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І. Організація освітнього процесу 

Чорнобаївський ліцей  Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області – це академічний заклад, який передбачає 

профільне навчання (філологічний (українська чи іноземна філологія) та 

технологічний профілі (комп’ютерні технології)) на основі поєднання змісту 

освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого 

вивчення окремих предметів (німецької та англійської мов) з урахуванням 

здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження 

навчання на вищих рівнях.           

Метою діяльності ліцею є забезпечення повної загальної середньої 

освіти на рівні державного стандарту та впровадження профільної освіти у 

старших класах. 

Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і  науки України, 

інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про 

заклад загальної середньої освіти, іншими нормативно-правовими актами, 

Статутом ліцею. 

Стратегія розвитку кожної підсистеми закладу освіти та основні 

напрямки діяльності  визначені Перспективним планом розвитку ліцею на 2021-

2026 роки, розроблені адміністрацією спільно з радою закладу та схвалені на 

засіданнях педагогічної ради (протокол № 7 від 24.03.2021 р. та  №12 від 

11.06.2021 р. ). 

Перспективний план розвитку є стратегічним документом діяльності 

ліцею на 5 років, у ньому визначено найголовніші орієнтири і напрями 

функціонування, передбачена реалізація шести цільових проєктів, спрямованих 

на соціалізацію дітей в сучасному освітньому просторі, підвищення якості 

профільного навчання та використання ІКТ, активізацію роботи з 

обдарованими дітьми, упровадження здоров’язбережувальних технологій, 

підвищення конкурентоздатності, розширення партнерських зв’язків  та 

створення стійкого позитивного іміджу навчального закладу.  

Педагогічним колективом ліцею проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку шкільної мережі. 

        На початку 2020-2021 навчального року в школі було відкрито 31 клас: 

1-4-х – 14 класів, 5-9-х – 15  класів, 10-11-х – 2 класи. Кількість учнів 

становила   736, на кінець навчального року - 742 учні. 



У ліцеї запроваджено філологічний профіль (англійська та українська 

філологія). Поглиблено вивчалася англійська мова в 7А, 8В, 9Б класах. Введено 

вивчення німецької мови у 5, 6, 7, 8, 9 класах. 

Освітній процес здійснювало 65 педагогічних працівників, з них: 1 

педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 завідувач бібліотекою, 1 

учитель-дефектолог, 6 асистентів учителя; 6 учителів знаходяться у відпустці 

по догляду за дитиною до трьох років. 

Із загальної кількості педагогічних працівників 37 мають освітньо- 

кваліфікаційний рівень «спеціаліст вищої категорії», з них: 1 має звання 

«Заслужений учитель України», 15 - «учитель-методист», 11 - «старший 

учитель»; «спеціаліст І категорії» - 6, «спеціаліст ІІ категорії» - 7, «спеціаліст» - 

15.        

 У школі атестовано 15 кабінетів, які відповідають Положеню про 

атестацію навчальних кабінетів. За рахунок коштів районного бюджету 

отримали навчальне обладнання для кабінету біології. 

Забезпеченість підручниками учнів 1-4 класів становить: 1 кл. - 90%,  

2 кл.-99,3%, 3 кл. - 94,6%, 4 кл. - 94%, 5 кл. - 100%, 6 кл. - 79%, 7 кл. - 94,7%, 

8кл. - 84%, 9 кл. - 99,6%, 10 кл. -100%, 11 кл. - 96%. 

 У 2020-2021 навчальному році відкрилося 6 класів з інклюзивною 

формою навчання, охоплено навчання 8 учнів. Для цього були створені умови: 

- забезпечення необхідними навчально-методичними й наочно-

дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами 

навчання; 

- облаштування кабінетів практичного психолога, учителя-логопеда для 

проведення корекційно-розвивальних занять; 

- забезпечення відповідними педагогічними кадрами. 

Під час карантину вчителі ліцею  працювали із здобувачами освіти 

дистанційно, керуючись Положенням про дистанційне навчання 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text). Спілкування відбувалося за 

допомогою навчальної платформи Google Classroom, платформи Zoom  та 

предметних груп у Viber, використовували такий інструментарій: канал 

Міністерства освіти України https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE,  курси 

платформ Prometheus https://prometheus.org.ua/, EdEra https://www.ed-era.com/,  

YouTube у межах проєкту МОН “Всеукраїнська школа онлайн”, онлайн-тести в 

Google-формах, а також платформи «На урок», «Всеосвіта» та інші. Уроки 

проводилися синхронно та асинхронно. За потреби, вчителі математики 

проводили 5-10-хвилинні онлайн-консультації (індивідуальні або в малих 

групах, перевірка завдань, самостійної роботи). Для успішної реалізації 

дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами вчителі 

залучали батьків до консультування щодо особливостей організації процесу 

дистанційного навчання; повторювали та актуалізували раніше вивчений 

матеріал; ураховували індивідуальну працездатність дитини відповідно до 

стану її здоров’я. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE
https://www.ed-era.com/


1. Аналіз стану 

науково-методичної та дослідницької роботи 

педагогічних працівників за 2020-2021 навчальний рік 

Методична робота  закладу  освіти спрямована на підвищення рівня 

професійної компетентності й творчої майстерності педагогів, створення 

сприятливих умов для забезпечення їхнього самовдосконалення й 

самореалізації. Планування методичної роботи відображено у розділах річного 

плану ліцею, в плані методичної роботи  і здійснюється на діагностичній 

основі. На початку навчального року наказом «Про організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами»  були визначені завдання закладу, розроблено 

систему роботи щодо охоплення усіх педагогічних працівників різними 

формами методичного навчання на шкільному, районному, обласному рівнях. 

Ліцей результативно працює над методичною проблемою  області 

«Формування та розвиток компетентностей педагогів, здобувачів освіти, 

керівників закладів загальної середньої освіти»  та проблемою закладу 

«Формування компетентнісного учня через створення сприятливого освітнього 

середовища та високий професіоналізм учителя».  

Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає 

не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. З 

цією метою у закладі наказом «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними працівниками в 2020/2021 навчальному році» визначено таку 

форму методичної роботи,  як творча група щодо реалізації науково-методичної 

проблеми закладу, до складу якої ввійшли члени адміністрації, представники 

колективу, а саме: Черноусова С.Є., Дубовик Н.В., Рагушенко Н.В., Луценко 

Т.Л., Шевчук Г.С., Мазманнян О.О., Козар О.О. Протягом навчального року 

члени творчої групи скеровували роботу методичних об’єднань, надавали 

консультації з різних питань організації роботи над темами МО, самоосвітньої 

діяльності педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми. 

Усі матеріали розміщенні на сайті Чорнбаївського ліцею (http://www.chl.ks.ua/ ) 

Адміністрація закладу забезпечує право педагогічних працівників на 

підвищення кваліфікації, створює відповідні умови для участі педагогічних 

працівників у районних, обласних та Всеукраїнських конференціях, семінарах-

практикумах, творчих групах, методичних об’єднаннях. За звітний період 25 

педагогічних працівників підвищили кваліфікац в КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На короткотривалих семінарах, 

фестивалях педагогічної майстерності, конференціях Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів підвищили кваліфікацію 13 учителів. 

У 2020-21 н.р. методичні рекомендації вчителя математики Рагушенко 

Наталії Василівни з теми «Нові технології на уроках математики: узагальнення 

й систематизація знань (квест)» та вчителя Шварц Тетяни Григорівни з теми 

«Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках біології»  схвалені 

педагогічною радою школи (протокол №2 від 29.12.2020 року) та 

рекомендовані до друку і використання в закладах загальної середньої освіти 

кафедрою навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради.  

http://www.chl.ks.ua/


На сьогодні кожен учитель школи має навички роботи на комп’ютері на 

різних рівнях та вдосконалює свої знання. У ліцеї працює 4 комп’ютерних 

класи. Усі вчителі та учні мають можливість користуватися комп’ютерами та 

Інтернет-ресурсами. Активно використовують ІКТ у освітньому процесі.  

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, з метою підвищення професійної діяльності вчителів у  закладі 

освіти здійснюється атестація педагогічних кадрів.  

У 2021 році атестувалося 15 вчителів: 

1.Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоєно  педагогічне звання «учитель-методист»: 

1) Шварц Тетяні Григорівні, учителю біології, основ здоров’я та географії 

Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області; 

2) Рагушенко Наталі Василівні, учителю математики Чорнобаївського ліцею 

Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області. 

2. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно  педагогічне звання «старший учитель» Микитась 

Надії Вікторівні, учителю російської  мови і зарубіжної літератури 

Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області. 

3. Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" Йоєнко 

Тетяні Михайлівні, учителю початкових класів Чорнобаївського ліцею 

Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області. 

      4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»: 

1) Ільницькій Катерині Миколаївні, вихователю дошкільного відділення 

     Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

     району Херсонської області. 

2) Демидась Оксані Іванівні, учителю початкових класів Чорнобаївського 

ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської 

області. 

5. Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист»: 

4.1. Луценко Анатолій Григорович, учитель біології Чорнобаївського ліцею 

Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області; 

4.2. Луценко Тетяна Леонідівна, учитель біології Чорнобаївського ліцею 

Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області; 

4.3. Досенко Галина Петрівна, учитель математики Чорнобаївського ліцею 

Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області; 

4.4. Козар Ольга Олександрівна, учитель початкових класів 

Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області. 

5. Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»: 



5.1. Печуричко Галина Григорівна, учитель початкових класів 

Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області; 

5.2.Копанішина Людмила Михайлівна, учитель географії та 

природознавства Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради 

Херсонського району Херсонської області; 

5.3. Маркіна Світлана Іванівна, учитель початкових класів Чорнобаївського 

ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської 

області. 

6. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої 

категорії": 

6.1. Маркін Юрій Анатолійович, учитель фізики, математики,  інформатики 

та предмета "Захист України" Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської 

сільської ради Херсонського району Херсонської області; 

6.2. Овчиннікова Світлана Михайлівна, учитель історії та правознавства 

Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського 

району Херсонської області. 

         Ліцей є опорним у ТГ по впровадженню інформаційно-комунікаційних 

технологій та поглибленому вивченню англійської мови. 

  Кожного року учні нашого закладу освіти беруть участь у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах та фахових конкурсах з базових дисциплін.  

Результати участі у ІІ етапі мовно-літературного  

конкурсу ім. Т.Г. Шевченка  

(2020-2021 н.р.) 

№ з/п Клас ПІБ учня Місце ПІБ учителя 

1. 5 Музаффаров Кірілл  Черноусова С.Є. 

2. 6 Демидась Марта  Паламаренко О.О. 

3. 7 Погорєлов Дмитро  Горбенко Л.О. 

4. 8 Ковнер Олеся  Горбенко Л.О. 

5. 9 Прокопчук Богдан  Фурсенко О.І. 

6. 10 Бикова Софія  ІІІ Березняк Н.С. 

7. 11 Свирид Анна  IІ Березняк Н.С. 

 

Результати участі у ІІ етапі  ХХІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

(2020-2021 н.р.) 

№ з/п Клас ПІБ учня Місце ПІБ учителя 

1. 5 Гаршина Злата IІ Черноусова С.Є. 

2. 6 Демидась Марта  Паламаренко О.О. 

3. 7 Сидорчук Поліна ІV Горбенко Л.О. 

4. 8 Ковнер Олеся ІІ Горбенко Л.О. 

5. 9 Войцехівська Влада VІ Фурсенко О.І. 

6. 10 Прокопенко Марія ІV Березняк Н.С. 

7. 11 Булатова Аліна V Березняк Н.С. 



 

                       Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

                      учнівських олімпіадах з базових дисциплін 

  

Базова 

дисципліна 

Кла

с 

Місц

е 

Учень Учитель 

Німецька 

мова 

 

 

8 

 

1 

 

Кривошеєв Артур 

 

Мічуріна Тетяна Вікторівна 

9 1 Шум Валерія Мічуріна Тетяна Вікторівна 

Англійська 

мова 

8 І Ботвинко 

Олександра 

Дембровська Наталя 

Анатоліївна 

9 І Прокопчук Богдан Дубовик Наталія 

Володимирівна 

11 І  Дроздова 

Анастасія 

Дубовик Наталія 

Володимирівна 

Фізика 7 ІІІ Погорєлов Дмитро Маркін Юрій Анатолійович 

 8 ІІ Ковнер Олеся Уманець Олексій 

Миколайович 

 9 ІІІ Прокопчук Богдан  Маркін Юрій Анатолійович 

Біологія 11 ІІ Булатова Аліна Шварц Тетяна Григорівна 

Хімія 8 ІІІ Міщанінцев 

Ярослав 

Дєхтярьова Яна Валентинівна 

 9 ІІІ Скібіцький Данило Дєхтярьова Яна Валентинівна 

Математик

а 

6 ІІ Шуляк Владислав Рагушенко Наталія Василівна 

Астрономі

я 

11 ІІІ Головін Кирило Уманець Олексій 

Миколайович 

Інформацій

ні 

технології 

10 

 

ІІ Канінець 

Олександр 

Йоєнко Павло Ігорович 

Трудове 

навчання 

(обслугову

юча праця) 

11 ІІ Ніконова Єва Шевчук Галина Станіславівна  

Трудове 

навчання 

(технічні 

види праці) 

9 ІІІ Шкарлупа Олексій Горбенко Юрій Павлович 

 11 І Канінець 

Олександр 

Горбенко Юрій Павлович 



Географія  8 ІІ Єфімова 

Олександра 

Копанішина Людмила 

Михайлівна 

 11 ІІІ Ягозинська 

Олександра 

Копанішина Людмила 

Михайлівна 

Основи 

правознавс

тва 

9 3 Прокопчук Богдан Овчиннікова Світлана 

Михайлівна 

 

Команда «Чорнобай» (керівник Рагушенко Н.В.)  у складі:  Прокопчук 

Богдан (9-Б клас), Канінець Олександр (10 клас), Каплоух Єгор (10 клас), 

Сербін Ілля (10 клас) взяли участь у грі «Що? Де? Коли?» під час 

математичного онлайн марафону з нагоди Міжнародного дня числа ПІ, який 

був організований Національним центром «Мала академія наук України». 

У рамках #STEMтиждень_spring2021, #ідеяSTEMтиждень_spring2021 

учні 10 класу Чорнобаївського ліцею зробили відеоролик, в якому  показали, 

що в повсякденному житті ми настільки звикли до математики, що навіть не 

помічаємо, що користуємося нею постійно. Учні 5-А і 5-Б класів долучилися  

онлайн до проведення "STEM-тижня -2021", готували Великодній хліб. 

  Учні з 2-го по 11-й класи брали участь у  конкурсах: 

- « Колосок», 

- «Кенгуру», 

- «Бебрас», 

- «Левеня»; 

-     предметних онлайн- олімпіадах; 

- фото конкурсах; 

- спортиних змаганнях. 

 У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 43 

учня, із них «Відмінний сертифікат»  отримали 4 учня, «Добрий сертифікат» - 

20 учнів. 

У  Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної грамотності 

«Бебрас» брали участь 2 учні. 

 У Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі "Левеня - 2021" 

взяли участь 6 учнів. 

У Всеукраїнському учнівському природничому конкурсі "Колосок - 2020" 

взяли участь 59 учнів ,із них «Золотий Колосок»  отримали 13 учнів, «Срібний 

Колосок» - 18 учнів, «Колосок» - 28 учнів. 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 13.07.2017 р. 

№ 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів» на базі Чорнобаївського ліцею було 

створено два перших експериментальних класи, які здійснювали освітній 

процес у рамках  всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


продовжать участь у всеукраїнському експерименті по впровадженню  

нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти до 2026 

року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 02.04.2021 

року № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського 

рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти». 

 

2. Аналіз стану освітнього процесу 

в початковій школі за 2020-2021 навчальний рік 

  Місія початкової школи Чорнобаївського ліцею: 

          - різнобічний розвиток особистості дитини; 

- формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, 

ключових і предметних компетентностей, життєвих і соціальних навичок; 

-готовність до навчання упродовж життя у демократичному суспільстві. 

У 2020 - 2021 навчальному році у початковій школі навчалося 354 учня. 

Функціонувало 14 класів, з яких  5 з інклюзивним навчанням, 3 групи 

продовженого дня.   

У початковій школі працює 16 вчителів і 5 асистентів учителя. 

Із них: 7 педагогів мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» ; 

 3 – « спеціаліст другої категорії»; 

 1- « спеціаліст першої категорії»; 

 10 – «спеціаліст вищої категорії»; 

4 педагога мають педагогічне звання « старший учитель»; 

4 – « учитель - методист». 

Учителі 1-4 класів особливу увагу приділяли створенню сприятливого 

середовища для організації освітнього процесу, що забезпечує розвиток, 

успішне навчання та виховання учнів.  Спільними зусиллями вчителів та 

батьків у початкових класах створено освітнє середовище, яке є безпечним 

місцем, де діти відчувають себе захищеними, яке забезпечує можливості дітям 

робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення 

наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого 

позитивного ставлення до інших. 

Для учнів 1 класів функціонує 4 освітні комплекси, до яких входять: 

навчальний осередок, ігрова кімната, зона відпочинку.  

Наповнення осередків згідно вимогам у НУШ: 

- осередок навчально пізнавальної діяльності, 

- осередок творчості, 

- осередок відпочинку, 

- осередок математики, 

- осередок  дослідження, 

- осередок читання, 

- осередок вчителя. 

Враховуючи особливості сучасних дітей, а також потреби часу, вчителі 

обирають навчальні види діяльності, які сприяють активізації допитливості, 



пробудженню радості пізнання. Учителі організовують дослідницьку діяльність 

учнів, заняття урізноманітнюють іграми – змаганнями, конкурсами, проводять 

екскурсії. 

           Учні 4- А та 4 –Б класів під керівництвом учителів Свириденко Н.М і 

Козар О.О. завершили участь у Всеукраїнському експерименті за темою 

 «Розроблення і впровадження навчально – методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти» 

На базі пілотних класів 25 березня 2021 року був проведений обласний 

семінар на тему «Формування життєвих компетентностей в учнів початкової 

школи». Учителі пілотних класів і адміністрація ліцею брали участь  у заході по 

підведенню підсумків пілотного проєкту за 4 роки, організованого КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.  

18 травня 2021 року на базі 4 – А класу було проведено Всеукраїнське 

дослідження результатів навчання учнів 4 класів. 

На підставі заяв батьків дітей з особливими освітніми потребами і 

висновків інклюзивно – ресурсного центру  у 2020 -2021 навчальному  році у 

початковій школі було утворено 5 класів з інклюзивним навчанням, створено 

інклюзивне освітнє середовище, працюють кваліфіковані педагогічні 

працівники, надаються освітні, психолого – педагогічні та корекційно - 

розвиткові послуги. Учні забезпечені спеціальними засобами корекції психо –  

фізичного розвитку. Здійснюється психолого – педагогічний супровід дитини 

протягом усього періоду навчання із обов`язковим залученням батьків до 

освітнього процесу. 

Колектив 1-В класу, де навчаються дві дитини з особливими освітніми 

потребами, під керівництвом класного керівника Шевчук Г.А. і асистента 

вчителя Кузьменко М.В. брали участь у благодійній акції  «Сонечко в долонях», 

стали срібними призерами даного конкурсу. 

Особливу увагу вчителі початкової школи приділяють збереженню і 

зміцненню фізичного здоров`я учнів, їх моральному та громадянському 

вихованню. 

          Одне з провідних завдань  - навчати учнів успіху. 

За результатами річного оцінювання високий рівень знань, умінь і 

навичок  показали учні: Гущанінов Олександр (4 - В клас, учитель Воронова 

Л.М.), Бабич Сергій ( 4- Г клас, учитель Демидась О.І.). 

Учні початкової школи мають різнобічні таланти, під керівництвом 

вчителів беруть участь у конкурсах: 

- « Колосок», 

- «Кенгуру»; 

- предметних –онлайн олімпіадах; 

- фото конкурсах; 

- спортиних змаганнях; 

- конкурсах  виразного читання; 

- конкурсах малюнків тощо. 



Підсумком освітнього процесу стало проведення  Тижня початкої школи. 

Учні під керівництвом класних керівників підготували і провели цікаві та 

змістовні заходи: 

- квест « В пошуках останнього дзвоника», 

- свято « День захисту дітей», 

- День « Я досліджую світ», 

- День екології, 

- День дружби. 

Щасливими можна назвати тих учителів, які дійшли зі своїм класом до 

етапу, коли вони можуть сказати словами Марії Монтессорі: « Незалежно від 

моєї присутності, клас працює. Група досягла самостійності». 

 

                                          3. Організація виховної роботи 

                                          у 2020-2021 навчальному році 

  Виховна робота в Чорнобаївському ліцеї організована відповідно до 

Законів України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11–х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Концепції Нової української школи, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Програми національно-патріотичного виховання 

учнів «Ми – українці» на 2017-2022 р.р. (укладачі Шварц Т.Г., Міщанінцева 

Л.В.), інших нормативних актів і направлена на формування здорової, 

гармонійно-розвиненої творчої особистості, успішної у майбутній професійній 

діяльності, громадянина і патріота України – носія загальнолюдських цінностей 

та надбань. У ліцеї створені належні умови для продуктивної пізнавальної 

діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб.  

Виховний процес здійснюється за пріоритетними напрямками виховання 

учнівської молоді та спрямований на :  

         -  формування в учнів національної свідомості й самосвідомості, 

патріотичних почуттів ( музейна педагогіка, волонтерський рух, шефські 

зв’язки з військовою частиною 1604, пошуково-дослідницька робота,  походи 

та екскурсії, почесна Варта пам’яті, співпраця з громадськими благодійними 

організаціями, органами місцевого самоврядування, закладами позашкільної 

освіти м. Херсона; заходи онлайн через соціальні мережі: «Facebook», «Viber») ; 

            -     формування здатності гармонійно співпрацювати з природою ( 

участь у  Всеукраїнському проєкті «Озеленення України-2020»; інформаційна 

кампанія щодо популяризації висаджування дерев; запроваджено екологічну 

акцію «Зв'язок поколінь» - озеленення нових клумб на території ліцею в рамках 

реалізації проєкту «Велике будівництво» ( за особистим дорученням 

Президента України Володимира Зеленського) за участі депутата Херсонської 

обласної державної адміністрації, випускника школи, Бутрія Дмитра 

Стефановича, учнів старших класів та першокласників. Результат роботи – 14 

туй та 25 ялівців прикрашають подвір’я ліцею); 

              -  формування у молоді естетичних поглядів, утвердження 

здорового способу життя (  працює 27 гуртків, фінансується – 17 ; на базі 

ліцею свою роботу здійснюють 2 гуртка  від КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої 



творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради,1 гурток - від ХДБХТ; 

64 % ліцеїстів охоплені гуртковою роботою    (у банку даних обдарованих та 

талановитих дітей – 116 чол. (додається) ); має звання «Зразковий художній 

колектив» музично-драматичний колектив «Капітошка») ;       

            -   виховання усвідомлення учнівською молоддю соціальної 

значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності (співпраця із 

закладами професійно-технічної освіти, вищої освіти м.Херсона, Миколаєва, 

Одеси, Харкова, обласним центром зайнятості щодо профорієнтації учнів 8-11-

их класів: Дні відкритих дверей у ХДУ, ХДАЕУ, ХНТУ; «Ярмарок вакансій» на 

базі Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету 

«Одеська політехніка», Zoom-конференції, відеоролики) ; 

           -    виховання громадянської свідомості через учнівське 

самоврядування, формування активної життєвої позиції (чергування по 

школі; благодійні акції (17318 грн.), розповсюдження марок Товариства 

Червоного Хреста (3050 грн.);  конкурси, виставки, спортивні, туристичні 

змагання, походи, онлайн - поздоровлення; шефство над ветеранами 

вчительської праці, учасниками Другої світової війни, учасниками бойових дій 

у зоні АТО (ООС); впорядкування солдатських могил, меморіалу загиблим 

воїнам ); 

   -   виховання правової культури та профілактика правопорушень 

(місячник морально-правових знань; співпраця з громадським помічником 

офіцера поліції, членами виконавчого комітету сільської ради, службою у 

справах дітей; робота  ради профілактики правопорушень ліцею, служби  

порозуміння «Довіра» ) . 

         Успішному виконанню даних завдань сприяла робота методичного 

об’єднання класних керівників у рамках науково-методичної проблеми 

закладу «Формування компетентнісного учня через створення сприятливого 

освітнього середовища та високий професіоналізм учителя». Участь в онлайн-

вебінарах, семінарах дала можливість оволодіти новими методиками, 

підвищити кваліфікацію класних керівників та ефективність роботи, 

вдосконалити навички виховної діяльності,  краще налагодити партнерство 

«учитель-учень-батьки».        

         Проведено засідання педагогічної ради «Про взаємозв’язок сім’ї та школи 

в інтересах особистості дитини в сучасних реаліях», на якому було розглянуто  

питання, що виникають в умовах соціального партнерства.     

         Планується  залучати учнів, батьків, громадськість Чорнобаївської ТГ до 

розробки проєктів: «Подвір’я ліцею – зона комфорту та безпеки дітей», 

«Сучасна модель учнівського самоврядування», реконструкції музею історії 

с.Чорнобаївка. 

         Пріоритетним напрямом в організації роботи з батьками залишається 

педагогічний всеобуч. В умовах карантину заняття проводились  дистанційно за 

допомогою Zoom-конференцій, соціальних мереж: «Facebook», «Viber». 

Навчально-тематичні плани, розроблені з урахуванням характеру батьківської 

аудиторії (5-6-ті, 7-мі, 8-мі, 9-ті, 10-11-ті класи, батьки дітей з особливими 



освітніми потребами), включали обговорення актуальних проблем виховання 

дітей та підлітків.     

Належна увага приділяється соціальному захисту дітей. На обліку в ліцеї 

перебуває 363 категорійних дитини: дітей-сиріт – 6; дітей з інвалідністю – 16; 

дітей постраждалих від Чорнобильської катастрофи – 2; дітей  з 

малозабезпечених сімей – 3; дітей з багатодітних сімей – 109; дітей, які 

знаходяться на диспансерному обліку – 25;  дітей,  батьки яких є учасниками 

АТО (ООС) – 82; дітей , батьки яких загинули в зоні проведення АТО (ООС) – 

1; дітей внутрішньо переміщених осіб – 3; талановитих та обдарованих дітей - 

116.  

У ліцеї 688 (95%) учня охоплено  харчуванням. Учні 1-4-х класів; діти – 

сироти; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких є учасниками АТО; 

діти з вадами розвитку, що охоплені інклюзивним навчанням, діти внутрішньо 

переміщених осіб (усього 408 чол.) 100 % були охоплені гарячим харчуванням 

за кошти бюджету Чорнобаївської сільської ради. За батьківські кошти 

отримували сніданки 200 учнів 1-4-х класів, гарячі обіди – 80 учнів 5-11-х 

класів 

Діти – сироти, діти з інвалідністю, талановиті та обдаровані учні ( всього 

101чол.) отримали солодощі до Дня святого Миколая від Чорнобаївської 

сільської ради. Кожному першокласнику до Дня знань представником 

агрофірми «Роднічок», Дудар С.П., подаровано канцелярські набори .  

8 талановитих та обдарованих ліцеїстів з 10 по 16 червня 2021 року за 

залучені Чорнобаївською сільською радою кошти відпочили у пансіонаті 

«Море- Divan» на березі Чорного моря  у с. Залізний Порт. Також планується 

оздоровити в межах області 2 дітей учасників бойових дій у зоні проведення 

АТО (ООС). 

У 2020-2021 н. р. створено сторінку Чорнобаївського ліцею в мережі 

«Facebook». Класні керівники разом з педагогом-організатором Тарановською 

М.С. систематично висвітлювали проведені в ліцеї заходи. 

      Проаналізувавши роботу ліцею за 2020-2021 навчальний рік, слід зазначити, 

що всі учні ліцею задіяні в освітньому процесі, більшу частину учнів залучено 

до позакласної та позашкільної роботи. Учителі докладають багато зусиль задля  

виховання справжніх громадян України. 

       Враховуючи Концепцію Нової української школи, результати діяльності 

закладу у 2020-2021н. р., виховна робота педагогічного колективу 

Чорнобаївського ліцею у 2021-2022 н.р. буде спрямована на: 

      - виховання учнів на загальнолюдських цінностях, патріотизмі; 

      -формування гуманістичного світогляду через конкретні дії: менше слів — 

більше дії;  

      -формування морально-етичних якостей учнів, культури міжособистісних 

стосунків, екологічної та фізичної культури, потреб у творчості; 

      -створення проєктів, які сприяють дитячій ініціативі, розширюють форми 

заохочення та відзначення учнів за участь у заходах ліцею та позашкільних 

заходах; 

      - залучення батьків до проведення свят, конкурсів, змагань;  



      -пошук нових форм роботи із соціалізації та профорієнтації учнів; 

      - створення в ліцеї психологічно комфортної атмосфери, атмосфери 

свободи, довіри та безпеки; 

      -впровадження інноваційних методик та здоров’язберігаючих технологій у 

освітній процес, активне залучення батьків, громадськості;     

      -дотримання графіка проведення батьківських зборів, педагогічного 

всеобучу. 

     -створення  середовища, яке виховує успішну й щасливу людину. 
      

4. Господарсько-фінансова діяльність закладу 

 Господарчо-фінансові показники за 2020-2021 навчальний рік розміщені 

на сайті Чорнбаївського ліцею (http://www.chl.ks.ua/ ) 

«Відкритість та прозорість», а саме в таблиці: 

3.2. Загальний обсяг видатків на заклад. 

3.2.1.У тому числі по різним типам бюджету 

3.3. Загальний обсяг поточних видатків 

3.4. Загальний обсяг капітальних видатків 

 У період з червня 2020 року по червень 2021 року у Чорнобаївському 

навчально-виховному комплексі за бюджетні кошти придбано: 

1. Канцелярія для НУШ  та дидактичний матеріал  -96.086.26 грн. 

- Меблі НУШ   - шкільні меблі ( шафи стелажі столи пенали) -54.999.60 

грн. 

 Стільці учнів  -103шт-18.797.50 грн. 

Столи учнів-103шт-26.934.50 грн. 

Синтеатори-2шт-3.509 грн. 

Інтерактив.комплекс(проектор.інтерактив.дошка, ноутбуки)-4шт-

160.400 грн. 

Шафи-4шт-1.986 грн.   

Стіл вчителя -4шт-1.980 грн. 

Ламінатор-2шт-2.493 грн. 

Фабрика друку(принтер, сканер, ламінатор-4шт-25.136 грн. 

                     Фарба для ремонту шкільн.приміщ.-14.703.60 грн. 

Дидактичний матеріал в Ресурсну кімнату-1.960.000 грн. 

Спортив.інвентарь-17.400 грн.  

Придбано обладнання в їдальню-150.000 грн.          

Миючі засоби-18.766.14 грн. 

Антисептик-119.328.63 грн. 

Вогнегасники-4.499.70 грн. 

Класні журнали-1.697.00 грн. 

Залучені кошти (спец рахунок) -43.572.71 грн. 

Будівництво універсального спорт.майданчика зі штучним покриттям-

916.782.22 грн. 

Термомодернізація будівлі школи,(утеплення стін, заміна даху, вікон, дверей, 

покриття) близько 20 млн.грн.. 

ІІ. Аналіз роботи дошкільного відділення  

http://www.chl.ks.ua/


Чорнобаївського ліцею за 2020-2021 навчальний рік 

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо 

підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. 

 Керуючись Положенням про порядок звітування завідувача ДНЗ перед 

трудовим колективом, представниками громадського самоврядування 

дошкільного закладу, пропоную вам оцінити мою діяльність на посаді 

заступника директора протягом 2020-2021 навчального року. 

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування 

громадськості є: 

 підвищення відкритості та прозорості діяльності дошкільного 

закладу; 

 задоволення інформаційної потреби різних груп 

користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та 

органи влади; 

 інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   

дошкільному відділенні ліцею; 

 проведення громадської експертизи управлінських рішень, 

стратегій і програм розвитку установи. 

Дошкільне відділення Чорнобаївського ліцею  у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, 

іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет 

Чорнобаївськоїсільської ради, який здійснює його фінансування, матеріально-

технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.   

Дошкільне відділення Чорнобаївського ліцею  функціонує з 1989 року 

Знаходиться за адресою: с. Чорнобаївка, вул.. Покровська, 43а. 

Головна мета діяльності  дошкільного відділення ліцею : забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх 

фізичного, розумового й духовного розвитку. 

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 300 місць. 

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з 

  7.00  до 17.30   

Функціонує – 6 груп, які відвідує 167 дітей; 

Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 2 групи-53 дітей; 

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 2 групи-72 дітей; 

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 2 групи-42 дітей. 

 

 1.Організація освітнього процесу у ДНЗ 

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних 

інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного 

забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов 

забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для 

повноцінного перебування дітей в закладі. 



Для регламентації діяльності колективу в дошкільному відділенні 

працюють методична та логопедична служба.  

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до 

Базового компонента дошкільної освіти та програми навчання та виховання 

дітей від двох до семи років «Дитина». Учасниками освітнього  процесу 

дошкільного відділення є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та 

допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники 

підприємств, установ та інші особи, які беруть участь в освітній роботі. 

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності здобувачів 

освіти дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з 

різних видів діяльності. 

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та 

групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, 

підсумкові. Освітній процес умовно розподіляється на 3 складових блоки. 

 -  Тривалість занять для дітей молодшого дошкільного віку – 10- 15 

хвилин;  

 -  Середнього дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;  

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.  

        Організація життєдіяльності дітей включала в себе трудову 

діяльність, самостійну художню діяльність, художньо – мовленнєву, 

фізкультурно – оздоровчу, індивідуальну, роботу з безпеки життєдіяльності. 

Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні 

розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих творчих 

робіт, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихователі, вихованці та їх 

батьки взяли участь у різноманітних конкурсах. 

Протягом 2020 – 2021 н.р. педагоги закладу ефективно використовували 

та  впроваджували  у роботі з дітьми метод проєктів.  В основу методу 

покладена ідея, що будь-яка освітня діяльність повинна бути спрямована суто 

на результат, досягнення якої має здійснюватися спільною роботою дитячого 

колективу і педагога. При цьому всі дійові особи працюють над єдиною темою. 

Протягом навчального року було впроваджено наступні проєкти: 

 Город на підвіконні( молодші групи); 

 Значення води в житті людей( середні грипи); 

 Майбутнє без сміття (старші групи).  

 Організація діяльності дошкільного навчального закладу  в 2020 - 2021 

навчальному році здійснювалась відповідно до Постанови МОЗ України від 22 

вересня 2020 року № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19» та інструктивно - методичних 

рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують 

здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному  році»№1\9-411 від 30.07 

2020. Для програмно- методичного забезпечення освітнього процесу педагоги 

керувались переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 

2020-2021 навчальному році. 



Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з 

аналізу освітньої роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і 

перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН України, методичні 

рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності 

роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до 

домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання  таких пріоритетних 

напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2020- 2021 навчальний 

рік: 

1.Розробити систему активізації рухового режиму та загартування як 

способу зміцнення здоров'я дітей молодшого дошкільного віку. 

2. Проваджувати в освітній процес закладу дошкільної освіти інноваційні 

освітні технології. 

3. Упровадити клубну форму роботи з батьками за інтересами, щоб 

поліпшити їхню психолого – педагогічну культуру та залучити до участі в 

освітньому процесі. 

4.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі 

дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної 

динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток 

дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». 

При визначенні приоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік 

враховувались сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних 

документів, аналіз роботи за минулий навчальний рік, ступінь вирішення 

проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу. 

За формами роботи було проведено методичні заходи: 

 Колективні перегляди занять у всіх вікових групах  

 Згідно річного плану роботи проведені чотири педагогічні 

ради. 

 Переглянуто вебінари: «Технології створення та 

виготовлення методичних розробок», « Як справитись з професійним 

вигоранням»,   « Ігрові методики для розвитку мовлення дошкільників ». 

 Семінар : «Метод проектів, як важливий освітній 

інструмент». 

 Семінар – практикум : « Рухливі ігри – вправи з 

інтелектуальним навантаженням». 

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити 

в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої 

роботи. Вихователі, разом з батьками провели роботу над створенням 

відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про 

те,щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові 

природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови для набуття навичок 

практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало 

гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, 

налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно 

до їх нахилів та уподобань. 



Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота з 

накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів в яких 

висвітлюється питання впровадження положень БКДО, програма «Дитина», 

розробки тематичних циклів та їх наочно-дидактичне забезпечення. Проведена 

підписка на періодичні видання: «Вихователь - методист»,  «Практика 

управління дошкільним закладом», « Музичний керівник ЗДО», « Практичний 

психолог ЗДО». Методичний кабінет поповнено навчально - методичною 

літературою. 

2. Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ 

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в 

експлуатацію в 1989 році, за цей час проводився лише поточний ремонт будівлі 

та оснащення .    До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, 

спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, 

шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, 

куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають 

вимогам техніки безпеки. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для 

верхнього дитячого одягу, лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають 

аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної  

освітньої   роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу 

занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності 

дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з 

батьками або особами, які їх замінюють. 

Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музична, 

спортивна зали, обладнано методичний та музичний кабінет, кабінет логопеда, 

музей народознавства. Створено умови для медичного обслуговування 

здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет та ізолятор. 

Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи 

закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».   

   Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної 

частини, має бетонний  паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру території  

захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані, 

постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.    

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, 

створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  

території   розташовані клумби, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  

розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових 

ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу 

щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок. 

Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими 

навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.   

В дошкільному закладі проводиться робота щодо підтримки матеріально-

технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, 

сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, 

утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, 

педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою 



водою.  В цілому  технологічне обладнання в дошкільному відділенні  працює в 

задовільному стані. 

3. Кадрове забезпечення ДНЗ 

Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну 

освіту» ст.. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним 

Статутом, директор ліцею на посади педагогічних працівників приймає осіб, які 

мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону 

України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту). 

   Дошкільне відділення ліцею укомплектоване педагогічними кадрами на 

80% (2 вакансії вихователя та 1 вакансія практичного психолога)  та 

обслуговуючим персоналом (100%).   

У дошкільному закладі працює  33 працівники, освітню роботу з дітьми 

здійснюють   12 педагогів, із них 8 вихователів, 1 музичний керівник , вчитель - 

логопед,  вихователь - методист.         

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), 

зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855 та 

згідно перспективного плану в дошкільному навчальному закладі проведена 

атестація педагогічних кадрів. 

    У 2020-2021 н.р. атестовано 1 педагогічного працівника, що становить 

8,3% від загальної кількості педагогічних працівників закладу.  

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців 

та педагогічних працівників 

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних 

норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, 

здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. 

Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.  

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі 

здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 

листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних 

та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 

здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 

242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України 

та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі 

змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 

26.02.2013р. №202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у 

дошкільному закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р. 



У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що 

відповідає режиму роботи ЗДО. Усього харчувалося 164 дитини. 

З пільгової категорії безкоштовно харчується - 21 дитина: 

 з багатодітних сімей - 8 дітей,  

 з сімей учасників бойових дій АТО - 18 дітей,  

 діти інваліди - 1 дитина,   

  з малозабезпечених сімей  – 3  дитини. 

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад 

укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію 

харчування. Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали 

сестра медична старша. Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним 

інвентарем, посудом, обладнанням. Комірник своєчасно подавала щомісячні та 

поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного 

двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального 

закладу та погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Херсонській обласні. Відповідно до примірного двотижневого меню та 

картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, 

спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний 

день. До дошкільного навчального закладу приймали лише якісні продукти 

харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які 

відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні 

реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. 

Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в 

дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним 

вимогам.  Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала 

пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у 

Журналі бракеражу готової продукції. Кухар у присутності медичної сестри 

своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей дошкільного віку . У 

закладі дошкільної освіти видача готових страв на групи здійснювалась 

відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались 

санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у 

промаркованому посуді з кришками, у спецодязі. Працівники харчоблоку 

готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню- розкладу, 

дотримуючись технологій приготування страв. 

Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в 

цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось 

наближено до норм: вікова група з 3-6 років- 96%. Слід зауважити, що у 

порівняні з минулим роком збільшились показники виконання норм 

харчування: картопля -  на 2%; сир кисломолочний -  на 2%; сир твердий -  на 

2%;  яйця -  на 3%; молоко -  на5 %; риба  - на 3%. Зменшились показники 

виконання норм харчування:крупи-на 2%;сік-на 1%;фрукта- на 2%;борошно-на 

2%. Невиконання в повній мірі норм харчування можна пов'язати з 

необхідністю дотримання цінового показника , та своєчасному укладанню 

договорів на постачання продуктів харчування. Відповідно до розподілу 



функціональних обов’язків документацію з організації харчування своєчасно 

ведуть сестра медична старша, комірник,  кухар. 

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу 

беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру 

харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального 

функціонування організму) формують стійкі культурно-гігієнічні навички. 

Організація медико-профілактичної роботи. 

Роботу даного напрямку у закладі здійснює старша медична сестра. План 

роботи медичної служби на 2020-2021 н.р. виконаний в повному обсязі. 

Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому 

обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно 

складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій 

по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої 

роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в 

групах - щоквартально, а в літній оздоровчий період щомісячно ,перевірка 

постави-щоквартально, огляд на педикульоз кожні 10днів. 

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі 

сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним 

розвитком та руховою активністю вихованців. На виконання пріоритетних 

завдань річного плану дошкільного відділення на 2020-2021 навчальний рік, 

проведення моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників у 

2019році, було проведено аналіз даних параметрів: 

 проведено порівняльний аналіз показників захворюваності за 

три роки; 

 визначено групи з високим та з низьким відсотком 

захворюваності дітей у різних вікових групах. 

Проведений аналіз захворюваності дітей за 2020 рік показав, що рівень 

захворюваності порівняно з 2019р. зменшився на 0,5%. 

З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові 

заходи. Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували 

батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували 

здоровий спосіб життя.  

Організація роботи з  охорони праці в дошкільному відділенні ліцею 

проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення 

про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину 

систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних 

документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я 

учасників освітнього процесу за напрямками: 

 охорона праці та  безпека життєдіяльності;  

 пожежна безпека; 

  профілактика дитячого травматизму. 

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання 

порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в 



розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо 

попередження дитячого травматизму в трьох напрямках: 

 із працівниками ДНЗ; 

  із вихованцями; 

  з батьками. 

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення 

відповідальних за: 

 роботу з охорони праці;   

 роботу з пожежної безпеки;  

 роботу з попередження дитячого травматизму. 

 Проводиться системна робота щодо забезпечення всіх служб ЗДО 

інструкціями з охорони праці  та пожежної безпеки, які переглядаються, 

доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах 

життєдіяльності дошкільного відділення. Налагоджена робота щодо 

попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. 

Інструктажі з  охорони праці  та пожежної безпеки проводяться відповідно до 

плану та програми. Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно 

«Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка 

щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з охорони 

праці  та пожежної безпеки затверджена і погоджена відповідно до  

нормативних  вимог. Навчання і перевірка знань з охорони праці  та пожежної 

безпеки працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати 

заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці. Результатом 

грамотної і професійної роботи з питань охорони праці  та пожежної безпеки є 

відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.  

5. Співпраця з сім'єю та громадськими 

організаціями                                                                  

Основними напрямками взаємодії з батьками у дошкільному відділенні 

ліцею є : 

 просвіта батьків; 

  фахове вдосконалення педагогів;  

 методичний та психологічний супровід організації взаємодії 

вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми. 

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, 

активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх 

впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим 

досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного 

навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, 

виступають: 

 систематичне оновлення інформації, на сторінці закладу у 

соціальних мережах, завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть 

обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах; 

 підвищення  рівня психолого-педагогічної культури батьків, 

формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за 

повноцінний розвиток своїх дітей. 



6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу 

Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу 

ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не 

залишені без уваги та вирішені позитивно. В основному громадяни звертались з 

питань влаштування дітей до ЗДО, переводу дитини до іншої групи 

дошкільного закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, організації 

харчування у дошкільному відділенні ліцею та працевлаштування.  Звернення 

були індивідуальними та груповими.  Відсутність факту повторних звернень та 

скарг обумовлюється вжитими заходами, щодо поліпшення ефективності 

роботи з даного напрямку, а саме: 

 індивідуальний підхід до розгляду звернень  громадян, 

детальне вивчення змісту звернення та підбір  доцільних методів, шляхів 

розв’язання  питань; 

 максимально ефективний розгляд та реакція на усні 

звернення громадян; 

 забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку 

(телефонним зв’язком, індивідуальні консультації); 

 розгляд звернень у максимально короткі строки; 

 якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на 

звернення; 

 систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян, 

систематизація основних питань за зверненнями; 

 окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно 

діяльності дошкільного закладу. 

Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні 

відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило. 

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, 

об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської 

громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного 

навчального закладу. Річний план за минулий навчальний рік виконано.    

 Враховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік 

педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою 

діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Використання 

інноваційних технологій  в освітньому процесі ЗДО». 

 

 

 


