з них 

підключені до швидкісного Інтернету.  

Також було придбано меблі: місце вчителя та одномісні комплекти для учнів 

(125 шт.), 15 шаф для зберігання засобів навчання, 38 одиниць меблів для зони 

відпочинку. У кабінетах зроблено поточні ремонти. Відповідно до методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи 

планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток 

дитини та мотивації її до навчання, використовуються неяскраві світлі теплі 

відтінки жовтого, зеленого, голубого, бежевого кольорів. Але є певні 

невідповідності у дизайні окремих кабінетів: надлишок друкованих стендів, 

яскравих ілюстрацій, поробок тощо у 1-му класі Лікарського, живих квітів не 

тільки у межах живого куточку, а й на меблях, стінах, підлозі у 1-му класі 

Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, «несучасне оздоблення стін» у 1-их класах 

Миколаївського та Яструбинського НВК. Також не у всіх класах учні беруть 

активну участь в організації освітнього середовища.  

Організація сучасного освітнього простору – це перш за все постійний 

процес, один з елементів педагогічної творчості вчителя. Використання наочності 

на уроках значно полегшує увесь процес навчання, зацікавлює дітей, сприяє 

розвитку пам’яті, мислення, уваги. З метою створення такого простору у 2020-

2021 н. р. було придбано дидактичні матеріали: набори друкованих засобів 

навчання, моделі, макети, муляжі, прилади, пристосування, інструменти. Крім 

того для учнів 1-х класів Миколаївського НВК, Лікарського НВК, Северинівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів Міністерством освіти і науки України надано ігрові набори 

LEGO «SixBricks» та LEGO «PlayBox». 

Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками учнів закладів 

загальної середньої освіти громади у 2020-2021 навчальному році становить 98% 

(Лікарський НВК: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 89%, 3 кл. – 100%; Миколаївський НВК: 1 

кл. – 100%, 2 кл. – 100%, 3 кл. – 100%;  Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів: 1 кл. – 

100%, 2 кл. – 100%, 3 кл. – 100%;  Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів: 1 кл. – 100%, 

2 кл. –  100%, 3 кл. – 100%;  Яструбинський НВК 1 кл. – 80 %, 2 кл. – 100%; 3 кл. – 

100%). 

Під час занять у 1-их класах закладів загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради педагоги продемонстрували обізнаність з 

нормативними та методичними документами щодо організації освітнього процесу 

в Новій українській школі, зокрема організації групової, дослідницької діяльності 

учнів. Учителі застосовують організаційні ротаційні системи «Щоденні 5» 

(читання і письмо) і «Щоденні 3» (математика), використовують конструктори 

LEGO в освітньому процесі НУШ. Для формування навичок критичного мислення 

з учнями проводять різні інтерактивні вправи.  

Відвідані уроки у вчителів 1-их класів закладів загальної середньої освіти 

громади (Простатіна Ю. А., Личман В. П., Недайхліб Л. В., Антонченко Н. А.) 



підтвердили, що вчителі початкових класів доцільно визначають та належно 

реалізують навчальні, виховні та розвивальні завдання.  Протягом останніх 3-х 

років переважна більшість учителів початкових класів   змогли переорієнтувати 

свої підходи у викладанні, впроваджують в практику різні форми роботи та 

елементи НУШ, педагоги знають і розуміють сучасні тенденції розвитку освіти, 

особливості процесів викладання і навчання молодших школярів, способи 

реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів. Вміють 

організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах, конструювати 

та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням 

різноманітних методів, форм і технологій, керувати проектною діяльністю 

школярів, організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище, 

проектувати власну програму професійно-особистісного зростання, а також 

використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього 

процесу, а й виявляти ініціативу і будувати навчання таким чином, щоб дитина 

була постійно залучена до спільної діяльності. Але у Лікарському НВК під час 

уроків у початковій ланці учителем Недайхліб Л. В. досі використовуються 

застарілі методи заучування дітьми віршів та «дій за сценарієм». 

Для створення сприятливого для розвитку дітей простору важливим є 

забезпечення здорової психологічної атмосфери у закладі освіти. Тому у всіх 

закладах затверджено план заходів щодо запобігання насильству, булінгу 

(цькуванню, кібербулінгу) тощо. На сайтах оприлюднено процедуру реагування 

на доведені випадки булінгу для створення безпечного освітнього середовища. У 

2020-2021 н. р. у Лікарському НВК викладається спецкурс «Захисти себе від ВІЛ», 

у Миколаївському НВК – факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир 

навколо себе». Але багато питань потребують посиленої уваги у закладі освіти: 

протидія торгівлі людьми та домашньому насильству, профілактика  

правопорушень, наркоманії, суїцидальної поведінки (участь у небезпечних 

квестах), формування медіагромотності учасників освітнього процесу, введення 

відновних практик та профілактичних програм.  

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, взаємодії  

між учнем, учителем і батьками. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє 

особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Коли батьки 

беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, дитина бачить, що 

всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає мотивація до 

навчання, самоповага. У 2020-2021 н. р. у зв’язку із складною епідеміологічною 

ситуацією виникла потреба у використанні дистанційних методів навчання. 

Заклади загальної середньої освіти на своїх офіційних сайтах створили розділи 

«Дистанційне навчання», налагодили співпрацю у синхронному та асинхронному 

режимах, активно використовували вебресурси та освітні платформи. У 

Яструбинському НВК не було створено спеціального розділу на сайті закладу для 

роботи з учнями та батьками учнів під час карантинних обмежень відвідування 

учнями закладу, що унеможливило аналіз організації дистанційного навчання. 

Одним із пріоритетних напрямів розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі сьогодні є інклюзивна освіта, 



яка реалізує доступ до одержання освіти дітям з особливими освітніми потребами 

за місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання всіх 

без винятку дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, психічних та 

фізичних можливостей.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту, їх соціалізації та інтеграції у суспільство у двох закладах загальної 

середньої освіти організовано інклюзивне навчання (Северинівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів – 1 клас (1 учень), 2 (1 учень) та 8 клас (1 учениця); Кровненський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів –1 клас (1 учениця), 9 клас (1 учень). Видано накази про організацію 

інклюзивного навчання та створення команди психолого-педагогічного 

супроводу, враховуючи чинне законодавство. Створено банки  даних дітей з 

особливими освітніми потребами. У кожному із 5-ти інклюзивних класів введено 

посади асистента вчителя з розрахунку: 1 ставка на кожен інклюзивний клас.  

У закладах освіти для учнів з ООП розроблено індивідуальні програми 

розвитку. Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводяться з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, вимог Типових навчальних планів та 

рекомендацій Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Степанівської 

селищної ради Сумського району Сумської області». Їх проводять педагоги, які 

мають спеціальну освіту відповідно до індивідуального розкладу.  Поряд із цим, 

проблемою є відсутність усіх необхідних спеціалістів для здійснення корекційних 

занять у Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів і Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Для створення безпечного освітнього середовища важливою є робота щодо  

зміцнення та оновлення матеріальної бази закладів. Тому така робота у 

Миколаївській сільській територіальній громаді ведеться систематично, зокрема у 

2020-2021 навчальному році у всіх закладах освіти замінено старі лампи на лед-

світильники. У Миколаївському НВК створено другий кабінет практичного 

психолога для проведення групових занять (закуплено меблі, навчальне 

обладнання, забезпечено доступ до Інтернету), створено ігрову кімнату, в якій 

учні початкової ланки перебувають під час перерв та виховних заходів. Зроблено 

ремонт їдальні у Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. та холів у Лікарському НВК та 

Миколаївському НВК, укладено тротуарну плитку на подвір’ї Кровненського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів. У Лікарському НВК і Миколаївському НВК здійснено 

вогнестійку обробку дерев’яних конструкцій даху. Але є ряд проблемних питань, 

зокрема, відсутній кабінет практичного психолога у Кровненському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, у всіх закладах загальної середньої освіти відсутні ресурсні кімнати, 

медіатеку облаштовано лише у Миколаївському НВК та Северинівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

Дорожньою картою освітньої політики в найближчий час є концепція «Нова 

українська школа», і нинішня ситуація в реформуванні освітньої галузі є шансом 

на вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері освіти. 

У 2020-2021 навчальному році зусилля відділу освіти, молоді та спорту та 

директорів закладів загальної середньої освіти будуть спрямовані на подальше 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема створення 

середовища НУШ у кабінетах 1-х класів, медіатек та ресурсних кімнат, 



запровадження системи безпечного харчування (системи НАССР) та оновлення 

обладнання харчоблоків. 

«Стан впровадження Концепції НУШ у Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів» 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Концепції Нової української школи, затвердженої Кабінетом Міністрів України 

від 14 грудня 2016 року № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 року № 903 «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки 

із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області від 

12.03.2021 №24-ОД «Про результати монiторингу ефективностi функцiонування 

освiтнього простору в умовах реалiзацiї Концепції НУШ у закладах загальної 

середньої освiти Миколаївської сiльської ради», наказу по закладу «Про 

проведення моніторингу стану реалізації завдань концепції Нової української 

школи» від 12 березня 2021 року № 42-ОД та з метою забезпечення практичної 

реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» адміністрацією 

закладу освіти, в період з 15.03.2021р. по 16.03.2021р., проводилося вивчення 

даного питання. 

В ході моніторингу проведено співбесіди з педагогічними працівниками,  які 

викладають у 1 класі, про підготовку вчителя в умовах НУШ, створення нового 

освітнього простору, дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти, 

проаналізовано стан  матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, 

вивчено ділову документацію. 

Уроки в першому класі викладає Гончаренко Ольга Володимирівна, неповна 

- вища,  за фахом - учитель початкових класів, музичного мистецтв та 

інформатики в початковій школі. Вчителька пройшла курси підвищення 

кваліфікації при СОІППО «Навчання учнів перших класів відповідно до 

Концепції «Нова українська школа», «Організаційно-методичні засади організації 

інклюзивного навчання», «Інноваційні технології подалання мовленнєвих 

порушень у дітей з особливими потребами», та дистанційний онлайн-курс на 

платформі EdEra. 

Під час співбесіди було встановлено, що вчителі обізнані з основними 

нормативними документами освітнього процесу відповідно до Концепції Нової 

української школи, з теоретичними основами та сучасними досягненнями  з 

методики початкового навчання, володіють сучасними методиками початкового 

навчання, інноваційними технологіями, у тому числі особистісно-орієнтованими 

та інформаційними. Вчителі беруть участь в методичних заходах різних рівнів, 

проте мало уваги приділяють поширенню свого досвіду через інтернет- 

активність, публікації матеріалів на різноманітних інтернет-платформах. Рівень 

підготовки вчителів до уроку достатній.  

 Питання впровадження нового державного стандарту початкової загальної 

освiти та реалiзацiї Концепцiї «Нова українська школа»  розглядаються на 

нарадах, педрадах, батьківських зборах. 



  Для створення належного освітнього простору було залучено кошти 

державного та місцевого бюджетів. Придбано меблі, техніку, дидактичний 

матеріал, змінено дизайн класної кімнати. 

 Відповідно до наказу МОН України від 13.02.2018 рок № 137 «Про 

затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів початкової школи» класна кімната 1 класу 

укомплектована шкільними меблями: наявні одномісні  парти, стільці,  відкриті 

шафи для зберігання дидактичного матеріалу. Встановлено мультимедійну дошку. 

Cтворено куточок живої природи для пророщування зерна, спостереження та 

догляд за рослинами. Для художньо-творчої діяльності передбачені  полички, де 

зберігається  приладдя, та стенд для змінної виставки дитячих робіт. В класі є 

настільні ігри, інвентар для рухливих ігор, геометричні фігури, компаси, лупи, 

глобус, конструктор «LEGO» та інше.  Відповідно до Типового переліку наявне 

дидактичне наповнення  проте не в достатній кількості. Учні повністю забезпечені 

навчальною літературою, підручниками, зошитами з друкованою основою. В 

дизайні освітнього простору використані елементи, які сприяють мотивації учнів 

до навчання: пам’ятки, поради, тематичні плакати, сучасні стенди.   

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи» від 23.03.2018 року № 283 у класній кімнаті створено 8 

осередків: 

 Осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями. 

 Змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки, фліпчарт, стенди, 

плакати тощо. 

 Осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для 

рухливих ігор. 

 Осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання 

приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт. 

 Куточок живої природи (частково). 

 Осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, м’яким куточком які 

легко миються та дезінфікуються. 

 Куточок читача. 

 Осередок вчителя, оснащений столом, ноутбуком, принтером, 

ламінатором. 

Відвідування уроків, співбесіди з батьками учнів показало, що завдання 

НУШ та упровадження Державного стандарту вчителькою 1 класу виконуються 

на достатньому рівні.  Для організації освітнього простору Гончаренко О.В. 

використовує різноманітні методи (гру, дидактичні методи, дослідження, 

екскурсії, LEGO, шість цеглинок, проектну технологію, технологію розвитку 

критичного мислення). Соціалізація дитини відбувається завдяки таким 

технологіям, як «коло вибору», ранкові зустрічі. Учні обізнані з правилами 

поведінки в школі та колективі, відносинами з однолітками та вчителями. 

Розвиток творчих здібностей відбувається через заповнення освітніх осередків, 



участі у класних та загальношкільних заходах. На достатньому рівні створені 

портфоліо всіх дітей. 

 Заклад освіти під’єднаний до мережі інтернет. Вчителька під час освітнього 

процесу в достатній кількості використовує різноманітні інтернет ресурси. Під час 

проведення виховних заходів використовує планшети. 

 У закладі освiти розроблено ocвітню програму, що мiстить програми 

початкової освiти, складена у вiдповiдностi до державного стандарту початкової 

освiти (постанова КМУ вiд 21.02.2018 № 87) та Типової ocвітньої програми для 

закладiв загальної середньої освiти (1-4 класи), розробленої пiд керiвництвом О. 

Я. Савченко, та затвердженої наказом МОН України вiд 21.0З.2018 №268. 

Вчителька забезпечена календарно-тематичним плануванням, програмами та 

різною методичною літературою. 

Аналіз ведення шкільної документації показав, що записи в класному 

журналі 1 класу ведуться відповідно до методичних рекомендацій щодо 

заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи, 

наказ МОН України від 02.09.2020 року №1096. На виконання наказу МОН № 924 

від 20.08.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи» 

станом на березень місяць 2021 року наявні свідоцтва досягнень учнів, де  на 

кінець року буде дана узагальнена характеристика особистих досягнень учня та 

надані рекомендації  батькам, що стосуються освітнього процесу дитини. 

Належним чином оформлено особові справи учнів 1 класу.  

Система зворотнього зв’язку «учитель - батьки - учитель», «батьки - учитель 

- батьки» функціонує завдяки батьківським зборам, безпосередньому спілкуванню 

та спілкуванню телефоном. Батьки беруть активну участь  у виховній та 

навчальній роботі, загальношкільних заходах та родинних святах (нажаль в цьому 

році – онлайн).  

Для створення сприятливого розвиткового простору для дiтей важливим є 

забезпечення здорової психологiчної атмосфери у закладi освiти. Тому у школі 

затверджено план заходiв щодо запобiгання насильству, булiнгу (цькуванню, 

кiбербулiнгу) тощо. У співбесіді з учнями було виявлено, що діти з задоволенням 

ходять до школи та поважають свою вчительку. 

Одним iз прiоритетних напрямів розбудови безпечного i здорового 

освiтнього середовища у новiй украiнськiй школi сьогоднi є iнклюзивна oсвітa, 

яка реалiзує доступ до одержання освiти дiтям з особливими освiтнiми потребами 

за мiсцем проживання та створення необхідних умов для успiшного навчання вcix 

без винятку дітей, незалежно вiд їхніx індивідуальних особливостей, психiчних та 

фiзичних можливостей. З метою забезпечення права дiтей з особливими освiтнiми 

потребами на ocвіту, їx соцiалізації та iнтеграції у суспiльство у 1 та 2 класах 

організоване інклюзивне навчання. В кожному класі працює асистент вчителя. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Доповідь «Про стан впровадження Концепції НУШ в закладах 

загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради» взяти до відома. 

2. Проаналізувати прогнозовану мережу закладів загальної середньої 

освіти, які здійснюватимуть у 2021-2022 навчальному році прийом дітей до 1-х 



класів; кількість 1-х класів; кількість майбутніх першокласників та кількість 

дітей з особливими освітніми потребами, що підуть у 1-й клас.  

до 10.05.2021 року 

3. Тримати на контролі питання створення умов для впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти в закладах загальної середньої освіти 

громади. 

Постійно 

4. Директорам закладів загальної середньої освіти:  

4.1. продовжувати сприяти створенню в закладах нового освітнього 

простору для 1-х класів з метою упровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти.  

Постійно 

4.2. інформувати батьківську громадськість про хід реформування 

освітньої галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Постійно 

1.3.  створити умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів, а також забезпечити виявлення та усунення факторів. 

До 01.09.2021 року 



 

Додаток 2 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

14.04.2021 № 45-ОД 

  

Рішення №2  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 березня 2021 року 

 

Про реалізацію Базового компонента 

дошкільної освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника МО вихователів ЗДО, 

директора КДНЗ «Веселка» Миколаївської сільської ради та співдоповідача 

(Будакову Л. А.) про реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, колегія 

відзначає: 

1. Вимоги та умови 

Базовий компонент дошкільної освіти — це державний стандарт (далі — 

Стандарт), що містить: 

• державні вимоги до компетентностей і результатів освіти дитини 

дошкільного віку (6 (7) років); 

• умови, за яких їх можна досягнути відповідно до міжнародних стандартів 

якості освіти. 

В основу Стандарту покладено ідеї: гуманістичної педагогіки, патріотичного 

і громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, 

родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, 

догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку й теорію 

природовідповідності. 

Спрямований на збереження самоцінності дошкільного дитинства, рівний 

доступ до дошкільної освіти для всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш 

оптимальній для кожної дитини формі. 

2. Складники 

• Цінності дошкільної освіти; 

• базові принципи реалізації Стандарту; 

• становлення компетентностей дитини під час здобуття дошкільної освіти; 

• умови реалізації Стандарту; 

• участь родини у розвитку дитини; 

• взаємодія закладу освіти з родинами дітей як учасниками освітнього 

процесу; 

• педагог / вихователь як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини; 



• зміст та організація освітнього процесу; 

• універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти; 

• наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив 

розвитку дитини; 

• обов’язки суспільства / громади в забезпеченні доступної та якісної 

дошкільної освіти. 

3. Цінності дошкільної освіти 

• Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та 

особливої ролі в розвитку особистості; 

• щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її 

повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті; 

• повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду; 

• зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини; 

• цінування життя й благополуччя як уміння цінувати, дорожити, плекати, 

підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов 

безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні; 

• розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей; 

• збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного 

виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями. 

4. Базові принципи реалізації стандарту 

• Демократичність — формування засад демократичного суспільства, де 

кожен / кожна можуть бути почутими, мають право на самовираження та активну 

участь; 

• рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без 

дискримінації за будь-якими ознаками; 

• забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору — 

основи соціальної, екологічної та економічної свідомості, відповідальності за 

власні дії та їх наслідки для довкілля; 

• міжвідомча взаємодія — співпраця закладів освіти з психологічною, 

соціальною та медичною службами; 

• державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації, 

керівництві й управлінні дошкільною освітою; 

• соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього 

процесу — засновників закладів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, 

керівників та працівників закладів дошкільної освіти, фахівців, що надають 

освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців. 

5. Становлення компетентностей дитини дошкільного віку 

Ключові компетентності під час здобуття дошкільної освіти формуються за 

різними освітніми напрямами, що спрямовані на розвиток особистості дитини. 

Освітні напрями визначають зміст роботи закладу дошкільної освіти через 

організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід 

дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за 

підтримкою батьків в умовах родинного виховання. 



Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання 

відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, 

соціального, духовного розвитку особистості дитини: 

- емоційно-ціннісного ставлення; 

- сформованості знань; 

- здатності та навичок до активного, творчого впровадження набутого 

досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності. 

6. Освітні напрями інваріантного складника 

«Особистість дитини»: рухова, здоров’язбережувальна, особистісна 

компетентності; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-

практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька 

компетентності; «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна 

компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток; «Гра дитини»: ігрова 

компетентність; «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність; 

«Мовлення дитини»: мовленнєва, комунікативна, художньо-мовленнєва 

компетентності; «Дитина у світі мистецтва»: мистецько-творча (художньо-

продуктивна, музична, театралізована) компетентність. 

7. Освітні напрями варіативного складника 

«Особистість дитини. Спортивні ігри»: спортивно-ігрова компетентність — 

шахи, футбол, баскетбол; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 

Комп’ютерна грамота»: цифрова компетентність; «Мовлення дитини. Основи 

грамоти»: мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти; 

«Мовлення дитини. Іноземна мова»: мовленнєва компетентність у сфері іноземної 

мови; «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»: соціальна 

компетентність і навички фінансової грамотності; «Дитина у світі мистецтва. 

Хореографія»: хореографічна компетентність. 

8. Ключові компетентності для початкової освіти 

- вільне володіння державною мовою; 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 

- математична, інформаційно-комунікаційна; 

- компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, 

інноваційність, екологічна; 

- громадянська та соціальна, культурна; 

- підприємливість та фінансова грамотність. 

9. Наступність між дошкільною та початковою освітою 

Забезпечується завдяки: 

• узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної та 

початкової освіти; 

• визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, 

підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам 

діяльності; 

• використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку 

дітей; 



• послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у формуванні 

компетентностей дитини. «Про реалізацію Базового  компонента  дошкільної 

освіти у  

Кровненському дошкільному закладі «Пролісок» 

Для реалізації Базового компонента дошкільної освіти потрібно вирішити сім 

умов. 

1.Участь сім’ї в розвитку дитини: 

- спрямовували увагу на виховання батьків; 

- проаналізовували  педагогічну культуру батьків; 

- налагоджували  педагогічне спілкування; 

- обирали програми виховання батьків; 

- використовували різні форми роботи з сім’єю. 

2. Взаємодія закладу з сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу.  

Заклад використовував різні форми участі батьків в освітньому процесі: 

- колективні-батьківські збори(групові,загальні) 

-індивідуальні-бесіди,консультації? («Як поводяться батьки, коли приходять 

з’ ясовувати стосунки»», «Як допомогти батькам-новачкам не боятися дитсадка») 

- наочні-виставки дитячих робіт, а також здійснюємо соціально-педагогічний 

патронат  вихованців. 

3. Педагог як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини. 

Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь 

вихователя. Педагоги  здатні проявляти вміння, орієнтуючись на вікові та 

індивідуальні особливості розвитку дітей, організовувати змістовні 

характеристики освітнього процесу в різних вікових групах дошкільного закладу. 

4. Зміст та організація освітнього процесу 

Зміст дошкільної освіти — запровадження принципу педагогіки партнерства, 

що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків, забезпечення рівного 

доступу всіх дітей до закладу дошкільної освіти.  

Організація освітнього процесу виконується за 9 напрямками: 

1. Вимоги та умови 

Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш 

оптимальній для кожної дитини формі. 

2. Складники 

-участь родини у розвитку дитини; 

-взаємодія закладу освіти з родинами дітей як учасниками освітнього 

процесу; 

3. Цінності дошкільної освіти 

-щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її 

повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті; 

-розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей; 

4. Базові принципи реалізації стандарту 

-соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього 

процесу — засновників закладів освіти, батьків, керівників та працівників закладів 

дошкільної освіти, фахівців, що надають освітні послуги дітям дошкільного віку. 



5. Становлення компетентностей дитини дошкільного віку 

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання 

відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, 

соціального, духовного розвитку особистості дитини: 

6. Освітні напрями інваріантного складника 

«Особистість дитини»: рухова, здоров’язбережувальна, особистісна 

компетентності; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-

практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька 

компетентності; «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна 

компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток; «Гра дитини»: ігрова 

компетентність; «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність; 

«Мовлення дитини»: мовленнєва, комунікативна, художньо-мовленнєва 

компетентності; «Дитина у світі мистецтва»: мистецько-творча (художньо-

продуктивна, музична, театралізована) компетентність. 

7. Освітні напрями варіативного складника 

«Особистість дитини. Спортивні ігри»: спортивно-ігрова компетентність — 

шахи, футбол, баскетбол; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 

Комп’ютерна грамота»: цифрова компетентність; 

«Мовлення дитини. Основи грамоти»: мовленнєва компетентність у площині 

оволодіння основами грамоти; «Мовлення дитини. Іноземна мова»: мовленнєва 

компетентність у сфері іноземної мови; «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова 

грамотність»: соціальна компетентність і навички фінансової грамотності; 

«Дитина у світі мистецтва. Хореографія»: хореографічна компетентність. 

8. Ключові компетентності для початкової освіти 

Вільне володіння державною мовою; 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 

математична, інформаційно-комунікаційна; 

9. Наступність між дошкільною та початковою освітою 

Забезпечується завдяки: 

- узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної та 

початкової освіти; 

- визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, 

підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам 

діяльності; 

- використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку 

дітей; 

- послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у формуванні 

компетентностей дитини. 

5. Універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти 

Сучасний універсальний дизайн у ЗДО – доступне, безпечне, розвивальне, 

максимально придатне навколишнє середовище. Учасники освітнього процесу 

мають усвідомити значущість партнерської взаємодії між закладом освіти і 

родиною. Оскільки така співпраця покликана створити сприятливі умови для 

виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої дитини. 



7. Роль суспільства / громади у забезпеченні доступної та якісної дошкільної 

освіти. 

Громада спрямовує зусилля на ефективне функціонування закладу освіти. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують розвиток  закладу дошкільної освіти. 

«Про реалізацію Базового  компонента  дошкільної освіти у  

Кровненському дошкільному закладі «Пролісок» 

Для реалізації Базового компонента дошкільної освіти потрібно вирішити 

сім умов. 

1.Участь сім’ї в розвитку дитини: 

- спрямовували увагу на виховання батьків; 

- проаналізовували  педагогічну культуру батьків; 

- налагоджували  педагогічне спілкування; 

- обирали програми виховання батьків; 

- використовували різні форми роботи з сім’єю. 

2. Взаємодія закладу з сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу.  

Заклад використовував різні форми участі батьків в освітньому процесі: 

- колективні-батьківські збори(групові,загальні) 

-індивідуальні-бесіди,консультації? («Як поводяться батьки, коли 

приходять з’ ясовувати стосунки»», «Як допомогти батькам-новачкам не 

боятися дитсадка») 

- наочні-виставки дитячих робіт, а також здійснюємо соціально-

педагогічний патронат  вихованців. 

3. Педагог як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини. 

Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь 

вихователя. Педагоги  здатні проявляти вміння, орієнтуючись на вікові 

та індивідуальні особливості розвитку дітей, організовувати змістовні 

характеристики освітнього процесу в різних вікових групах дошкільного 

закладу. 

4. Зміст та організація освітнього процесу 

Зміст дошкільної освіти – запровадження принципу педагогіки 

партнерства, що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків, 

забезпечення рівного доступу всіх дітей до закладу дошкільної освіти.  

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Доповідь «Про реалізацію Базового компонента дошкільної освіти» 

взяти до відома. 

2. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища 

закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно 

розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної 

дитини. 

Постійно 

 

 



Додаток 3 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

14.04.2021 № 45-ОД 

  

Рішення №3  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 березня 2021 року 
  

Про створення безпечного 

середовища та профілактику 

правопорушень і запобігання 

проявам насилля, булінгу 

(цькування) у закладах загальної 

середньої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. та співдоповідачів (Крамаренко А. І., 

Куценко Л. Ф., Простатіну О. О., Воду А. О., Говоруна В. О.) про створення 

безпечного середовища та профілактику правопорушень і запобігання проявам 

насилля, булінгу (цькування) у закладах загальної середньої освіти, колегія 

відзначає:  

З метою створення безпечного середовища та профілактики 

правопорушень у закладах освіти Миколаївської сільської ради створені умови 

з дотримання санітарних, будівельних, протипожежних норм та правил. У 

ЗЗСО та ЗДО громади дотримуються заходи щодо захисту персональних даних 

усіх учасників освітнього процесу. Зокрема, батьками учнів підписується дозвіл 

на обробку персональних даних та на здійснення і використання фото та відео 

зйомки для висвітлення тих чи інших заходів на сторінці у соцмережах та сайті 

закладу 

Робота закладів освіти Миколаївської сільської ради із створення 

безпечного освітнього середовища та профілактику правопорушень, проявів 

насилля, булінгу зосереджується на таких напрямках: 

 Профілактика тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних 

речовин; 

 Профілактика проявів булінгу (цькування); 

 Психологічний супровід та підвищення рівня психологічної 

компетентності учасників освітнього процесу; 

 Забезпечення інклюзивного освітнього простору. 

Актуальними напрямками на 2020-2021 н. р. залишається організація 

роботи щодо підвищення цифрової грамотності учасників освітнього процесу, 

навичок безпечної поведінки в Інтернеті,  правова просвіта та  організація 

активного дозвілля учнів закладів освіти в умовах дистанційного навчання. 



Для виконання плану заходів з реалізації в Сумській області Національної 

стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій 

українській школі на 2021 рік (розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 23.03.2021 № 163-ОД)та з метою створення 

безпечних та здорових умов навчання в закладах загальної середньої освіти, 

освітнього середовища, яке забезпечить оволодіння учнями життєвими 

компетентностями, формування культури безпечної та здорової поведінки 

необхідними є такі напрямки роботи:  

1. Здоров’язбережувальна складова освіти (оновлення технічної бази та 

участь у проєктах, ініціативах, заснування традицій тощо) 

2. Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової 

активності (оновлення технічної бази та участь у спортивних заходах, 

змаганнях, проєктах) 

3. Розбудова системи здорового харчування, формування культури 

харчування правильних харчових звичок (популяризація здорового харчування, 

НАССР, оновлення їдалень). 

4. Удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів 

освіти (профілактика поширення інфекційних хвороб, збереження сексуального 

та репродуктивного здоров’я молоді). 

5. Ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу. 

6. Гідна підготовка працівників закладу освіти та їх здоров’я. 

7. Безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища. 

8. Міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій.. 

«Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булігу та насилля у Лікарському НВК» 

Для створення у закладі безпечного освітнього середовища, учасники 

освітнього процесу Лікарського НВК керуються наступними документами: 

Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу» від 18.02.2018 № 2657-VIII, Законом України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству»  від 07.12.2017 № 2229,  

Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3799-І;  Указом 

Президента України від 18.05.2019 № 2892019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», Указом Президента України від №195/2020 від 

25.05.2020 року «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі»; наказом МОН України 

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 №1646, листом 

МОН 14.08.2020 №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в 

закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)” 

Відповідно до пункту 1 частини першої Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» безпечне освітнє середовище — сукупність умов у 

закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу 

фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання 

вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм i правил, 



законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки 

харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом 

фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за 

будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг 

(цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або 

агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також 

унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин. 

Таким чином, говорячи про створення безпечного освітнього середовища, 

доцільно сказати про те, що у закладі створені умови з дотримання санітарних, 

будівельних, протипожежних норм та правил. У НВК дотримуються заходи 

щодо захисту персональних даних усіх учасників освітнього процесу. Зокрема, 

батьками учнів підписується дозвіл на обробку персональних даних та на 

здійснення і використання фото та відео зйомки для висвітлення тих чи інших 

заходів на сторінці у соцмережах та сайті закладу.  

Для унеможливлення вживання на території закладу алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин створений і 

постійно діє наркологічний пост, метою роботи якого є: побудувати освітній 

процес таким чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й 

укріплював їх сили та можливості; скоординувати зусилля учасників освітнього 

процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров’я учнів;    формувати 

та розвивати культуру здоров’я серед учасників освітнього процесу, 

організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя. 

Останнім часом гостро стоїть проблема булінгу та насилля серед учасників 

освітнього процесу. У зв’язку з цим учителі, класні керівники  та практичний  

психолог проводять ряд профілактичних та роз’яснювальних  заходів для 

здобувачів освіти. Так, у листопаді – грудні було проведено традиційну акцію 

«16 днів проти насилля», де діти мали змогу обговорити питання толерантності, 

гендерної рівності, інклюзії, булінгу. Разом виготовляли плакати до Дня 

толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, до Дня людей з обмеженими 

можливостями, до Дня прав людини. У лютому до Дня безпечного інтернету 

учні були познайомлені з поняттями кібербулінгу, секстингу та на практиці 

відпрацювали механізми як не втрапити в тенета інтернету.  

Відповідно до нормативно-правової бази з питань створення безпечного 

освітнього середовища у Лікарському НВК створений журнали про випадки 

булінгу та насилля, але на щастя жодного випадку не було зареєстровано. 

Таким чином, можна сказати про те, що просвітницько-профілактична робота з 

даного питання ведеться на належному рівні.  

Адміністрація закладу тримає на постійному контролі дане питання про що 

були створені відповідні накази: Про поновлення роботи Ради профілактики 

правопорушень  від 28.08.2020 № 62-ОД; Про заборону тютюнопаління на 

території закладу» від 02.09.2020 № 72-ОД; Про затвердження плану заходів 

щодо запобіганню булінгу, мобінгу, кібербулінгу, проявам агресивної 

поведінки у 2020-2021 н.р.» від 15.09.2020 №75-ОД; Про підсумки роботи зі 

створення безпечного освітнього середовища, профілактики правопорушень, та 



запобігання проявам насилля, булінгу у І семестрі 2020-21 н.р.» від 12.06.2020 

№105-ОД. 

«Про створення безпечного середовища та профілактику правопрушень і 

запобігання проявам насилля та булінгу у Миколаївському НВК» 

Безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому: 

наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, 

що сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-

які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також 

дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної 

безпеки кожного учасника освітнього процесу. 

З метою забезпечення здобувачів освіти безпечним освітнім середовищем 

та попередження правопорушень, запобігання проявам насилля та булінгу у 

закладі освіти видано накази: 

 «Про організацію роботи педагогічного колективу із запобігання 

булінгу та будь- яких проявів насилля та жорстокості серед учнівської молоді». 

№ 145 –од від 02.09.2020; 

 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді у 2020/2021 н. р.». № 98 - від 07.09.2020; 

  «Про стан відвідування занять учнями закладу  освіти у І семестрі 

2020/2021 н. р.» - від 30.12.2020 р.; 

  «Про стан виховної роботи у І семестрі 2020/2021 н. р.»  № 139  - від 

30.12.2020; 

 «Про підсумки роботи щодо попередження та профілактики 

правопорушень та злочинності серед неповнолітніх за І семестр 2020/2021»  від 

№ 141 від 30.12.2020. 

Крім того у закладі освіти проводиться систематична робота у цьому 

напрямку. 

Профілактична діяльність щодо попередження правопорушень серед 

неповнолітніх проводиться як у рамках освітнього процесу, так і в 

позашкільний час. 

Організоване постійне чергування вчителів для спостереження за 

поведінкою учнів під час перерв та харчування. 

Поновлений інформаційний куточок з  інформацією про телефони довіри, 

даними про адреси психологічних центрів допомоги, інших фахівців . 

Проводиться просвітницька діяльність серед учнів, спрямована на 

формування негативного ставлення до протиправних дій. 

Проводиться обстеження житлово-побутових умов сімей, проживання 

дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинились у складних 

сімейних обставинах. 

Своєчасно виявляються деструктивні сімї, ведеться їх облік, систематично 

перевіряються умови проживання й виховання неповнолітніх. 

Забезпечується зайнятість учнів, схильних до правопорушень та девіантної 

поведінки, у вільний від навчання час та під час канікул. 



Проводяться рейди «Урок», «Дозвілля», «Канікули» з метою перевірки 

виконання вимог Закону України «Про освіту» у частині здобуття молоддю 

загальної середньої освіти. 

Проводиться профілактична робота з батьками учнів, які не виконують 

обов’язки щодо виховання своїх дітей. 

Організований контроль за відвідуванням учнями занять, проводиться 

аналіз відвідування уроків. 

Фактором ризику щодо можливості скоєння правопорушень 

неповнолітніми є не тільки брак правових знань, а й відсутність системи 

дозвілля, проведення часу без певної мети та заняття. 

У нашому закладі освіти учні  максимально охоплені гуртковою роботою. 

Це гуртки спортивного, інтелектуального та творчого напрямків. Діти,  схильні 

до девіантної поведінки та ті, що пропускають заняття без поважних причин, 

залучені до фізкультурно-масової роботи, до роботи в  гуртках після уроків та в 

канікулярний період. 

Згідно з планом виховної роботи закладу освіти проводяться тижні 

правових знань, конкурси малюнків на правову тематику, діагностування учнів. 

У шкільній бібліотеці є юридична література, а саме: «Конституція України», 

«Декларація прав людини», «Конвенція про права дитини», «Правова 

енциклопедія школяра» та ін. 

Важливу роль в організації правової роботи здійснює шкільна Рада з 

профілактики правопорушень . На її засіданнях розглядаються різноманітні 

питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік учнів із 

девіантних сімей, проблеми правильного використання учнями вільного часу. 

Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу зв'язкам школи з 

правоохоронними органами району, лікарями, службою в справах сім ї та 

молоді.       Питання, які стосуються профілактики правопорушень, злочинності, 

бездоглядності учнів  розглядаються на засіданнях шкільної Ради з профілактки 

правопорушень, нарадах при директору, педрадах, засіданнях МО класних 

керівників. 

На даний момент у закладі освіти немає учнів, які б стояли на обліку  в 

правоохоронних органах. Відповідно до плану заходів, спрямованих на 

протидію булінгу, постійно проводиться робота щодо профілактики насильства 

у шкільному середовищі.   

У школі вирішальна роль у боротьбі з булінґом належить учителям. Проте 

впоратися з цією проблемою вони можуть тільки за підтримки керівництва 

школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських 

організацій. Так, щомісяця практичний психолог проводить консультування 

класних керівників та вихователів щодо даної проблеми. Також проводиться 

анкетування вчителів.  Просвітницька робота включає: ознайомлення з правою 

базою; перегляд та обговорення відеофільмів; тренінги та навчальні бесіди 

(«Безпечна школа», «Маски булінгу», «Як розпізнати булінг», «Як попередити 

булінг та кібербулінг в учнівському колективі. Як діяти у випадках його 

виявлення»). 



Психологічна служба співпрацює з батьками щодо попередження, 

профілактики та своєчасного виявлення насильства у шкільному середовищі. 

Проводиться консультування батьків як індивідуально (онлайн), так і 

висвітлення інформації у групах вайбер, на сайті школи та на сторінці Фейсбук. 

Психолог школи співпрацює з місцевою службою у справах дітей.  

На даний момент серед учнівської молоді надзвичайно загострилася 

проблема насильства, а з переходом на дистанційне навчання постало питання 

кібербулінгу. Це соціальна проблема всього світу, однак вона ще й досі не 

вивчена.  

З метою попередження булінгу та кібербулінгу в шкільному середовищі 

психологічна служба постійно проводить з учнями різні заходи. Відповідно до 

тематичних тижнів учні виготовляли плакати, буклети.  

Робота з учнями також включає:  

1. Проведення диспутів та круглих столів  («Булінг, мобінг, кібербулінг: 

профілактика в освітньому середовищі», «Куди звертатися в разі булінгу», 

«Протидія насильству в сім’ї», «Що псує стосунки між людьми») 

2. Проведення виховних заходів («Толерантність людини - найважливіша 

умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві»,  «Булінг - прояв 

насильства у школі»).  

3. Проведення акції «16 днів проти насилля». 

4.  Проведення тематичних днів: «Міжнародний день боротьби проти 

насилля», «День толерантності», «День безпечного Інтернету», «День 

доброти». 

5. Проведення тренінгів: «Мир без насильства», ««Булінг- проблема 

сьогодення», « Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу», «Як 

навчитися безпечної поведінки в Інтернеті»,   

 Проведення майстер – класу «Павутинка дружби». 

6. Анкетування учнів. 

7. Діагностування стану психологічного клімату класів. 

8. Перегляд відеофільмів та  презентацій: «Булінг у школі», «Кібербулінг 

або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини»; відеороликів: 

«Булінг у школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: 

способи розпізнання та захисту ». 

З метою попередження та виявлення булінгу в ЗДО психолог закладу 

працює і з вихованцями . З дітьми, у яких проявляться агресія, проводяться 

індивідуальна діагностика з подальшою корекцією. Також робота з 

вихованцями включає: тренінгові заняття ( «Протидія булінгу в дитячому 

середовищі»); ігри та моделювання ситуацій ( навчальна гра «Любій малечі про 

серйозні речі»); перегляд відеороликів ( «Як розпізнати булінг»). Проводиться 

консультування батьків та вихователів.  

З початку  2020 – 2021 н.р. у закладі освіти випадків насильства 

зареєстровано не було.  

«Про  створення безпечного середовища та профілактику правопорушень і 

запобігання проявам насилля, булінгу (цькування) у Северинівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів за 2020-2021 навчальний рік» 



Вже ні для кого не таємниця, що суспільний запит спрямований на школу, 

яка є не тільки місцем, де дітей навчають, а, насамперед, простором для їхнього 

повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих людей. 

Такий омріяний навчальний заклад можливий лише в атмосфері фізичного 

комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує 

особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою 

ставиться до її особливостей. 

Сьогодні суспільство бажає бачити школу не лише одним з освітніх 

ресурсів, а, скоріше, простором розвитку та співпраці як всередині, так і по 

відношенню до зовнішнього світу.  

Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та 

персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе. 

Середовище школи – це місце, де зустрічаються та взаємодіють не лише учні, 

вчителі, навколишні мешканці та гості школи, де відбуваються не лише уроки, 

цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції та семінари, діють відкриті 

лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва та технологій. 

Таким чином, безпечне освітнє середовище – це стан освітнього 

середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна 

міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю учнів, 

педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси 

для їх запобігання, а також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, 

інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. 

Для того, щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє 

середовище, кожен учасник освітнього процесу повинен мати уявлення не 

тільки про те, що вважається насильством, але й про те, як мінімізувати ризики 

та небезпеки, і в результаті, створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки 

референтного довкілля. А це стає можливим лише завдяки спільній 

цілеспрямованій діяльності педагогів, учнів і батьків. 

З метою створення безпечного освітнього середовища в Северинівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів запроваджено комплексний підхід у сфері запобігання та 

протидії проявам булінгу (цькування). Адміністрацією закладу здійснено 

перевірку приміщень і пришкільних територій з метою виявлення місць, які 

можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування), 

насильства та ін., а також, організовано заходи безпеки (чергування, 

спостереження за місцями загального користування (їдальня, коридори, 

роздягальня, ігровий майданчик, шкільне подвір’я). В коридорах школи, на 

подвір’ї школи та за нею у вересні 2020 року за кошти місцевого бюджету 

встановлені 4 відеокамери.  

З метою попередження правопорушень, бездоглядності та створення 

безпечного освітнього середовища у Северинівській ЗОШ створено Раду 

профілактики правопорушень, на засіданнях яких розглядається поведінка 

учнів «групи ризику», проводиться профілактична робота з дітьми та їх 

батьками. Розроблені перспективні плани роботи Ради. Сплановані заходи 

правової освіти, лекторії правових знань для учнів та батьків. В наявності 



соціальні паспорти класів, школи, створено банки даних на учнів та сім’ї, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, дітей «групи ризику». 

Педагогічним колективом Северинівської школи забезпечено виконання 

законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями, 

зокрема, схильними до пропусків занять та скоєння правопорушень. У школі 

ведеться журнал обліку відвідування, де класними керівниками після першого 

уроку фіксується кількість відсутніх та причини їх відсутності. Причини 

пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з 

батьками. Щодня адміністрація школи подає узагальнену інформацію щодо 

відвідування учнями навчальних занять до відділу освіти. Також у школі 

проводяться рейди, під час яких виявляються учні, які систематично 

запізнюються на уроки. Протягом 2020/2021 навчального року таких учнів не 

виявлено. Кожним класним керівником заведено журнал обліку медичних 

довідок та пояснень від батьків, що підтверджують відсутність учнів у школі з 

їх відома.  

Протягом 2020/2021 навчального року у школі проведено: Тиждень права; 

Тиждень безпеки дорожнього руху; Всеукраїнський тиждень протидії булінгу; 

Тиждень правознавства; Всеукраїнський тиждень права; щорічну акцію «16 

днів проти насильства»; заходи з охорони дитинства; Тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності; профілактичні заходи, спрямовані на запобігання та зниження 

рівня вживання психоактивних речовин; заходи щодо попередження торгівлі 

людьми; заходи з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків. 

 Проводяться індивідуальні бесіди з учнями, схильними до 

правопорушень.  

Організована відповідна профілактична робота й органів учнівського 

самоврядування. У даному напрямку діє комісія дисципліни та порядку, яка 

здійснює рейди-перевірки: по дотриманню школярами єдиних вимог до учнів; 

поведінка учнів на перервах; бесіди з учнями, схильними до правопорушень, 

профілактичний рейд «Урок». 

 Значну увагу щодо попередження насильства та жорстокості в 

учнівському середовищі приділяє практичний психолог, робота якого ведеться 

відповідно до річних планів та планів заходів щодо профілактики насильства, 

булінгу та правопорушень. Практичний психолог працювала в закладі освіти до 

грудня 2020 року. Психологом здійснено вивчення індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти, які мають проблеми в поведінці, спілкуванні з 

оточуючими. За результатами діагностики надано рекомендації педагогічним 

працівникам щодо організації роботи із цією категорією дітей, проведено 

індивідуальне консультування учасників освітнього процесу.  

З метою формування навичок відповідальної поведінки, ефективної 

взаємодії в учнівських колективах, профілактики конфліктності, насильства, 

розвитку умінь керувати своїми емоційними станами практичним психологом 

та класними керівниками  проведено практичні заняття, тренінги,  засідання у 

форматі «круглого столу»; години спілкування «Не допускай проявів булінгу 

над собою. Допоможи другу»; тренінгові заняття «Як не стати жертвою 

булінгу»; виховні години «Вчимося протидіяти насильству», «Не допускай 



насилля над ближнім», «Що робити, коли тебе ображають дорослі»; конкурси 

малюнків («Світ без насильства», «Ми проти насильства», «Я маю право», 

«Стоп булінг», «Ні, насильству в сім’ї!»); перегляд з учнями 7-9 х класів 

тематичних кінофільмів з подальшим обговоренням і розробкою пам’ятки з 

протидії булінгу; лекцій та тренінгових занять з учнями 8-х класів «Як не стати 

жертвою булінгу»; 

 В закладі освіти розроблено, затверджено відповідними наказами та 

оприлюднено плани заходів, які пов’язані з запобіганням та протидією булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. У плані заходів включено: тренінги, тематичні 

зустрічі та заняття, круглі столи, бесіди, консультації, спільні перегляди та 

обговорення тематичних відеосюжетів усіма учасниками освітнього процесу 

щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, 

управління власними емоціями та подолання стресу тощо. 

Організована  робота з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого 

поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення 

дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або потерпає від реальної 

загрози його вчинення. Забезпечено проведення шкільних батьківських зборів 

та лекторіїв на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і 

виховання»,  «Єдині вимоги у вихованні», «Батьківське щастя: виховання без 

насильства». Питання роботи щодо запобігання дитячого травматизму, охорони 

життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за 

дітьми в позаурочний час обговорювалося теж на батьківських зборах. Бесіди з 

батьками «Батьківське щастя: виховання без насильства», «Попередження 

насильства в сім’ї». 

З виявлення безпечного та комфортного перебування дитини у школі, було 

проведено анкетування батьків здобувачів освіти. У підсумку було отримано 

такі результати: учні 5-9 класів у шкільному середовищі на 100% почувають 

себе безпечно, а от серед учнів 1-3 класів виявилось 3 дитини, батьки яких 

турбуються за їх безпеку через незадовільну поведінку учня 3 класу Матвієнка 

Данііла.  

По вирішенню даної проблеми адміністрацією закладу освіти було 

направлено клопотання до відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради, про сприяння у вирішенні питання щодо незадовільної, 

агресивної поведінки учня 3 класу Матвієнка Данііла Олександровича під час 

освітнього процесу та на перервах. 16.03.2021 року в Северинівський ЗОШ І-ІІ 

ступенів інспектором СЮП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області 

старшим лейтенантом поліції Лисенко В.Л. проведено з учнями 3 та 5 класу 

зустрічі на яких надано роз’яснення, щодо несення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за вчинення дітьми правопорушень. Також 

наголошено на ознаках булінгу під час освітнього процесу. 

Адміністрацією закладу проведена робота щодо оприлюднення на сайті 

школи, дошці оголошень інформації про: 

 правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; 

 план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню); 



 процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

 порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти та відповідальність осіб, причетних до нього;  

 алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на      

вчинення домашнього насильства щодо дитини;  

 телефони довіри, зокрема дитячої лінії, гарячої телефонної лінії щодо 

булінгу, гарячої лінії з питань запобігання насильству тощо. 

 Питання щодо створення безпечного середовища та профілактику 

правопорушень і запобігання проявам насилля, булінгу (цькування) у 

Северинівській ЗОШ розглядалося на засіданнях педагогічних рад:  

 протокол №1 від 31.08.2020р. «Про затвердження Плану заходів із 

формування безпечного освітнього середовища та запобігання булінгу, мобінгу, 

кібербулінгу, домашнього насильства та проявів агресивної поведінки у дітей 

на 2020-2021 н.р.»; 

 протокол №3 від 30.11.2020р. «Про коронавірусний булінг. Як 

пояснити дітям, що хворіти не соромно». 

 протокол №5 від 06.01.2021 «Про стан роботи з профілактики 

правопорушень і злочинності у І семестрі 2020-2021 навчального року. 

 На нарадах при директорі розглядалися наступні питання: 
 Про стратегію і тактику взаємодії школи і сім'ї у вихованні особи 

школяра. 

 Про проведення  інформаційно-освітньої роботи з питань запобігання 

вживанню учнями слабоалкогольних та алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, психотропних речовин. 

 На засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників:  

 Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень. 
 Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та 

протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління. 

 Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження 

випадків булінгу серед учасників освітнього процесу; 

 Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості 

школяра. 

 Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять 

навчання з протидії булінгу (про що свідчать сертифікати в особових справах 

працівників), ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо 

виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому. 

«Про створення безпечного освітнього середовища, профілактику 

правопорушень і запобігання проявам насилля, булінгу (цькування) у 

Кровненському ЗЗСО І – ІІІ ступенів у 2020-2021 н. р.» 

  На наказ №25-ОД від 15.03.2021 «Про підготовку до проведення колегії 

відділу освіти,молоді та спорту». 

  Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальноїсередньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 



грудня 2016 р. № 988-р, Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 

2015 №64, листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-456 

«Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу» діяльність закладу освіти спрямована на 

виконання таких завдань: 

– формування в учнів компетентностей, важливих для успішної 

соціалізації особистості; 

– впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування 

демократичних цінностей; 

– запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та 

учнівської молоді як насильство, кібертретирування, булінг, тощо; 

– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних 

компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, встановленню 

психологічної рівноваги; 

– запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких 

життєвих навичок, як комунікація, самостійне прийняття рішень, критичне 

мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, 

формування життєвих цінностей та набуття відповідних компетентностей; 

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських та 

патріотичних ціннісних орієнтирів з метою виховання національно свідомої, 

духовно багатої, фізично досконалої особистості; 

– профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед 

неповнолітніх; 

– профілактика різного роду психологічних залежностей та шкідливих 

звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного 

та психічного здоров’я як найвищої соціальної цінності; 

– формування в закладі освіти творчого середовища, залучення учнів в 

позаурочний час до занять спортом, творчістю, мистецтвом, інших громадських 

заходах з метою їх позитивної суспільної самореалізації, соціалізації; 

– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, здобувачів освіти і 

батьків на засадах педагогіки партнерства. 

З метою створення безпечного освітнього середовища у 2020/2021 н. р. 

здійснюється ряд заходів. Перш за все, заклад освіти має повністю 

укомплектовані первинні засоби пожежогасіння,  пандус, три запасних виходи 

на випадок евакуації. За цей період навчального року проведено два заходи 

тренувальної евакуації учнів і працівників школи. З учнями регулярно 

проводяться інструктажі з охорони праці і техніки безпеки життєдіяльності: 

вступний, первинний, цільовий та позаплановий. Дітей знайомлять з 

інформацією куточків цивільного захисту, правил дорожнього руху, пожежної 

безпеки, користування електроприладами, поводження на воді. Оновлені 

куточки з техніки безпеки і в усіх навчальних кабінетах. Організовано перегляд 

відеороликів з пожежної та техногенної безпеки рекомендовані Національною 

службою порятунку 101.  



Велика увага приділяється інструктажам з правил дорожнього руху і 

пересуванню в шкільному автобусі під наглядом супроводжуючої особи та під 

час екскурсійних поїздок, а також з техніки безпеки під час канікулярного 

періоду, поводження на льоду і водоймах, з техніки безпеки на уроках праці і 

фізичного виховання тощо.  Записи здійснюються у відповідних журналах 

шкільних, класних і учителів-предметників.  

На початку навчального року адміністрацією школи проведено перевірку 

приміщень і території закладу освіти з метою виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу(цькування), 

а також організовано заходи безпеки (чергування працівників школи в 

приміщеннях і на території закладу; чергування по школі згідно графіка учнів 

7-11 класів; спостереження за місцями загального користування (їдальня, 

коридори, роздягальня, ігрові майданчики, шкільне подвір’я) і технічними 

приміщеннями. 

Адміністрація школи і голова профспілкового комітету постійно 

здійснюють контроль за виконанням Статуту школи, законодавства України 

про освіту, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотриманням 

педпрацівниками норм педагогічної етики. Питання створення безпечного 

освітнього середовища, профілактики правопорушень і запобігання проявам 

насилля, булінгу розглядалися на нараді при директорові (від 28.12.2020 р.), на 

засіданнях Ради профілактики правопорушень (12.12.2020 р.), на засіданні МО 

класних керівників(від 09.01.2021 р.) . 

Це питання висвітлено у наказах основної діяльності: 

№ 60 від «Про організацію роботи з ОП та БЖ учасників освітнього 

процесу», 

№ 61 від «Про організацію роботи з питань техніки безпеки» 

№ 74 від 02.09 2020 «Про організацію безпечного освітнього середовища 

та протидію булінгу в закладі освіти»,  

№75 від 02.09.2020 р. «Про призначення комісії з розслідування нещасних 

випадків»,  

№76 від 02.09.2020 р. «Про поновлення роботи Штабу профілактики 

правопорушень», 

 № 85 від21.09.2020 «Про організацію чергування учнів та вчителів », 

 № 86 від 21.09.202- «Про заборону тютюнопаління» 

№ 87 від 21.09.2020 р. «Про поновлення роботи громадського наркопосту»,  

№ 103 від 15.10.2020 р. «Про проведення тижня безпеки життєдіяльності»,  

№ 107 від 08.11.2020 р. «Про проведення тижня знань основ безпеки 

дорожнього руху», 

 №116 від 12.12.2020 р. «Про стан відвідування учнями занять школи за І 

семестр»,  

           №6 від 09.01.2021 р. «Про першочергові заходи щодо попередження 

захворювань дихальних шляхів», 

 №9 від 09.01.2021 р. «Про заборону виходу на кригу»,  

№13 від 27.01.2021 р. «Про психологічну адаптацію учнів 1, 5, класів за 

нових умов навчання»,  



№16 від 05.02.2021 р. «Про профілактику насильства та жорстокості в 

учнівському середовищі»  

 Протягом навчального року проводяться оперативні, методичні наради з 

вивчення законодавства України, інструктивно-методичних, нормативних 

документів МОН України, органів управління освітою з питань виховної 

роботи щодо безпеки й благополуччя дитини. Згідно графіка проводиться 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах СОІППО, участь в 

районних семінарах, он-лайн освіта тощо. 

Практичний психолог закладу забезпечує підтримання безпечного 

психологічно комфортного освітнього середовища і недопущення порушення  

прав здобувачів освіти, провадить психологічну просвіту здобувачів освіти з 

метою профілактики булінгу в учнівському середовищі(тренінгове заняття 

«Булінг та кібер булінг. Твої дії, якщо ти жертва, булер, свідок»з учнями 5-

11кл.; година спілкування «Права дитини: Знай! Користуйся!» з учнями 1-4кл.; 

учнівський всеобуч «Безпечний інтернет-простір» 1-5кл.; диспут «Домашнє 

насильство: ознаки, учасники, шляхи отримання допомоги» з 5-7 кл.; 

презентація слайдів з обговоренням «Насильство, його види та прояви» 6-9кл.; 

перегляд та обговорення відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі», 

«Булінг - шкільна травля», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! Моя історія про булінг і 

кібербулінг» з учнями 1-11кл.(в рамках тематичних тижнів та акцій«16 днів 

проти насильства», «Дерево доброти»,тощо).  

Проведено Тиждень запобігання торгівлі людьми - до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми (18 жовтня). У рамках тижня учні були учасниками 

наступних заходів: рольова гра «Сам вдома»(1, 2 кл.), «Безпека життя» (3-4 

класи); бесіда з елементами тренінгу «Торгівля людьми – міф чи реальність» (9-

11 класи); реклама служби невідкладної телефонної допомоги «Телефон 

довіри», анонімних кабінетів психологічної допомоги.  

 Інформування батьків з питань виховання та розвитку дитини, захисту 

прав дитини, формування здорового способу життя, превентивного виховання, 

попередження насильства в сім’ї проводиться систематично на 

загальношкільних(«Безпечний інтернет простір для вашої дитини», 

«Комфортне освітнє середовище-спільна робота дорослих в житті дитини», 

«Домашнє насилля: види, прояви, шляхи отримання допомоги») і класних 

батьківських зборах(заняття «Як навчити дітей безпечної поведінки в 

Інтернеті» для батьків учнів 2-4кл. тощо), у формі індивідуальних консультацій 

для батьків з питань захисту прав та інтересів дітей під час проведення 

освітнього процесу, інформування у вигляді буклетів, розміщення інформації в 

групах соцмереж та на сайті закладу («Увага: Безпечний інтернет простір!», 

«Групи смерті в соц мережах», «Вбивчий вплив Тік-Ток»), надання інформації 

про телефони анонімної допомоги і гарячої лінії з питань охорони дитинства. 

Систематично ведеться Журнал обліку звернень щодо здійснення насильства в 

сім’ї. На сьогоднішній день з проблемою насильства в родині звернення 

відсутні.  

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


Протягом навчального року здійснюються психолого-педагогічні 

спостереження за мікрокліматом в учнівському середовищі, проводяться 

анкетування та тестування учнів для вивчення  мікроклімату та його 

поліпшення у разі потреби. Наприкінці серпня - початку вересня класні 

керівники і класоводи відвідали сім’ї своїх учнів з метою обстеження житлово-

побутових умов і створення соціального паспорту дитини і класу(на основі 

якого створено соціальний паспорт школи).  

В організації виховної та профілактичної роботи особлива увага 

звертається на дітей, які потребують соціального захисту(діти учасників АТО, 

діти-чорнобильці, з багатодітних сімей, малозабезпечені тощо), « групи 

ризику», родин СЖО, схильних до правопорушень. Банки даних систематично 

поновлюються і подаються до відділу освіти 2 рази на рік - на початку вересня і 

січня. Особливу увагу приділяємо сім’ям СЖО(їх три, і вони є 

деструктивними), в яких проживають 4 дітей: Дяків Б.(3 кл.); Ольшанська С.(5 

кл.) і Ольшанський О.(10 кл.);  Ігумнов Ю.(9 кл.).  

Діти пільгових категорій користуються пільгами при оплаті за харчування. 

В системі харчування  запроваджено кодекс ХААСП і раціон харчування по Є. 

Клопотенку.  За різноманітність, калорійність меню і якість харчування 

відповідають шкільна медична сестра і шкільний повар. 

Штаб профілактики правопорушень і громадський Наркопост координує і 

проводить інформаційно-просвітницьку роботу з  пропаганди здорового 

способу життя і правової освіти з метою запобігання правопорушень, 

злочинності серед  неповнолітніх в таких напрямках: 

– профілактика правопорушень та злочинності серед неповнолітніх; 

– профілактика дитячої бездоглядності; 

– правова та психологічна підтримка дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах; 

– запобігання насильству, булінгу(цькуванню); 

– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних 

компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню 

психологічної рівноваги; 

– запобігання та протидія торгівлі людьми; 

– управління емоціями, стресами та вирішення  конфліктних ситуацій 

соціально прийнятним способом. 

 За потреби учнів і їх батьків викликаємо на співбесіди. Учні приймають 

участь в районних та обласних конкурсах, предметних олімпіадах, пошуково-

дослідницькій роботі. В цьому навчальному році 3 учениці пробують свої сили 

у малій академії наук  Проводиться різнопланова загальношкільна виховна 

робота, що сприяє формуванню активної життєвої позиції учнів. Дієвою у 

проведенні заходів профілактики у навчальному закладі є Учнівська рада. Вона 

допомагає проводити рейди, контролює санітарний стан класів, порушує 

питання щодо зовнішнього вигляду учнів, ставлення до учнівських обов’язків у 

навчанні і трудових акціях тощо. Голова учнівської ради Шевченко К. 

прийняла участь у роботі районної школи «Лідер».  



Класні керівники з метою засвоєння учнівською молоддю морально-

етичних, соціальних ціннісних орієнтирів проводять години спілкування згідно 

Програми Міністерства освіти і науки України  «Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та виховні 

заходи з використанням різних форм роботи: вікторини, конкурси, уроки гарної 

поведінки, рольові ігри, тренінги, заняття з елементами тренінгу, круглі столи, 

єдиний урок: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Пам’ятай про 

права, але не забувай про обов’язок» (9 клас); «Правила  для учнів – наш 

обов’язок», «Закони життя нашого класу» (8 клас); «Мої права та обов’язки» (4 

клас); «Великі права маленької дитини» (2 клас); «Права дитини в Конвенції 

ООН» (5 клас); «Правила поведінки для кожної дитинки»(1 кл.) тощо. 

Проведені тематичні тижні: 28.09-02.10 – Тиждень правових знань. Заходи 

БЖД; 09-13.11 – Тиждень толерантності. (02.-06.11 заходи «Увага! Діти на 

дорозі!»); 23.-27.11 – Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та 

дорожнього руху; 30.11-04.12 – Тиждень історії та права; 07-11.12 – День 

захисту прав людини і попередження насильства; 09-12.03 – Тиждень 

збереження життя і здоров’я. 

Практичним психологом і класними керівниками систематично 

проводяться індивідуальні та групові бесіди з учнями і їх батьками про 

заборону куріння на території школи; шкідливість куріння, алкоголю, 

наркотичних речовин; недопустимість пропущення уроків без поважних 

причин. Згідно затвердженого графіка здійснюються шкільні рейди «Курці у 

школі», «Урок»,  «Зовнішній вигляд учня», «Дозвілля», «Як живеш, дитино?». 

Серйозних порушень не виявлено. Черговий учитель або медична сестра на 

початку першого уроку з’ясовує відсутність учнів, записуючи до Журналу 

відвідування, а класні керівники з’ясовують причини відсутності(загалом, 

батьки телефонують звечора або вранці о 8.00). У папку обліку відвідувань 

класні керівники збирають підтвердження  причин відсутності: довідки від 

лікаря, вказується наказ по школі про поїздку, участь учнів в районних, 

обласних і зональних заходах або пояснювальні записки від батьків. Усі батьки 

повідомлені про режим дня дитини, наслідки її бездоглядності і заборону 

перебування на вулиці після 21.00 без супроводу батьків. На період карантину 

діти і батьки(під підпис) ознайомилися з правилами режиму карантину.  

 Проте у правопросвітницькій роботі цього навчального року не 

залучалися працівники правоохоронних органів, юристи, лікар-нарколог. Більш 

за все це пов’язано із несприятливою епідеміологічною ситуацією. Плануємо 

продовжувати роботу по створенню безпечного освітнього середовища, 

профілактиці правопорушень і запобігання проявам насилля. 

«Про створення безпечного середовища та профілактику правопорушень і 

запобігання проявам насилля, булінгу у Яструбинському НВК» 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2020– 2021 навчальний рік у 

І семестрі робота педагогічного колективу школи щодо профілактики 

злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів 

негативних явищ в учнівському середовищі (булінгу) була спрямована на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 



внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  

від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над 

дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  

правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 

«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп 

насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140».  

Аналіз роботи засвідчує, що з метою правової освіти, соціального 

самовизначення учнів, засвоєння ними певних знань, вироблення в них системи 

відносин і способів діяльності, здатності мислити, аналізувати інформацію, 

використовувати знання й уміння для творчого розв’язання різних проблем 

упродовж І семестру 2020/2021 навчального року здійснювалася 

цілеспрямована правовиховна робота. 

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків 

займають центральне місце в роботі педагогічного колективу школи.Система 

правового виховання учнів базується на правових актах і документах, таких як 

Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Декларація прав 

людини, Кодекс про шлюб та сім`ю,  Закон України «Про охорону дитинства» 

та інші. 

Правовиховна робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і 

охоплює як учнів, так і їхніх батьків, вчителів, органи учнівського та місцевого 

самоврядування. Починаючи з початкових класів, проводиться діагностика: 

визначаються сім`ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага; 

відбувається знайомство із житлово-побутовими умовами, визначається, яка 

допомога потрібна батькам у вихованні дитини. Морально-правові знання 

надаються учням молодших класів на уроках та в позаурочний час в поєднанні 

з власними спостереженнями; практичне дотримання дисципліни і порядку в 

класі і за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють 

важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у 

формуванні їхньої правової культури. 

У старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну 

діяльність учнів: на підвищення виховної профілактичної ролі у попереджені 

аморальних, антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі. 

           Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо 

забезпечення у школі правового виховання адміністрацією було видано ряд 

організаційних наказів, а саме: 

 «Про призначення інспектора з охорони дитинства»; 

 «Про заборону тютюнокуріння у школі та пропаганду здорового способу 

життя»; 

 «Про активізацію роботи щодо запобігання жорстокого поводження з 

дітьми»; 

 «Про поновлення роботи штабу з профілактики  правопорушень серед 

учнів НВК» ; 

       У школі існує система профілактичної роботи: 



 контроль за відвідуванням учнями школи, навчальних занять та 

позакласних заходів; 

 надається постійна адресна допомога окремим учням та сім`ям; 

 проводяться цикли бесід на правову тематику з учнями, з батьками; 

 складені акти обстеження всіх сімей, в яких проживають учні. 

       Учнів, схильних до правопорушень на обліку школи станом на 

01.01.2021р.-немає. 

Упродовж І семестру 2020 - 2021 навчального року здійснювалась 

наступна робота: 

-  з 1 вересня з метою створення максимально сприятливих умов для 

співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, проведення заходів направлених 

на запобігання та подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків; 

здійснення адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації дітей та підлітків, 

формування відповідальності учнів за вчинені дії та профілактики негативних 

проявів у молодіжному середовищі, допомоги правоохоронним органам у 

профілактиці злочинності та забезпеченні громадського порядку працює штаб 

профілактики (наказ від 02.09.2020 №37-ОД «Про поновлення роботи штабу з 

профілактики правопорушень серед учнів НВК»); 

- на засіданнях штабу профілактики розглядаються питання про 

особливості виховання дітей, які схильні до негативних проявів; про 

попередження шкідливих звичок та відхилення у їх поведінці; тримається на 

контролі питання відвідування школи учнями; 

- оформлено тематичну папку «Правовиховна та правоосвітницька 

робота». 

Складені плани заходів: 

 щодо посилення профілактичної роботи з запобігання правопорушенням 

та злочинності серед учнівської молоді; 

 заходи щодо запобігання торгівлі людьми;          

 щодо запобігання шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних 

напоїв, психотропних речових та наркотиків; 

 щодо профілактики булінгу. 

Заплановані та проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо 

профілактики негативних явищ у суспільстві, формування здорового способу 

життя, збереження духовних цінностей, а саме: 

- «Мої права» (година спілкування з елементами ділової гри); 

- «Ти-людина, отже маєш права» ( урок - гра); 

- профілактична бесіда «Підліток і вулиця: небезпека, несподіванки, 

загрози»; 

- профілактична бесіда «Я сам удома»; 

- вікторини «Що вам відомо про права дитини»; 

- бесіди «Ми проти насильства», «Я маю право на життя»; 

-  правова хвилина  «Кримінальна відповідальність за злочин». 

З метою своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, ведення їх обліку, здійснені перевірки умов проживання та 

виховання неповнолітніх складено відповідні акти. Членами штабу 



профілактики проведені рейди: «Урок», «Канікули», «Ні запізненням». 

Розроблені рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання 

правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків, 

булінгу.  

Матеріали запобігання проявам насильства, булінгу розміщені на сайті 

закладу. 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1.  Довідку «Про створення безпечного середовища та профілактику 

правопорушень і запобігання проявам насилля, булінгу (цькування) у закладах 

загальної середньої освіти» взяти до відома. 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Забезпечити виконання плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі на 2021 рік. 

 Термін: до 30.12.2021 

2.2.  Забезпечити реалізацію здоров’язбережувальної складової освіти, 

зокрема формування основ здорового харчування, фізичної культури та рухової 

активності. 

Термін: постійно 

 



Додаток 4 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

14.04.2021 № 45-ОД 

 

 

Рішення №4  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 30 березня 2021 року 

 

Про дотримання вимог 

протиепідемічних заходів у закладах 

загальної середньої та дошкільної 

освіти Миколаївської сільської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. та співдоповідачів (Крамаренко А. І., 

Куценко Л. Ф., Простатіну О. О., Воду А. О., Говоруна В. О., Будакову Л. А., 

Білан Н. І.) про дотримання вимог протиепідемічних заходів у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської сільської ради, колегія 

відзначає: 

На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України № 50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», № 55 від 22 вересня 2020 року «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» у 

закладах освіти видані відповідні накази та розроблені Інструкції щодо вимог 

до протиепідемічних заходів. Інструкціями передбачені вимоги щодо 

організації освітнього процесу, вимог до організації харчування, транспорту, 

який перевозить дітей та працівників до закладу освіти. 

Здобувачі освіти, їхні батьки або законні представники про правила 

організації освітнього процесу, відвідування закладів освіти та перебування в 

ньому в умовах профілактики розповсюдження короновірусної хвороби 

проінформовані, шляхом висвітлення інформації на сторінці у Фейсбуці, 

офіційному сайті школи. Забезпечена ефективна комунікація з батьками у 

телефонному режимі, через вайбер-групи. Інформаційні плакати, інші 

інформаційні матеріали про респіраторну гігієну, етикет кашлю та необхідність 

дотримання протиепідемічних заходів наявні у кожному класі, на 

інформаційному стенді у холах закладів. 

На виконання положень Інструкції в закладах освіти були проведені 

наступні заходи:  



Проведена роз’яснювальна робота з персоналом щодо нормативно-

правової бази роботи закладів освіти в період карантину та адаптивного 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Проведена роз'яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби (COVID-19) серед персоналу. 

Розроблений алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти. 

Проведений інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів. 

Персонал закладу освіти допускається до роботи за умови використання 

засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним 

термометром. 

Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла понад 37.2 oС не допускаються на робоче 

місце. 

Організований централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією. Порядок дій щодо 

правильного поводження з використаними засобами індивідуального захисту 

затверджено наказами по закладах освіти. Вивіз використаних засобів 

індивідуального захисту з подальшою утилізацією здійснюється згідно з 

укладеними угодами з ФОП Шкарупа О.В. 

Забезпечені необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 

електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо в 

достатній кількості); за рахунок місцевого бюджету установлені 

електросушарки. 

Медичні пункти закладів освіти забезпечені необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). Придбано опромінювачі бактерицидні для 

кварцування приміщень. В закладах освіти є ізолятори. 

Вхід до приміщень закладів дозволяється при наявності захисної маски або 

респіратора. 

 На вході до закладів освіти організоване місце для обробки рук 

антисептичними засобами. 

Забезпечене раціональне використання запасних виходів із закладів освіти. 

Затверджені графіка дезінфекції поверхонь 

З метою запобігання утворення скупчення учасників освітнього процесу в 

закладах освіти:  



у коридорах та інших приміщеннях є розмітки, що забезпечують 

організацію здобувачами освіти двостороннього руху коридорами, між 

навчальними кабінетами; 

у розкладі занять передбачено закінчення занять (перерв) для початкової та 

середньої і старшої школи окремо. 

У санітарних кімнатах забезпечена наявність рідкого мила, антисептичних 

засобів для рук та паперових рушників. 

Задля мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладів освіти 

навчальні кабінети було закріплено за класами. 

Порядок дій щодо підвезення дітей та працівників до закладів освіти на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

затверджені відповідними наказами. Водії забезпечені засобами 

індивідуального захисту та антисептичними засобами для обробки рук 

забезпечені. Перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників в 

салоні автотранспорту здійснюється у засобах індивідуального захисту. 

Кількість пасажирів в автобусі не перевищує кількість місць для сидіння. 

На території закладів встановлені контейнери з кришкою для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «Використані маски та 

рукавички». 

Усі працівники харчоблоку забезпечені засобами індивідуального захисту 

із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками 

та захисними щитками. 

Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок,   

забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою, захисними 

окулярами, щитами, одноразовими рукавичками. 

З працівниками харчоблоків проведені навчання щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

Усі працівники та здобувачі освіти закладу забезпечені засобами 

індивідуального захисту багаторазового використання за рахунок місцевого 

бюджету (додаток 1). 

У закладах дошкільної освіти: 

Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад 

та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал 

довільної форми. Діти, в яких виявлено температуру тіла понад          37,2 °С 

або ознаки респіраторних захворювань ізолюються з відповідним 

інформуванням медичного працівника та батьків. 

Ранкове приймання дитини до закладів дошкільної освіти та передачу 

після закінчення дня, проводить вихователь групи на території закладів, за 

межами його будівлі. За несприятливих погодних умов приймання та/або 

передачу дітей відбувається в приймальних та/або роздягальних групових 

осередках закладу. За умови перебування на території закладу батьки або 

особи, які їх замінюють, одягають респіратор або захисну маску, так, щоб були 

покриті ніс та рот. 

На вході до закладів організоване місце для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є миття рук з 



милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли 

відсутній доступ до проточної води з милом. 

Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, 

навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету 

кашлю тощо), проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом 

працівників закладу. 

Забороняється користуватись багаторазовими (тканинні) рушниками. 

Забороняється користуватись м’якими іграшками. 

Заборонене використання килимів з довгим ворсом. 

Розроблений адаптивний графік прогулянок та занять з метою 

недопущення змішування груп. 

Працівники забезпечені п’ятиденним запасом засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів . 

Проведене навчання працівників правилам використання засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації. 

Забезпечена наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах. 

Організований централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 

одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. 

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у Миколаївському НВК» 

На  виконання   Постанови  Міністерства охорони здоров’я України № 42 

від 30 липня 2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  № 55 від 22.09 

2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» у закладі освіти видані відповідні накази та розроблені Інструкції 

щодо вимог до протиепідемічних заходів. Інструкціями передбачені вимоги 

щодо організації освітнього процесу, вимог до організації харчування, 

транспорту, який перевозить дітей та працівників до закладу освіти. 

На виконання положень Інструкції були проведені заходи:  

1. Проведена роз'яснювальна робота з персоналом  щодо нормативно-

правової бази роботи закладів освіти в період карантину та адаптивного 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

2. Проведені загальношкільні та класні батьківські збори в режимі онлайн. 

Протокол № 2 від 03.06.2020.   

3.Проведена роз'яснювальна робота з персоналом  щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби (COVID-19) серед персоналу. 

4.Розроблений алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною 

з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти. 

5.Проведений інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів. 



6.Персонал закладу освіти допускається до роботи  за умови використання 

засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним 

термометром. 

7. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускаються на робоче місце. 

8. Усі працівники та здобувачі освіти закладу забезпечені засобами 

індивідуального захисту багаторазового використання за рахунок місцевого 

бюджету. 

9. Організований централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 

кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією.  

10. Забезпечені необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 

електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо в 

достатній кількості); за рахунок місцевого бюджету установлені 

електрорушники (5 шт.) 

11.Медичний пункт закладу забезпечений необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). Придбано кушетку, опромінювач бактерицидний для 

кварцування приміщень. Обладнаний ізолятор. 

12.Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски 

або респіратора.  

13.На вході до закладу організоване місце для обробки рук 

антисептичними засобами.  

14.Забезпечене раціональне використання запасних виходів із закладу 

освіти. 

15.У санітарних кімнатах  забезпечена наявність рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук та паперових рушників. 

 16. На території закладу встановлені контейнери з кришкою для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ 

ТА РУКАВИЧКИ». 

17.Усі працівники харчоблоку забезпечені засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими 

рукавичками та захисними щитками. 

18. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок,   

забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою, захисними 

окулярами, одноразовими рукавичками. 

19.З працівниками харчоблоку  проведені навчання щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

 Крім того у закладі дошкільної освіти: 

1. Під час прийому дітей та кожні 2 години   проводиться температурний 

скринінг, дані заносяться до журналу. 

3.Видалені з користування  багаторазові (тканинні) рушники. 



4.Видалені з користування   м'які іграшки. 

5.Заборонене використання килимів з довгим ворсом. 

6.Розроблений  адаптивний графік прогулянок та занять з метою 

недопущення змішування груп. 

7.Працівники забезпечені п'ятиденним запасом засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів . 

8.Проведене навчання працівників правилам використання засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації . 

9.Забезпечена наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах. 

10.Організований централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 

кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою 

утилізацією. 

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів 

у Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 

Кровненському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів адміністрація 

закладу здійснює свою діяльність з урахуванням вимог санітарного 

законодавства та необхідності забезпечення належних протиепідемічних 

заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 

внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).  

Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів 

покладається на керівника закладу Простатіну О.О. Медичний працівник 

закладу Зимогляд В. М. забезпечує щоденний контроль за виконанням 

протиепідемічних заходів. З персоналом закладу проведено роз'яснювальну 

роботу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або 

вихованців. Розроблено алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед вихованців та працівників закладу. Не допускається до 

роботи персонал, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров'я. Для працівників закладу проведено 

інструктаж щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), 

дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється після проведення 

термометрії безконтактним термометром та за умови наявності засобу 

індивідуального захисту, що щільно покриває рот та ніс. 

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,2° C або із ознаками гострого респіраторного захворювання співробітник не 

допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою 

до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2° C або 

ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє 

керівника закладу та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за 

медичною допомогою. 



Усі працівники закладу забезпечені засобами індивідуального захисту. 

Співробітники закладу використовують засоби індивідуального захисту 

(респіратор або захисна маска) в процесі взаємоспілкування. 

Керівник закладу забезпечує організацію централізованого збору 

використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни) з 

кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією.  

У навчальному закладі створені необхідні умови для дотримання 

працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові 

рушники (у їдальні - дві електросушарки для рук), антисептичні засоби для 

обробки рук тощо.  

Обмежено проведення масових заходів в закритому приміщенні (окрім 

заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладу - проведення 

педагогічних рад тощо). Заходи для учнів проводяться окремо для класів або ж 

у кількості учнів не більше 20 чоловік. 

Вологе прибирання проводиться з використанням миючих та дезінфікуючих 

засобів. Провітрювання приміщення класних кімнат проводиться черговими 

учнями протягом кожної перерви, у коридорі - протягом дня за відсутності 

дітей та 15 хвилин після уроків. 

Медичний кабінет забезпечено необхідними засобами та обладнанням 

(безконтактний термометр, дезінфекційні, в тому числі антисептичні засоби для 

обробки рук, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту). У коридорі, 

на вхідних дверях закладу розміщено інформацію (плакати, надписи) про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

Щодо дотримання вимог протиепідемічних заходів в освітньому процесі, 

температурний скринінг дітей проводять при вході у заклад та при зверненні 

учня дошкільної медичної сестри. Діти, у яких виявлено температуру тіла 

понад 37,2° C або ознаки респіраторних захворювань, ізолюються з 

відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. Усе це робиться 

спокійно, не викликаючи у дитинии відчуття тривожності. 

До закладу не допускаються сторонні особи і батьки. За несприятливих 

погодних умов приймання та/або передачу дітей За умови перебування на 

території закладу батьки або особи, які їх замінюють, одягають респіратор або 

захисну маску, так, щоб були покриті ніс та рот. 

На вході до закладу обладнано місце для обробки рук спиртовмісним 

антисептиком. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є миття рук з 

милом. З дітьми регулярно проводяться бесіди щодо особистої гігієни в умовах 

загрози коронавірусу, попереджено, що протирання рук вологими серветками з 

метою знезараження не забезпечує антисептичної обробки.  

Використання антисептиків здійснюється під контролем чергового учителя. 

Усі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, навчання 

обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо) 

проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу. 

На період карантину заборонено використання багаторазових (тканинних) 

рушників, використання м'яких (м'яконабивних) іграшок, використання 

килимів з довгим ворсом, перебування у вуличному взутті (без змінного) 



всередині приміщення, проведення батьківських зборів (окрім тих, що 

проводяться дистанційно).  

Заборонено запрошення творчо-розважальних колективів та інших осіб,  які 

не є співробітниками закладу. На період карантину обмежено заняття та ігри, 

що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом, 

обмежено заняття та ігри, що потребують використання значної кількості 

додаткового інвентаря, забезпечено процес організації харчування, що дозволяє 

мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно 

перебувають за одним столом. 

Щодо поводження з використаними засобами індивідуального захисту, 

керівник закладу Простатіна О.О. належним чином організувала 

централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального 

захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички), паперових серветок в 

окремі контейнери-урни (пластикові відра з кришками та поліетиленовими 

пакетами), наступним чином: кількість та об'єм (місткість) контейнерів-урн 

відповідає кількості відвідувачів закладу освіти; контейнери встановлено біля 

входу в заклад освіти та в приміщенні закладу; поліетиленові пакети з 

контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту 

(захисні маски, респіратори, гумові рукавички), замінюються щодня. Щоденно 

здійснюється дезінфекція контейнерів.  

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у Лікарському НВК» 

З метою створення безпечних умов для учасників освітнього процесу з 

урахуванням епідемічної ситуації в країні, пов’язаної з поширенням 

коронавірусної інфекції, в Лікарському НВК проведено ряд заходів. 

Педагогічною радою від 31.08.2020 №1 розглянуто питання з організації 

роботи закладу в умовах карантину та затверджено рішення про тимчасовий 

порядок організації освітнього процесу з урахуванням вимог постанов МОЗ та 

Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25, від 

22.08.2020 №50.  

Здобувачі освіти, їхні батьки або законні представники про правила 

організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в 

ньому в умовах профілактики розповсюдження короновірусної хвороби 

проінформовані, шляхом висвітлення інформації на сторінці у Фейсбук, 

офіційному сайті школи. Забезпечена ефективна комунікація з батьками у 

телефонному режимі, через вайбер-групи. Інформаційні плакати, інші 

інформаційні матеріали про респіраторну гігієну, етикет кашлю та необхідність 

дотримання протиепідемічних заходів наявні у кожному класі, на 

інформаційному стенді у холі закладу. 

Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів 

покладено на керівника закладу освіти. Керівником закладу проведено 

Інструктаж працівників закладу освіти щодо здійснення своєї діяльності з 

урахуванням обов’язкового забезпечення належних протиепідемічних заходів; 

щоденно здійснюється контроль за виконанням даних заходів; постійно 

проводиться роз’яснювальна робота з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 



короновірусної хвороби серед персоналу або здобувачів освіти. Алгоритм дій 

керівника ЗЗСО у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника ЗЗСО 

ознак гострого респіраторного захворювання затверджено наказом по школі від 

28.08.2020 №56-ОД, додаток 2. 

У закладі освіти забезпечено наявність: 

- мила рідкого у всіх санітарних кімнатах; 

- паперових рушників, електросушарок для рук у всіх санітарних кімнатах; 

- безконтактного термометра; 

- антисептиків для рук на кожному вході до закладу освіти; 

- засобів індивідуального захисту для персоналу. 

Наявність необхідної кількості засобів захисту щоденно контролюється 

керівником закладу. 

У закладі організовано централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту. Контейнери та урни для збору використаних масок 

наявні в достатній кількості. Порядок дій щодо правильного поводження з 

використаними засобами індивідуального захисту затверджено наказом по 

школі від 28.08.2020 №59. Вивіз використаних засобів індивідуального захисту 

з подальшою утилізацією здійснюється згідно з укладеними угодами: ФОП 

Шкарупа О.В., договір на вивіз твердих побутових відходів від 13.02.2020 № 

16. 

З метою збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях 

прибрано зайві меблі, устаткування, килими, м’які іграшки та мінімізовано 

кількість роздаткового матеріалу по кабінетах. 

Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту після проведення 

температурного скринінгу. До роботи не допускаються працівники з ознаками 

ГРЗ і температурою вище 37,2.  

На всіх входах до закладу організовано місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначено яскравим 

вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (наклейка). А також 

всі входи і виходи забезпечені дезінфікуючими килимами. 

Учасники освітнього процесу під час пересування у школі використовують 

маски. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти 

дозволяється без використання захисної маски. 

З метою запобігання утворення скупчення учасників освітнього процесу у 

закладі освіти:  

- у коридорах та інших приміщеннях є розмітки, що забезпечують 

організацію здобувачами освіти двостороннього руху коридорами, між 

навчальними кабінетами; 

- у розкладі занять передбачено закінчення занять (перерв) для початкової 

та середньої і старшої школи окремо. 

Питний режим учасників освітнього процесу організовано шляхом 

використання індивідуальної бутильованої води. 

Навчальні кабінети для мінімізації пересування учнів у приміщеннях 

закладу освіти було закріплено за класами, наказ від 28.08.2020 № 61 «Про 



закріплення навчальних кабінетів за класами для проведення занять на час дії 

протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням COVID-19». 

Для відокремлення учнів початкової школи залучено запасний вихід з 

приміщення закладу з лівого боку будівлі. 

Педагогічні працівники закладу освіти щоденно проводять опитування 

учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби. 

Після кожного навчального заняття провітрювання проводиться протягом 

10 хвилин. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться 

очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць 

для сидіння, перил, тощо). 

З урахуванням тимчасових рекомендацій МОЗ, спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (СОVID-19), рішень Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Постанов Головного 

Державного санітарного лікаря України, на виконання наказів відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради, за рішенням педагогічної ради 

школи (протоколи від 30.10.2020  № 2, від 05.01.2021  № 3, від 23.03.2021 №6) у 

період перебування Сумської області у «червоній зоні» освітній процес у 

закладі відбувався з використанням дистанційних технологій навчання. 

Відповідні рішення були затверджені наказом керівника закладу: 

- від 30.10.2020 №85-ОД «Про організацію дистанційної форми навчання 

на час перебування у «червоній» зоні»; 

- від 9.11.2020 №90-ОД «Про додаткові організаційні заходи щодо 

запобігання поширенню COVID-19»; 

- від 08.01.2021 №11-ОД «Про організації освітнього процесу на час дії 

карантинних обмежень з 14 по 22 січня 2021 року»; 

- від 23.03.2021 № 27-ОД «Про організацію освітнього процесу в 

Лікарському НВК в умовах встановлення червоного рівня небезпеки з 

24.03.2021».  

Відповідно до  постанов Уряду №641 та  Головного державного 

санітарного лікаря №50,  у зв’язку з  підтвердженням випадку СОVID-19 в 

одного з учнів 9 класу та посиленням протиепідемічних заходів щодо 

запобігання захворюваності учнів та працівників закладу освіти з 04 по 13 

грудня 2020 року учні 9 класу Лікарського НВК були переведені в режим 

самоізоляції, наказ від 03.12.2020 №95-ОД «Про переведення учнів 9 класу в 

режим самоізоляції та запровадження технологій дистанційного навчання на ці 

дні». Для них було організовано навчання за допомогою дистанційних 

технологій. 

У закладі розроблено графік харчування здобувачів освіти та педагогічних 

працівників. Порядок дій щодо організації  харчування здобувачів освіти 

Лікарського НВК на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19) затверджено наказом по школі від 28.08.2020 №57-ОД. 

Працівники їдальні забезпечені засобами індивідуального захисту та працюють 

в захисних масках та рукавичках. З працівниками харчоблоку проведено 



навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального 

захисту, їх утилізації. Їдальня на вході облаштована дезінфекторами для 

обробки рук. Приміщення регулярно прибирається та дезінфікується. Відстань 

між столами у їдальні становить не менше 1,5 м. За одним столом харчується не 

більше 4-х осіб. 

У закладі наявний медичний кабінет, площею 12 кв.м, який забезпечений 

усім необхідним для здійснення протиепідемічних заходів. Хоча на даний 

момент в закладі відсутня сестра медична. Також виділено окрему кімнату для 

ізоляції, у якій є ліжко, стіл, стілець, рукомийник, горщик з кришкою для 

випорожнень, дезінфікуючі засоби. Нажаль, у закладі освіти відсутній 

медичний працівник  

Порядок дій щодо підвезення дітей та працівників до закладу освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

затверджено наказом по школі від 28.08.2020 №58. Водій забезпечений 

засобами індивідуального захисту та антисептичними засобами для обробки 

рук забезпечені. Перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників в 

салоні автотранспорту здійснюється у засобах індивідуального захисту. 

Кількість пасажирів в автобусі не перевищує кількість місць для сидіння. 

Дотримання вимог протиепідемічних заходів у дошкільній групі 

Порядок дій щодо організації протиепідемічних заходів у закладі 

дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19) затверджено наказом по закладу освіти від 28.08.2020 

№60-ОД «Про затвердження Порядку дій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладі дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)». 

Відповідно до Порядку ранковий прийом дітей до ЗДО та передачу їх після 

закінчення дня  проводить вихователь групи або її помічник на території 

закладу освіти, за межами його будівлі. Допуск батьків до будівлі закладу 

заборонений. Перебування працівників дошкільної групи при прийомі та 

передачі дітей батькам відбувається виключно у масці. Проведення 

батьківських зборів відбувається за допомогою дистанційних технологій, у 

телефонному режимі. 

На вході до ЗДО організовано місце для обробки рук спиртовими 

антисептиками. Використання антисептиків відбувається виключно під 

контролем вихователя або помічника вихователя, місце для обробки рук 

позначено яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук. 

За сприятливої погоди проведення занять здійснюється на відкритому 

повітрі, також збільшено час перебування дітей на відкритому повітрі під час 

прогулянок. Обмежено заняття та ігри, що передбачають безпосередній 

фізичний контакт між дітьми та працівниками ЗДО. 

Вихователем проводяться  додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям 

важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання. 

З метою збільшення вільного простору в приміщенні дошкільної групи 

прибрано зайві меблі, устаткування, килими, м’які іграшки та мінімізовано 



кількість роздаткового матеріалу. На час адаптивного карантину приносити 

свої іграшки до дитсадка не можна.  

Працівники дошкільної групи миють руки з милом щонайменше раз на дві 

години і нагадувати про це дітям; роблять дезінфекцію, провітрювання 

приміщення та вологе прибирання. 

У ЗДО наявні усі інформаційні матеріали про необхідність дотримання 

правил особистої гігієни. 

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів 

у  Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів» 

 Відповідно до вимог Постанови головного державного санітарного лікаря 

України №50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19» організація освітнього процесу в 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів здійснюється з дотриманням 

протиепідемічних заходів. 

 Рішенням педагогічної ради від 31.08.2020 року протокол №1 було 

затверджено порядок організації освітнього процесу в закладі освіти в період 

карантину.  

 Протягом навчального року видано такі накази: 

 Про організацію освітнього процесу в умовах карантину у 2020-2021 

начальному році (№101-ОД від 28.08.2020 р.); 

 Про алгоритм дій на випадок виявлення хворого і адаптивний графік 

навчання у 2020-2021 начальному році (№102-ОД від 28.08.2020 р.); 

 Про затвердження і введення в дію інструкцій з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності для учнів та працівників школи під час карантину (№105-ОД 

від 28.08.2020 р.); 

 Про самоізоляцію учнів 1 класу (№27-ОД від 12.02.2021 р.); 

 Про самоізоляцію учнів 9 класу (№29-ОД від 17.02.2021 р.); 

 Про тимчасове призупинення освітнього процесу в Северинівській ЗОШ 

І-ІІ ступенів (№33-ОД від 19.02.2021р.). 

 Навчальний заклад повністю забезпечений дезінфікуючими засобами, 

рідким милом та однаразовими паперовими рушниками. Для педагогів та 

працівників школи було придбано захисні маски багаторазового використання 

в кількості (60 шт) та в кількості (40 шт) для учнів 5-9 класів. Для працівників 

харчоблоку придбано  захисні окуляри (3 шт) та одноразові рукавички (200 шт)  

 З метою профілактики поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в 

закладі освіти вжито таких заходів: 

 1)  забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих 

їх осіб, сторонніх осіб (крім батька учениці 8 класу Іванова В.В.) 

 2) вхід працівникам школи до приміщень закладу дозволяється при 

наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски не використовуються 

під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування по 

закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим, крім учнів 1-3 

класів; 



3) прибиральницями приміщень щоденно проводиться термометрія 

безконтактним термометром всім працівникам школи, з відповідними записами 

в журнал встановленого зразка; 

4)  на території закладу розміщені контейнери з кришками та 

поліетиленовими пакетами для використаних масок з відміткою «Використані 

маски та рукавички» та для використаних паперових рушничків з відміткою 

«Паперові рушнички»;  

5) виокремлене приміщення для ізолятора, в якому є весь необхідний 

інвентар: ліжко, бактерицидна лампа, стілець, а також в наявності журнал 

ізолятора та список телефонів батьків. 

6) розроблений алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної 

з реєстрацією випадків підозри на захворювання  коронавірусною хворобою 

серед здобувачів освіти та працівників закладу; 

7) розроблено інструкцію з охорони праці та безпеки життєдіяльності для 

учнів та працівників школи під час карантину; 

8) проведені позапланові інструктажі для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів; 

9) на інформаційних стендах школи розміщена інформація про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю, правила 

миття та дезінфекції рук, правила заміни захисних масок тощо;  

10) на харчоблоці розроблений та затверджений керівником закладу освіти 

графік харчування здобувачів освіти з розрахунку максимальної кількості 

учнів, які можуть одночасно отримувати та вживати їжу, не порушуючи 

фізичної дистанції - 1 метр; 

11) при організації харчування забезпечена відстань між столами та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб; 

12) працівників їдальні проінформовано про дотримання правил особистої 

гігієни, необхідність змінювати одноразові рукавички після кожної дії 

(виробничого процесу), не пов'язаних між собою, а також про необхідність 

ретельного миття рук з милом або оброблення антисептичним засобом перед 

одяганням чистих засобів індивідуального захисту;  

13)  щоденно після закінчення занять прибиральниці службових 

приміщень проводять очищення та дезінфекцію поверхонь (в тому числі 

дверних ручок, столів, парт, місць для сидіння, тощо); 

14) підвіз здобувачів освіти шкільним автобусом здійснюється згідно 

затвердженого графіка руху шкільного автобуса, з одночасним перевезенням 

учнів у кількості, яка не перевищує кількості сидячих місць. 

Класні керівники: 

1) перед початком занять проводять опитування учасників освітнього 

процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби; 

2) контролюють питний режим учнів, який організовується батьками 

(індивідуальна пляшка з кип’яченою водою); 



3)  разом із черговими вчителями після кожного навчального заняття 

проводять провітрювання впродовж не менше 10 хвилин, та не менше 5 хвилин 

- при зовнішній температурі повітря -100С 

4) контролюють дотримання у школі соціального дистанціювання, правил 

гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових 

скупчень здобувачами освіти; 

5) здійснюють контроль за харчуванням учнів у шкільній їдальні; 

6) з батьками учнів проводять бесіди щодо дотримання учнями 

профілактичних протиепідемічних заходів удома.  

  Адміністрація закладу освіти кожного дня здійснює контроль за 

відвідуванням учнями школи та станом захворювання всіх учасників освітнього 

процесу. 

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у  Кровненському закладі 

дошкільної освіти» 

На період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) у Кровненському ЗДО «Пролісок» проводяться такі заходи: 

1. Ознайомлено працівників ЗДО з наказом «Про організацію освітнього 

процесу в закладі освіти Миколаївської сільської ради в умовах встановлення 

рівня епідемічної небезпеки». 

2. Старша медична сестра у разі виявлення ознак грипу та ГРВІ забороняє 

вихід на роботу працівників та вихованців ЗДО. 

3. Завідувач господарством постійно перевіряє температурний режим у 

всіх приміщеннях ЗДО, контролює здійснення систематичного вологого 

прибирання з деззасобами та провітрювання. 

4. На період карантину помічники  вихователів обробляють посуд із 

застосуванням деззасобів. 

5. Систематично завідувач господарством контролює необхідну кількість 

деззасобів, засобів особистої гігієни. 

6. Щоденно сестра медична посилено здійснює контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічного режиму у закладі. 

7. По мірі виявлення сестра медична старша ізолює дитину від колективу 

при перших ознаках хвороби , надає медичну  допомогу та повідомляє батьків. 

8. У період епідемічної ситуації введено масковий режим. 

9. З метою санації повітря щоденно у групах проводиться опромінення 

кварцовими лампами згідно з графіком. 

10. У період епідемічної ситуації вихователі коригують навчальні 

навантаження та заняття з фізкультури. 

11. Щоденно вихователі та старша медична сестра проводять ранковий 

фільтр під час прийому вихованців. 

12. Старша медична сестра здійснює огляд працівників харчоблоку. 

13. Вихователі висвітлюють в групі Viber батькам матеріали по 

профілактиці грипу та ГРВІ. 

14. Старша медична сестра систематизує консультативні матеріали у 

вигляді пам’яток щодо профілактики грипу та ГРВІ, розміщує їх на сайті 

закладу. 



15. Старшою медичною сестрою закладу проведено навчання персоналу з 

теми: «Профілактичні заходи ГРВІ в ЗДО». 

16. Старшою медичною сестрою постійно контролює забезпечення 

виконання норм харчування вихованців. 

17. З метою стимулювання захисних сил організму, вихователі щоденно 

привчають дітей до проведення точкового масажу біологічно активних зон. 

18. Згідно плану на цей період вихователі протягом дня здійснюють 

комплекс загартовуючих заходів в період захворювання на грип і ГРВІ. 

19. Медичною сестрою складено список проходження обов’язкового 

медогляду працівниками закладу. 

20. Директором ЗДО проведено додаткові інструктажі для працівників 

закладу щодо заходів профілактики проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання. 

«Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у ЗЗСО та ЗДО» 

На період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) у Яструбинському НВК проводяться такі заходи: 

- на вході в заклад вивішено табличку «Карантин. Вхід заборонено»; 

- проводиться вимірювання температури працівників при приході на 

роботу; 

- забезпечено деззасобами засобами для миття підлоги, поверхонь: 

МДФ-50 – 12 шт. по 5 літрів; 

- забезпечено деззасобами засобами для миття рук: 

МДА-72 – 25 шт. по 1 літрі; 

- забезпечено рідким милом: 

6 шт. по 5 літрів; 

- прадбано паперових рушників – 50 пачок; 

- прадбано рукавиці латексні – 200 шт.; 

- придбано електросушарку для рук (встановлено втуалетній кімнаті); 

- проводиться провітрювання згідно графіків (вивішені в класах). 

      «Дотримання вимог протиепідемічних заходів в КДНЗ «Веселка» 

  Головний державний санітарний лікар України постановою від 22.09.2020 

р. №55 затвердив нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

  Відповідно до цієї постанови, наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради № 67-ОД «Про затвердження Плану заходів щодо 

виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації та проведення 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби у ЗДО у 2020-2021 навчальному році», 

наказу по КДНЗ «Веселка» № 46/01-11 від 01.09.2020 р. в навчальному закладі: 

- затверджено протиепідемічні заходи на період карантину; 

- затверджено алгоритм дії на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної  з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

серед вихованців та працівників закладу; 

- затверджено розпорядок дня на 2020-2021 н.р.; 

- затверджено графік дезінфекцій поверхонь; 
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- призначено відповідального за здійснення щоденного температурного 

скринінгу дітей та працівників закладу.   

Керівник та сестра медична старша забезпечують: 

- щоденний контроль за виконанням заходів; 

- проведення роз'яснювальної роботи з персоналом щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби (СОVID-19) серед персоналу або вихованців; 

- розробку та дотримання алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(СОVID-19) серед вихованців та працівників закладу; 

- недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 

- проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів. 

  Допуск до роботи персоналу КДНЗ «Веселка» здійснюється після 

проведення термометрії безконтактним термометром та за умови наявності 

засобу індивідуального захисту, що щільно покриває рот та ніс. 

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад    

37,2 °С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури 

тіла понад 37,2 °С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, 

співробітник повідомляє керівника та не виходить на роботу, одночасно 

звертаючись за медичною допомогою. 

  Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад 

та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал 

довільної форми. Діти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або 

ознаки респіраторних захворювань ізолюються з відповідним інформуванням 

медичного працівника та батьків. 

  Ранкове приймання дитини до закладу та передачу після закінчення дня, 

проводить вихователь групи на території закладу, за межами його будівлі. За 

несприятливих погодних умов приймання та/або передачу дітей відбувається в 

приймальних та/або роздягальних групових осередках закладу. За умови 

перебування на території закладу батьки або особи, які їх замінюють, одягають 

респіратор або захисну маску, так, щоб були покриті ніс та рот. 

  На вході до закладу організоване місце для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для 

ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Основним заходом 

гігієни рук в умовах закладу є миття рук з милом. Використання антисептиків 

доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з 

милом.  

  Використання антисептиків  відбуватись виключно під контролем 

вихователів та помічників вихователів. 



  Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, 

навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету 

кашлю тощо) проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом 

працівників закладу. 

  На період карантину в закладі заборонено: 

- використання багаторазових (тканинних) рушників; 

- використання м'яких (м'яконабивних) іграшок; 

- використання килимів з довгим ворсом; 

- перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень; 

- проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно). 

  Дозволено проведення культурно-виховних заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю дітей з однієї групи та за присутності одного з 

батьків/опікунів дитини з розрахунку однієї особи на 5 кв. метрів площі 

приміщення в якому проводиться захід або території (якщо захід проводиться 

на відкритому повітрі). 

  Проведення культурно-виховних заходів дозволяється за умови 

дотримання протиепідемічних заходів, використання усіма батьками/опікунами 

респіраторів або захисних масок, так, щоб були покриті ніс та рот, з подальшою 

дезінфекцією поверхонь приміщення в якому відбувався культурно-виховний 

захід. 

  Заборонено запрошення творчо-розважальних колективів та інших осіб, 

які не є співробітниками закладу. 

На період карантину в КДНЗ «Веселка»: 

- розроблено адаптивний графік прогулянок та занять з метою 

недопущення об'єднання/змішування груп; 

- кількість дітей в групах відповідає  карантинним обмеженням, виходячи з 

можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх 

дотриманням; 

- вихователі проводять додаткові ігри та вправи, які інформують дітей про 

важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання; 

-  надається приорітет  активностям, що проводяться на відкритому повітрі; 

-  меблі в групових кімнатах розташовані таким чином, щоб забезпечити 

максимально можливе фізичне дистанціювання і на заняттях  і під час прийому 

їжі; 

- по можливості обмежені  заняття та ігри, що передбачають безпосередній 

фізичний контакт між дітьми та персоналом. 

   

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Доповідь «Про дотримання вимог протиепідемічних заходів у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської сільської ради» взяти 

до відома. 

2. Продовжувати щоденний моніторинг стану захворюваності учасників 

освітнього процесу на ГРВІ та COVID-19. 

До 30.12.2021 
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