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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

12.10.2021                                     с.Миколаївка                                       № 134-ОД 

 

 

Про виконання рішень колегії  

Відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 

 

  Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення виконання рішень колегії відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 29 червня 2021 року, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

Миколаївської сільської ради від 29 вересня 2021 року «Про виконання Закону 

«Про загальну середню освіту» на території Миколаївської сільської ради», 

«Про підсумки підготовки закладів освіти громади до нового навчального року 

і осінньо-зимового періоду», «Про стан організації підвезення до закладів 

освіти та у зворотньому напрямку здобувачів освіти», «Про результати 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році», «Про стан роботи з охорони 

праці у закладах освіти Миколаївської сільської ради», «Про підсумки 

оздоровчої кампанії у закладах 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 29 червня 2021 року. 

2.2. Забезпечити виконання заходів відповідно до визначених виконавців 

та встановлених термінів. 

3. Керівникам закладів освіти: 

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

колегії відділу освіти, молоді та спорту. 

До 15.10.2021 



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  

12.10.2021 № 134-ОД 

  

Рішення №1  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 
 

Про виконання Закону «Про 

загальну середню освіту» на 

території Миколаївської сільської 

ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши довідку головного спеціаліста відділу освіти, 

молоді та спорту Нікітенко О. В. про виконання Закону «Про загальну середню 

освіту» на території Миколаївської сільської ради (доповідь додається),  

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Довідку «Про виконання Закону України «Про освіту» на території 

Миколаївської сільської ради» взяти до відома. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту, закладам освіти Миколаївської сільської 

ради: 

2.1. Забезпечити на території громади у межах власних повноважень 

доступність та безоплатність освіти. 

Термін: постійно 

2.2.Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною освітою. 

Забезпечити 100% охоплення дітей 5(6) річного віку підготовкою до школи. 

Термін: постійно 

2.3. Забезпечити контроль за отриманням дітьми шкільного віку повної 

загальної середньої освіти. 

Термін: постійно 

2.4. Здійснювати суворий контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять. Продовжувати роботу з профілактики правопорушень, бездоглядності, 

безпритульності. 

Термін: постійно 

2.5. Вжити заходів щодо забезпечення доступності освіти для дітей, які 

проживають за межею пішохідної доступності шляхом організації підвезення 

шкільними автобусами.  

Термін: протягом навчального року 

2.6. Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на 

отримання освітніх послуг на території громади шляхом організації 

інклюзивного, індивідуального навчання. 

Термін: протягом навчального року 



2.7. Укласти угоду з КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Степанівської 

селищної ради на 2022 рік з метою організації корекційно-розвиткового та 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Термін: грудень 2021 року 

2.8. Вжити заходів щодо забезпечення права дітей на позашкільну освіту. 

Розглянути можливість створення у громаді власного Центру позашкільної 

освіти та подати пропозиції на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Термін: грудень 2021 року 

2.9. Укласти угоду з Дитячо-юнацькою спортивною школою Степанівської 

селищної ради  на 2022 рік з  метою організації роботи спортивних секцій та 

гуртків на території Миколаївської громади. 

Термін: грудень 2021 року 

2.10. Забезпечити організацію якісного та безпечного харчування дітей у 

закладах освіти громади. 

Протягом навчального року 

2.11.Внести на розгляд сесії Миколаївської сільської ради пропозицію щодо 

збільшення вартості харчування дітей у закладах освіти громади у зв’язку із 

оновленням меню та норм харчування з січня 2022 року. 

Термін: грудень 2021 року 

2.12. Вжити заходів для організації належного медичного обслуговування 

дітей у закладах освіти громади. Передбачити у кошторисах на 2022 рік кошти 

на поповнення медичних кабінетів обладнанням та медикаментами відповідно 

до типового переліку. 

Термін: грудень 2021 року 

2.13.Опрацювати зміни до освітнього законодавства у колективах закладів 

освіти громади. Визначити перспективу розвитку та трансформації закладу 

освіти. 

Термін: грудень 2021 року 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про виконання Закону «Про загальну середню освіту» на території 

Миколаївської сільської ради» 

Згідно зі статтею 66 Закону України «Про освіту» органи місцевого 

самоврядування відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечують доступність 

дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти. Дана 

стаття перегукується зі статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: забезпечення в межах наданих повноважень 

доступності і безоплатності освіти на відповідній території, можливості 

отримання освіти державною мовою. 

Створена у Миколаївській громаді мережа освітніх закладів задовольняє 

право громадян на отримання дошкільної та загальної середньої освіти. Мовою 

освітнього процесу у всіх закладах освіти є українська мова.  

На території Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

2021-2022 навчальному році функціонує 7 закладів освіти, різними формами 

освіти охоплено 478 дітей, що на 35 дітей менше ніж у минулому навчальному 

році. Роботу закладів освіти забезпечують 189 працівників, з них 99 – педагоги. 

Здобуття дошкільної освіти забезпечують  2 заклади дошкільної освіти та 2 

дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів. З 01 вересня 2021 року 

призупинено діяльність дошкільного підрозділу Яструбинського НВК. Станом 

на вересень 2021 року заклади дошкільної освіти відвідують 82 дитини (у 2020-

2021 навчальному році - 99 дітей). Усього в громаді зареєстровано 165 дітей від 

0 до 6 років, з них виховується у закладах дошкільної освіти громади – 82, що 

складає 49%. У минулому навчальному  році цей показник складав 60%. На 100 

місцях в ЗДО виховується 58 дітей. Аналіз свідчить про подальше погіршення 

демографічної ситуації, низьку завантаженість закладів та в результаті високу 

вартість утримання вихованців. Діти п’ятирічного віку, які проживають на 

території громади та шестирічного (які ще не відвідують школу) охоплені 

дошкільною освітою на 100%.  

Послуги загальної середньої освіти надають 5 закладів загальної середньої 

освіти, з них: 3 навчально-виховні комплекси, 1 – школа І-ІІ ступенів, 1 школа І-

ІІІ ступенів – із загальним контингентом 396 учнів (414 у минулому році, на 18 

менше). ЗЗСО громади у повній мірі задовольняють потреби населення в 

одержанні повної загальної середньої освіти. Функціонує 4 групи продовженого 

дня, в яких перебуває 120 дітей. ЗЗСО в середньому завантажені на 36%, що 

зумовлює високу вартість утримання учня. Найнижча завантаженість серед 

закладів загальної середньої освіти в Лікарському НВК, серед закладів 

дошкільної освіти – у КДНЗ «Веселка» с.Северинівка. Окрім того, наявний 

контингент учнів свідчить про те, що серед 5-ти закладів загальної середньої 

освіти 3 школи є малочисельними (у минулому році 2 школи). Відповідно до 

нормативів малочисельними школами І-ІІІ ступенів є школи, у яких кількість 



учнів менше 100 дітей. У 2021-2022 навчальному році малочисельними є 

Яструбинський НВК, Кровненський ЗЗСО та Лікарський НВК. 

 Середня вартість утримання 1 учня школи Миколаївської громади (видатки 

на зарплату, утримання закладів освіти, оплату комунальних послуг та інші 

видатки суто загального фонду) у 2021 році становить – 65,8 тис.грн, у 2020 році 

становила 51,1 тис.грн. Середній показник по Сумській області – 35,7 тис.грн.  

На території громади виконується положення статті 4 Закону України «Про 

освіту» - доступність та безоплатність освіти. Створено умови для забезпечення 

рівного доступу дітей до якісної освіти. 

Реалізується право дітей на отримання позашкільної освіти. Укладено 

угоди про співпрацю на 2021 рік зі Станцією юних техніків, Будинком дітей та 

юнацтва Верхньосироватської сільської ради та Дитячо-юнацькою 

спортивною школою Степанівської селищної ради. На базі закладів освіти 

діють 4 гуртки закладів позашкільної освіти та 2 гуртки ДЮСШ. Постійно 

проводиться робота спрямована на розширення мережі гуртків та підвищення 

відсотку охоплення дітей позашкільною освітою. У порівнянні з вереснем 

2020 року на сьогодні відсоток охоплення дітей позашкільною гуртковою 

роботою зріс з 19% до 33%.  

На виконання статей 19-20 Закону України «Про освіту» на території 

Миколаївської сільської ради забезпечується право дітей з особливими освітніми 

потребами на отримання освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їх 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Усього у закладах 

освіти громади навчається 10 таких дітей (4 – у ЗДО, 6 – у ЗЗСО). Що на 2 

дитини більше, ніж у минулому році (1 -ЗДО, 7 – ЗЗСО). Для них у цьому 

навчальному році для 1 дитини організовано індивідуальне навчання, 5 дітей 

навчаються в інклюзивних класах та 4 дитини дошкільного віку виховується в 

інклюзивних дошкільних групах. Поступово створюється необхідна 

матеріально-технічна та навчально-методична база, щороку здійснюється добір 

відповідних педагогічних працівників. Проте, у 2021-2022 навчальному році  

проблемним постало питання з асистентами вихователів, учителів в 

інклюзивних групах, класах, особливо у закладах дошкільної освіти. Крім того є 

потреба у кваліфікованих кадрах для здійснення корекційних занять.  

Укладено угоду про співпрацю між відділом освіти, молоді та спорту і КУ 

«Інклюзино-ресурний центр» Степанівської селищної ради Сумського району 

Сумської області. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 

надаються на базі закладів освіти, де організовано інклюзивне навчання. Також 

за угодою, діти мають змогу отримати освітні послуги та консультації 

спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру. Батькам доведено до відома графік 

роботи ІРЦ та спеціалістів, послугами яких вони можуть користуватися 

безкоштовно. Усі заклади освіти забезпечені пандусами. Проте, слід сказати, що 

наявні пандуси не відповідають встановленим вимогам та Державним 

будівельним нормам. Також є потреба в організації ресурсних кімнат для занять 

з такими дітьми. 

 Ще однією умовою доступності освіти для дітей сільської місцевості, 

які проживають за межею пішохідної доступності до закаладу освіти (2 км),  є 



організація підвезення. У 2021-2022 навчальному році 5 шкільних автобусів 

здійснюють підвіз 212 дітей шкільного та дошкільного віку до закладів освіти 

громади та у зворотному напрямку, (53,5% від їх загальної кількості), що 

становить 100% від потреби.  

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» здійснюються заходи щодо реалізації інших повноважень у сфері 

освіти, зокрема забезпечення соціальних прав та гарантій дітей пільгових 

категорій. Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання №17 від 

23.12.2020 у закладах освіти організовано гаряче харчування за рахунок коштів 

бюджету громади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або 

мобілізовані в зону антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під 

час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України; дітей 

внутрішньо переміщених осіб або таких, що мають статус дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з особливими потребами в 

інклюзивних класах; дітей з інвалідністю (у ЗДО). З бюджету громади на 

харчування цих дітей у минулому році відшкодовувалося 18 грн на 1 дитину в 

день у школах та 38 грн на 1 дитину в день у дошкільних групах.  

Рішенням 13 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.09.2021 

№ 26 внесено зміни до згаданого вище рішення. Зміни передбачають 

збільшення вартості харчування до 25 грн на 1 учня та 46 грн  на 1 дитину 

дошкільного віку в день. Крім того, змінився розподіл % відшкодування коштів 

за харчування дітей, які не відносяться до пільгових категорій, між бюджетом 

громади та батьківською платою. З 01.10.2021 року для 1-4 класів та 

дошкільнят  60% відшкодовує бюджет громади, 40% батьківська плата; для 

учнів 5-11 класів 20% - бюджет громади, 80% - батьківська плата. Ці зміни були 

прийняті у зв’язку зі новими вимогами та нормами харчування. Бюджет 

громади взяв на себе навантаження у зв’язку з низькою платіжною 

спроможністю батьків та з метою збереження % охоплення дітей гарячим 

харчуванням. 

Перед початком кожного навчального року для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за кошти бюджету громади 

закуповується шкільна та спортивна форма. У 2020 році одяг отримали 13 

учнів, у 2021 році використано 49,5 тис. грн на придбання одягу для 13 дітей-

сиріт. 

Також щорічно діти пільгових категорій забезпечуються послугами 

відпочинку та оздоровлення відповідно до поданих заяв їх батьків або осіб. Які 

їх замінюють. Влітку 2021 року різними формами оздоровлення та відпочинку 

було охоплено 177 дітей, що складає 42,8% із загальної кількості дітей 

шкільного віку, що підлягали оздоровленню та відпочинку. Із них 7 дітей 

охоплено послугами оздоровлення, 170 дітей - відпочинком. 

На проведення відпочинково-оздоровчої кампанії 2021 року використано 

176,1 тис.грн (план – 129,8 тис.грн). Кошти бюджету громади склали -  152,0 



тис.грн, залучено спонсорських та батьківських коштів - 24,1 тис.грн. З 

бюджету громади 152,0 тис.грн були розподілені на придбання путівок  - 95,0 

тис.грн, решта 57,0 тис.грн - на харчування у таборах з денним перебуванням. 

Учні закладів освіти (у тому числі і діти – сироти, діти з інвалідністю, 

позбавлені батьківського піклування, та діти із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям») забезпечуються безкоштовними підручниками. У 

Миколаївському НВК за кошти громади та у Северинівській ЗОШ за 

спонсорські кошти створено та діють медіатеки. У решти закладів вони 

відсутні.  

Важливим принципом нового Закону України «Про освіту» є прозорість та 

інформаційна відкритість закладів освіти та їх засновників (стаття 30 Закону). 

Згідно із статтею усі заклади освіти повинні надавати відкриту та 

загальнодоступну інформацію про їхню діяльність, яка має бути опублікована на 

офіційному веб-сайті закладу та його засновника. Оприлюднювати необхідно 

статут закладу, ліцензії, сертифікати, інформацію про структуру та органи 

управління закладу, його кадровий склад, освітні програми, кількість учнів, 

вакантні посади, тощо. Заклади освіти та їхні засновники зобов’язані 

оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання коштів. Відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради має окремий сайт, як і всі заклади освіти громади. 

Структура сайтів побудована відповідно до вимог даної статті, інформація 

постійно оновлюється, ведеться щомісячний моніторинг даного питання 

відділом освіти, молоді та спорту. 

Законом України «Про освіту» були внесені зміни до Законів України «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту», 

у тому числі в частині повноважень органів місцевого самоврядування. Також із 

Законів виключена атестація закладу освіти як форма державного нагляду 

(контролю). Таким чином, атестація закладів освіти вже не належить до 

повноважень відділу освіти, молоді та спорту і не існує як форма державного 

нагляду чи інструмент забезпечення якості освіти. Разом із тим у системі освіти 

запроваджено інший плановий захід державного нагляду (контролю) — 

інституційний аудит, зміст та особливості проведення якого визначені статтею 

45 Закону України «Про освіту». Інституційний аудит – це комплексна 

зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу 

освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. 

Найближчий плановий інституційний аудит в закладах освіти нашої громади 

буде проведений у березні 2022 року в Миколаївському НВК. Його 

проводитимуть територіальні органи Державної служби якості освіти, а не 

місцеві органи управління освітою. Вже сьогодні Миколаївський НВК розпочав 

підготовку до аудиту – проводиться детальний аналіз функціонування закладу у 

2020-2021 навчальному році для формування річного звіту та проведення 

самооцінки. 

Вносить зміни Закон України «Про освіту» і до порядку призначення 

керівників закладів загальної середньої освіти. На виконання статті 25 Закону 



України «Про освіту» з 1 липня 2020 року усі керівники ЗЗСО громади були 

переведені на строкові договори. Вода А.О. – на 1 рік; Крамаренко А.І. та 

Простатіна О.О. – на 6 років; Куценко Л.Ф. уже працює за дворічним 

контрактом. Після завершення терміну договорів відділ освіти, молоді та спорту 

оголосить конкурс на заміщення вакантних посад згідно з чинним 

законодавством. 

На виконання статей 24, 26 Закону України «Про освіту» Рішенням 7 сесії 

Миколаївської сільської ради 5 скликання від 06.05.2021 року затверджена 

нова редакція Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району, з урахуванням усіх змін та вимог Закону. У зв’язку із завершення 

строкових договорів двох директорів закладів освіти пенсійного віку у червні 

2021 року проведено конкурси на посади директорів Миколаївського та 

Яструбинського НВК. Переможцями визначено Воду А.О на посаду керівника 

Миколаївського НВК та Говоруна В.О. на посаду керівника Яструбинського 

НВК. 

Окремо слід звернути увагу на зміни освітнього законодавства та нові 

виклики, що постають перед засновниками та керівниками шкіл, а саме 

питання формування освітньої мережі.  

Закон України «Про освіту» (від 2017 р) визначив нові типи закладів 

освіти у розділі XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, статті 9: 

«Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти: 

Здобуття загальної середньої освіти забезпечують: 

• початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; 

• гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; 

• ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту». 

Стосовно цих типів закладів освіти внесені зміни у грудні 2020 р. у 

Бюджетний кодекс України, у ст.1032 Освітня субвенція «Освітня субвенція 

спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у 

таких типах закладів освіти: 

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких 

закладах), ліцеї». 

Часові терміни для втілення даних змін визначені Законом України «Про 

освіту» у розділі XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

«3.Установити, що: 

• 13) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою 

приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти 

років з дня набрання чинності цим Законом».  

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28.09.2017 р. 

Більш розширено нові типи закладів освіти розписані у Законі України 

«Про повну загальну середню освіту» (від 2020 р.) у розділі V ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ, Стаття 35. Типи 



закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти: 

«Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: 

• початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; 

• гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; 

• ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. 

Однак уже в серпні 2021 року був підписаний Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів 

формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 

середньої освіти».  

Тепер законом «Про повну загальну середню освіту» (абзац 2 частини 2 ст 

32) передбачено, що будь-якій зміні шкільної мережі в сільській місцевості має 

передувати громадське обговорення тривалістю  не менше ніж 1 рік! Тобто 

проєкт рішення про реорганізацію, зміну типу чи ліквідацію закладу загальної 

середньої освіти у сільській місцевості має бути оприлюдненим за рік до 

прийняття відповідного рішення. 

До змін закон не визначав строків громадського обговорення та й вимагав 

його лише при реорганізації та ліквідації. Тепер же при усіх змінах, включаючи 

і при зміні типу, або як ми звикли це називати – при «пониженні ступеня» 

закладу. 

Ця норма фактично блокує внесення змін в мережу влітку 2022 року, 

принаймні значно ускладнює її і здорожчує для органів місцевого 

самоврядування, бо максимально, що вони зможуть встигнути зробити, то це 

оприлюднити проєкт рішення в кінці серпня, а ще ж після майбутнього рішення 

потрібно буде за 2 місяці попередити працівників про можливе звільнення. 

Зважаючи на цю норму, засновники, які планують внести зміни в свою 

мережу закладів загальної середньої освіти, мають зробити це просто терміново 

до початку навчального року. 

Жодних змін не зазнала норма Закону України «Про освіту», яка відводила 

5 років на переоформлення установчих документів закладів освіти з метою 

приведення їх у відповідність із цим Законом. Отже з 28 вересня 2022 року в 

територіальних громадах не може бути жодних ЗНЗ і ЗОШ зі ступенями (звідки 

і йде поняття «пониження ступеня») та НВК. Лише початкові школи, гімназії і 

ліцеї. На приведення у відповідність або «перейменування» у всіх ще є рік. 

Ліцеї. Про ліцеї написано багато, в різних місцях і з різними строками 

впровадження. Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих 

юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, 

селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства. Всі територіальні 

громади мають право бути засновниками ліцеїв. При цьому їм потрібно 

виконати умови, визначені в законі: 

3. створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього 

середовища відповідно до вимог законодавства; 



4. підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до 

закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця 

проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством; 

5. забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього 

доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством; 

6. забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного 

бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають 

вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні; 

7. забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та 

відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України. 

З 2027 року, коли профільна середня освіта у ліцеях буде здобуватися 

протягом трьох років, потрібно буде виконувати ще три умови: 

 функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від 

початкової школи та гімназії. Однак, за рішенням засновника ліцей зможе 

також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття 

початкової освіти; 

 функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на 

рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів); 

 забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до 

профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання 

учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх 

компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством. 

Перелік вимог не є виключним, оскільки вони можуть бути передбачені ще 

в ліцензійних умовах та в положенні про ліцеї, що його має затвердити Кабінет 

Міністрів України. 

Закон зобов’язує Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні (з 

урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київську та 

Севастопольську міські ради до 1 вересня 2024 року затвердити плани 

формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

Початкові школи і гімназії. Рішення про утворення комунальних 

початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, 

ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, 

селищні ради. Обласні чи районні ради не можуть бути засновником таких 

закладів освіти. 

З 2027 року початкові школи мають функціонувати як окремі юридичні 

особи або як структурні підрозділи гімназій. Також окремими юридичними 

особами мають бути гімназії. Але, як вже згадувалося, за рішенням засновника 

ліцей зможе забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти і, навіть, 

початкової. 

Також з 2027 року дошкільні структурні підрозділи початкових шкіл чи 

гімназій мають розміщуватися в окремій будівлі або відокремленому 

приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців 

дошкільного підрозділу. 



У наступному році робота відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти 

Миколаївської сільської ради буде направлена на реалізацію вимог освітнього 

законодавства з метою забезпечення права громадян на рівний доступ до 

якісних освітніх послуг. 

 

Головний спеціаліст Олена НІКІТЕНКО 

 

 

 
 



Додаток 2 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

12.10.2021 № 134-ОД 

 

Рішення №2  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 

 

Про підсумки підготовки закладів 

освіти громади до нового 

навчального року і осінньо-зимового 

періоду 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Ліарського НВК 

Крамаренко А. І. та співдоповідачів (Куценко Л. Ф., Простатіну О. О., Воду А. О., 

Говоруна В. О., Білан Н. І., Будакову Л. А.) про підсумки підготовки закладів 

освіти громади до нового навчального року і осінньо-зимового періоду (доповіді 

додаються),  

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію щодо підготовки закладів освіти громади до нового 

навчального року і осінньо-зимового періоду взяти до відома. 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської територіальної 

громади: 

2.1. Контролювати та сприяти покращенню стану будівель та пришкільних 

територій, поповненню матеріально-технічної бази ЗО. 

Термін: протягом навчального року 

2.2. Здійснювати контроль за проведенням капітальних та поточних 

ремонтів підпорядкованих закладів. 

Термін: постійно 

2.3. Готувати річний план роботи ЗО відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Термін: постійно 

2.4. Здійснювати роботу із створення безпечного освітнього середовища та 

умов для впровадження Концепції «Нова українська шола». 

Термін: постійно 

 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підсумки підготовки Лікарського НВК до нового навчального року і 

осінньо-зимового періоду» 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої, Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради № 98-ОД від 12.08.2021 р. «Про 

організований початок 2021-2022 навчального року в закладах освіти 

Миколаївської сільської ради». з метою організованого початку нового 2021-

2022 навчального року в умовах адаптивного карантину, нового опалювального 

сезону, створення у закладі освіти безпечних умов праці і навчання була 

створена комісія з перевірки готовності закладів освіти Миколаївської сільської 

ради до роботи у новому 2021-2022 навчальному році. 

У Лікарському НВК був виданий наказ №64-ОД від 13.08.2021 р. «Про 

підготовку та організований початок 2021-2022 н.р.», відповідно до якого були 

вжиті заходи: 

 створено нове освітнє середовище відповідно до вимог Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» в кабінеті для 1 класу; 

 для організації регулярного безкоштовного підвезення до місць 

навчання та у зворотному напрямку учнів, вихованців та педагогічних 

працівників виданий наказ № 81-ОД від 01.09.2021 р. «Про організацію 

підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання та у 

зворотному напрямку у 2021-2022 навчальному році» та розроблений паспорт 

шкільного автобусного маршруту Постольне – Склярівка – Степаненкове – 

Головашівка – Лікарське, що затверджений сільським головою Миколаївської 

сільської ради та погоджено начальником Управління патрульної поліції в 

Сумській області Департаменту патрульної поліції; складені списки учнів з 

кожного населеного пункту, список працівників закладу, що потребують 

підвезення до місця роботи та затверджені начальником відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради; виданий наказ № 82-ОД від 01.09.2021 

р. «Про від 27.09.2021 р. вих.№156 Відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської радипризначення відповідального за збереження 

шкільного автобуса в нічний та канікулярний час», заключений договір №1 від 

01.09.2021 р. з ТОВ «Аграрне» на оренду гаража для шкільного автобуса; 

наказом по школі № 78-к від 01.09.2021 р. «Про призначення відповідального за 

проведення перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водія 

шкільного автобуса» призначено сестру медичну Мартищенко О.С. Питання з 

механіком залишається відкритим. Наказом по школі № 78-к від 01.09.2021 

«Про призначення відповідальних за перевезення дітей» призначено 

вихователів по 



супроводу дітей Недайхліб Л.В, Крамаренко Л.О. 

 для учнів закладу будуть проведені вступні (первинні) інструктажі 

згідно графіку щодо безпеки життєдіяльності під час навчального року та  

опалювального сезону, про дотримання обмежень задля запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, правил поведінки у закладі освіти, правил 

пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 

шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та виробничої санітарії, правил 

поведінки в громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми та 

предметами, користування громадським транспортом, попередження 

травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, дій у випадку 

надзвичайних ситуацій тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією у 

відповідному журналі, ознайомлені із заборонами, що діють на території 

України на період карантину у зв’язку з подовженням адаптивного карантину в 

залежності від рівня епідемічної небезпеки в регіоні, який встановлюється за 

результатами оцінки епідемічних показників та визначається рішенням 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. Всі інструктажі повторюються під час проведення тематичних тижнів 

протягом навчального року. 

 для організації гарячого харчування було розроблено чотирьохтижневе 

меню відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою 

Кабінету Міністрів №305 та погоджено начальником Сумського управління 

Головного Управління Держпродспоживслужби у Сумській області; проведено 

дослідження питної води і відповідно до протоколу №169 від 11.08.2021 р. 

проба води відповідає санітарним нормам. 

 оновлено паспорт харчоблоку освітнього закладу станом на 01.09.2021 р. 

 на виконання припису Держпродспоживслужби від 09.04.2021 р. щодо 

усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) доукомплектовано постільною білизною дитячі ліжка, опалювальні 

прилади в спальній кімнаті дошкільного підрозділу було закрито дерев'яними 

решітками, встановлено електроводонагрівач для забезпечення гарячою 

проточною водою, придбано холодильник; 

 на виконання припису №144 від 02.07.2021 р. Сумського районного 

сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Сумській області змінено напрямок відкривання дверей (у напрямку евакуації) 

на шляху евакуації, при виході з коридору їдальні назовні;  відповідно до 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 

42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

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

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» оновлено: 

Порядок дій щодо підвезення дітей та працівників до закладу освіти на 

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

Порядок дій щодо правильного поводження з використаними засобами 

індивідуального захисту, Порядок дій щодо організації харчування здобувачів 



освіти Лікарського НВК на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19), Порядок дій щодо організації освітнього 

процесу здобувачів освіти Лікарського НВК на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), наявний запас 

дезинфікуючих засобів; 

 відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в 

Лікарському НВК 80% працівників мають свідоцтва про вакцинацію, проведено 

обов’язкові профілактичні медичні огляди працівників перед початком 

навчального року; 

 проведено поточні ремонти класних кімнат, коридорів та підсобних 

приміщень закладу; за кошти Миколаївської сільської ради проведено 

поточний ремонт покрівлі будівлі (ФОП Тютюнник Л.А.), встановлено вуличні 

тренажери «Мультижим», «Маятник Твістер», «Мультижим Розгинач стегна-

Степпер», «Орбітрек» (ФОП Багірова З.Н.); 

 заплановано ремонт вимощення та частини покрівлі (ФОП Бессараб 

В.Г.); 

 з метою забезпечення пожежної безпеки повірено та перезаряджено 15 

вогнегасників; 

 проведено гідрохімічне очищення котла RODA (ТОВ «Компанія Крона 

плюс»), перевірено стан димоходів; 

 пройдено навчання відповідального з питань експлуатації теплових 

установок і мереж, машиністів (кочегарів) котельні на базі КОП Сумської 

обласної ради «Навчально-виробничий центр»; 

Потребують вирішення наступні проблемні питання: 

 обладнання будівлі системою пожежної сигналізації, 

блискавкозахистом, забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням; 

 капітальний ремонт харчоблоку, внутрішніх електромереж; 

 влаштування дороги з твердим покриттям або укріпити щебенем чи 

гравієм грунт з метою забезпечення можливості під’їзду для пожежних машин 

та об'їзду навколо будівлі; 

 обладнання та ремонт окремого виходу для дошкільної групи; 

 ремонт приміщення для прання, сушіння та прасування білизни, 

рушників. 

 

Директор                       Алла КРАМАРЕНКО 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підсумки підготовки Миколаївського НВК до нового навчального 

року і осінньо-зимового періоду» 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та з метою забезпечення 

організованого початку 2021/2022 навчального року в закладі освіти були 

розроблені та затверджені  заходи (наказ «Про підготовку закладу освіти до 

2021/2022 навчального року та опалювального сезону» від 03.06.2021р. №65-

од). 

Питання підготовки та організованого початку 2021/2022 н.р. розглянуто 

на нараді при керівникові та на робочих нарадах. 

         До 31 травня 2021 року сформований список учнів 1 класу з числа 

дітей, що проживають на закріпленій території, та за заявами батьків. У черві  

складено прогнозовану  мережі класів, групи продовженого дня та груп ЗДО.  

До 1 класу зараховано 15 учнів. До двох груп ЗДО – 25 вихованців. 

 До 07.06.2021 року проведено попередню тарифікацію педагогічних 

працівників та роботу щодо кадрового забезпечення закладу освіти на 

2021/2022 н.р.  

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» особлива 

приділена  створенню нового освітнього простору з урахуванням комфортних 

умов та впровадження інноваційних підходів у навчанні. До 01.09.2021 р. 

облаштована класна 1 класу. Проведені ремонтні роботи в усіх навчальних 

приміщеннях. Оформлений куточок символіки. Проведений ремонт у 

медичному кабінеті. Пофарбовані вікна та двері у господарчих спорудах, 

спортивні споруди майданчиків. Придбані стенди в кабінети географії, 

англійської мови, математики. За рахунок бюджетних коштів проведений 

капітальний ремонт ганку (49 500 грн), придбано дидактику для початкової 

школи та меблі для кабінету географії (12 000 грн). 

До початку занять проведені  перевірки дотримання безпечних умов 

перебування дітей на території та у закладі під час освітнього  процесу 

(оформлені акти-дозволи на проведення занять на спортивних майданчиках та у 

спортивному залі, акти обстеження пришкільної території та приміщень,  

інженерних комунікацій, каналізаційної системи, акти обстеження кабінетів 

фізики та хімії), а також проведений комплекс протипожежних заходів 

(перевірені та перезаправлені вогнегасники, придбано 2 вогнегасники , 

перевірено укомплектування протипожежних щитів та пожежних гідрантів).  

Отримані підручники для 1,4,8 класів. Забезпечення підручниками  складає 

92,8%. У зв’язку з тим, що протягом літа до закладу прибули нові учні, станом 

на 21.09.2021 р. недостатньо підручників  для 1  (2 комплекти) та 4 класів (2 

підручники з окремих предметів). Адміністрацією закладу направлене 



клопотання відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради про 

необхідність забезпечення учнів підручниками. 

Заклад освіти пройшов огляд  щодо готовності його до 2021/2022 н.р., за 

підсумками якого було отримано Акти перевірки  готовності закладу. Станом 

на 01 вересня 2021 року оформлені усі необхідні дозвільні документи для 

відкриття закладу, розроблене та затверджене чотиритижневе перспективне 

меню для школи та ЗДО. 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, виконання Постанов 

Головного санітарного лікаря  заклад забезпечений необхідною кількістю 

сертифікованих миючі та дезінфікуючі засоби та засобів особистої гігієни,  

медичних препаратів. Проведене хлорування водонапірної вежі (акт від 

13.08.2021 р. ). 

Здійснено комплекс заходів з підготовки  закладу до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 н.р.: 

- проведений ремонт топкової; 

- заготовлена необхідна кількість пелетів; 

- забезпечене проходження навчання відповідального за теплове 

господарство; 

- зроблене замовлення на проходження навчання кочегарів (машиністів) 

твердопаливної топкової; 

- проведена перевірка функціонування водогону; 

- перевірений стан вікон у господарчих спорудах та майстерні; 

- проведена ревізія справності електровимикачів у кабінетах та коридорах; 

- заготовлений пісок для посипання двору. 

 

Директор                                                 Антоніна ВОДА 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підсумки підготовки Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. до нового 

навчального року і осінньо-зимового періоду» 

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради від 15.04.2021 року № 46-ОД ««Про закiнчення опалювального 

сезону 2020/2021 навчального року у закладах освiти Миколаївської сiльської 

ради»», плану заходів з підготовки навчального закладу до роботи у 2021-2022 

навчальному році в осінньо-зимовий період, з метою забезпечення належного 

функціонування навчального закладу у 2021-2022 навчальному році в 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів були проведені такі заходи з підготовки 

навчального закладу до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий 

період: 

1.Проведене обстеження технічного стану будівель і споруд навчального 

закладу. 

2. Проведені такі ремонтні роботи: 

2.1. Капітальний ремонт класної кімнати 1 класу (шпаклювання стін, 

ремонт підлоги з подальшою укладкою лінолеума). 

2.2. Заміна шпалер в кабінеті фізики, математики та медіатеці. 

2.3. Косметичні ремонти класних кімнат, коридорів, приміщень 

харчоблоку (побілка вапном стелі, покраска радіаторів, дверей, підлоги). 

2.4. Капітальний ремонт підлоги (укладка плитки) в обідній залі. 

2.5. Замінено вікна на енергозберігаючі в спортивній залі. 

2.6. Облаштування спортивної зали запасним виходом.  

2.7. Встановлення тренажерів на спортивному майданчику школи.  

3. Проведені такі роботи системи теплопостачання, а саме: 

3.1. Огляди випробування котлів, трубопроводів, відповідно до вимог 

правил технічної експлуатації. 

3.2. Ревізію мережних насосів, випробування механічної частини насосів 

та їх електроприводів. 

3.3. Перевірка справності манометрів, термометрів. 

3.4. Наладку теплової автоматики. 

3.5. Герметизацію інженерних вводів, теплоізоляцію. 

3.6. Замінена базальтова вата на кришці котла. 

3.7. Замінено на котли азбестовий шнур для зменшення кадіння угарного 

газу. 

3.8. Очищено котел та трубу від сажі. 

4. Котельня навчального закладу забезпечена твердим паливом, яке 

потребує розпилювання. 

5. Приміщення навчального закладу укомплектоване вогнегасниками в 

кількості 10 штук, які у липні 2021 року були перезаправлені. 

6. Укомплектований пожежний щит згідно з нормами. 

7. Наказами по школі призначені: 



- відповідальний за опалювальну систему у закладі, робітник з 

комплексного обслуговування та ремонту будівель Норець О.В.,  

- відповідальний за теплове господарство, директор Куценко Л.Ф. 

8. Здійснюються заходи з енергозбереження (оклеюються вікна захисною 

плівкою в коридорах школи та оббивається частина вікон плівкою ПВХ); 

9. Влітку 2021 року в спортивній залі замінено вікна на енергозберігаючі.  

10. Забезпечений контроль за споживанням твердого палива, 

контролюється хід виконання заходів з економії енергоносіїв у закладі.  

11. Проводиться підготовка шкільної території до зими (очищення клумб 

від сухих квітів, шкільної території від опалого листя. 

Проте в закладі освіти пріоритетними залишаються такі завданнями: 

 1) Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища. 

 2)  Заміна вікон по коридорах школи на енергозберігаючі. 

 3) Заміна дверей на запасних виходах у приміщенні школи.  

 

Директор         Любов КУЦЕНКО 



 

Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підсумки підготовки Кровненського ЗЗСО І-ІІ ст. до нового 

навчального року і осінньо-зимового періоду» 

На виконання вимог ст. 13 та 17 Закону України  ” Про охорону праці “, 

п.1 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти та з 

метою організації роботи по підготовці закладу до нового 2021-2022 

навчального року та опалювального сезону була проведена відповідна робота.  

По закладу було видано наказ і затверджено Заходи по підготовці школи 

до нового 2021-2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.              

Протягом літа були проведені ремонтні роботи: косметичний ремонт кабінетів і 

коридора, поклеїли медичний кабінет і замінили лінолеум на новий. Частково 

відремонтували підлогу в обідньому залі та добудові школи. Зробили натяжні 

стелі, переклеїли, придбали спонсорську стінку в кабінет естетичного 

виховання. Облаштували кабінет психолога і ресурсну кімнату. Замінили 3 

вікна за кошти громади і 2 вікон спонсорських. Переклеїли прохідний коридор 

до обідньої зали, замінили шафи для спец. одягу. Придбали стінку в кабінет 

англійської мови. 

Територія школи облаштована, знаходиться в належному санітарному 

стані. 

Провели ревізію пожежного інвентаря: пофарбували, підсипали пісок в 

ящик, замінили кріплення на вогнегасниках. Провели технічний огляд 

вогнегасників, зробили їх перезарядку. Провели огляд будівель та приміщення 

школи на відповідність правилам пожежної безпеки, наявність інструкцій про 

порядок дій у разі виникнення пожежі та Планів евакуації по кожному класу. 

Було перевірено стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття у разі 

потреби. 

Комісія оглянула спортивний зал, спортивний інвентар у спортивному залі, 

спортивні конструкції на вулиці на міцність кріплення, кабінет хімії, кабінет 

інформатики та склали акти-дозволи на експлуатацію. 

Наказом по школі призначено відповідального за теплове господарство та 

енергозбереження. 

На сьогодні обклеєні 4 вікон, які залишились незаміненими, перевірені 

вхідні двері та запасні виходи на збереження тепла. 

На сьогодні заклад повністю забезпечений твердим паливом. Кочегари 

пройшли навчання. У кочегарці ведуться ремонтні роботи по усуненню 

недоліків. 

У серпні 2021 року було проведено медичний огляд дітей для 

встановлення групи здоров’я для заняття фізичної культури. 

Першокласники всі мають висновок сімейного лікаря про готовність 

дитини до школи та групи здоров’я. Відповідно до вимог Санітарного 



регламенту заклад в достатній кількості забезпечений  миючими, 

дезінфікуючими засобами, прибиральним інвентарем. 

Заклад забезпечений навчальними програмами, програмами гурткової 

роботи, програмами курсів за вибором, а також 100% забезпечений 

підручниками. 

 

Директор закладу      Ольга ПРОСТАТІНА 



 

Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підготовки Яструбинського НВК до нового навчального року і 

осінньо-зимового періоду» 

Підготовка Яструбинського НВК до нового навчального року й роботи в 

осінньо-зимовий період здійснювалася у відповідності до Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  наказу відділу освіти молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради від 12 серпня 2021 року № 98-ОД «Про 

організований початок 2021-2022 навчального року в закладах освіти 

Миколаївської сільської ради». 

Розроблені конкретні заходи з підготовки навчального закладу до початку 

нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні, 

затверджено склад моніторингової групи.  

Під час канікул проведено поточні ремонти всіх приміщень, а саме: 

побілка та фарбування класних кімнат, їдальні, котельні, переклеювання 

шпалер у двох класах. Залучені бюджетні кошти в сумі 7113 грн та спонсорські 

в сумі 2 тис. грн. 

Здійснюються заходи по заміні вузла обліку електроенергії, винесення 

лічильника за межі приміщення їдальні. 

До початку обїзду-огляду стану готовності навчальних закладів до нового 

навчального року та опалювального сезону комісією було обстежено та 

складено відповідні акти: перевірки території школи; обстеження 

технологічного та холодильного обладнання, електронагрівальних приладів; 

каналізаційної та водогінної системи; системи опалення; кабінетів. 

Для задоволення освітніх потреб населення с. Яструбине у 2021-2022 

навчальному році буде функціонувати ЗЗСО –  11 класів, (30 учнів, середня 

наповнюваність класів – 3 учні),  робота дошкільного підрозділу призупинена у 

зв’язку з відсутністю достатньої кількості дітей.  

Відділом освіти для навчального закладу придбана шкільна документація 

(класні журнали, журнали індивідуальної роботи, особові справи). Для першого 

класу закуплено 4 парти. Всі учні забезпечені підручниками. 

Є потреба в кадрах: вакансія вчителя англійської мови 1-5 каси. 

У школі створено умови для харчування дітей (вартість харчування 1 

дитини в день – 20 грн.). Дитина-сирота та дитина учасника АТО 

харчуватимуться безкоштовно. Учні 1-4 класів: 50% бюджет громади, 50% - 

батьки, учні 5-11 класів за кошти батьків.   

Разом з підготовкою до навчального року педагогічний колектив та 

обслуговуючий персонал підготували котельню та систему опалення 

приміщень до опалювального сезону. Завезено достатню кількість дров – 

128,234м3 на суму 99253грн.  



Пройдено навчання відповідальним за теплове господарство в КОП 

«Навчально-виробничий центр». Кочегари пройдуть навчання до початку 

опалювального сезону в навчальному центрі зайнятості. 

Недоліки: не проведено вимірювальні роботи по замір опору ізоляції 

електромережі і струмоприймачів (термін сплив 03.08.2021). 

 

Директор НВК                                                     Олексій ГОВОРУН 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про підсумки підготовки КДНЗ «Веселка» до нового навчального року і 

осінньо-зимового періоду» 

Згідно з наказом відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради №46-ОД від 15.04.2021 «Про закінчення опалювального сезону 2020/2021 

навчального року у закладах Миколаївської сільської ради» з метою своєчасної 

та якісної підготовки закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період, 30.04.2021 по КДНЗ «Веселка» було видано наказ №32/01-11 та 

розроблено заходи з  підготовки до нового 2021-2022 навчального року та 

роботи в оснньо-зимовий період. 

Відповідно до запланованих заходів станом на 27.09.2021 в закладі 

проведено косметичні ремонти групових кімнат, харчоблоку, підсобних 

приміщень, ігрових майданчиків. Зроблено поточний ремонт туалетної кімнати 

для дорослих. Проведено заміну дверей в підвал. 

Проведене обстеження протипожежного стану будівель, інвентарю, 

технічний огляд вогнегасників, заміри опору ізоляції електромереж. 

Проведено ревізію опалювальної системи з метою забезпечення 

безперебійного функціонування опалювальної системи. Відповідно до 

висновків: 

- по твердопаливному котлу VARNER –75 , було замінено складові, які 

вийшли з ладу; 

- наказом №10/01-12 від 31.08.2021 по КДНЗ «Веселка» було призначено 

відповідальну особу за теплове господарство, яка пройшла курсову 

перепідготовку; 

- завідувачем господарством ведеться щоденний контроль за споживанням 

паливно-енергетичних ресурсів; 

- проведено навчання машиністів-кочегарів; 

- газовий лічильник було направлено на повірку відповідно до вимог.  

 На початок опалювального періоду в закладі в наявності 15 517 кг. 

деревних гранул.  

17.08.2021 під час огляду Комунального дошкільного навчального закладу 

«Веселка» комісією (відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради №98-ОД  від 12.08.2021) було надано висновок 

про готовності закладу до роботи в новому 2021-2022 навчальному році. 

На даний час проходить підготовка території закладу до зими: очищення 

городньої  ділянки, клумб від сухоцвіття, території від опалого листу, осіннє 

обрізання дерев та кущів. Завезено  пісок для посипання доріжок в період 

ожеледиці. Придбано інвентар для очистки території від снігу.   

     

Завідувач КДНЗ «Веселка»                                       Наталія Білан 
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 «Про підсумки підготовки Кровненського ЗДО «Пролісок» до нового 

навчального року і осінньо-зимового періоду» 

З метою підготовки Кровненського ЗДО «Пролісок» до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період,створення умов для дітей 

дошкільного віку у закладі відповідно до Санітарного регламенту для  закладів 

дошкільної освіти,за наказом по закладу №45/01-07 «Про створення комісії з 

перевірки готовності закладу дошкільної освіти до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період» створена робоча група у складі: голова 

робочої групи:директор ЗДО – Л.А.Будакова; члени робочої комісії:завідувач 

господарством – Д.М.Українець, вихователь – Т.Ю.Папушенко. 

Робоча група розробила заходи щодо підготовки закладу до роботи в 

новому 2021 – 2022 н. р., та заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду,в 

тому числі і заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в 

опалювальний період. Заходи розглянуті на виробничій нараді у травні 2021 р. 

Контроль за організацію підготовки закладу до нового начального року та 

роботи  в осінньо-зимовий період покладений за завідувача господарством 

Українець Д.М. 

З 01.07.2021 р по31.07.2021 р Кровненський ЗДО «Пролісок» тимчасово 

призупинив роботу для відвідування дітьми. Всім працівникам в цей період 

надані щорічні основні та додаткові відпустки почергово з 01.07.2021 р по 

31.07.2021 р. Одночасно проводилися ремонтні роботи силами працівників 

закладу: 

- косметичний ремонт у всіх групових приміщеннях,кабінетах, актовій 

залі,харчоблоці,пральні,коридорах; 

- косметичний ремонт овочесховища; 

- заміна каналізаційних труб на території ЗДО;. 

Виконувалася інша робота по впорядкуванню приміщень,території  ЗДО: 

- впорядкування клумб,майданчиків; 

- скошування трави на території; 

- прання гардин,постільної білизни,килимів,спецодягу; 

- завезення піску на дитячі майданчики;- ремонт та фарбування обладнання 

на території закладу; 

- власноруч зроблені силами працівників ігрові розвиваючі середовища із 

дерева (столики,диванчики,лавочки,дитяча кухня та інше); 

- обрізання дерев. 

У період підготовки проведено ревізію теплового господарства ЗДО для 

визначення його готовності до експлуатації в зимовий період. 

На постійному контролі дотримання інструкцій з охорони життя і здоров я 

дітей,пожежної безпеки, безпеки діяльності працівників. Проведено огляд та 

визначено готовність до роботи у новому навчальному році. Про готовність 



Кровненського ЗДО «Пролісок» до нового навчального року складено 

відповідний акт,комісії відділу освіти молоді та спорту та 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

Проблемними на теперішній час у закладі залишаються питання: 

- заміна підлоги по ігрових,спальні,актовій залі; 

- перекриття даху над молодшою групою; 

- потребують ремонту асфальтові доріжки на території закладу; 

- облицювання туалетних кімнат в групах; 

- необхідний ремонт пральні та харчоблоку. 

Колектив Кровненського ЗДО «Пролісок» щиро дякує Відділ освіти молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради за спрямування необхідних коштів для 

якісного виконання всіх завдань з підготовки закладу до нового навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період.  

 

Директор ЗДО                                                              Лідія Будакова 

 



Додаток 3 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

12.10.2021 № 134-ОД 

  

Рішення №3  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 
 

Про стан організації підвезення до 

закладів освіти та у зворотньому 

напрямку здобувачів освіти 

 

Заслухавши та обговоривши пропозицію головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Нкітенко О. В. щодо перенесення розгляду питання  про 

стан організації підвезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку 

здобувачів освіти на грудневу колегію відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради у зв’язку із складною епідемічною ситуацією на 

території Миколаївської сільської територіальної громади через значне 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, а додаткові протиепідемічні заходи включають переведення учнів 1-

11-х або 5-11-х класів на дистанційне навчання та обмежують або тимчасово 

зупиненяють використання шкільних автобусів для підвезення здобувачів освіти,  

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1.  Перенести розгляд питання «Про стан організації підвезення до закладів 

освіти та у зворотньому напрямку здобувачів освіти» на колегію відідлу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради № 4 за умови послаблення 

протиепідемічних заходів на території Миколаївської сільської територіальної 

громади та здійснення очного навчання учнів закладів загальної середньої освіти.  

Термін: грудень 2021 року 

2. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

Нікітенко О.В. 



Додаток 4 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

12.10.2021 № 134-ОД 

 

 

Рішення №4  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 

 

 

Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2021 

році 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста відділу 

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

Простатіну О. О., Воду А. О., Говоруна В. О.) про результати зовнішнього 

(доповіді додаються), 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію «Про підсумки проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році» взяти до відома. 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Тримати на постійному контролі хід підготовки та проведення, 

моніторинг, аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання та 

розглядати хід виконання відповідних документів Міністерства освіти та науки 

України, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, 

Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації, 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Термін: постійно 

2.2. Проводити системну та систематичну роз’яснювальну роботу за 

напрямом підготовки учасників освітнього процесу до якісного проходження 

ЗНО. 

         Термін: постійно 

2.3. Здійснювати постійний аналіз результативності роботи педагогічних 

працівників та якості знань учнів з предметів, винесених на ЗНО. 

           Термін: постійно 

2.4. Посилити персональну відповідальність учителів за результати 

навчання взагалі та річного оцінювання, ДПА, ЗНО, зокрема. 

   Термін: постійно 

2.5. Систематично на сайтах відділу освіти, молоді та спорту та закладів 

освіти розміщувати інформацію для батьків та учнів щодо підготовки до ДПА, 

ЗНО, корисні посилання на Інтернет-сайти, ресурси. 



Термін: протягом 2021-2022 н.р. 

2.6. Керівникам  закладів ЗСО сприяти підготовці випускників до 

зовнішнього тестування за рахунок використання годин варіативної складової; 

відвідувати уроки вчителів, які викладають у випускних класах, враховувати 

результати ЗНО при атестації педагогів, систематично вести інформаційно-

роз’яснювальну роботу з випускниками та їх батьками. 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 

році» 

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.08.2004 №1095 (у редакції постанови КМУ від 08.07.2015 

№533), наказів Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1210 «Про 

підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та 

з огляду на епідеміологічну ситуацію у країні, з метою мінімізувати ризики 

захворювання на COVID-19, урядом було прийняте рішення про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. Окрім того, 

законодавчими змінами було передбачено, що учні, які завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, мають право 

пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, за власним бажанням. Так з 14 випускників тільки 12 

проходили ДПА у формі ЗНО, 2 учня відмовились від складання ЗНО та ДПА, 

про що є відповідні заяви. 

У 2021 року підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) відбувалася в умовах 

загальнонаціонального карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV». Це передбачало використання в роботі з учнями дистанційної 

форми навчання, організацію їх самостійної навчальної діяльності, що не могло 

не позначитися на результатах ЗНО. 

Протягом 2020/2021 н.р. адміністрацією, учителями-предметниками, 

класними керівниками 11 класів проводилась активна підготовка учнів до 

участі у ДПА у формі ЗНО. У листопаді 2020, січні 2021 р. на батьківських 

зборах батьки учнів 11 класів були ознайомлені з нормативно-правовою базою 

щодо участі у пробному та основному ЗНО 2020 року. Учні 11 класів на 

класних годинах у грудні 2020 р., березні 2021 р. були також ознайомлені з 

нормативно-правовою базою ЗНО та з особливостями реєстрації та здачі ЗНО у 

2021 р. Питання підготовки та участі у ЗНО знаходились на постійному 

контролі адміністрації закладів освіти. На нарадах при директорах розглядалися 

питання ходу підготовки до ЗНО учнів 11 класів. Бажаючих взяти участь у 

пробному ЗНО не виявилось. 

Учителі-предметники готували учнів до участі у ДПА та ЗНО: 

виконували завдання, подібні за змістом до тих, які були запропоновані під час 

ДПА та ЗНО, працювали із завданнями підвищеної складності. З метою 

вивчення стану підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 



адміністраціями закладів протягом травня – червня місяця були відвідані 

онлайн уроки та проведені зрізи знань з предметів, що обрані учнями для 

складання ЗНО, про що видано відповідні накази. 

У 2021 році 12 учнів 11 класу складали ЗНО у пунктах тестування з 

наступних предметів: 

 українська мова (обов'язково) – 12; 

 математика (обов'язково) – 10, 2 не подолали поріг; 

 англійська мова – 6, 3 учасники не подолали поріг; 

 історія України – 7 учасників, 1 не подолав поріг; 

 біологія – 6 учасників; 

 фізика – 1; 

 хімія – 1; 

 географія – 4 учасників. 

Важливо кожного року аналізувати результати тестування учнів, 

виявляти помилки та опрацьовувати можливі варіанти покращення рівня якості 

освіти. УЦОЯО створено статистичну базу результатів ЗНО 2021 року, дані 

якої слід використовувати у планування роботи ЗО у напрямку підвищення 

якості освіти. 

У розрізі результатів ЗНО 2021 можна по предметно порівняти результати 

випускників закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради 

та закладів освіти громад Сумського району (додатки 1, додатки 2). 

 

Провідний спеціаліст  відділу                                    М.  Гаврилюк 

 

 

 



Додаток 1 
Результати ЗНО у розрізі певного навчального предмета (учасники ЗНО закладів 

освіти Миколаївської сільської ради) 

Д

о

д

а

т

о

к

 

1 
Українська мова та література 

 
Заклад освіти/інші категорії 

учасників* 
Кількість 

осіб, які 

взяли участь 

у тестуванні 

й отримали 

результат** 

% учасників, які 

Назва Тип не 

подолал

и поріг 

отримали відповідний результат за шкалою 100-

200 балів 

[100;120) 
[120;14

0) 
[140;160) [160;180) [180;200] 

Басівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 

ради Сумського 

району Сумської 
області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 
школа 

2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

Бездрицька 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

8 0,00 0,00 25,00 25,00 37,50 12,50 

Великочернеччинський 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Сумської 

міської ради 

спеціа

лізован

а 

школа 

14 7,14 0,00 14,29 35,71 14,29 28,57 

Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Хотінський 

професійний аграрний 

ліцей» 

заклад 
профес

ійної 

(профе

сійно-

техніч

ної) 

освіти 

3 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кіндратівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського 
району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 
школа 

4 0,00 25,00 0,00 50,00 0,00 25,00 

Косівщинський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

імені Лесі Українки 

Степанівської 

селищної ради 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

8 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 



Сумського району 

Сумської області 

Кровненський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

4 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

Лікарський навчально-

виховний комплекс 
"загальноосвітня 

школа I-III ступенів - 

дошкільний 

навчальний заклад" 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

навчал

ьно-

виховн

ий 

компле

кс 

4 0,00 0,00 25,00 50,00 0,00 25,00 

Миколаївський 

навчально-виховний 

комплекс 

"загальноосвітній 
навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад" 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

навчал

ьно-
виховн

ий 

компле

кс 

3 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 

Нижньосироватська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка 

Нижньосироватської 

сільської ради 
Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 
школа 

5 0,00 20,00 0,00 40,00 0,00 40,00 

Низівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

7 28,57 28,57 28,57 14,29 0,00 0,00 

Новосічанський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 
ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт
ня 

школа 

8 0,00 12,50 37,50 0,00 25,00 25,00 

Новосуханівський 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

2 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

Опорний заклад 

Верхньосироватська 

спеціалізована школа 

спеціа

лізован

а 

11 9,09 9,09 9,09 9,09 36,36 27,27 



I-III ступенів 

Верхньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

школа 

Підліснівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 
Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт
ня 

школа 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 

Садівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

17 17,65 29,41 23,53 17,65 5,88 5,88 

Старосільська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Нижньосироватської 
сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт
ня 

школа 

6 0,00 0,00 0,00 83,33 16,67 0,00 

Степанівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

8 12,50 50,00 12,50 0,00 12,50 12,50 

Стецьківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 
Сумської міської ради 

середн

я 

загаль

ноосвіт
ня 

школа 

15 0,00 33,33 33,33 26,67 6,67 0,00 

Сульський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад – 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Садівської сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

навчал

ьно-

виховн

ий 

компле

кс 

5 0,00 0,00 20,00 60,00 20,00 0,00 

Токарівська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн
я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

7 0,00 42,86 0,00 28,57 28,57 0,00 

Хотінська 

спеціалізована школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського 

району Сумської 

спеціа

лізован

а 

школа 

8 12,50 25,00 62,50 0,00 0,00 0,00 



області 

Юнаківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 

ради Сумського 

району Сумської 

області 

середн

я 

загаль

ноосвіт

ня 

школа 

5 20,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 

Яструбинський 

навчально - виховний 

комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Сумської районної 

ради Сумської області 

навчал
ьно-

виховн

ий 

компле

кс 

1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

інші категорії 

учасників 
- 22 18,18 45,45 18,18 9,09 4,55 4,55 

Загалом: 180 8,89 23,33 21,11 23,33 12,78 10,56 

 

Історія України 

Заклад освіти/інші категорії 

учасників* 

Кількість осіб, 

які взяли 

участь у 

тестуванні й 

отримали 

результат 

% учасників, які 

не 

подолали 

поріг 

отримали відповідний результат за 

шкалою 100-200 балів 

Назва Тип [100;120) 
[120;1

40) 
[140;160) [160;180) 

[180;2

00] 

Басівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

Бездрицька 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

8 0,00 0,00 25,00 25,00 37,50 12,50 

Великочернеччинський 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Сумської 

міської ради 

спеціалізована 
школа 

14 7,14 0,00 14,29 35,71 14,29 28,57 

Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Хотінський 

професійний аграрний 

ліцей» 

заклад 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

3 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кіндратівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

4 0,00 25,00 0,00 50,00 0,00 25,00 

Косівщинський заклад 

загальної середньої 

середня 

загальноосвітня 
8 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 



освіти І-ІІІ ступенів 

імені Лесі Українки 
Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

школа 

Кровненський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 
Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

4 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

Лікарський навчально-

виховний комплекс 

"загальноосвітня 

школа I-III ступенів - 

дошкільний 

навчальний заклад" 

Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 
Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

4 0,00 0,00 25,00 50,00 0,00 25,00 

Миколаївський 

навчально-виховний 

комплекс 

"загальноосвітній 

навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад" 

Миколаївської 

сільської ради 
Сумського району 

Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

3 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 

Нижньосироватська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

5 0,00 20,00 0,00 40,00 0,00 40,00 

Низівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

7 28,57 28,57 28,57 14,29 0,00 0,00 

Новосічанський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 
Юнаківської сільської 

ради Сумського району 

середня ЗОШ 8 0,00 12,50 37,50 0,00 25,00 25,00 

Новосуханівський 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

середня ЗОШ 2 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 



Сумської області 

Опорний заклад 

Верхньосироватська 

спеціалізована школа 

I-III ступенів 

Верхньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

спеціалізована 

школа 
11 9,09 9,09 9,09 9,09 36,36 27,27 

Підліснівська 

загальноосвітня школа 
I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 

Садівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського району 
Сумської області 

середня ЗОШ 17 17,65 29,41 23,53 17,65 5,88 5,88 

Старосільська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 6 0,00 0,00 0,00 83,33 16,67 0,00 

Степанівська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

середня ЗОШ 8 12,50 50,00 12,50 0,00 12,50 12,50 

Стецьківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Сумської міської ради 

середня ЗОШ 15 0,00 33,33 33,33 26,67 6,67 0,00 

Сульський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад – 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Садівської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

5 0,00 0,00 20,00 60,00 20,00 0,00 

Токарівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 7 0,00 42,86 0,00 28,57 28,57 0,00 

Хотінська 

спеціалізована школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

спеціалізована 

школа 
8 12,50 25,00 62,50 0,00 0,00 0,00 



ради Сумського району 

Сумської області 

Юнаківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 5 20,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 

Яструбинський 

навчально - виховний 

комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Сумської районної 

ради 

навчально-

виховний 

комплекс 

1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

інші категорії 

учасників 
- 22 18,18 45,45 18,18 9,09 4,55 4,55 

 Загалом: 180 8,89 23,33 21,11 23,33 12,78 10,56 

Математика 

Заклад освіти/інші категорії 

учасників* 

Кількість 

осіб, які 

взяли 

участь у 

тестуванні 

й 

отримали 

результат 

% учасників, які 

не 

подолали 

поріг 

отримали відповідний результат за 

шкалою 100-200 балів 

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

Басівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Юнаківської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бездрицька 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

8 25,00 12,50 0,00 25,00 37,50 0,00 

Великочернеччинський 

заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Сумської 

міської ради 

спеціалізована 
школа 

12 16,67 25,00 16,67 16,67 8,33 16,67 

Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Хотінський 

професійний аграрний 

ліцей» 

заклад 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

3 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кіндратівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

4 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 



Косівщинський заклад 

загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 

імені Лесі Українки 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

12 41,67 16,67 8,33 16,67 8,33 8,33 

Кровненський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської 
сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 
школа 

4 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Лікарський навчально-

виховний комплекс 

"загальноосвітня 

школа I-III ступенів - 

дошкільний 

навчальний заклад" 

Миколаївської 
сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

2 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

Миколаївський 

навчально-виховний 

комплекс 

"загальноосвітній 

навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад" 
Миколаївської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

3 0,00 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 

Могрицький 

навчально-виховний 

комплекс Юнаківської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської областіі 

навчально-

виховний 

комплекс 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Нижньосироватська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

5 0,00 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 

Низівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

8 25,00 37,50 12,50 0,00 25,00 0,00 

Новосічанський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

середня ЗОШ 7 14,29 28,57 14,29 14,29 14,29 14,29 



Юнаківської сільської 

ради Сумського району 
Сумської області 

Новосуханівський 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Олексіївська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Опорний заклад 

Верхньосироватська 

спеціалізована школа 

I-III ступенів 

Верхньосироватської 
сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

спеціалізована 

школа 
10 40,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 

Підліснівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

Садівський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 17 41,18 35,29 17,65 0,00 5,88 0,00 

Старосільська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 
Нижньосироватської 

сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

середня ЗОШ 8 12,50 12,50 37,50 37,50 0,00 0,00 

Степанівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Степанівської 

селищної ради 

Сумського району 
Сумської області 

середня ЗОШ 6 83,33 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

Стецьківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Сумської міської ради 

середня ЗОШ 11 9,09 0,00 27,27 45,45 9,09 9,09 

Сульський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчально-

виховний 

комплекс 

5 0,00 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 



навчальний заклад – 

дошкільний 
навчальний заклад» 

Садівської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

Токарівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Бездрицької сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

6 16,67 0,00 33,33 33,33 16,67 0,00 

Хотінська 

спеціалізована школа 

I-III ступенів 

Хотінської селищної 

ради Сумського району 

Сумської області 

спеціалізована 

школа 
8 25,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Юнаківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 
Юнаківської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

середня 
загальноосвітня 

школа 

4 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Яструбинський 

навчально - виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад - 

дошкільний 

навчальний заклад» 
Сумської районної 

ради Сумської області 

навчально-

виховний 

комплекс 

1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

інші категорії 

учасників 
- 21 33,33 38,10 4,76 9,52 9,52 4,76 

Загалом: 170 28,24 24,12 15,88 16,47 11,18 4,12 

Додаток 2 

Результати ЗНО у розрізі певного навчального предмета (учасники ЗНО закладів 

освіти Миколаївської сільської ради) 

 

 

 

Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Довідка 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

 «Про результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

Лікарського НВК у 2021 році» 

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію 

інваріантної та варіативної частин навчального плану. Результативність 

навчання – основна складова освітнього процесу. Вагомим показником якості 

освіти є здійснення контролю відповідності освітнього рівня учнів державним 

вимогам. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – одна з найпоширеніших та 

ефективних процедур оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, яка 

дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і відбір претендентів на 

навчання до закладів вищої освіти. 

З огляду на епідеміологічну ситуацію у країні, з метою мінімізувати 

ризики захворювання на COVID-19, урядом було прийняте рішення про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році. Окрім того, законодавчими змінами було передбачено, що 

учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, 

зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. 

Так, з п’яти випускників нашого закладу 4 учні виявили бажання складати 

ДПАу формі ЗНО. Найкращі результати державної підсумкової атестації 

показали учні з української мови, одержавши оцінку на 1-2 бали вищу за річну. 

Одна випускниця отримала 12 балів. Найгірші результати ДПА показали учні з 

математики, знизивши якість своїх знань на 2 бали. У тестування з математики 

(завдання рівня стандарту) взяли участь дві учениці. Даний випадок 

пояснюється відміною державної підсумкової атестації для випускників 11 

класу. 

з біології підтвердився у двох учнів. Одна учениця одержала оцінку за 

ДПА з на 1 бал нищу за річну, а одна - вищу.З історії України оцінки за 

державну підсумкову атестацію відповідали річному оцінюванню в усіх учнів, 

крім однієї, яка отримала оцінку на 1 бал нищу. від 27.09.2021 р. вих.№157 

Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Відповідно 

до графіка проведення ЗНО у 2021 році, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30.09.2020 №1210 «Про підготовку до проведення у 

2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти (із змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2021 № 83)» з 21 травня 

по 17червня тривала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 

Кожен зареєстрований учасник мав право пройти тести щонайбільше з п’яти 

навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбувалося з 

тринадцяти навчальних предметів. Для проходження ЗНО з української мови та 

літератури було зареєстровано 4 випускники Лікарського НВК (80%). Історію 

України обрали 4 учні (100%), біологію – 4 (100%). Найменша кількість 



випускниківбрала участь у тестуванні з математики-2 (50 %), Проведений 

аналіз статистичних даних Українського центру оцінювання якості освіти за 

шкалою 100-200 балів («склав/не склав») результатів ЗНО випускників закладу 

освіти у 2021 році показав, що досягнення учнів покращилися з більшості 

навчальних предметів. Найвищими були показники зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури. Одна учениця Лемешенко 

Анастасія (учитель Калантай Є.А.) набрала бали 193 бали. З кожного предмету, 

крім математики (на які зареєструвалися учні), були отримані бали за шкалою 

160-180б. У порівнянні з 2020 роком стала вищою якість знань історії України. 

Одна учениця набрала 160-180 балів. Проте так як і у минулому році не подолав 

пороговий бал «склав/не склав» з історії України – 1 учень. Низькими 

залишаються результати з математики, так як і в 2020 році одна учениця не 

набрала більше 100-120 балів. Одна – отримала результати за шкалою 140- 160 

балів. 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в якості персоналу 

пунктів тестування не брав участь жоден працівник Лікарського НВК. 

Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбулося на 

належному рівні, адже йому передувала відповідна роз’яснювальна робота з 

боку адміністрації закладу освіти та відповідальних осіб відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради. Для здобувачів освіти було 

організовано централізоване підвезення до пунктів тестування шкільним 

автобусом та забезпечено педагогічний супровід учасників. Двоє учнів, за 

заявками батьків, підвозилися власним автотранспортом для складання ДПА 

(ЗНО) з математики. Тестування проходило організовано, з дотриманням усіх 

правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, 

дезінфекторів, збереження соціальної дистанції. Разом з тим є питання, які 

потребують подальшої роботи та вдосконалення: - створення умов для 

системного повторення, набутих у 5–11-х класах, знань із предметів, які 

виносяться на ЗНО; - надання консультативної допомоги з питань формування 

психологічної готовності учнів до ЗНО. 

 

Директор НВК                              Алла КРАМАРЕНКО  

 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

Кровненського ЗЗСО у 2021 році» 

Результативність навчання – основна складова освітнього процесу. 

Вагомим показником якості освіти є здійснення контролю відповідності 

освітнього рівня учнів державним вимогам. Зовнішнє незалежне оцінювання 

(ЗНО) – одна з найпоширеніших та ефективних процедур оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти, яка дозволяє провести як підсумкову 

атестацію, так і відбір претендентів на навчання до закладів вищої освіти. 

У 2021 році на ЗНО з української мови та літератури було зареєстровано 4 

учні Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради закладу, 

іспит складали 4 учні, мають такі результати. 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Зоренко Юлія Вікторівна 8 6 

2 Матвієвська Альона Анатоліївна 9 7 

3 Река Вікторія Олександрівна 6 4 

4 Шевченко Катерина Володимирівна 9 7 

Середній бал  - 6 балів 

Географія 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Зоренко Юлія Вікторівна 9 8 

2 Матвієвська Альона Анатоліївна 10 8 

3 Река Вікторія Олександрівна 9 7 

Середній бал – 7,6 бали 

Математика 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Зоренко Юлія Вікторівна 8 6 

2 Матвієвська Альона Анатоліївна 7 4 

3 Река Вікторія Олександрівна 7 3 

4 Шевченко Катерина Володимирівна 7 3 

Середній бал – 4 бали 

Історія України 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 

1 Шевченко Катерина 10 8 

Англійська мова 

№ 

п/п 

ПІ учня Річний бал Оцінка ДПА 



1 Зоренко Юлія Вікторівна 7 4 

2 Матвієвська Альона Анатоліївна 7 2 

3 Река Вікторія Олександрівна 7 4 

4 Шевченко Катерина Володимирівна 8 5 

Середній бал – 3,75 бали 

Тестування проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур 

та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, 

збереження соціальної дистанції. Разом з тим є питання, які потребують 

подальшої роботи та вдосконалення: - створення умов для системного 

повторення, набутих у 5–11-х класах, знань із предметів, які виносяться на 

ЗНО; - надання консультативної допомоги з питань формування психологічної 

готовності учнів до ЗНО. 

 

Директор ЗЗСО          Ольга ПРОСТАТІНА 



 

 

Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

Яструбинського НВК у 2021 році» 

У 2020-2021 році у 11 класі навчався один учень, інвалід дитинства (вади 

слуху), Стрельченко Андрій. 

Складав ЗНО з чотирьох предметів та отримав результати: 

 

Предмет 
К-ть балів 

(100-200 балів) 

Оцінка ЗНО 

(1-12 балів) 

Річна 

(1-12 балів) 

Українська мова і література 105 4 4 

Математика 119 5 5 

Історія України 103 8 7 

Географія  129 6 6 

 

Рівень навчальних досягнень учня  

Залишаються питання, які потребують подальшої роботи та 

вдосконалення:  

- створення умов для системного повторення, набутих у 5–11-х класах, 

знань із предметів, які виносяться на ЗНО;  

- надання консультативної допомоги з питань формування психологічної 

готовності учнів до ЗНО. 

 Випускник Яструбинського НВК 2021 року Стрельченко Андрій 

навчається в Київському державному університеті технологій та дизайну. 

Форма навчання – бюджет. 

 

 Директор НВК                                                     Олексій ГОВОРУН 

 



 

Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

Миколаївського НВК у 2021 році» 
Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

25.08.2004 №1095 (у редакції постанови КМУ від 08.07.2015 №533), наказів Міністерства 

освіти і науки України від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення в 2021 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», у червні 2021 року випускники 11 класу (3 учні) проходили ДПА 

у формі ЗНО. 1 учениця відмовилася від складання ЗНО та ДПА  згідно з листом 

Міністерства освіти і науки України від 30.04.2021 №1/9-229 «Про організоване завершення 

2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України Закону України «Про внесення 

змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо 

окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», про що є відповідна заява. 

Протягом 2020/2021 н.р. адміністрацією, учителями-предметниками, класним 

керівником 11 класу Макарець О.В. проводилась активна підготовка учнів 11 класу  до 

участі у ДПА у формі ЗНО. У листопаді 2020, січні 2021 р. на батьківських зборах батьки 

учнів 11  класу були ознайомлені з нормативно-правовою базою щодо участі у пробному та 

основному ЗНО 2020  року. Учні 11 класу на класних годинах у грудні 2020 р., березні 2021 

р. були також ознайомлені з нормативно-правовою базою ЗНО та з особливостями реєстрації 

та здачі ЗНО у 2021 р. Питання підготовки та участі у ЗНО знаходились на постійному 

контролі адміністрації закладу освіти. На нарадах при директорці  розглядалися питання 

ходу підготовки до ЗНО учнів   11  класу.  Бажаючих взяти участь у пробному ЗНО  не 

виявилось. 

Слід зазначити, що в 2021 року підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) відбувалася в умовах 

загальнонаціонального карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV. Це передбачало використання в 

роботі з учнями дистанційної форми навчання, організацію їх самостійної навчальної 

діяльності, що не могло не позначитися на результатах ЗНО. 

Учителі-предметники готували учнів до участі у ДПА та ЗНО: виконували завдання, 

подібні за змістом до тих, які були запропоновані під час ДПА та ЗНО, працювали із 

завданнями підвищеної складності. З метою вивчення  стану підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання адміністрацією закладу  протягом травня – червня 

місяця були відвідані онлайн уроки та проведені зрізи знань з предметів, що обрані учнями 

для складання ЗНО, про що видано відповідний наказ  від 20.05.2021 р. №45-од «Про  стан 

організації підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання».  

З метою контролю за станом підготовки учнів до здачі ДПА у формі ЗНО та 

підвищення результативності вступу до вищих закладів освіти, посилення внутрішкільного 

контролю за роботою учителів, об’єктивністю оцінювання знань учнів, адміністрацією було 

зроблено аналіз результатів здачі ЗНО, яке було проведено відповідно до графіка з 

25.05.2021 р. по 10.07.2021 р. 

У 2021  році із 3 учнів 11 класу складали ЗНО, яке було проведено у пунктах 

тестування: 



- українська мова (обов'язково) – 3; 

-  математика (обов'язково) – 3; 

-  англійська мова – 2; 

- історія України – 1; 

- біологія – 2; 

- фізика – 1; 

- хімія – 1.   

Адміністрацією зроблено аналіз результатів ЗНО у порівнянні з балами успішності, 

які учні отримали з вищезазначених предметів за результатами навчального року. 

Аналіз результативності  ЗНО з української мови та літератури (уч. Пилипенко Ю.М.) 

показує, що із 12 учнів: 

Кількість 

зареєстрованих 

Результат складання 

тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 
як ДПА 

не подолали 
поріг 

подолали 
поріг 

мініма- 
льно 

середнє максимум 
обрано 

як 
ДПА 

мініма- 
льно 

сере-
днє 

макси- 
мум 

3 3 0 3 134,0 145 153,0 3 6 7 8 

  

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0  0 0 

Достатній рівень 3 учні -100% 2 учні - 66,7% -33,3% 

Середній рівень 0 1 учень – 33,3% +33,3% 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100 66,7% -33,3% 

Середній бал 7,3 7 -0,3 

Підтвердили рівень знань  2  учні (66,7%); знизив 1 учень  (33,3%) на 1 бал з 

достатнього рівня  на середній. Якість знань  за результатами ДПА знизилась на 33,3% у 

порівнянні з річним оцінюванням. Середній бал ДПА знизився на 0,3. Це свідчить про 

недостатню об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. 

Аналіз результатів ЗНО з історії України (уч. Ніколаєнко О.Л.) показав: 

Кількість 

зареєстровани

х 

Результат 

складання тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 
як ДПА 

не 
подолали 

поріг 

подолал
и 

поріг 

мініма- 
льно 

середнє максимум 
обрано 

як 
ДПА 

мініма- 
льно 

сере-
днє 

макси- 
мум 

1 1 0 1 145 145 145 1 8 8 8 

 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 1 учень -100%  1 учень -100% 0 

Середній рівень 0 0 0 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100 100 0 

Середній бал 7 8 +1 

Якість знань  за результатами ДПА відповідає річному оцінюванню. Середній бал 

ДПА  підвищився на 1 бал у порівнянні з річним. Ці дані також підтверджують  об'єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України. 

Аналіз результатів ЗНО з біології (уч. Міщенко Г.М.) виявив: 



Кількість 

зареєстрованих 

Результат складання 

тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 

як ДПА 

не подолав 

поріг 

подолав 

поріг 

мініма- 

льно 
середнє максимум 

обрано 

як 

ДПА 

мініма- 

льно 

сере-

днє 

макси- 

мум 

2 2 0 2 152,0 155,5 159,0 2 7 7,5 8 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 2 учні – 100% 2 учні -100% 0 

Середній рівень 0 0 0 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100% 100% 0 

Середній бал 8 7,5 -0,5 

Підтвердили рівень  знань 2 учні ( 100 %).   Якість знань  за результатами ДПА 

відповідає річному оцінюванню. Середній бал ДПА  знизився у порівнянні з річним 

оцінюванням на 0,5 бала. 
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показав: 

Кількість 

зареєстровани

х 

Результат 

складання тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 
як ДПА 

не 
подолали 

поріг 

подолал
и 

поріг 

мініма- 
льно 

середнє максимум 
обрано 

як 
ДПА 

мініма- 
льно 

сере-
днє 

макси- 
мум 

3 3 0 3 124 140 163 3 5 6,7 9 

 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 3 учні – 100% 1 учні -33,3% -66,7% 

Середній рівень 0 2 учні – 66,7% +66,7% 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100% 33,3% -66,7% 

Середній бал 7,3 6,7 -0,6 

Усі учні, що здавали ЗНО з математики, подолали поріг. 1 учень підвищив річну 

оцінку на 1 бал, але в межах достатнього рівня. 2 учні знизили   оцінку: 1 – на 1 бал, 1 – на 2 

бали, перейшовши з достатнього рівня в середній. Це свідчить про необ'єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 
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показав: 

Кількість 

зареєстровани

х 

Результат 

складання тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 
як ДПА 

не 
подолали 

поріг 

подолал
и 

поріг 

мініма- 
льно 

середнє максимум 
обрано 

як 
ДПА 

мініма- 
льно 

сере-
днє 

макси- 
мум 

1 1 0 1 160 160 160 1 8 8 8 

 

 Річна ДПА Відхилення 



Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 1 учень – 100% 1 учень -100% 0 

Середній рівень 0 0 0 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100% 100% 0 

Середній бал 8 8 0 

Як видно з таблиці, результати ДПА з фізики повністю відповідають річному 

оцінюванню і свідчать про об'єктивність оцінювання та якість підготовки учня вчителем 

Макарець О.В. 
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показав: 

Кількість 

зареєстровани

х 

Результат 

складання тесту 
Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДПА 

усього 
обрано 
як ДПА 

не 
подолали 

поріг 

подолал
и 

поріг 

мініма- 
льно 

середнє максимум 
обрано 

як 
ДПА 

мініма- 
льно 

сере-
днє 

макси- 
мум 

2 2 1 1 
Не 

склав  
162 2 4 6 8 

 

 Річна ДПА Відхилення 

Високий рівень 0 0 0 

Достатній рівень 2 учні – 100% 1 учень -50% -50% 

Середній рівень 0 1 учень -50% -50% 

Початковий рівень 0 0 0 

Якість знань 100% 50% -50% 

Середній бал 9 6 -3 

Найнижчий рівень знань і найбільшу невідповідність у результатах виявлено при 

складанні англійської мови. 1 учениця (50%) не склала тесту, отримала за ДПА 4 бали, 

маючи 9 балів річного оцінювання. 1 учень знизив оцінювання на 1 бал. Це говорить про 

недостатню підготовку учнів до складання  ЗНО та необ'єктивність оцінювання знань  учнів. 

Отже, якщо порівнювати результати ДПА з річним оцінюванням, то спостерігається 

переважна відповідність, що доводить об'єктивність оцінювання вчителями навчальних 

досягнень учнів у цілому. 

Аналіз результатів ЗНО, які не зараховувались як результати ДПА. 

Аналіз результатів ЗНО з хімії (уч.Міщенко Г.М.): 

Кількість 

зареєстрованих 
Результат складання тесту Бал за шкалою 100-200 

усього 
обрано 

як ДПА 

не подолав 

поріг 

подолав 

поріг 
мініма- 

льно 
середнє максимум 

1 0 0 1 168 168 168 

Учень, при складанні ЗНО, подолав поріг та виявив достатній рівень знань з предмета.  

Рейтинг складання предметів ЗНО наступний. 

 

№ у рейтингу Назва предмета Середня кількість 
балів 

ПІБ учителя 

1 Хімія 168 Міщенко Г.М. 

2 Фізика 160 Макарець О.В. 

3 Біологія 155,5 Міщенко Г.М. 



4 Українська мова 145 Пилипенко Ю.М. 

4 Історія України 145 Ніколаєнко О.Л. 

5 Математика 140 Макарець О.В. 

6 Англійська мова 1 учениця не склала Любченко І.М. 

 

Директор НВК                                    Антоніна ВОДА 

 



Додаток 5 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

12.10.2021 № 134-ОД 

 

Рішення №5  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 

 

Про стан роботи з охорони праці у 

закладах освіти Миколаївської 

сільської ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. про стан роботи з охорони праці у 

закладах освіти Миколаївської сільської ради,  

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію про стан роботи з охорони праці у закладах освіти 

Миколаївської сільської ради взяти до відома.  

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської територіальної 

громади: 

2.1. Забезпечити безумовне дотримання вимог Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669. 

Термін: постійно 

2.2. Здійснювати моніторинг причин травматизму серед здобувачів освіти і 

на основі результатів моніторингу вживати заходів щодо його запобігання та 

створення безпечних умов діяльності учасників освітнього процесу. 

Термін: постійно 

2.3. Вживати додаткових заходів щодо недопущення зростання кількості 

нещасних випадків під час освітнього процесу, покращення роботи з 

профілактики травматизму серед здобувачів освіти, забезпечивши належний 

контроль за виконанням вимог нормативних документів з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. 

Термін: постійно 

2.4. Вживати заходів щодо покращення комунікації з питань безпеки 

життєдіяльності між зацікавленими суб’єктами, а саме: батьками, закладом 

освіти, відділом освіти, молоді та спорту ТГ та Департаментом освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Термін: постійно 

2.6. Забезпечити вчасне інформування та надання звітності з питань 

безпеки життєдіяльності із дотримання вимог наказу Міністерства освіти і 



науки України від 13 лютого 2018 року № 139 «Про затвердження табеля 

термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». 

Термін: відповідно до встановлених термінів 

2.7. Забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного санітарного лікаря 

України від 25.08.2021 № 8 та від 06.09.2021 № 10. 

Термін: на період карантину 

2.8. Посилити вимогливість щодо виконання відповідальними особами 

функціональних обов’язків щодо дотримання вимог з охорони здоров’я та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Термін: постійно 

 

 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про здійснення контролю за охороною праці у відділі освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради» 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

керівник закладу освіти повинен забезпечити дотримання вимог трудового 

законодавства, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

тощо. Окрім того, він зобов’язаний створювати в установі безпечне освітнє 

середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, 

охорони праці, вимог техніки безпеки. 

Єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу (учнів та працівників 

закладів освіти усіх рівнів), а також обов'язки керівників та посадових осіб 

щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і 

праці, запобігання травматизму визначає Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2017  № 1669. Відповідно до нього організація та контроль за 

роботою з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти 

покладається на їх керівників. Тому один раз на три роки кожен керівник 

закладу освіти мають пройти навчання з питань охорони праці з подальшою 

перевіркою засвоєних знань та отримання ними відповідного посвідчення. 

Складові системи управління охороною праці у закладах освіти 

Миколаївської сільської ради: 

1) у закладі освіти діє система управління охороною праці, яка 

встановлює хто, що, коли i як повинен робити, щоб забезпечити безпечність 

освітнього процесу та безпечні i здорові умови праці. 

2) Основні напрямки у системі управління охороною праці у закладі 

освіти: 

- створення безпечних умов праці та навчання; 

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- систематичне навчання працівників та учнів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- профілактика нещасних випадків; 

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності. 

Створення безпечних умов праці та навчання вимагає від керівника 

закладу освіти знання та дотримання основ чинного законодавства з питань 

охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, теплобезпеки, 

санітарії i гігієни тощо. У зв’язку з цим забезпечує належне утримання будівель 

i споруд, використання обладнання та устаткування, моніторинг ïx технічного 

стану. Щорічно у серпні місяці кожен заклад освіти для визначення готовності 



до нового навчального року має обстежити комісія, до складу якої входять 

представники виконавчої влади, відділу освіти, пожежного нагляду, Управління 

Держпродспоживслужби, Держенергонагляду, Держнагляду праці та інші (за 

згодою). За результатами обстежень комісія складає Акт (Паспорт) готовності 

закладу освіти до навчального року. Цей документ є дозволом на роботу 

закладу освіти i діє упродовж одного року. 

Якщо комісія вважає, що заклад не готовий до навчального року, то у 

пункті «Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового 

навчального року» визначаються недоліки та терміни ïx усунення та 

призначається нова дата роботи комісії з обстеження закладу освіти. 

Акт (Паспорт) прийому готовності закладу складають у 2-х-3-х 

примірниках. Один примірник обов’язково передають у місцевий орган 

управління освітою, другий - залишається у закладі. 

Значна увага у відділі освіти, молоді та спорту приділяється 

документальному  оформленню роботи з охорони праці. Відповідно до статті 13 

Закону України «Про охорону праці» керівник закладу освіти створює систему 

охорони праці та забезпечує ïï функціонування. Для цього у відділі освіти 

видається наказ «Про організацію роботи з охорони праці», розробляється та 

затверджується Положення про організацію роботи з охорони праці в відділі 

освіти, молоді та спорту, Комплексний план заходів щодо організації роботи з 

охорони праці та низка інших документів. 

Однією з найважливіших ланок  в управлінні охороною праці у зкладі 

освіти є  розробка, затвердження i виконання Положення про організацію 

роботи з охорони праці, яким встановлюються права, обов’язки та 

відповідальність кожного працівника відділу освіти  щодо забезпечення  

безпечності освітнього та виробничого процесу. 

Одним із основних завдань Положення є встановлення порядку організації 

роботи з охорони праці та способу ïï здійснення як у відділі освіти, так i в 

закладах освіти з покладанням відповідальності за виконання обов’язків з 

охорони праці на конкретних працівників, розподіляються обов’язки щодо 

вирішення питань з охорони праці в кожному підрозділі та закладі. Визначені 

обов’язки записуються окремим розділом до посадової інструкції або 

оформляються окремим документом. 

Особлива увага з боку адміністрації відділу освіти приділяється питанням 

запобігання нещасним випадкам з працівниками, учнями, вихованцями як під 

час освітнього, виробничого процесу, так i в побуті. Уci нещасні випадки, що 

трапилися з працівниками, учнями, вихованцями, беруться на облік. Причини ïx 

виникнення з’ясовуються, аналізуються, проводяться профілактичні заходи. 

Отже, начальник відділу освіти, молоді та спорту i керівники закладів 

освіти, здійснюють контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з 

питань охорони праці у межах ïxньої компетенції, інструкцій з охорони праці, 

правил поводження з устаткуванням та обладнанням, використанням засобів 

колективного та індивідуального захисту тощо. 

Провідний спеціаліст відділу     Марина ГЕРАЩЕНКО 

 



Додаток 6 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

12.10.2021 № 134-ОД 

 

Рішення №6  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 29 вересня 2021 року 

 

Про підсумки оздоровчої 

кампанії у закладах освіти 

Миколаївської сільської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Нікітенко О. В. про підсумки оздоровчої кампанії у 

закладах освіти Миколаївської сільської ради (доповідь додається),  

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Довідку про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської 

сільської ради влітку 2021 року взяти до відома. 

2. Роботу відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти громади щодо 

відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2021 року визнати задовільною. 

3. Директорам закладів освіти громади: 

3.1. Внести до плану роботи на 2021-2022 навчальний рік питання 

організації відпочинку дітей та підлітків у літній період 2022 року. 

Термін: грудень 2021 року 

3.2. Забезпечити своєчасний збір інформації та формування прогнозних 

показників відпочинку та оздоровлення дітей, у тому числі пільгових категорій,  

на 2022 рік. Спланувати у 2022 році роботу профільних, мовних таборів 

відпочинку. 

Термін: квітень 2022 року 

3.3.  Провести розяснювальну роботу з батьками або особами, що їх 

замінюють, з метою забезпечення збільшення відсотка охоплення дітей 

пільгових категорій послугами відпочинку та оздоровлення влітку 2022 року.  

    Термін: грудень 2021 року 

3.4. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, дітей пільгових 

категорій про можливість подання заяв на оздоровлення у стаціонарних таборах 

оздоровлення та відпочинку до відділу соціального захисту населення та 

муніципальних послуг Миколаївської сільської ради. 

      Термін: грудень 2021 року 

3.5. Підсумки роботи пришкільних таборів з денним перебуванням, 

роботи закладів дошкільної освіти у літній пепріод 2021 року винести на 

розгляд педагогічної ради. 

Термін: вересень –грудень 2021 року 

 



4. Забезпечити 100% охоплення вихованців оздоровленням у закладах 

дошкільних дошкільної освіти у літній період 2022 року. 

Термін: червень – серпень 2022 року 

5. Вжити заходів щодо залучення до роботи таборів відпочинку молодих 

ініціативних спеціалістів з метою урізноманітнення, осучаснення форм роботи 

при організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

Термін: протягом оздоровчого періоду 2022 року 

6. Центалізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту  

(Одінцова Н.С.) передбачити кошти на проведення оздоровчої кампанії влітку 

2022 року. 

         Термін: грудень 2021 року 

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

Нікітенко О.В. 



Доповідь 

до колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

№ 3 від 29.09.2021 

«Про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської сільської 

ради влітку 2021 року» 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 28.04.2021 

№ 84 проведено заходи щодо відпочинку та оздоровлення дітей громади влітку 

2021 року. Головними завданнями оздоровчої кампанії 2021 року були 

забезпечення повноцінного відпочинку дітей, якісного харчування, створення 

належних умов для проведення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи. 

Традиційно основною формою відпочинку дітей влітку є пришкільні 

табори з денним перебуванням. У червні 2021 року на базі усіх закладів 

загальної середньої освіти було організовано роботу 5 таборів з денним 

перебуванням. На базі Миколаївського НВК та Кровненського ЗЗСО діяли 

мовні табори, де діти мали змогу у неформальній атмосфері поглибити знання з 

англійської мови. Усього послугами відпочинку у  пришкільних таборах було 

охоплено 163 дитини, що складає 39,5% від їх загальної кількості. Найбільший 

відсоток охоплених дітей послугами відпочинку у Кровненському ЗЗСО  

(48,9%) та Северинвіській ЗОШ І-ІІ ступенів (47,8%); найменший – у 

Лікарському НВК (29%). 

 Робота таборів відпочинку на базах закладів освіти громади була 

організована на достатньому рівні. Цьому сприяли: 

 –– збалансоване харчування; 

 – чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм відпочинку дітей, формування 

навичок особистої гігієни; 

 – належна організація фізкультурно-оздоровчої роботи (спортивні змагання, 

рухливі ігри, формування навичок безпечної поведінки); 

 – дотримання режиму дня; 

 – різноманітні виховні заходи; 

- активна екскурсійна діяльність; 

- ефективна організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

таборі. 

Харчування у таборах відпочинку було організоване з урахуванням 

вимог щодо безпечності та якості, а також з урахуванням санітарних вимог. 

Меню у таборах відпочинку різноманітне, смачне, поживне та вітамінне. 

Середня вартість харчування в день на 1 дитину фактично склала - 34,4 грн. 

Найвищою вартість харчування була у таборах відпочинку Миколаївського 

НВК та Кровненського ЗЗСО та склала 35,0 грн.; найнижчою  - у таборі 

відпочинку Лікарського НВК – 32,64 грн. Усього на організацію харчування у 

пришкільних таборах використано – 81,0 тис.грн.. Із них з бюджету громади – 

57,0 тис.грн, 24,0 – батьківська доплата за харчування. 



Аналіз організації харчування у таборах відпочинку з денним 

перебуванням  показав, що норми харчування виконані на 93,8%.  

Цього року особлива увага приділялася організації здорового 

харчування. Саме тому у раціон дітей не було включено ковбасні вироби, 

зменшено кількість солі та цукру, а також продуктів, що мають у своєму складі 

крохмаль (картопля). Проте збільшено кількість споживання фруктів, 

кисломолочних продуктів, м’яса птиці, круп. Фактично аналіз показав, що 

найнижчий відсоток виконання норм по овочам свіжим (67%), проте найвищий 

по фруктам свіжим – 202%. 100% виконано норми з таких продуктів 

харчування: крупи, бобові, макаронні вироби (167%), соки (152%), сир твердий 

(104%), хліб житній (110%), олія (100%). А також на 180% виконано норми по 

кондитерським виробам та 96% по цукру, що є цікавим фактом у порівнянні з 

низьким % по овочам свіжим та враховуючи те, що ставку була зроблена на 

організацію здорового та корисного харчування.  Виконання норм по молоку та 

молочним продуктам – 77%, сир кисломолочний – 73%, м'ясо птиці – 75%, риба 

– 66%.  

Аналіз у розрізі таборів показав, що у таборах Миколаївського НВК та 

Кровненського ЗЗСО норми харчування виконано найкраще - 98,8% та 96,8% 

відповідно. Найнижчий відсоток виконання норм був у таборах Северинівської 

ЗОШ (71,2%) та Лікарського НВК (72,4%). Виконання норм харчування 

залежить не лише від його вартості, постачання продуктів але й від того 

наскільки різноманітним та збалансованим було меню, затверджене на 

оздоровчий період.  

З 09 червня 2021 року на літній оздоровчий режим роботи було 

переведено заклади дошкільної освіти та дошкільні групи у складі навчально-

виховних комплексів Миколаївської сільської рад. Не працювала лише 1 група 

– дошкільна група Яструбинського НВК. Оздоровчими послугами протягом 

літа було охоплено 79 дошкільнят (79,4% від загальної кількості). 2 дітей 

дошкільного віку Яструбинського НВК були залучені до роботи пришкільного 

табору відпочинку. Середня вартість харчування дітей під час оздоровчого 

періоду було збільшено на 10% і складала 46 грн. на 1 дитину в день, що дало 

змогу додати до раціону дітей овочі, фрукти та соки. Слід зауважити, що норми 

харчування у оздоровчий період виконано на 96,7%.  

 Літо 2021 року було особливим, бо вперше робота таборів відпочинку 

була організована в умовах адаптивного карантину у зв’язку з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. Усі заклади освіти з відповідальністю підійшли до підготовки та 

організації щоденної роботи у літній період. Саме дотримання 

протиепідемічних  заходів у таборах відпочинку з денним перебуванням, 

передбачених постановами Головного державного санітарного лікаря України 

№ 43 від 30.07.2020 та №5 від 08.06.2021, сприяло збереженню здоров’я дітей 

та працівників. У таборах відпочинку жодного випадку захворювання на 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

зафіксовано не було. Дякуємо за відповідальне ставлення та клопітку роботу з 

даного питання. 



 Крім того, ефективно була організована робота у таборах з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. Видано накази про відповідальність працівників за 

збереження життя та здоров’я дітей; накази про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у таборі, дотримання заходів протипожежної 

безпеки. Розроблено заходи із запобігання дитячого травматизму, плани 

евакуації з дотриманням заходів протипожежної безпеки та на випадок 

стихійного лиха. Наявні журнали реєстрації інструктажів з охорони праці для 

працівників табору та проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з 

дітьми у таборі.  Розроблено інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, з 

охорони праці і техніки безпеки працівників. Випадків травмувань у період 

роботи таборів серед працівників та дітей не було.  

Під час роботи таборів відпочинку була здійснена перевірка їх роботи 

спільно з Сумським управлінням Держпродспоживслужби України у Сумській 

області. За результатами  перевірки накладено 1 штраф. Основні порушення 

були виявлені у питанні порушення дезрежиму (порушення інструкції з 

використання деззасобу), порушення правил використання ЗІЗ, а також 

порушення умов  та температурного режиму зберігання продуктів харчування. 

 Силами педагогічних колективів закладів освіти було організоване 

змістовне та цікаве  дозвілля для дітей у таборах з денним перебуванням.  При 

плануванні виховної роботи з дітьми надавався пріоритет заходам, активностям 

на відкритому повітрі, екскурсіям, походам. Кожен день був особливий. День 

ввічливості, день казки, день здорового способу життя, день природи, день 

футболу тощо. Спортивні свята, різноманітні конкурси, цікаві вікторини, 

перегляд мультфільмів, розважальні ігри, караоке. Урочисто відзначили 25 

річницю Конституції України. Дякуємо колективам, що особливу увагу 

приділили екскурсійній діяльності. У період роботи таборів було організовано 

28 екскурсій у межах Сумської області. 

Особлива увага влітку 2021 року була приділена оздоровленню та 

відпочинку дітей пільгових категорій. 

 Так, у закладах дошкільної освіти оздоровленням та відпочинком було 

охоплено 65 дітей пільгових категорій (94% від їх загальної кількості): діти-

сироти або діти, позбавлені батьківського піклування – 1, діти з 

малозабезпечених сімей – 4, діти, батьки яких є учасниками бойових дій або 

знаходяться в зоні АТО – 11, діти  з інвалідністю – 1, діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи – 3, діти з багатодітних сімей – 10, діти, які 

перебувають на «Д»-обліку – 3, діти працівників АПК та соціальної сфери села 

– 31, діти, один з батьків яких має інвалідність І або ІІ групи - 1. Із 65 дітей 

пільгових категорій 20 дітей отримували харчування за рахунок бюджету 

громади.  

Послугами відпочинку у пришкільних таборах було охоплено 131 

дитина пільгових категорій (33,5% від загальної кількості). Найвищий відсоток 

охоплення дітей пільгових категорій у Лікарському НВК – 47% та 

Миколаївському НВК – 45%; найменший – у Северинівській ЗОШ – 27%.  

Стовідсотково охопили послугами відпочинку дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, дітей з малозабезпечених сімей, а також рідних 



дітей батьків-вихователів або прийомних батьків. Лише на 50% охопили  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та діти учасників АТО. 

Найменше послугами відпочинку було охоплено дітей з інвалідністю (лише 

25%) та дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи (30%). 

Харчування пільговиків у таборах з денним перебуванням було організоване за 

рахунок бюджету громади і склало 35.0 грн на 1 дитину в день. 

 Крім того, за кошти бюджету громади, відповідно до поданих заяв, було 

організовано оздоровлення 14 дітей пільгових категорій у заміських дитячих 

оздоровчих таборах. 

У період з 17.07.2021 року до 06.08.2021 року 7 дітей оздоровились у 

ДПОЗ СТ «Ровесник» Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, із них 4 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 рідна дитина 

прийомних батьків, 1 дитина з багатодітної сім’ї та , яка стоїть на обліку як 

така, що перебуває у складних життєвих обставинах та 1 дитина з багатодітної 

сім’ї.  

З 06.08.2021 року ще 7 дітей пільгових категорій отримали путівки на 

відпочинок у дитячий табір оздоровлення та відпочинку «Космос» НГВУ 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Із них 2 путівки було придбано дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 1 путівку – дитині, 

зареєстрованій як внутрішньо переміщена особа, 4 путівки – дітям з 

багатодітної сім’ї.  

Таким чином усі 14 заяв батьків дітей пільгових категорій на 

оздоровлення та відпочинок задоволені у повному обсязі. Усього на придбання 

путівок з бюджету громади використано 95,0 тис.грн. 

За підсумками оздоровчої кампанії 2021 року усього було охоплено 144 

дитини пільгових категорій, що становить 36,8% від їх загальної кількості 

(усього – 391 дитина). Із них послугами оздоровлення – 7 дітей, відпочинку – 

137 дітей. Аналіз показує, що не зважаючи на фактично низький відсоток, діти 

пільгових категорій громади були охоплені послугами відпочинку та 

оздоровлення відповідно до потреби та поданих заяв. 

Загалом влітку 2021 року різними формами оздоровлення та відпочинку 

було охоплено 177 дітей, що складає 42,8% із загальної кількості дітей 

шкільного віку, що підлягали оздоровленню та відпочинку. Із них 7 дітей 

охоплено послугами оздоровлення, 170 дітей - відпочинком. 

На проведення відпочинково-оздоровчої кампанії 2021 року 

використано 176,1 тис.грн (план – 129,8 тис.грн.). Кошти бюджету громади 

склали -  152,0 тис.грн., залучено спонсорських та батьківських коштів - 24,1 

тис.грн. З бюджету громади 152,0 тис.грн. були розподілені на придбання 

путівок  - 95,0 тис.грн., решта 57,0 тис.грн. - на харчування у таборах з денним 

перебуванням. 

Окрім того, на організацію харчування вихованців у закладах 

дошкільної освіти в оздоровчий період було використано 140,4 тис.грн., із них 

кошти бюджету громади – 84,2 тис.грн., батьківська плата – 56,2 тис.грн. 

Аналіз підсумків оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської 

сільської ради влітку 2021 року говорить про 100% виконання поставлених 



показників, а також якісну організацію роботи керівниками закладів освіти, 

педагогічними колективами, відділами сільської ради, відповідальними за цей 

напрям роботи.  

 

 Головний спеціаліст      Олена НІКІТЕНКО 
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