
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

25.01.2022                                        с.Миколаївка                                        № 08-ОД 

 

Про виконання рішень колегії  

відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

   

Керуючись Положенням про відділ, з метою забезпечення виконання 

рішень колегії відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 

22 грудня 2021 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

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

Миколаївської сільської ради від 22 грудня 2021 року «Про виконання рішень 

колегії відділу освіти, молоді та спорту за 2021 рік» «Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян у відділі освіти, молоді та спорту за 2021 рік», «Про 

аналіз стану національно-патріотичного виховання у закладах освіти 

Миколаївської сільської ради», «Про організацію харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти громади у 2021 році», «Про роботу закладів освіти 

громади щодо профілактики насильства та правопорушень серед дітей та учнів 

Миколаївської сільської ради», «Про стан організації підвезення до закладів 

освіти та у зворотньому напрямку здобувачів освіти», «Про схвалення плану 

роботи відділу освіти, молоді та спорту та затвердження плану засідань колегії 

відділу освіти, молоді та спорту на 2022 рік» (додаються). 

2. Спеціалістам 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 22 грудня 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 15.03.2022 



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: 

«__» ________ 2022 _________  М. Геращенко 

 



Додаток 1 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

  

Рішення №1  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 
 

Про виконання рішень колегії 

відділу освіти, молоді та спорту за 

2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Макшеєву Н. С. про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді та 

спорту за 2021 рік, колегія відзначає, що протягом 2021 року проведено 4 

засідання, на яких розглянуто 22 планових питання. Було прийнято 22 рішення, 

138 доручень, з них до кінця 2021 року виконано 85, на контролі залишається 

виконання 53 доручення. Серед останніх на контролі залишається питання 

впровадження у закладах загальної середньої освіти територіальної громади 

концепції «Нова українська школа», забезпечення здорового, якісного харчування 

та системи НАСРР, створення сучасного і безпечного освітнього середовища та ін. 

Рішення колегій відділу сприяли підвищенню рівня організації роботи місцевих 

органів управління освітою та закладів освіти із контрольними документами 

центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови 

обласної державної адміністрації, виконанню державних та обласних програм, 

покращенню фінансово-бюджетної дисципліни в місцевих органах управління 

освітою та підпорядкованих їм закладах тощо. Інформація щодо виконання 

рішень своєчасно надана в повному обсязі. 

Керівниками місцевих органів управління освітою, закладів освіти 

тримається на контролі виконання рішень колегії відділу освіти,  молоді та спорту 

за 2021 рік: 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради взяти до відома. 

2. Спеціалістам відділу, керівникам закладів освіти звітувати про 

виконання рішень колегії відповідно до поставлених термінів.  

Термін: постійно 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 



Додаток 2 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

 

Рішення №2  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

 

Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян у відділі освіти, молоді та 

спорту за 2021 рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Макшеєву Н. С. про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

відділі освіти, молоді та спорту за 2021 рік, колегія відзначає, що інститут 

звернень  є основним каналом зв’язку жителів територіальної громади та органів 

місцевого самоврядування,  який допомагає визначити проблеми громадян та 

знайти їх ефективне вирішення. Відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

№858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», від 24.06.2009 

№630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади» упродовж 2021 року  у  відділі 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради та в підвідомчих закладах 

освіти приділялась значна увага організації роботи щодо звернень громадян. 

 Згідно з  планом роботи відділу освіти на 2021 рік, вивчався стан організації 

та забезпечення роботи у відділі та у підвідомчих закладах освіти щодо звернень 

громадян. У результаті проведеної роботи встановлено: 

- начальником відділу освіти, молоді та спорту, керівниками закладів освіти 

територіальної громади видані накази щодо роботи зі зверненнями громадян, 

призначені відповідальні особи з даних питань, які здійснюють постійний прийом 

громадян згідно з графіками, які затверджені наказами керівників; 

- у відділі освіти, молоді та спорту, закладах освіти ведуться  журнали 

обліку звернень громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях 

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності, в засобах масової інформації;  

- усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються, особам 

надається кваліфікована відповідь, а  стан роботи зі зверненнями громадян 

щомісячно обговорюється на нарадах при начальнику відділу освіти, на нараді 

при директору;  



- один раз на рік проводиться аналіз стану роботи зі зверненнями громадян, 

який заслуховується на колегії при відділі освіти у вигляді довідки та відповідно 

до рішення колегії видається відповідний наказ з метою детального аналізу та 

прийняття відповідних управлінських рішень.    

Питання роботи зі зверненнями громадян постійно перебуває на контролі у 

начальника відділу освіти, молоді та спорту, де особлива увага приділяється 

організації особистого прийому та наданню обґрунтованих відповідей у 

встановлений законом строк. Протягом 2021 року до відділу (з урахуванням 

звернень, що надійшли на Урядову телефонну «гарячу лінію») надійшло 27 

звернень громадян, що на 7 звернень більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 

Звернення були розглянуті та на них надано відповіді без порушення термінів. 

Із Департаменту освіти і науки Сумської ОДА протягом 2021 р. надійшло 1 

звернення, що на 2 звернення менше, ніж у відповідному періоді 2020 року, з 

сільської ради – 9  (у т. ч. 4 звернення від Урядової гарячої лінії та 1 - на «гарячу 

лінію» голови Сумської райдержадміністрації), безпосередньо до відділу - 2, з 

інших організацій - 1. Протягом звітного періоду надійшло 7 електронних 

звернення, що на 2 більше, ніж у минулому році. На усі звернення надано 

відповіді з роз'ясненнями. 

Колективних звернень громадян у 2021 році до відділу освіти молоді та 

спорту,  не надходило. 

Найбільшою за чисельністю категорією питань у зверненнях є реорганізація 

та ліквідація закладів освіти, харчування дітей, відсторонення невакцинованих 

працівників, порушення прав учнів, ремонт закладів освіти, забезпечення 

підвезення дітей до закладів освіти та інші. За станом на 21.12.2021 всі звернення 

були опрацьовані згідно з чинним законодавством, вжиті конкретні заходи по 

вирішенню висвітлених проблем, про що були проінформовані заявники, сільська 

рада, та контактний центр Гарячої лінії.  

Збільшення кількості звернень громадян зумовлено реформуванням освітньої 

галузі та недостатньою роз’яснювальною роботою на місцях задля усунення 

причин, які породжують звернення громадян до органів влади вищого рівня. 

Зокрема, найбільше звернень надійшло з с.Лікарське, найменша кількість 

звернень надійшла з с.Яструбине. Різко зменшилась порівняно з минулим роком 

кількість звернень з с.Северинівка. 

Таким чином, з метою виконання вимог Законів України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації»  та  забезпечення прозорості, 

відкритості та демократичності функціонування, відділ освіти та підвідомчі 

заклади освіти громади постійно здійснюють своєчасне інформування трудових 

колективів, батьківської громадськості та жителів громади про важливі  правові, 

організаційні та фінансові засади їх  діяльності. Зазначені питання висвітлюються  

на батьківських зборах, педагогічних радах,  розміщуються у місцевій газеті «Вісті 

Сумських громад», на офіційних вебсайтах відділу і закладів освіти у мережі 

Інтернет, офіційних сторінках Facebook.  

У розрізі закладів освіти кількість звернень громадян з питань, що були 

актуальні минулого року, майже не змінилася, а всі проблеми оперативно і якісно 



вирішувалися, що свідчить про ефективну роботу закладів освіти і 

поінформованість населення з освітянських питань.  

Враховуючи, що рівень роботи зі зверненнями громадян є важливим 

чинником довіри суспільства до органів місцевого самоврядування, відділ освіти і 

надалі продовжуватиме вдосконалення роботи з розгляду звернень громадян. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту  Наталії Макшеєвої  

щодо реалізації громадянами Закону України «Про звернення громадян» у 2021 році 

взяти до уваги. 

2. Працівникам  відділу освіти та керівникам закладів освіти громади: 

2.1. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний 

розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань та 

задоволення законних вимог. 

Термін: постійно 
2.2. Не допускати надання необґрунтованих або неповних відповідей за 

зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, 

безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. 

Термін: постійно 
2.3. Звернути увагу на повторні звернення громадян, з’ясувати причини, що 

породжують повторні звернення громадян. 

Термін: постійно 
2.4. Проаналізувати наявність випадків безпідставної відмови в задоволенні 

законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при 

розгляді звернень. 

Термін: постійно 
2.5. Організувати проведення особистих прийомів громадян, роботу прямих 

телефонних «гарячих» ліній, «телефону довіри»; графіки особистого прийому 

керівництвом розмістити в доступному для громадян місці.  

Термін: постійно 
2.6. Забезпечувати належний стан виконавської дисципліни, систематично 

аналізувати та інформувати населення про стан роботи зі зверненнями громадян. 

Термін: постійно 
 

 



Додаток 3 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

  

Рішення №3  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 
 

Про аналіз стану національно-

патріотичного виховання у 

закладах освіти Миколаївської 

сільської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Миколаївського НВК 

Воду А. О. та співдоповідачів (директорів ЗО громади: Крамаренко А. І., 

Куценко Л. Ф., Простатіну О. О., Говоруна В. О., Білан Н. І., Будакову Л. А.) про 

стан національно-патріотичного виховання у закладах освіти Миколаївської 

сільської ради, колегія відзначає:  

ДОПОВІДЬ 

«Аналіз стану національно- патріотичного виховання 

у Миколаївському НВК» 

   Для педагогічного колективу нашої школи  патріотичний напрямок 

роботи був і залишається пріоритетним. Патріотичне виховання має наскрізно 

пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати 

національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, сприяти 

формуванню у дітей та їх батьків національних та загальнолюдських цінностей.  

Патріотичний напрямок виховання учнів у Миколаївському НВК 

реалізується через: 

 - громадянську освіту та громадянське виховання; 

 - військово - патріотичне виховання; 

 - правове виховання; 

 - морально - етичне виховання на основі вивчення традицій українського 

народу; 

 У нашому закладі патріотичне виховання також конкретизується через 

систему таких виховних завдань: 

 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

 підвищення престижу військової служби як виду державної служби; 

 визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої 

цінності держави і суспільства; 



 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

 формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної 

землі, держави, родини, народу;  

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

 культивування кращих рис української ментальності –  

 працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи; 

 формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови 

як духовного коду нації. 

      Чільне місце в приміщенні Миколаївського НВК, як і кожного закладу 

освіти громади, займає обладнаний куточок державної символіки. У системі 

позакласної виховної роботи зі школярами передбачено заходи з 

використанням державної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення 

та сучасного тлумачення. 

У цьому році у закладі освіти оформлено такий куточок , де розміщені 

прапори: Державний прапор України, прапор Миколаївської територіальної 

громади та прапор закладу освіти. Також у куточку розміщені Герб України, 

герб Миколаївської територіальної громади та герб закладу освіти. Естетичне 

оформлення виконано за допомогою батьків. 

До дня Державного прапора та Дня Незалежності України учні взяли 

участь у виготовленні символічної квітки Сумської області, створення 

колективного малюнка на асфальті «З днем народження, Україно!» та 

урочистому мітингу «Незалежній Україні – 30 років!». 

Навчальний рік розпочався святкуванням Дня знань. Відбулася святкова 

лінійка, під час якої учні завжди відчувають себе повноцінними громадянами 

своєї держави, майбутніми її творцями. 

Перший урок пройшов у всіх класах під загальною темою «Україна – 

єдина країна». 

8 вересня відзначався День грамотності. У закладі освіти у цей день 

пройшли мовознавчі заняття під загальною назвою "Мовний калейдоскоп". 

Учителі-мовники у цікавій формі провели ряд заходів, що спонукали учнів до 

більш досконалого вивчення української мови. 

Традиційно 21 вересня в Україні та в усьому світі  відзначають 

Міжнародний день миру. Наші учні також вносять свою часточку у боротьбу за 

мир на всій планеті і в своїй рідній  Україні. Був створений відеоролик, де наші 

старшокласники і учні початкової школи творчо і креативно висловили 

бажання усіх жителів планети жити у мирі. 

До Дня захисника України за ініціативи учнівського самоврядування учні 

привітали учасників бойових дій у зоні АТО поштовими листівками, на 

сторінці Фейсбук було висвітлено привітання Захисникам України. Учні 

вшанували пам'ять про загиблого у зоні проведення бойових дій на Сході 



України випускника школи Вадима Стеценка покладанням квітів до 

меморіальної дошки та місця його поховання. 

Вивчення історії та визначних місць рідного краю є одним із напрямів 

національно- патріотичного виховання школярів. У день захисника України 

старшокласники нашого закладу освіти відвідали рідне місто Суми. Наші учні 

відвідали Алею Слави, вшанували пам'ять про полеглих захисників України 

хвилиною мовчання в знак вічної поваги за їхній подвиг і самопожертву. 

Учні середніх класів здійснили екскурсію до м. Харків. Діти відвідали  

Екопарк Фельдмана та побували на захоплюючій екскурсії по хлібозаводу, де 

змогли побачити весь процес виробництва хлібобулочних виробів. 

На виховній годині «Пам'ять голоду, пам'ять серця» учитель історії О.Л. 

Ніколаєнко ознайомила 7-класників із трагічними сторінками тих страшних 

подій української історії. Учні вшанували пам'ять про невинних жертв 

Голодомору хвилиною мовчання, а в суботу усі учні приєдналися до акції 

"Запали свічку пам'яті". Влітку цього року розпочав свою роботу ініційований 

Президентом України проект «Зелена країна», спрямований  на захист природи 

та довкілля в Україні. Працівники Піщанського лісництва надали  змогу нашим  

юним екологам взяти участь у цьому . Діти висаджували майбутні паростки 

дубів. Цим самим вони забезпечили чисте повітря  майбутнім поколінням. 

З метою залучення дітей та учнівської молоді до розвитку громад, 

розбудови громадянського суспільства з лютого 2021 року в області 

проводиться обласний конкурс соціально-освітніх проектів «Діти розбудовують 

громаду». Члени учнівського самоврядування нашого закладу освіти вирішили 

взяти участь у цьому конкурсі і представили на обговорення депутатського 

корпусу Миколаївської сільської територіальної громади свій проект 

«Перспективи розвитку позашкільної освіти у  громаді». 

У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть 

участь у флешмобі «Радіодиктант національної єдності». Це наймасовіший 

осінній флешмоб, покликаний звернути увагу на українську мову, 

популяризувати її красу та милозвучність.   Найактивнішими учасниками 

флешмобу є школярі та педагоги , студенти та викладачі навчальних закладів. 

Цього року  учні писали диктант онлайн, а вчителі - на своєму робочому місці. 

До Дня Гідності учні 9 класу провели урок- дослідження «Україна - країна 

нескорених». Під час заходу учні вшанували патріотизм і мужність громадян, 

які восени 2004 року та у листопаді 2013 року-лютому 2014 року постали на 

захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів 

України та її європейського вибору. Учні донесли до слухачів об’єктивну 

інформацію про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, спонукали до 

розвитку бажання стати гідними громадянами України. 

25.11.2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, 

перспективи». Наш заклад освіти взяв участь у роботі конференції (онлайн) як 

учасник Регіонального інноваційного проекту "Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ". Доповідач, заступник директора з навчально - 

виховної роботи , Ольга Іванченко, познайомила учасників з одним вектором 



роботи , а саме :" Національно - патріотичне виховання   як один із напрямків 

виховання громадянської культури  школярів: традиційні та інноваційні 

методи". Робота продовжуєтьтся, а значить продовжується виховання 

справжніх громадян, патріотів своєї Батьківщини. 

До дня Збройних сил України у закладі освіти відбулися змагання зі 

стрільби з лазерних пістолета та автомата між командами закладів освіти 

Миколаївської територіальної громади. 

 У закладі освіти працюють гуртки національно – патріотичного 

спрямування: «Юні краєзнавці» та «Джура». 

З метою залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької 

діяльності, виховання поваги та бережливого ставлення до історико-культурної 

спадщини українського народу, у листопаді 2021 року у заочному форматі 

відбулася обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «У світі 

краєзнавчих відкриттів». Члени гуртка «Юні краєзнавці» презентували 

екскурсійно-краєзнавчий проект за напрямом «Літературно-мистецька 

спадщина», зокрема результати досліджень щодо життєвого і творчого шляху 

поета нашого краю Павла Григоровича Скорика. 

Члени гуртка «Джура» до дня Українського козацтва взяли участь у 

вікторині «Знавці козацьких звичаїв», до Дня Збройних сил України провели 

гру «Відун»: інтелектуальні змагання зі знання історії козаччини, українського 

війська, сучасних Збройних Сил України. 

До Дня українського козацтва були проведені спортивні змагання 

«Котигорошко».  

Вихованці гуртка «Народні інструменти» взяли участь у Всеукраїнському 

фестивалі мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая» (дистанційний 

формат). Був відзнятий відеокліп-привітання військовослужбовців з Днем 

Святого Миколая та виступом ансамблю баяністів (композиція «Їхав козак за 

Дунай»).           

ДОВІДКА 

«Аналіз стану національно- патріотичного виховання 

в Лікарському НВК» 

Розбудова українського суспільства детермінує процеси формування в 

підростаючого покоління таких моральних рис, як гуманність, чесність, 

працьовитість, діловитість, старанність, конкуретність тощо. Однак, через 

тенденцію до зростання бездуховності, нівелювання цінностей життя, 

загострення проблем сімейного виховання, становленню повноцінної 

підростаючої особистості не надається належна увага. Розв’язання цієї 

проблеми можливе завдяки створенню гнучкої системи виховання дітей та 

молоді, яка б враховувала і потреби часу і, водночас, задовольняла запити та 

інтереси підростаючої особистості. Одне з провідних місць у цій системі займає 

освітній процес, який сприяє всебічному розвитку особистості. 

Головним завданням закладу освіти є швидке реагування на суспільні 

запити, на інтереси та потреби молодого покоління, вимоги держави щодо 

освіти і виховання особистості, створення сприятливих умов для задоволення 

інтересів і потреб особистості у формуванні моральних якостей, переконань, 



світогляду, позитивної моральної діяльності й високого рівня моральної 

вихованості, вихованні почуття патріотизму. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанов Кабінету 

Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 

року та внесення змін до деяких Постанов КабМУкраїни», від 17.10.2018 №845 

«Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», на 

виконання доручення Президента України «Про покращення викладання у 

навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмета «Захист 

України» та військово-патріотичного виховання учнівської молоді», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 №1038 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641«Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та «Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», згідно з річним планом 

закладу освіти на 2021 - 2022 н. р., протягом грудня 2021 року заплановано 

місячник національно-патріотичного виховання «Я, Родина, Україна». 

Робота з національно-патріотичного виховання  спрямована на вирішення 

виховної проблеми «Розвиток ключових компетентностей соціально-активного 

громадянина України». Головну увагу приділено вихованню у дітей 

патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної 

ідентичності, самобутності, формуванню в учнівської молоді високої 

громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення 

сьогодення України та її майбутнього. 

У процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

педагоги спрямовують зусилля на виховання свідомого громадянина, патріота 

України. Ці завдання реалізуються через такі напрями: героїко-патріотичне, 

морально-патріотичне, національно-патріотичне виховання та краєзнавчо-

патріотичну роботу. 

У школі систематично проводяться заходи героїко-патріотичного та 

краєзнавчо-патріотичного напрямів: вивчається історичне минуле нашої 

Батьківщини, героїчні сторінки сучасності, вшановується пам'ять сучасних 

героїв-захисників України, загиблих за свободу, єдність, незалежність 

українського народу; проводяться військово-спортивні змагання, флешмоби. 

Під час освітнього процесу вивчається Державний гімн, історія та зміст 

державних символів, виховується повага до державної атрибутики, проводяться 

масові заходи щодо ознайомлення з українською культурою та традиціями. 

Класні керівники планують та проводять роботу щодо національно-

патріотичного виховання згідно з вимогами сучасності та віковим 

особливостям дітей. 

У виховному плані роботи НВК на 2021 – 2022 н. р. передбачено виховні 

заходи з нагоди відзначення національних свят та пам'ятних дат, зокрема 

проведення першого уроку до 30-річчя незалежності України, єдиного уроку до 



Дня партизанської слави «Велич народного подвигу», тематичного тижня 

«Козацькими стежками» приуроченого Дню захисників та захисниць України, 

виховної години «Україна – країна нескорених» до Дня Гідності і Свободи, 

виховних заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору «Скорботні сторінки історії 

України», спортивного змагання «Ми – майбутні захисники» присвяченого 

Дню Збройних сил України, флешмобу до Дня Соборності України, виховних 

заходів у рамках Міжнародного дня жертв Голокосту, Дня пам’яті Героїв Крут, 

Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Пам’яті та 

Примирення, флешмобу «Вишиванка – мій генетичний код!» та інші.  

У межах місячника національно-патріотичного виховання, проводиться 

багато цікавих та пізнавальних заходів. Слід відмітити виховні заходи у рамках 

тижня військово-патріотичного виховання: літературна година «Шануй батька 

й неньку – буде тобі скрізь гладенько» (5-6 класи), для учнів 7-8 класів 

«Славетні українці», урок мужності «Славімо рідний край!» (10-11 кл.); тижня 

історії «Історія – це п’єса, яку грають щоразу інші актори»: для учнів 

початкових класів історичні п’ятихвилинки «Люби і знай свій рідний край», для 

учнів 5-7 класів – вікторину «Перші кроки історії людства», в історичній грі 

«Колесо історії» взяли участь учні 8 класу, для учнів 9 класу проведено урок-

гру «Історичне асорті», а учні 10-11 класів показали свої знання з історії в 

кросвордах та ребусах; тижня народознавства «Наша рідна Україна –наш 

скарб»: гра-вікторина «Народознавче лото» (1-4 класи),, виховний захід 

«Україна – єдина, сильна, вільна». 

Підсумовуючи, слід зазначити, стан виховної роботи з національно-

патріотичного виховання у вересні-грудні  2021-2022 н. р. свідчить про 

достатній рівень виховного потенціалу освітнього процесу та концепцію 

виховної системи, що склалася у школі. Створена модель виховної роботи, яка 

допомагає виховувати компетентних учнів, в яких розвивається здатність до 

самопізнання та самовдосконалення. Завдяки цьому всі вихованці були 

активними учасниками позакласного життя закладу. 

Довідка 

«Про аналiз стану нацiонально-патрiотичного виховання у Северинівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів» 

Керуючись «Стратегією національно-патріотичного виховання» (Указ 

Президента України від 18.05.2019 №286/2019), «Основними орієнтирами 

виховання учнів 1-11 класів: методичні рекомендації до впровадження в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243), Постанов Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», від 

17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання», наказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження 

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних 

закладах та іншими нормативно-правовими документами протягом 2021 року 

виховна робота Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів була спрямована на 

виконання завдань і реалізацію всіх напрямків виховання та самовиховання, 



починаючи з молодшого школяра і до випускника, зі сформованою вже 

життєвою компетентністю. 

Згідно з річним планом роботи закладу педагогічний колектив працював 

над виховною проблемою: «Створення сприятливого виховного середовища 

для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності 

майбутнього громадянина України в системі позакласної роботи». 

У процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

педагоги спрямовують зусилля на виховання свідомого громадянина, патріота 

України. Ці завдання реалізуються через такі напрями: героїко-патріотичне, 

морально-патріотичне, національно-патріотичне виховання та краєзнавчо-

патріотичну роботу. У школі систематично проводяться заходи героїко-

патріотичного та краєзнавчо-патріотичного напрямів: вивчається історичне 

минуле нашої Батьківщини, героїчні сторінки сучасності, вшановується пам’ять 

сучасних героїв-захисників України, загиблих за свободу, єдність, незалежність 

українського народу; проводяться спортивні змагання, тощо.  

Національно-патріотичне виховання  наскрізно пронизує освітній процес,  

базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні 

конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне 

майбутнє, добробут  та долю країни, охоплює  всіх учасників освітнього 

процесу, сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків 

національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що 

притаманні громадянину України. 

Громадянський компонент національно-патріотичного виховання 

найвиразніше втілено у змісті навчальних предметів суспільно-гуманітарного 

циклу. Вивчення української мови, літератури, історії, правознавства 

спрямовано на формування переконливого почуття патріотизму й 

громадянської свідомості учнів, знань про права і свободи  громадян, сутність 

громадянського суспільства. 

Під час освітнього процесу вивчається Державний гімн, історія та зміст 

державних символів, виховується повага до державної атрибутики, проводяться 

масові заходи щодо ознайомлення з українською культурою та традиціями. 

Учні брали участь у ряді заходів шкільного, районного, обласного та 

національного рівнів. Класні керівники планують та проводять роботу щодо 

національно-патріотичного виховання згідно з вимогами сучасності та віковим 

особливостям дітей. 

У закладі освіти в наявності куточок державної символіки, в 2020 році 

оновлений куточок учасників АТО (випускників Северинівської ЗОШ). Також 

державна символіка України є в кабінетах історії, української мови, математики 

та кабінетах початкової ланки (2-4 класів). 

На початок навчального року наказом директора затверджується план 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді.  

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу за 

окремими планами протягом 2021 року учні школи взяли участь у:  



- виховних годинах у формі майстер-класів з виготовлення сувенірів для 

бійців Української армії;  

- національних свят за переліком календарних свят;  

- бесідах, класних годинах, присвячених історії виникнення та розвитку 

державної символіки України;  

- створенні тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці; 

- організовано відвідування учнями віртуальних екскурсій до українських 

музеїв;  

- благодійні акції, ярмарки; 

- виготовлення листівок, оберегів, малюнків воїнам АТО. 

- заходах, пов'язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність 

України, вшанування їх пам'яті, патріотичного виховання та консолідації 

Українського народу;  

- Різдво христове. Онлайн привітання учнів Северинівської ЗОШ. 

(07.01.2021) 

- День пам’яті Кіборгів. Онлайн захід (16.01.2021)  

- Працівники Северинівської ЗОШ відвідали музейну кімнату Олексія 

Масюченка (керівника ГО «Пошуковий загін «Повернення» 17.01.2021) 

- День Соборності України. Онлайн захід (22.01.2021) 

- День пам’яті жертв Голокосту (27.01.2021) 

- День пам’яті Бій під Крутами. Онлайн захід. (29.01.2021) 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(15.02. 2021) 

-  День Героїв Небесної сотні (19.02.2021) 

- День народження великого українського поета, Кобзаря українського 

народу Т.Г.Шевченка  (10.03.2021) 

-виховні заходи до 75-річниці Перемоги та Дня пам’яті та примирення  

(08.05.2021) 

- флешмоб-вітання мамам до Міжнародного Дня Матері (10.05.2021) 

- флешмоб «Я люблю свою сім’ю» до Міжнародного Дня сім’ї (15.05.2021)    

- виховні заходи  до Дня Європи (16.05.2021) 

- інформаційний дайджест «День пам’яті жертв депортації кримських 

татар (18.05.2021) 

- заходи до Дня Конституції України (28.06.2021) 

- заходи до Дня прапора (23.06.2021)  

- заходи до 30 річниці Незалежності України (24.08.2021) 

- заходи по вшануванню бійців загиблих під Іловайськом (20.08.2021)  

- заходи до Дня захисника та захисниць України (14.10.2021)) 

- заходи до Дня визволення України від фішистських загарбників 

(28.10.2021) 

- заходи до Дня Гідності та Свободи (21.11.2021) 

- Диктанти національної єдності (09.11.2021);  

- заходах до Дня пам’яті жертв Голодомору (21-28.11.2021);  

- заходах, присвячених Дню солідарності з ВІЛ- позитивними людьми 

(01.12.2021);  



- організації та проведенні тижня права (грудень 2021); 

- онлайн привітання захисників України зі Святим Мииколаєм (грудень 

2021).  

Питання національно-патріотичного виховання учнів розглядаються на 

засіданнях МО класних керівників:  

Грудень:  

«Підсумки проведеної роботи з національно-патріотичного виховання у І 

семестрі» (голова МО – Шаповал Д.В.); 

Лютий:  

- «Національно-патріотичне виховання школярів на основі вивчення та 

підтримки українських традицій» (голова МО – Шаповал Д.В). 

- «Аналіз виховних заходів, присвячених національно-патріотичному 

вихованню» (Заступник директора з НВР Никоненко Ю.В.)  

Серпень:  

- «Про планування роботи у напрямку з Національно-патріотичного 

виховання» 

Нарадах при директору: 

- «Про відзначення у 2021 році в навчальному закладі Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом» (протокол №11 від 

13.04.2021) 

Класних батьківських зборах:  

- «Патріотичне виховання у школі і вдома» протокол №4 від 06.05.2021. 

Здобувачі освіти, педагогічний колектив та працівники школи працюють 

над благоустроєм пам’ятників воїнам Великої Вітчизняної війни та жертвам 

Голодоморів 1932-1933 років які знаходяться на території с. Северинівка. 

Педагогами пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: 

походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально 

познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу.  

Класні керівники, адміністрація школи співпрацюють з батьківською 

громадськістю з питань національно-патріотичного виховання: плануються та 

проводяться спільні заходи; батьки у разі необхідності беруть у них участь. 

Під час проведення роботи щодо національно-патріотичного спрямування 

класні керівники та адміністрація співпрацюють з громадськими організаціями. 

Серед них: ГО «Гроно калинове», ГО «Дитячий фонд «Здоро’я через освіту». 

Окрім громадських організацій, відбувається активна співпраця органами 

правопорядку, ДСНС, органами місцевого самоврядування. Учні відвідують 

міські музеї, бібліотеки. 

Отже, робота з національно-патріотичного виховання у школі є 

системною, здійснюється – через навчальний процес і позакласні заходи. Цим 

напрямом виховної роботи опікується весь педагогічний колектив. 

Зараз в освітянській спільноті  широко обговорюється  Концепція 

національно-патріотичного  виховання, розробляються і втілюються нові 

проекти, проводяться експериментальні дослідження, але ніякі папери не 

замінять  дитині теплої і щирої бесіди з батьками в сім"ї, живого спілкування  

учителя з учнем на уроці, поради і підтримки з боку класного керівника,   



спогадів сивочолого ветерана  і зустрічі з героями  сьогоднішніх  днів. Усі ми, 

дорослі, маємо пам’ятати,  що несемо  спільну відповідальність за виховання  

наших дітей і безпосередньо впливаємо на формування молодого покоління 

своїм досвідом  та своїм  прикладом.  

Доповідь 

«Про аналіз стану національно-патріотичного виховання у Кровненському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради» 

Національно-патріотичне виховання як один з пріоритетних напрямків 

виховної роботи у закладі, реалізовується згідно Указу Президента України від 

18.05.2019 №286/2019 Про Стратегію національно-патріотичного виховання; 

постанови Кабінету міністрів України від 09.10.2020 р №932 «Про 

затвердження Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки»; постанови Кабінету Міністрів України від 

30.06.2021 №673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін 

до деяких постанов  Кабінету Міністрів України»; Лист МОН від 16.07.2021 № 

1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” тощо.  

Національно-патріотичне виховання має на меті формування національно-

патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, 

віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; 

усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, 

обрядів, символіки як всієї країни, так і ї ї  регіонального різноманіття. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до суспільства, 

держави та самої себе; відчуття свої належності до України, усвідомлення 

єдності власної долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної за 

змістом життєвої позиції. 

  Національно-патріотичне виховання, складовою частиною якого є 

військово-патріотичне виховання, у Кровненському ЗЗСО реалізовується 

систематично, безперервно і планово. Заходи національно-патріотичного 

напрямку відображено у Річному плані закладу на 2021-2022 н. р., виховному 

плані закладу та планах класних керівників, класоводів, педагога-організатора і 

учнівської ради. 

Протягом 2021р. національно-патріотичне виховання відображено у 

наказах основної діяльності: 

від 12.02.2021 р. № 23 «Про проведення дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри  «Джура»; 

від 12.02.2021 р. № 26 «Про заходи до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав»; 

від 18.02.2021 №29 «Про вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 

від 19.02.2021 р. №30 «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України 

на період до 2025 року»; 

від 25.02.2021 р. №31 «Про заходи до Дня спротиву окупації АР Крим»; 

https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025
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від 04.03.2021 р. №32 «Про участь в обласній краєзнавчій конференції 

учнівської молоді Герої сучасності серед нас»; 

від 06.04.2021 р. №44 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії до 2030 року «Сильна мова – успішна держава»; 

від 17.05.2021 р. №51 «Про конкурс відео «Відомі українці нашого краю»; 

від 28.05.2021 р. №61 «Про заходи з відзначення 150-річчя від народження 

В.Стефаника»; 

від 01.06.2021 р. №65 «Про відзначення Дня Державного Прапора України 

та 30-ї річниці незалежності України»; 

від 16.09.2021 №100 «Про участь у конкурсі юних фотоаматорів «Моя 

Україно!»; 

від 27.09.2021 № 111 «Про проведення загальнонаціонального уроку 

пам’яті (до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру)» 

від 04.10.2021 №119  «Про проведення заходів до Дня захисників і 

захисниць України» тощо. 

Згідно плану виховної роботи закладу у І півріччі 2021-2022 н. р. були 

проведені тижні: військово-патріотичного виховання(01-03.09); тиждень 

краєзнавства(20-24.09); тиждень правових знань(27.09-01.10); тиждень 

відродження козацьких традицій(04-08.10); європейський День місцевої 

демократії(11-15.10); тиждень історії та права(06-10.12); тиждень 

народознавства(13-17.12).  

У рамках цих тижнів і поза ними відзначалися Дні: партизанської 

слави(22.09), миру(24.09), Захисника Вітчизни(14.09);  місцевої демократії 

(15.10), писемності(08.11), Гідності і Свободи(22.11), прав людини(10.12), свято 

Миколая тощо. Запам’яталося учням відзначення 78-ї річниці визволення 

України від фашистсько-німецьких загарбників; заходи пам’яті жертв 

Голодоморів; 150 р. з дня народження В.Стефаника; вшанування пам’яті 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.  

Перший урок було присвячено 30-річчю незалежності України. 

Проведений був згідно методичних порад. 

З метою виховання поваги до історії українського народу, його героїв та 

героїчного і трагічного минулого, народних традицій проводилися різнопланові 

заходи: бесіда «Захист вітчизни – обов’язок громадянина(10-11 кл); виховні 

години «Не тьмяніє козацька слава у віках»(5-11 кл.); класні години 

«Партизанська слава у віках»; години спілкування «Стосунки між народами – 

«свої» та «чужі»; «Ті, хто повертають віру в людину»; гра «Битва поколінь» і 

написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності(9-11 кл.); 

шкільний конкурс фотоаматорів «Моя Україно!»; змагання «Козацькі 

розваги»(під егідою гри «Джура»); конкурс малюнків «Я люблю свій рідний 

край»; екскурсії до шкільної музейної кімнати «Вклонімося прадідам своїм»; 

віртуальна екскурсія «Моя Україна»; онлайн-екскурсія «Сумщина – рідний 

край»; челендж «Дякуємо односельцям-учасникам АТО»; круглий стіл «Право 

на життя»; перегляд фільму із обговоренням «Ніч перед боєм»; педагогічна 

конференція «Уроки Голокосту»; уроки толерантності «На галявині 

мудрості»(1-4 кл.); урок історії «Перекажіть це дітям вашим»(10-11 кл.); урок 



Гідності(3, 4 кл.); урок пам’яті «80 років пам’яті: забуттю не підлягає», «Вони 

визволяли Україну»(5-11 кл.); урок звитяги «Вони захищали свою 

батьківщину»(5-11 кл.); флешмоб до Дня миру та Дня прапора і Дня 

незалежності України; онлайн-вікторина «Дорогами історії до незалежності 

України»; книжкова виставка «День свободи і Гідності», «До Дня визволення 

України»; акція «Запали свічку пам’яті»; хвилини пам’яті із покладанням квітів 

до меморіального комплексу односельцям, що загинули у роки ВВВ, до могили 

невідомого солдата і пам’ятної дошки учаснику АТО Чернишу В.В. тощо. 

Батьки Черниша Владислава(Учасника АТО) були присутні на заході до Дня 

незалежності України та святі Першого Дзвоника. 

Публікувалися постери на сторінці фейсбука, висвітлюючи заходи і 

подаючи інформацію для обговорення. Створено відеопрезентації: флешмоб «В 

моєму прапорі є небо і колосся»(Барбіна Ю.О.); «Відомі українці нашого 

краю»(Редька К.); До 76-ї річниці Перемоги, «Джура-2021. Нащадки козаків», 

«Україна – це ти!», матеріали фотоконкурсу «Моя Україно!»(Котенко С.М.) 

тощо. У школі діє військово-патріотичний гурток «Джура»(учасники  вивчають 

історію України та готуються до участі у грі «Джура»).  

Крім того, у всіх класних кімнатах   наявні естетично оформлені куточки 

державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними 

символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Проведення усіх 

урочистостих заходів супроводжується Гімном України та підняттям 

Державного  Прапору України. 

Учителі української мови та літератури Простатіна О.О., Марченко С.М. та  

Пономаренко О.В. регулярно роблять дописи на шкільній сторінці у фейсбуці, 

пропагуючи українську мову та творчість українських поетів і письменників. 

До написання національного диктанту залучили цього року учителів і учнів 9-

11 класів.  

Учні 8-11 класів брали участь у «Трудовій акції» по догляду за територією 

меморіального комплексу воїнам-односельцям, загиблим у роки ВВВ, та 

пам'ятника Невідомому солдату у с. Руднівка. 

Над реалізацією мети і завдань національно-патріотичного виховання 

протягом 2021 року в школі працювало 11 класних керівників, педагог-

організатор, практичний психолог, заступник директора з виховної роботи, 

учителі-предметники(історії і права, громадянської освіти і Захисту України, 

етики, української мови та літератури, учителі початкових класів тощо). 

У своїй  роботі протягом  2021 року педагогічний колектив школи 

приділяв велику увагу вихованню в своїх учнів таких моральних якостей: 

доброзичливості, поваги до людської гідності, милосердя, доброти, людяності, 

толерантності, порядності; потреби в емоційному та духовному контактах з 

людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, бажання 

допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної 

самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому 

 що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  і громадянських 

якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із 

найважливіших завдань педагогів. 



Таким чином, національно-патріотичний напрям у виховній роботі формує  

ціннісне ставлення до суспільства та держави, сприяє формуванню причетності 

до нації і гордості за свій народ.  

На сьогоднішній день національно-патріотичне виховання набуває 

практичного значення. Випускники школи (а їх вже більше 10) стали 

учасниками АТО. І вони є живим прикладом прояву патріотизму. Отже 

патріотизм формується на прикладі сьогодення.  

ДОПОВІДЬ 

«Про аналіз стану національно-патріотичного виховання у КДНЗ 

«Веселка» 

Відповідно до річного плану роботи закладу, на виконання річних завдань, 

що винесені як пріоритетні на навчальний рік, з метою формування 

національної свідомості підростаючого покоління, у закладі дошкільної освіти 

велика увага приділяється організації педагогічної роботи саме з національно-

патріотичного виховання.  

  Питання значення національної української мови у вихованні дітей 

обговорювалось на батьківських зборах у вересні. На березень 2022 року 

заплановано тематичне вивчення «Виховання почуття патріотизму у дітей 

дошкільного віку засобами народної гри». 

  З метою проведення змістовної роботи з дітьми  у групах створено 

відповідні умови. Облаштовано народознавчу кімнату, де вихователями нашого 

закладу зібрано колекцію українського посуду, національного одягу, предметів 

побуту та вишиванок. В кожній групі є куточок національно-патріотичного 

спрямування, оформлений та наповнений відповідно віку дітей, вимогам 

освітньої програми, зразками символів і оберегів, народних іграшок, посуду, 

народних музичних інструментів, збірники літературного фольклору та ін). Це 

дозволяє дітям краще ознайомитися з українськими звичаями, обрядами, 

порівняти з сучасними предметами побуту.   

    Педагоги будують доброзичливі, теплі, приязні стосунки з дітьми, що 

базуються на довірі один до одного, взаємоповазі. У своїй роботі вони 

використовують особистісно-орієнтований підхід до дітей, інтерактивні методи 

і прийоми.   

   Так в процесі ознайомлення з традиціями і звичаями емоційний досвід 

дітей збагачувався новими враженнями, розширювалося коло їхніх знань про 

довкілля, зокрема про близьких людей та свою малу Батьківщину. Залучаючи 

дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря, вихователі 

пробуджувала в малятах любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес 

до історії своєї країни. Виховання любові до Батьківщини, гордості за свою 

країну поєднувалося із формуванням доброзичливого ставлення один до 

одного. 

    Вихователі разом із дітьми приймали активну участь різноманітних 

Всеукраїнських  флешмобах до  «Дня Конституції»,  «Дня незалежності»: 

Стало доброю традиціє проведення в закладі дошкільної освіти 

різноманітних творчих заходів: свят, розваг, конкурсів.Кожний новий рік 

починається святами Різдвяного циклу (щедрівки, колядки), які приносить 



дітям масу задоволення.  Великдень, День матері (Закосичення), «Весела 

масляна», Козацькі розваги , «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «Стрітення», 

«Вишиванка – символ Батьківщини»  - заходи які традиційно проводяться 

кожного року.  

  Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання 

вирішуються комплексно – під час занять з екологічного, пізнавального, 

художньо-естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання . Для 

реалізації зазначених завдань  вихователі використовують широкий спектр 

засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, 

фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо). Широко у своїй роботі 

з дітьми використовують педагоги ДНЗ спостереження у природному, 

культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного села,  читання 

художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики, 

розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, а 

також бесіди на різні теми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань 

відповідної тематики, які мають значні потенційні можливості щодо 

патріотичного виховання дітей дошкільного з метою вироблення у них власних 

ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого 

формування переконань і світоглядної позиції особистості. 

  Унаочненню і кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяють 

розглядання картинок, фотографій, перегляд відеофільмів, ілюстрування подій і 

явищ, причин і наслідків дій та вчинків людей. Не менш ефективною формою 

освітньої роботи з патріотичного виховання дошкільників є проведення 

спільних з батьками заходів ( розваги, виставки, конкурси).  

Доповідь 

«Про стан національно-патріотичного виховання 

у Яструбинському НВК» 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні 

напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-виховного 

процесу. 

Національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування 

свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, 

сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати 

історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, 

суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання 

свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної 

гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з 

прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового 

значення для кожного вчителя. Відповідно методичних рекомендацій з 

патріотичного виховання (Лист МОН України від 27.11.2014р.№ 1/9-61), 

патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний 

процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-



сімейне виховання, сприяти формування у дітей та їх батьків національних та 

загальнолюдських цінностей. 

Чільне місце в приміщенні Яструбинського НВК займає обладнаний 

куточок державної символіки. У системі позакласної виховної роботи зі 

школярами передбачено заходи з використанням державної символіки, 

розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення, у соціальних 

мережах висвітлюється інформація про перебіг проведених заходів та система 

роботи з означеного питання. На належному рівні в школі відбулися: уроки 

мужності, виховні години, акції, лінійки пам’яті, тиждень історії «Мій край – 

моя історія жива», конкурс дитячого малюнка «Ми живемо в Україні». 

До Дня Соборності України, згідно плану національно-патріотичного 

виховання, вшанування національних та державних традицій, національних 

цінностей українського народу, формування національно-свідомої особистості з 

активною життєвою позицією; з метою роз’яснювальної роботи щодо 

історичних подій об’єднання українських земель, виникнення української 

державної ідеї та оголошення незалежності суверенної України з 21 по 22 січня 

у школі були проведені наступні заходи: 

1. Проведено єдиний урок «Україна єдина»( класні керівники 1-11 кл.). 

2.Організована тематична виставка у бібліотеці (бібліотекар Василенко 

О.А.). 

Проведено виховні  заходи:  

29.01.2021 – перегляд відеоролика « Пам’ятаєто героїв Крут»; 

18.02.2021 – урок мужності «Уроки історії ніколи не проходять безслідно»; 

05.03.2021 – привітання мотерів учасників АТО; 

11.03.2021 – година спілкування «Велич і трагедія Карпатської України»; 

19.04.2021 – акція «Ми пам’ятаємо про вас, наші захисники» до 

міжнародного Дня памятників. Заочна подорож рідним краєм; 

07.05.2021 – урок-реквієм «Внесок українців у перемогу над фашизмом у 

Другій світовій війні»; 

02.09.2021 – тематичний урок присвячений героїзму захисників України 

«Історії учасників АТО Сумського району»; 

09.09.2021 – година спілкування «Я, родина, Україна»; 

14.09.2021 – тематичний урок пам’яті «80 років памяті: забуттю не 

підлягає» присвячений до 80-роковин трагедії у Бабиному Яру; 

06.10.2021 – виховна година «Я, громадянин України»; 

13.10.2021 – свято до Дня захисника та захисниць України; 

18.10.2021 – урок мужості «Армія – творець і захисник нашої державності»  

 Учні беруть участь у громадських заходах: мітингах, урочистих зібраннях 

до вшанування пам’яті жертв голодомору; концертах до Дня захисника 

України, тощо. 

 Проводяться виховні  заходи:  до Дня українського прапору та Дня 

незалежності України,  концерт до  Дня захисника України, конкурс на кращий 

оберіг до Дня захисника України, заходи до Дня Гідності і свободи, Дня 

вшанування пам’яті загиблих від голодомору, фотоконкурси «Краса рідного 



краю», «Моя Україно!», «Знай і люби свій край», «З Україною в серці», «Школа 

вишивана» тощо. 

Питання стану національно-патріотичного виховання розглядалися на 

засіданнях педагогічної ради: 

- 09.01.2019, протокол № 1; 

- 24.06.2019, протокол № 8; 

- 24.03.2020. протокол № 2. 

Довідка 

«Про підсумки  тематичної перевірки стану роботи з національно-

патріотичного виховання у Кровненському ЗДО «Пролісок» 

На виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу 

«Пролісок» на 2021-2022 навчальний рік, з метою ознайомлення з системою 

роботи вихователів по патріотичному вихованню дітей у закладі з 22 по 26 

листопада 2021 року було проведено тематичне вивчення стану організації 

роботи з патріотичного виховання дітей . 

У результаті перевірки встановлено, що в групі молодшого дошкільного 

віку «Дзвіночки»,  списковий склад 12 дітей , працюють вихователі Ковальова 

Н.П.  помічник вихователя Випирайло В.І. 

У  старшого дошкільного віку  «Соняшники»,  списковий склад – 15 

дітей, працюють вихователі Харченко Г.О. помічник вихователя Випирайло І.І. 

Для реалізації завдань з патріотичного виховання дошкільників у групах 

організовані куточки державної символіки, у  яких розміщений герб, прапор, 

текст гімну України.  

Аналіз планів освітньо-виховної роботи вихователів показав, що завдання 

з патріотичного виховання реалізуються під час роботи з національно-

патріотичного виховання, протягом  навчального року та висвітлювалась на 

сайті ЗДО.  

Використовували різні форми роботи: заняття, бесіди, розглядання 

ілюстрацій, читання творів художньої літератури. 

Перевіркою встановлено, що дошкільники засвоїли програмові вимоги 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» з 

патріотичного виховання. 

Діти знають, що проживають в Україні, належать до українського народу. 

Дошкільники володіють основами української мови. Позитивним є наявні знання 

дітей про Україну, як державу, що має державні (герб, прапор) та народні  (вінок, 

рушник, калина) символи.  

Слід відмітити, що діти старшого дошкільного віку  добре знають назву 

рідного села, вулиці на якій проживають. Складають розповіді про свою сім’ю. 

Дошкільники володіють знаннями про особливості українського 

національного костюма. Роль оберегів у житті українців: рушник, вінок, 

вишиванка. Діти знають назви українських іграшок (іграшки-свищики, лялька-

мотанка), посуду, предметів українського побуту. Дошкільники проявляють 

інтерес до малювання та ліплення народних іграшок.  

Діти знайомі з народними традиціями та звичаями. З задоволенням беруть 

участь у народних святах, грають  у народні ігри. Знають народні загадки, 



лічилки, мирилки, дитячі пісеньки. Діти знають про природу рідного краю.  

Проявляють активність під час екскурсій та прогулянок у природу. На високому  

рівні проведення музичних розваг на народознавчі у та патріотичну тематику. 

У групах робота з патріотичного виховання дошкільників проводиться у 

співпраці з сім’єю. У  куточку для батьків розміщена інформація про історію 

створення герба України, рекомендації «Виховання любові до рідного краю», 

батьки активно залучаються до підготовки до занять, розваг, виставок. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1.  Інформацію про стан національно-патріотичного виховання у закладах 

освіти Миколаївської сільської ради взяти до відома. 

2. Визнати стан виховної роботи та національно-патріотичного виховання у 

закладах освіти Миколаївської сільської ради задовільним. 

3. Директорам  закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

3.1.  Здійснювати контроль за безумовним виконанням плану заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

Термін: постійно 

3.2. Забезпечити належні умови для роботи шкільних гуртків «Джура» та 

проведення заходів в рамках гри «Сокіл» («Джура»).  

Термін: протягом 2021-2022 н. р. 

3.3. Забезпечити висвітлення інформації про проведену роботу з національно-

патріотичного виховання на сайтах закладів освіти та соцмережах.    

Термін: постійно 
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Рішення №4  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

 

Про організацію харчування 

учнів та вихованців у закладах 

освіти громади у 2021 році  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Нікітенко О. В. про організацію харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти громади у 2021 році, колегія відзначає, що 

питання організації здорового, якісного та безпечного харчування у 2021 році 

стало актуальним і є одним із пріоритетних напрямків у роботі відділу освіти, 

молоді та спорту та закладів освіти громади. Рішенням 3 сесії Миколаївської 

сільської ради 8 скликання від 23.12.2020 №14 було прийнято програму 

«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської сільської ради 

на 2021-2023 роки». На виконання програми у 2021 році було передбачено 

132,0 тис.грн.  

У 2021 році здійснено ряд заходів на виконання прийнятої Програми.  

Так, перед початком нового навчального року здійснено комісійне 

обстеження закладів освіти  громади з метою перевірки їх готовності до нового 

навчального року, у тому числі обстежено стан харчоблоків. До складу комісії 

залучено спеціалістів Сумського управління Держпродспоживслужби України 

в Сумській області. Окрім того, контроль стану харчоблоків здійснювався 

перед початком роботи таборів відпочинку та у період їх роботи. 

Усього послугами гарячого харчування охоплено 392 дитини, що складає 

95% від загальної кількості учнів. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій 

100% охоплені гарячим харчуванням.  

У 2021 році усі заклади освіти оновили двотижневе перспективне меню на 

з урахуванням вимог Санітарного регламенту та погодили з Сумським 

управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області; оновили 

технологічні карти страв відповідно до затвердженого меню та з урахуванням 

вимог Санітарного регламенту. У щоденний раціон дітей введено молочні 

продукти, страви з них. Вміст цукру та солі у стравах поступово приводиться у 

відповідність до вимог Санітарного регламенту. 

Середня вартість харчування у ІV кварталі 2021 року у закладах загальної 

середньої освіти склала 23,4 грн для учнів 1-4 класів, 22,3 грн – для учнів 5-11 

класів. Найвища вартість зафіксовано в Яструбинському НВК – 24,5 грн, 



Кровненському ЗЗСО – 23, 5 грн, найнижча у Северирівській ЗОШ - 22,0 грн та 

Лікарському НВК - 22,2 грн. 

У закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК середня вартість 

харчування дітей віком 3-6 років склала 40,5 грн.  Найвища вартість була у 

Кровненському ЗДО «Пролісок» - 44,0 грн., найнижча у Лікарському НВК – 

33,0 грн. 

Аналіз виконання норм харчування у ІV кварталі 2021 року показав 

наступне. У закладах дошкільної освіти в середньому норми харчування з 

основних продуктів виконано на 68,8% (діти 3-6 років) та 75% (діти 0-3 років). 

Найнижчий показник виконання норм харчування дітей 3-6 років у 

Лікарському НВК – 60%, найвища в Миколаївському НВК – 77%. 

У закладах загальної середньої освіти середній показник виконання норм 

харчування основних продуктів склав 91,8%. Для учнів 1-4 класів % виконання 

норм у ІV кварталі склав 100%, для учнів 5-11 класів – 83,6%. Найнижчий 

показник виконання норм у Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. – 88%, найвищий у 

Миколаївському НВК – 96%. 

Фактично аналіз показав, що найнижчий відсоток виконання норм по 

овочам свіжим (71%), проте найвищий крупи, бобові, макаронні вироби (167%). 

100% виконано норми з таких продуктів харчування: соки (102%), хліб житній 

(100%), олія (103%). Виконання норм по молоку та молочним продуктам – 78%, 

сир кисломолочний – 75%, сир твердий – 75%, м'ясо птиці – 75%, риба – 68%.  

У закладах освіти громади впроваджується монопрофільне меню.  

У 2021 році закладами освіти проведено роботу щодо виявлення дітей з 

особливими дієтичними потребами. Діти з особливими дієтичними потребами 

виявлено в 1 закладі освіти громади. А саме, у КДНЗ «Веселка» с. Северинівка 

для 2-х вихованців розроблено меню для дітей з особливими дієтичними 

потребами (для дитини з цукровим діабетом та для дитини з непереносимістю 

лактози). 

Ще один пріоритет, над яким працюють освітяни громади, це виконання 

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 

№ 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових продуктів». 

Система НАССР у закладах освіти Миколаївської сільської громади 

впроваджена частково. Наказами по закладам освіти створено групи 

безпечності харчових продуктів. Розроблено та впроваджуються документи, 

передбачені системою НАССР. Розроблено програми-передумови системи 

НАССР, блок-схеми технології приготування страв, описи сировини, інструкції, 

ведуться журнали. Оновлено картотеку страв відповідно до вимог 

законодавства. Усі створені документи систематизовано. У 2-х закладах освіти 

громади проведено зонування виробництва, розроблено схеми зонування, 

наклеєні кольорові знаки, розроблено графіки розмежування процесів у часі. 

Відділом освіти, молоді та спорту здійснюються заходи з метою  

недопущення та введення в обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, 

що не пройшли державної реєстрації або не мали експлуатаційного дозволу 



відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів». Так, у грудні 2020 року проведено тендерні 

процедури для закупівлі продуктів харчування, укладено угоди про постачання 

продуктів харчування у 2021 році. У переліку вимог предбачено наявність 

експлуатаційного дозволу, витягу з Державного реєстру потужностей 

операторів ринку, довідки про впровадження системи НАССР на виробництві, 

санітарного паспорта на транспорт, переліку продукції та сировини, 

лабораторних досліджень харчових продуктів, сировини. Отже, постачальники, 

які стали переможцями конкурсних торгів та здійснюють поставку продуктів до 

закладів освіти громади, мають усі вищезгадані документи. 

У закладах освіти громади наказами визначено відповідальних осіб, які 

здійснюють щоденний контроль, проводять конкретні заходи відповідно до 

посадових інструкцій для забезпечення якісного та безпечного харчування 

дітей. Крім того, створено бракеражні комісії, які при прийомі продуктів 

проводять вхідний контроль кожної партії харчових продуктів за 

органолептичними показниками, формою, відповідністю температури під час 

транспортування, якістю пакування, маркування, масою, термінами реалізації. 

Для проведення належного температурного контролю м’ясної продукції для 

закладів освіти закуплено голкові термометри. Крім того, здійснюється 

моніторинг супровідних документів, а саме наявність товаро-транспортної 

накладної, сертифікатів якості, відповідності для м’ясних та рибних продуктів, 

лабораторних досліджень на вміст нітратів для овочевої продукції. 

Крім того, члени бракеражних комісій закладів освіти при прийманні 

продуктів харчування здійснюють огляд транспортного засобу, який підвіз 

продукти, визначають його гігієнічний стан та температуру транспортування 

продуктів. У 2021 році випадків порушення встановлених вимог до 

транспортних засобів, які здійснювали підвіз продуктів харчування до закладів 

освіти громади, виявлено не було. 

Проведена паспортизація харчоблоків закладів освіти Миколаївської 

сільської ради.  

Для повноцінного впровадження системи НАССР у закладах освіти 

громади необхідно провести капітальні та поточні ремонти харчоблоків та 

замінити технологічне обладнання. Групами безпеки харчових продуктів 

закладів освіти повинна проводиться робота щодо визначення пріоритетних 

потреб у проведенні поточних та капітальних ремонтів, потреб у поновленні 

або заміні технологічного та холодильного обладнання, кухонного та столового 

посуду. А також необхідно передбачити кошти на проведення регулярних (2 

рази на рік) лабораторних досліджень сирих продуктів, готових страв, води на 

показники безпеки та якості. У 2021 році проведено капітальний ремонт 

харчоблоку Миколаївського НВК, оновлено технологічне обладнання у 

Миколаївському НВК та Лікарському НВК, а також проведено поточний 

ремонт обіднього залу Северинівської ЗОШ І –ІІ ст. Відділ освіти, молоді та 

спорту і надалі буде продовжувати роботу, спрямовану на покращення стану 

харчоблоків у закладах освіти. 



У бюджеті щорічно передбачаються кошти на проведення медичних 

оглядів персоналу та гігієнічного навчання новоприбулих працівників.  У 2021 

році використано – 40,3 тис. грн. 

Персонал усіх закладів освіти громади проходить гігієнічне навчання двічі 

на рік. У питанні проведення гігієнічного навчання для новоприбулих 

працівників заклади освіти співпрацюють із Сумським обласним лабораторним 

центром. Гігієнічне навчання працівників закладів освіти проводить медична 

сестра закладу відповідно до розробленої та затвердженої керівником закладу 

програми. Проведення навчання фіксується в окремому журналі та 

оформлюється протоколом. У разі, якщо посада медичної сестри вакантна, 

гігієнічне навчання проводиться працівниками територіальних закладів системи 

охорони здоров’я або працівниками Сумського обласного лабораторного 

центру. 

Медичними працівниками суворо контролюється стан здоров’я 

працівників харчоблоків, проходження ними медичних оглядів. На сьогодні усі 

працівники закладів освіти пройшли медичні огляди. У закладах, де посада 

медичної сестри вакантна, дане питання знаходиться на особистому контролі 

керівника. Щоденно здійснюється огляд працівників, які мають доступ до 

продуктів харчування, їх приготування, готових страв, на наявність 

гнійничкових захворювань. Результати проведення таких оглядів фіксуються в 

журналі встановленого зразка. Медичні книжки зберігаються у керівників 

закладів.  

Окрім того, на виконання подання Головного санітарного лікаря України 

від 11.10.2021 № 26-04/29770/2-21 проведено позачергові медичні огляди 15 

працівників харчоблоків закладів освіти громади на носійство збудників ГКІ та 

патогенного стафілококу. 

Протягом 2021 року відділом освіти, молоді та спорту спільно з 

представниками Держпродспоживслужби України  в Сумській області було 

організовано 2 семінари-навчання для керівників закладів освіти, начальників 

пришкільних таборів та працівників харчоблоків. Семінари стосувалися 

впровадження нового Санітарного регламенту для ЗЗСО, нових норм та 

Порядку організації харчування та виконання карантинних вимог при 

організації роботи закладів освіти та таборів відпочинку. 

Також кухарі закладів освіти проходять курси підвищення кваліфікації 

відповідно до плану 1 раз на п’ять років. У 2021 році 5 кухарів пройшли 

навчання та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Дане питання 

контролюється керівниками закладів освіти. 

Проблемним і актуальним питанням на сьогодні є проведення заходів, 

спрямованих на дотримання у закладах освіти якісного питного режиму. За 

результатами лабораторних досліджень, які проводилися перед початком 2021-

2022 навчального року, у всіх закладах вода відповідає нормі за хімічними та 

бактеріологічними показниками. Питний режим у закладах освіти організовано 

відповідно до санітарних вимог та з урахуванням карантинних вимог: у 

закладах загальної середньої освіти –фасована вода в індивідуальній упаковці, у 

закладах дошкільної освіти - відстояна кип'ячена вода в індивідуальних чашках. 



Заклади освіти Миколаївської сільської ради забезпечені у достатній 

кількості миючими та дезінфікуючими засобами (у тому числі засобами для 

дезінсекції та дератизації) і антисептиками, які зареєстровані та дозволені до 

використання Міністерством охорони здоров’я України. Дані засоби 

використовуються у тому числі і для забезпечення належного санітарного 

дезінфікуючого режимів на харчоблоках. Працівники харчоблоків забезпечені 

спеціальним одягом у достатній кількості. На ці цілі у 2021 році програмою 

передбачено та використано 40,0тис.грн. 

На виконання заходів програми та з метою контролю за безпекою та 

якістю організації харчування відділом освіти, молоді та спорту організовано 

лабораторні дослідження об’єктів санітарних заходів. На ці цілі програмою 

передбачено 5,0 тис.грн, які виконані в повному обсязі. 

Так, у серпні-вересні 2021 року Сумським лабораторним центром 

проведено дослідження води, піску, а також проведено аналіз змивів з 

навколишнього середовища та обладнання у всіх закладах освіти громади. За 

результатами досліджень показники були у межах норми. Окрім того, протягом 

року заклади освіти громади відповідно до графіку, погодженого з Сумським 

лабораторним центром, здійснюють дослідження овочів на вміст нітратів. 

Також планово здійснюється лабораторний контроль сировини, продуктів, 

готових страв. У 2021 році на це використано 18,8 тис.грн. Так, у жовтні-

листопаді 2021 року проведено дослідження готових страв 6 закладів освіти на 

мікробіологічне забруднення. У 2х закладах освіти при дослідженні салатів 

виявлено ГБКП, а також в 1му закладі освіти не були дотримані технології 

приготування страв відповідно до технологічної карти: перевищено вміст жиру 

на 15% та виявлено недостатній вміст сухої речовини (менше на 20%). 

 У грудні ще для 5 закладів освіти організовано лабораторне дослідження 

сирих продуктів, які постачаються до закладів на мікробіологічні забруднення,  

солі важких металів та вміст нітратів в овочах. 

Проводяться заходи з дератизації та дезінсекції, на що укладені відповідні 

договори та використано за три квартали 2021 року 29,9 тис.грн. 

Заклади освіти громади у 2021 році проводять системну просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу щодо користі раціонального та якісного харчування, 

популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань, що сприяє 

формуванню позитивного відношення дітей та їх батьків до впровадження 

реформи здорового харчування, яка ініційована Першою леді України Оленою 

Зеленською.   

Робота з виконання заходів щодо створення належних умов для безпечного 

та якісного харчування у закладах освіти громади триває. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Довідку про організацію гарячого харчування дітей закладів освіти 

Миколаївської сільської ради взяти до відома. 

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

організації гарячого харчування у закладах освіти громади визнати 

задовільною. 

3. Керівникам закладів освіти громади: 



3.1. Здійснювати особистий контроль за виконанням вимог нормативно-

правових документів з питань організації харчування учнів і вихованців та 

дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

Термін: щоденно, постійно 

3.2. Забезпечити неухильне виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку». 

Термін: постійно 

3.3.  Для організації щоденного харчування у 2022 році використовувати 

єдине перспективне чотиритижневе меню для закладів освіти Миколаївської 

сільської ради, затверджене начальником відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради та погоджене з Сумським управлінням ГУ 

Держпродспоживслужби України в Сумській області.  

Термін: січень-березень 2022 року 

3.4. Організувати у 2022 році безкоштовне харчування за рахунок коштів 

місцевого  бюджету дітей пільгових категорій закладів загальної середньої 

освіти (1-11 класів), а саме: дітей-сиріт, 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 з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; учнів 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учнів з числа внутрішньо 

переміщених осіб або таких, що мають статус дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів,  а також дітей з інвалідністю у закладах 

дошкільної освіти. 

Термін: січень-червень 2022 року  

3.5.Забезпечити умови та організувати харчування дітей з особливими 

дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену і лактози, 

згідно медичної довідки лікаря, де зазначено особливі дієтичні потреби дитини 

із встановленням діагнозу. 

Термін: за потребою 

3.6. Забезпечити виконання наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів». 

Термін: постійно  

3.7.  Здійснювати контроль за якістю харчування, дотриманням технології 

приготування страв, доброякісністю продуктів харчування, які приймаються до 

закладу, термінами і умовами їх зберігання, санітарним станом харчоблоку та 

транспорту, яким постачаються продукти харчування. 

Термін: щоденно, постійно 



3.8.  Організувати проведення лабораторних досліджень, з метою 

моніторингу якості та безпеки при організації харчування у закладі освіти. 

Приймати до закладу продукти харчування, продовольчу сировину тільки за  

наявності товарно-транспортної накладної і відповідних супровідних 

документів, які засвідчують їх походження та якість. 

Термін: протягом 2022 року  

3.9.  Не допускати замовлення та приймання продуктів харчування, які 

заборонені для використання в закладах освіти відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305. 

Термін: постійно 

3.10. Здійснювати контроль за станом організації харчування дітей у 

закладі із залученням представників батьківської громадськості.  

Термін: протягом року 

3.11. Суворо дотримуватися вимог ведення документації 

відповідальними особами щодо здійснення харчування дітей згідно з чинним 

законодавством.  

Термін: постійно 

3.12. Проводити просвітницьку роботу серед учнів та батьків щодо 

гігієнічних засад харчування, режиму харчування дітей, здорового та 

раціонального харчування, профілактики захворювань, пов’язаних із 

харчуванням. Організовувати роботу (лекції, семінари, вікторини, дні здоров’я, 

дні культурного харчування) із формування навичок культури харчування, 

етики прийому їжі. 

Термін: протягом навчального року 



Додаток 5 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

 

Рішення №5  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

 

Про роботу закладів освіти 

громади щодо профілактики 

насильства та правопорушень 

серед дітей та учнів 

Миколаївської сільської ради  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Геращенко М. П. про стан роботи закладів освіти 

громади щодо профілактики насильства та правопорушень серед дітей та учнів 

Миколаївської сільської ради, колегія відзначає, що згідно з наказом відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради від 26 листопада 2021 

року № 152-ОД «Про аналіз роботи закладів освіти громади щодо профілактики 

насильства та правопорушень серед дітей та учнів Миколаївської сільської 

ради» 08 грудня 2021 року працівниками відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради здійснено вибірковий огляд шкільної 

документації щодо профілактики насильства та правопорушень серед учасників 

освітнього процесу у Северинівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

Кровненському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області та Яструбинському 

навчально-виховному комплексі «загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області.  

Правовиховна робота в закладах загальної середньої освіти громади 

планується і проводиться згідно комплексу організаційно-педагогічних і 

науково-методичних заходів, спрямованих на виконання нормативно-правових 

документів: Закону України «Про загальну середню освіту», Комплексної 

обласної програми «Правопорядок на 2021-2025 рр.», Національної стратегії 

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській 

школі на 2021 рік, наказів міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 

№293 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу в закладах освіти», від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосовування заходів 

виховного впливу в закладах освіти». На увагу заслуговує належний стан 



ведення та систематизації шкільної документації з виховної роботи у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

З метою формування правової культури та попередження правопорушень 

серед учнів у річних планах закладів загальної середньої освіти передбачено 

проведення заходів з профілактики правопорушень та правового виховання, 

організовано роботу шкільних Рад профілактики. На засіданнях Ради штабу 

профілактики розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування 

учнями школи, взяття на облік сімей, що опинилися в складних життєвих 

умовах, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з 

числа педагогів та учнів, проблеми працевлаштування випускників школи, 

організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями 

вільного часу, результати проведення рейдів «Урок», «Запізнення», 

«Поведінка», «Канікули», «Ні палінню» та ін. 

Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, 

координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними 

організаціями. З початку 2021-2022 навчального року у відвіданих закладах 

відбулися по 3-4 засідання Ради з профілактики правопорушень. Протоколи 

засідань Ради профілактики оформлені належним чином, на засіданнях було 

розглянуто актуальні та важливі питання. 

Робота педагогічних колективів щодо попередження злочинності та 

правопорушень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою 

всієї виховної роботи у закладах, а також планами спільної  роботи зі 

ювенальною поліцією Сумського РВП ГУНП в Сумській області, а також 

затверджено плани роботи спільних заходів закладів загальної середньої освіти 

громади з Сумським РВП ГУНП. Із початку 2021-2022 навчального року 

працівниками Сумського РВП ГУНП проведено правовиховні бесіди з учнями в 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів Під час зустрічей проведено просвітницьку 

роботу щодо протидії незаконного продажу наркотичних речовин, 

профілактики тютюнопаління та вживання алкоголю. 

У річних планах роботи закладів освіти громади виховна робота 

спланована шляхом проведення тематичних місячників та тижнів, зокрема 

«Тиждень толерантності», «Тиждень правових знань», «Тиждень протидії 

булінгу»,  «Тиждень безпеки життєдіяльності», «Тиждень проти насильства», 

«Тиждень здорового способу життя» тощо. Слід відзначити річний план роботи 

Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, який складений з урахуванням вимог 

«Абетки директора» та передбачає детальне планування заходів, конкретні 

терміни, виконавців, а також систему контролю за їх виконанням.   

Аналіз перспективних, річних планів роботи закладів освіти свідчить, що 

питання профілактики насильства та правопорушень серед здобувачів освіти є 

одним із пріоритетів у роботі педагогічних колективів. Превентивна робота 

здійснюється на основі обґрунтованого аналізу виховної роботи за підсумками 

попереднього навчального року. 

У Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

окремими розділами річних планів закладів освіти передбачено заходи 

внутрішньошкільного контролю директора та заступників, чітко сплановані 



наради при директорові та педагогічні ради. Конкретно визначено об’єкти 

вивчення стану виховної роботи, у тому числі превентивного напрямку, та види 

контролю за ними. Це говорить про системний підхід адміністрації до 

забезпечення контролю за станом роботи щодо попередження правопорушень, 

насильства, булінгу, вживання тютюну та інших наркотичних речовин та 

прекурсорів, а також безпеки життєдіяльності. 

Тому педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти 

приділяють велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім’ї – основа 

суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують у сім’ї, відображаються 

на майбутньому житті молодої людини, потім – на її житті у суспільстві. Через 

те, що часто батьки самі потребують певної правової просвіти, система роботи 

у Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів з 

ними є багатогранною, містить індивідуальні і групові форми, традиційні та 

інноваційні технології. Через оголошення карантину з жовтня 2021 року 

залучення батьків до освітнього процесу у відвіданих закладах було обмежено 

протиепідемічними заходами. 

Класні керівники протягом вересня – жовтня разом із службою у справах 

дітей Миколаївської сільської ради відвідують учнів вдома, знайомляться зі 

станом матеріально-побутових умов, проводять бесіди з батьками та членами 

родини, складають відповідні акти обстежень. Особливо така форма діяльності 

класних керівників стосується кризових сімей, де можуть виникати проблеми у 

вихованні дітей. З батьками проводяться бесіди роз’яснювального характеру 

про недопущення неналежного виконання ними батьківських обов’язків по 

відношенню до своїх дітей. На загальношкільних батьківських зборах, класних 

батьківських зборах розглядалися питання: про організацію зайнятості дітей у 

період канікул, про дозвілля учнів, ризики під час користування Інтернетом, 

правила безпечного перебування у громадських місцях та ін. 

 Протягом останніх двох років на засіданнях педагогічних рад, нарадах при 

директорові згадані вище питання у відвіданих закладах заслухано в 

середньому 3-4 рази на рік. Крім того, питання стану відвідування учнями 

навчальних занять щомісячно розглядається на нараді при директорові у 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Вивчення протоколів  свідчить про ґрунтовний аналіз питань, що розглядалися, 

своєчасне ухвалення та виконання актуальних для кожного закладу рішень. 

Проте у Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Яструбинському НВК рішення, 

прийняті на нарадах при директорові, потребують більшої конкретики у 

визначенні завдань, термінів та виконавців. Крім того, рішення педагогічної 

ради потребують затвердження наказами директора.  

У Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів 

чітко прослідковується система реалізації заходів плану виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти. Плани виховної роботи кожного класного 

керівника сформовані на основі річного плану роботи закладу та з урахування 

особливостей конкретного класу.  

У питаннях профілактики правопорушень, насильства, булінгу,  вживання 

тютюну, алкоголю, наркотичних речовин та прекурсорів  прослідковується 



тісна співпраця закладів освіти та батьків. На загальношкільних та класних 

батьківських зборах усіх відвіданих закладів освіти громади превентивні 

питання та питання БЖД є пріоритетними та обговорюються на кожному 

зібранні, про що свідчить аналіз відповідних протоколів. Крім того, класні 

керівники здійснюють інформування та консультування батьків в 

індивідуально та у групах у Viber.  

Педагогічними колективами закладів освіти створена система роботи 

відвідування навчальних занять учнями. У всіх відвіданих закладах освіти 

ведуться журнали обліку відвідування, де відповідальними особами після 

першого уроку фіксується кількість відсутніх та причини їх відсутності. У 

Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

кожним класним керівником заведено папку «Обік відвідування», у якій 

здійснюється облік по кожному учню класу, зберігаються медичні довідки та 

пояснення від батьків, що підтверджують відсутність учнів у школі з їх відома. 

Аналіз класних журналів, загальношкільного журналу обліку відвідування та 

обліку класних керівників показав, що така система роботи є дієвою оскільки за 

останні 2 роки випадків систематичного пропуску занять учнями без поважних 

причин не було.  

Адміністрацією закладів освіти проводяться рейди, під час яких 

виявляються учні, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на 

першому уроці. За результатами рейдів з учнями та їх батьками проводяться 

роз’яснювальні бесіди щодо неприпустимості порушення шкільного 

розпорядку. У кінці семестру заступниками директорів здійснюється 

загальношкільний аналіз стану відвідування занять та пропусків уроків без 

поважних причин та видається відповідний наказ. 

Велике значення у профілактиці правопорушень та насильства серед учнів 

має робота спеціалістів психологічної служби. У відвіданих закладах освіти 

практичними психологами проводяться діагностування учнів щодо рівня 

агресії, психотравмуючиї подій, опитування щодо випадків насильства,  тижні 

толерантності, проводяться заходи у межах Всеукраїнської акція «16 днів проти 

насилля», тижнів протидії булінгу тощо. Варто відмітити просвітницьку роботу 

щодо виховання недискримінаційної поведінки учнів у Кровненському ЗЗСО І-

ІІІ ст.: поширення інформації про участь в обласних та територіальних заходах, 

соціальний проєкт «Протидія насильству та жорстокості», чат-бот «Стоп 

наркотик», тематичні тижні, ведення гуртка «Дорослішай на здоров’я» тощо. У 

всіх відвіданих закладах на офіційних сайтах оприлюднено інформацію щодо 

порядку реагування на випадки булінгу відповідно до ст. 30 закону України 

«Про освіту». 

Велика кількість дітей у закладах загальної середньої освіти громади 

залучені до роботи в шкільних гуртках. Цінність гурткової роботи полягає в 

тому, що певною мірою вирішує проблему організації вільного часу школярів, 

задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність 

школярів, тощо. 

Все це свідчить про те, що правоосвітня та правовиховна робота в закладах 

здійснюється на належному рівні. Станом на 08.12.2021 року в закладах 



загальної середньої освіти громади учнів схильних до правопорушень на 

внутрішкільних обліках та на обліку ювенальної поліції Сумського РВП ГУНП 

не зареєстровано. 

Проте в організації роботи щодо профілактики насильства та 

правопорушень у закладах загальної середньої освіти територіальної громади 

існують певні проблеми. У Яструбинському НВК через відсутність повних 

класів немає можливості організовувати роботу гуртків, класного керівництва,  

спеціалістів психологічної служби та ін. Критерії, за якими формуються банки 

даних дітей, які знаходяться у СЖО потребують детального доопрацювання. 

Сайти закладів освіти не відповідають усім сучасним потребам у частині 

інформативності, доступності особам з ООП, можливості надавання 

зворотнього зв’язку тощо. Також інформація щодо протидії булінгу на сайтах 

закладів освіти  не завжди є актуальною, зокрема висвітлює заходи попередніх 

років, що ускладнює пошук необхідних даних. Значним недоліком у 

профілактиці насильства та правопорушень серед дітей та учнів є відсутність 

практичного психолога у Яструбинському НВК, соціальних педагогів – у всіх 

закладах освіти Миколаївської сільської територіальної громади. 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1.Довідку «Про стан роботи закладів освіти громади щодо профілактики 

насильства та правопорушень серед дітей та учнів Миколаївської сільської 

ради» взяти до відома. 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської 

ради: 

2.1. Забезпечити проведення роботи щодо контролю відвідування 

здобувачами освіти навчальних занять з метою попередження випадків 

бродяжництва. 

Термін: протягом 2021/2022 н. р. 

2.2. Проводити профілактичну роботу з учнями, які систематично 

пропускають заняття без поважних причин, порушують статут закладу освіти, 

вчиняли антигромадські дії, вживають спиртні напої. 

Термін: протягом 2021/2021 н. р. 

2.3. Забезпечувати проведення роз’яснювальної роботи щодо негативного 

впливу наркотиків, алкоголю, тютюнопаління на організм дитини. 

Термін: протягом 2020/2022 н. р. 

2.4. Негайно повідомляти відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, 

педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших 

осіб. Вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування), 

зокрема, повідомляти працівників Сумського РВП ГУМВС. 

Термін: постійно 

2.5. Забезпечити проведення соціально-психологічної діяльності,  

зорієнтовану на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації, 



оприлюднення інформації щодо протидії випадкам боулінгу на офіційних 

сайтах закладів освіти. 

Термін: протягом 2021/2022 н. р. 

2.6. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо негативного 

впливу наркотиків, алкоголю, тютюнопаління на організм дитини. 

Термін: протягом 2021/2022 н. р. 



Додаток 6 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

 

Рішення №6  

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

 

Про стан організації підвезення 

до закладів освіти та у 

зворотньому напрямку 

здобувачів освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

освіти, молоді та спорту Нікітенко О. В. про стан організації підвезення до 

закладів освіти та у зворотньому напрямку здобувачів освіти, колегія відзначає, 

що однією з умов доступності освіти для дітей сільської місцевості, які 

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

організація підвезення.  

  З метою виконання згаданих вище документів та забезпечення 

доступності для всіх учасників освітнього процесу у громаді прийнято та діють 

2 програми: 

-  Програма  підвезення учнів закладів загальної середньої освіти та  

вихованців    закладів дошкільної освіти  Миколаївської сільської ради на 2018- 

2021 роки.  

- Програму перевезення педагогічних працівників, яка приймається 

щорічно. 

 У 2021-2022 навчальному році підвезенням до закладів освіти громади 

охоплено 251 дитина, із них 25 дітей дошкільного віку та 226 – шкільного.  

 5 шкільних автобусів здійснюють підвіз до закладів освіти громади та у 

зворотному напрямку 244 дітей (51,0% від їх загальної кількості).  Із них 

шкільного віку 220 дітей, дошкільного віку 24 дитини. Потреба у підвезення 

дітей, які проживають за межею пішохідної доступності, шкільними 

автобусами задоволена на 100%. Решта 7 дітей, які під’їжджають на навчання 

рейсовим транспортом, мають змогу отримувати освітні послуги у закладах 

освіти на території, де проживають, у межах пішохідної доступності і не 

під’їждати. Проте згадані вище діти за бажанням та заявами батьків отримують 

освіту в інших закладах громади. 

Організовано підвезення 35 педпрацівників. 11 педагогів під’їжджають 

шкільними автобусами, 24 – рейсовим транспортом з відшкодуванням коштів. 

У 2021 році проведено заходи щодо переоформлення права власності на 2 

шкільні автобуси. На сьогодні дане питання вирішено по всім автобусам. 



 Усі шкільні автобуси мають паспорти маршрутів руху, оформлені 

належним чином. Паспорти затверджені сільським головою Миколаївської 

сільської ради як організатором перевезення та погоджено з начальником 

управління патрульної поліції в Сумській області. 

У 2021 році відділом освіти, молоді та спорту укладено договір з 

управлінням патрульної поліції у Сумській області на надання послуг з 

обстеження ділянок автомобільних доріг для діючих маршрутів руху шкільних 

автобусів, згідно якого проведено обстеження та надано відповідні акти.  

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої 

освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.12.2010 № 1205, уведено додатково 0,5 ставки вихователя в шкільному 

автобусі для супроводу дітей,  а також наказами призначено відповідальних 

супроводжуючих осіб для учнів, яким надаються послуги підвезення шкільним 

автобусом.  

Згідно із чинним законодавством двічі на рік здійснюються обов’язкові 

технічні огляди всіх транспортних засобів на станціях технічного 

обслуговування, що мають ліцензію на виконання цього виду робіт. Відповідно 

до вимог чинного законодавства оформлено страхові поліси на всі транспортні 

засоби, для водіїв та пасажирів згідно з кількістю пасажиромісць.  

Усі водії шкільних автобусів мають відповідну категорію та стаж роботи 

понад 5 років. Організовано роботу щодо проведення щоденних 

профілактичних медичних оглядів водіїв шкільних автобусів. Наказами 

директорів обов’язки по здійсненню таких оглядів покладено на медичних 

сестер закладів освіти. Усі шкільні автобуси проходять щоденні передрейсові 

технічні огляди.    

У закладах загальної середньої освіти, на балансі яких є шкільні автобуси, 

щороку поновлюються накази з організації підвезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання та у зворотному напрямку, списки учнів. У 

наказах закладів прописано вимоги щодо організації протиепідемічних заходів 

через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) під час перевезення дітей 

та педагогічних працівників шкільними автобусами. Належним чином ведуться 

журнали інструктажів з охорони праці для відповідальних працівників, водіїв та 

вихователів у шкільних автобусах. Вихователями у шкільних автобусах та 

супроводжуючими особами ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки 

під час руху шкільних автобусів для учнів. Інструктаж проводиться щодня, про 

що свідчать записи у відповідних журналах. У водіїв шкільних автобусів наявна 

вся необхідна документація щодо організації підвезення.  

У ході вивчення питання виявлено проблемні питання. 

Проблемним на сьогодні залишається питання здійснення щоденного 

медичного огляду водія у Северинівській ЗОШ. У зв’язку з вакансією 

медичного працівника такий огляд здійснює директор школи. 

Ще одне невирішене питання це відсутність угод з механіками для 

проведення щоденних технічних оглядів. Профілактичні огляди технічного 

стану шкільних автобусів проводяться водіями шкільних автобусів, про що 

видані накази директора щодо виконання водіями шкільних автобусів цих 



функцій. Проте, лише водій Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів має диплом та 

кваліфікацію техніка-механіка. 

Питання технічного стану автобусів залишається проблемним. У 2021 році 

на проведення ремонтних робіт шкільних автобусів використано більше       1 

млн грн.  

Проблемним є питання організації стоянки та зберігання шкільних 

автобусів. Так, на територіях закладів освіти відсутні гаражі. Два шкільні 

автобуси Миколаївського НВК зберігаються у гаражі ТОВ АФ «Вперед» на 

підставі договору про зберігання. Решта 3 шкільні автобуси зберігаються на 

приватному подвір’ї водіїв  шкільних автобусів. Відповідальними особами за 

зберігання у нічний та канікулярний час визначено водіїв шкільних автобусів, 

про що видано відповідні накази по школі. 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про стан організації підвезення дітей до закладів освіти та у 

зворотному напрямку узяти до відома. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради: 

2.1. Здійснювати заходи з організації безкоштовного регулярного 

підвезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної 

доступності(2 км), до місць навчання та у зворотньому напрямку відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

Термін: щорічно 

2.2. Вжити заходів щодо придбання палива для забезпечення безперебійної 

організації підвезення. 

 Термін: до 10 січня щорічно 

2.3. Забезпечувати належний технічний стан шкільних автобусів, які 

потребують ремонту. 

Термін: постійно 

2.4. Здійснювати постійний контроль за використанням шкільних 

автобусів за призначенням. 

Термін: постійно 

2.5. Проводити аналіз потреби у забезпеченні закладів освіти автобусами, 

враховуючи зміни освітньої мережі, чисельності дітей, які проживають за 

межею пішохідної доступності, необхідності заміни автобусів, які не 

відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений нормативами 

термін експлуатації. 

Термін: щорічно 

3. Директорам закладів освіти: 

3.1.Організувати підвезення дітей до місць навчання та у зворотному 

напрямку шкільними автобусами, не допускаючи  підвезення сторонніх осіб. 

Термін: протягом навчального року 

3.2. Здійснювати контроль за використанням шкільних автобусів за 

цільовим призначенням та призначити відповідальних за безпеку дітей. 

Термін: постійно 



3.3. Наказом по школі призначати відповідального за організацію 

перевезень, супроводжуючих, вихователя по підвозу з числа працівників 

закладу освіти. Провести їх своєчасний інструктаж і навчання. 

Термін: щорічно  

3.4. Затвердити наказом списки учнів, які  перевозяться із зазначенням 

пунктів посадки і висадки у відповідності з паспортом маршруту. 

Термін: до 10 вересня щорічно 

3.5. Інформувати батьків дітей або осіб, що їх замінюють про умови 

організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса. 

Термін: до 10 вересня щорічно 

3.6. Забезпечити технічне обслуговування автобуса та проходження 

передрейсового технічного огляду, а також проходження водієм автобуса 

передрейсового та післярейсового медичного огляду.  

Термін: протягом навчального року 

3.7. Визначити місце стоянки автобуса та особу відповідальну за його 

зберігання. 

Термін: до 10 вересня щорічно 

3.8. Організувати контроль за дотриманням графіка (розкладу) та 

маршруту руху. 

Термін: протягом навчального року 

3.9. Забезпечити виконання інструкцій з безпека життєдіяльності учнів при 

підвозі шкільними автобусами. 

Термін: протягом навчального року 

3.10. Забезпечити наявність наступної документації у закладі освіти: 

- наказ про організацію підвезення учнів та педагогічних працівників до 

місць навчання та у зворотному напрямку; 

- список учнів школи, які проживають за межею пішохідної доступності, 

затверджений наказом директора; 

- паспорт маршруту шкільного автобуса. При складанні Паспорта 

керуватися Порядком розроблення та затвердження паспорта автобусного 

маршруту, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку  України 

від 07.05.2010 № 278;  

- наказ «Про призначення відповідального за організацію перевезень, 

вихователя і супроводжуючих»; 

- наказ «Про затвердження списків учнів та педагогів, які потребують 

підвезення до місць навчання та в зворотному напрямку»; 

- наказ «Про затвердження інструкції з організації безпечного перевезення 

учнів і педагогічних працівників»; 

- спільний наказ відділу освіти з центральною районною лікарнею або 

фельдшерсько-акушерським пунктом про закріплення відповідального 

медичного працівника для проходження водієм шкільного автобуса щоденних 

передрейсових медичних оглядів; 

- журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих; 

- журнал обліку інструктажів для учнів; 



- журнал передрейсового та після рейсового медичного огляду водія 

медичним працівником; 

- журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в 

дорожньо-транспортних пригодах; 

- журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску його на 

лінію та повернення в гараж;   

- договір на технічне обслуговування шкільного автобуса; 

- інструкція для водія про особливості роботи у весняно-літній та осінньо-

зимовий період; 

- інструкція для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і 

педагогів; - інструкція для водія та супроводжуючих з надання першої медичної 

допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;    

- інструкція для водія, вихователя та супроводжуючих щодо дій у разі  

дорожньо-транспортної пригоди; 

- інструкція для водія, вихователя та супроводжуючих щодо дій у разі  

загрози вчинення терористичного акту; 

- інструкція для водія при русі через залізничні колії; 

- інструкція вихователя та супроводжуючих з організації безпечного 

перевезення учнів. 

3.11. Забезпечити наявність наступної документації у водія шкільного 

автобуса: 

- список учнів школи, які проживають за межею пішохідної доступності, 

затверджений наказом директора; 

- паспорт маршруту, затверджений сільським головою, погоджений 

начальником відділення патрульної поліції, відповідальним за дорожній рух; 

- графік роботи та відпочинку водія шкільного автобуса, затверджений 

директором закладу освіти; 

- наказ по школі «Про призначення відповідального за організацію         

перевезень, вихователя і супроводжуючих»; 

- копія посвідчення водія (категорія D – не менше 5 років стажу); 

- копія медичної довідки водія; 

- копія техпаспорта шкільного автобуса; 

- копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу; 

- копія поліса обов’язкового страхування; 

- копія свідоцтва про право на проведення передрейсових та після 

рейсових медичних оглядів водія; 

- копія договору на технічне обслуговування шкільного автобуса; 

- копія плану заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод під 

час підвезення учнів; 

- усі необхідні інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для 

водія. 

3.12. Підвіз учнів та вчителів на  обласні заходи (змагання, олімпіади, 

конкурси, тестування, тощо) та інші організовані заходи в межах Сумської 

області здійснювати за рахунок позабюджетних надходжень та за погодження 

відділу освіти, молоді та спорту. 



Термін: протягом навчального року 

3.13. Використовувати шкільні автобуси для здійснення нерегулярних 

перевезень у порядку та за умов, визначених Положенням про порядок 

використання шкільних автобусів, яке затверджене рішенням сесії 

Миколаївської сільської ради сьомого скликання від 20.02.2020. 

Термін: протягом навчального року 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Нікітенко О.В. 
 



Додаток 7 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту  

25.01.2022 № 08-ОД 

 

Рішення № 7 

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

від 22 грудня 2021 року 

 

Про схвалення плану роботи 

відділу освіти, молоді та спорту 

та затвердження плану засідань 

колегії відділу освіти, молоді та 

спорту на 2022 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Наталію Макшеєву про схвалення плану роботи відділу освіти, молоді 

та спорту та затвердження плану засідань колегії відділу освіти, молоді та 

спорту на 2022 рік, колегія відзначає перелік питань до плану роботи колегії 

відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради на 2022 рік: 

Дата 

засідання 
Перелік питань Відповідальні 

Дата 

подання 

матеріалів 

Березень 

Про дотримання вимог Санітарних регламентів для 

ЗЗСО та ЗДО. 

Нікітенко О.В., 

директори  ЗО 
 

Про систему роботи ЗЗСО громади з обдарованими 

дітьми. Аналіз участі учнів в олімпіадах, 

інтелектуальних, творчих конкурсах, МАН. 

Директори ЗЗСО, 

Геращенко М. П. 
 

Про організацію та стан роботи закладів освіти з 

профілактики травматизму серед учасників освітнього 

процесу. 

Директори ЗО, 

Гаврилюк М.С. 
 

Про наступність у роботі дошкільного та початкової 

ланки освіти та забезпечення якості дошкільної освіти 

відповідно до контексту Концепції Нової української 

школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти 

Директори ЗДО  

Про якість формування основних компетентностей 

учнів 8-11 класів закладів освіти громади з інформатики.   

Директори  ЗЗСО, 

ЦПРПП 

Степанівської 

селищної ради 

 

Червень 

Про стан організації відпочинку та оздоровлення дітей 

влітку 2022 року. 
Нікітенко О.В.  

Про напрямки та результати підвищення професійної 

компетентності і фахової майстерності педагогічних 

працівників закладів освіти громади. Співпраця з 

ЦПРПП Степанівської селищної ради.  

Директори  ЗЗСО, 

ЗДО, 

ЦПРПП 

Степанівської 

селищної ради  

 

Виконання колективних договорів між закладами Директори ЗЗСО,  



освіти громади та первинними профспілковими 

організаціями. Дотримання вимог трудового 

законодавства адміністраціями закладів освіти. 

ЗДО, 

голови первинних 

профспілкових 

організацій  

Про створення безпечного освітнього середовища та 

організацію протидії булінгу (цькування), іншим 

проявам насильства у закладах освіти громади. 

Директори  ЗЗСО, 

Геращенко М. П. 
 

Розвиток і популяризація здорового способу життя 

серед населення, підтримка ініціатив громадкості у 

сфері фізичної культури і спорту 

Директори ЗО, 

Гаврилюк М.С. 
 

Жовтень 

Про підсумки підготовки закладів освіти громади до 

нового навчального року і осінньо-зимового періоду. 

Директори ЗЗСО, 

ЗДО 
 

Про організацію профільного навчання у закладах 

освіти громади. Про формування основних 

компетентностей учнів 10-11 класів з профільних 

предметів. 

Директори ЗЗСО, 

ЦПРПП 

Степанівської 

селищної ради 

 

Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2022 році. 

Директори ЗЗСО, 

Гаврилюк М.С., 
 

Про забезпечення соціальних гарантій дітей пільгових 

категорій, які навчаються у закладах освіти громади. 

Директори ЗЗСО, 

Макшеєва Н.С. 
 

Про створення внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти у закладах освіти громади.  

Директори  ЗЗСО, 

ЗДО 
 

Грудень 

Про стан організації позакласної та позашкільної 

роботи з дітьми. Ефективність діяльності гуртків.  

Котькало Є.С. 

Директори ЗЗСО 
 

Про фізичне виховання учнівської молоді. Результати 

співпраці з ДЮСШ Степанівської селищної ради. 

Гаврилюк М.С., 

Керівники гуртків 

ДЮСШ 

 

Про стан організації гарячого харчування у закладах 

освіти громади: впровадження реформи здорового 

харчування та виконання натуральних норм.  

Директори ЗЗСО, 

Нікітенко О.В. 
 

Про стан роботи зі зверненнями громадян у закладах 

освіти громади. 

Нікітенко О.В., 

директори  ЗО 
 

Про схвалення плану роботи відділу освіти, молоді та 

спорту та затвердження плану засідань колегії відділу 

освіти, молоді та спорту на 2023 рік 

Макшеєва Н.С.  

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Схвалити план роботи відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради  на 2022 рік. 

2. Затвердити план засідань колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради на 2022 рік. 

 


