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І. РОЗДІЛ 

 

І.1.Аналіз роботи за 2020 – 2021 навчальний рік 

 

Реорганізація й оновлення національної системи педагогічної освіти на основі 

принципів демократизації, гуманізації та модернізації, визнання права кожної дитини на 

одержання освіти, адекватної її пізнавальним можливостям і вимогам часу є дороговказом до 

пошуку оптимальних шляхів її реформування, соціалізації дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, їх інтегрування у суспільство. 

Сумська спеціальна початкова школа № 31 СМРздійснювала освітній процес 

відповідно до Конституції України, Конвенції про права дитини, законів України «Про 

освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про мови в 

Україні», Указу президента України № 195/2020 від 25.05.2020 року «Про Національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього  середовища  у новій українській 

школі», Концепції  Нової української школи, (схвалена розпорядженням Кабінету міністрів 

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

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період  до 2029 року»), наказів Міністерства освіти і науки України№ 128 від 20 лютого 2002 

року «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), групподовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах»,Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-

реабілітаційних центрів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 20.02.2013 № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. № 

410/22942, листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09. 2019 «Про 

застосування державної мови в освітньому процесі», Статуту Сумської спеціальної 

початкової школи № 31 СМР. 

Виходячи з аналізу освітньої й методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, 

нормативно-правові документи, з метою усунення недоліків, підвищення ефективності 

роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих 

напрямків роботи з педагогами  над методичною проблемою:«Створення атмосфери творчої 

міжособистісної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу» 

та завданнями: 

1. Спрямування діяльності  педагогічного колективу на розумне пристосування змісту 

освітнього процесу, методів та технологій із дітьми з особливими освітніми потребами.  

2. Формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору, 

сприятливого до гармонійного розвитку здобувачів освіти, як гаранту реалізації 

індивідуальних творчих потреб в умовах Концепції НУШ. 

3. Формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку та 

учнів початкових класів у контексті Базового Компоненту та Концепції Нової української 

школи.  

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в дошкільному підрозділі в 

2020-2021 навчальному році визначавсяПрограми навчання та виховання дітей з 

порушеннями зору у  спеціальних закладах (групах) Дошкільної освіти .  

Організація діяльності дошкільного підрозділу  в 2020-2021 навчальному році 

здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і 

науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що 

забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», для програмно-

методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуються Переліком навчальних 

http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
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видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в  

дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році. 

Програмове забезпечення освітнього процесу в дошкільному підрозділі  спеціальної 

початкової школи з в 2020-2021 навчальному році складалось з інваріантної частини, 

сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну та варіативної частини. 

 Одним із напрямків роботи  спеціальної початкової школи є   забезпечення 

оптимальних умов для самореалізації дитини в подальшому житті. З упровадженням у 

державі докорінних змін законодавства в галузі освіти, а саме, становлення інклюзивної 

інтегрованої освіти розставлено акценти на надання підтримки дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку, визнання їх сильних особистісних якостей та задоволення 

індивідуальних потреб. Завдяки впровадженню здоров’язбережувальних педагогічних 

технологій ми поставили мету  – зробити життя дитини з особливими освітніми потребами 

повноцінним, цікавим і насиченим. Як свідчать моніторинги різних аспектів навчально-

виховної та корекційно-розвиваючої роботи, це нам вдалося. 

Підсумки роботи за минулий рік, спрямованої на розв’язання загальної проблеми, 

надали нам змогу побачити успіхи й недоліки у діяльності педагогічного колективу.  

Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради гарантує 

вихованцям та здобувачам початкової освіти з особливими освітніми потребами: 

- право  на здобуття дошкільної та початкової освіти шляхом спеціально організованого 

навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою,  лікувально-

відновлювальною роботою; 

- розвиток природних здібностей та обдарувань, творчого мислення вихованців, 

формування соціально адаптованої особистості; 

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-

медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку учнів (вихованців); 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, надання психолого-педагогічної 

допомоги батькам (особам, які їх замінюють), родинам з метою забезпечення активної участі 

сім'ї у комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі з дітьми, які 

потребують корекції психофізичного  розвитку.  

Основна мета всіх учасників освітнього процесу – збереження та відновлення зорових 

функцій, життя й здоров’я вихованців і учнів, розкриття потенційних можливостей кожної 

дитини, подальша інтеграція у суспільство здорових однолітків. 

 
Групові, класні кімнати та їх обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам 

облаштування спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору, їх індивідуальним 

можливостям і віковим особливостям. 

Кожна група та клас мають свій майданчик, павільйон. Групові,  класні  майданчики 

упорядковані. Для проведення рухливих ігор, спортивних свят,  розваг, уроків фізкультури 

на свіжому повітрі є два спортивних майданчика. У наявності автодорожня розмітка, городи, 

куточок лісу, куточок поля. Територія Сумської спеціальної початкової школи № 31 

озеленена, розбиті квітники. 
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До послуг дітей у закладі функціонують: музично-спортивна зала, спортивна, актова 

зала, 2 кабінети вчителів-дефектологів, кабінет вчителя-логопеда, 2 кабінети практичного 

психолога, 2 ортоптичних, медичний та фізіотерапевтичний кабінети. 

Освітній процес у закладі здійснювали52 педагоги: 

 

 
 

 
 

Атестація педагогічних працівників, як чинник виявлення професіоналізму, 

компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності спеціальної початкової 

школи.   

У 2020-2021 навчальному році атестувалися 14 педагогів. З них 6 педагогів 

дошкільного підрозділу та 8 – шкільного. Пройшли атестацію 2 керівника: директор Юрєва 

Л.В. та заступник директора Басова О.А.  За результатами атестації по шкільному підрозділу  

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителям початкових 

класів Анцибор О.В, Штирхуновій І.В.,підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання  «старший учитель» 

вчителюпочаткових класівБасовій О.А., присвоєно  педагогічне звання  «старший учитель» 

учителюфізичної культури Литнянчиній Л..В.присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» - вихователямшкільного підрозділу Бережній Н.В., Скляр Є.І., 

«спеціаліст другої категорії» вчителю початкових класів Гачковій 
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Ю.В.,вихователюдошкільного підрозділу Запорожченко Л.І. підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Гарбуз В.В підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», вчителю-дефектологу Карпець С.П. підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Лисянский Т.В. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вчителю-дефектологу 

Горох Н.К. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вчителю-

дефектологу Поваляшко Н.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії». Атестація для педагогів стала як перевіркою їхнього особистісного зростання так 

і можливістю поділитися з колегами своїми здобутками. 

Під час освітнього процесу в дошкільному підрозділі використовувалися такі основні 

форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття інтегровані 

та комплексні, міні-заняття), ігри, діяльність за вибором дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, 

походи, свята та розваги, тощо. Форми організації: фронтальна, підгрупами, індивідуальна 

(залежно від віку дітей, педагогічної мети, професійної майстерності педагога). 

Оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний вплив, 

спонукає дітей до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, 

мобілізує процеси мислення. Воно динамічне, варіативне, різноманітне, не обмежує 

діяльності дітей, завдяки чому реалізуються творчі здібності дошкільників, набувається 

життєвий досвід.  

Предметно-ігрове середовище в групах організовано так, щоб кожна дитина мала 

можливість займатись улюбленою справою, а розміщення матеріалу дозволяє дітям 

об'єднуватися в підгрупи за інтересами, надає можливість для експериментів, 

конструювання, театралізованої діяльності. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої 

знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, які підібрані педагогами на стимулювання 

творчої та пізнавальної активності дітей.  

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список дітей 

дошкільного та шкільного підрозділів Сумської спеціальної початкової школи № 31, який 

розподілений за роками народження й щорічно оновлюється та доповнюється. 

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу підвищувалася завдяки 

використанню таких форм методичної роботи як: педагогічна рада, творча група, психолого-

медико-педагогічний консиліум, школа передового педагогічного досвіду, колективні 

перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми тощо.  

Важливою ланкою в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є 

методична робота. Організаційні форми та структура методичної роботи визначені наказом 

по ССПШ №31 від 04.07.2021 № 109 «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у навчально-виховному комплексі в 2020-2021 навчальному році». Згідно з цим 

наказом у закладі сплановано як колективні форми педагогічної роботи, так і індивідуальні. 

У дошкільному підрозділі ефективно проводиться методична робота з педагогами, 

впроваджуються як традиційні її форми (педради, семінари, психолого-педагогічні 

практикуми, засідання творчої групи і самоосвіта), так і нетрадиційні - ділові ігри, майстер-

класи, творчі виставки. 

Вихователем-методистом проводяться консультації для педагогів та  батьків 

вихованців, вчасно надається методична допомога педагогам, щодо організації навчально-

виховного процесу, організовуються виставки: «Наші досягнення», «Готуємося до педради», 

«На допомогу вихователю», «Новинки методичної літератури», «Передовий педагогічний 

досвід закладу». 

З метою вдосконалення роботи методичного кабінету ведеться картотека періодичних 

видань спеціальної літератури (науково – методичних посібників), нормативних документів. 

Поповнено методичну базу розробками занять, методичними посібниками.Вихователями 

розроблено перспективне планування з виховної діяльності, яке  затверджено педагогічною 

радою. 
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На засіданнях педагогічної ради були обговорені питання: «Аналіз роботи Сумської 

спеціальної школи № 31СМР у 2020-2021 навчальному році та основні завдання 

педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік»,  

«Освітнє середовище, як мотиватор здобувачів освіти до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями ведення здорового способу життя», 

«Забезпечення належного рівня дотримання вимог щодо охорони праці та безпеки 

життєдіяльності», «Про результати І року роботи над методичною проблемою «Створення 

атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах 

компетентнісного підходу». 

Формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання,  створення 

освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними 

для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки – мета педагогічного 

колективу навчально-виховного комплексу.Вона повністю відповідає «Національній 

стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській 

школі», затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020. 

Трейтій рік поспіль, впроваджуючи концепцію «Нова українська школа» створюється  

відповідне освітнє середовище. Таке середовище у закладі  якнайбільше сприяє здійсненню 

індивідуального підходу, залученню кожного учня у процес пізнання, де дитина перебуває в 

центрі освітнього процесу, а кожен педагог – толерантна особистість, яка володіє знаннями 

спеціальної педагогіки. 

Оптимально організоване навчальне та предметно-ігрове середовище. В класах воно 

має розвивальний вплив, спонукає здобувачів освіти до активної пізнавальної діяльності, 

позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення. Розміщення матеріалів 

дозволяє дітям об'єднуватися в групи за, надає можливість для експериментів, 

конструювання, театралізованої діяльності. Класи, в яких навчаються учні за НУШ 

обладнані одномісними партами, меблями. На жаль, недостатнє фінансування не дало 

можливість обладнати класи всім необхідним. Тільки 4 з 9 класів укомплектовано 

технічними засобами навчання відповідною до Переліку. 4 з 6 мають інтерактивну дошку. 

Проте вчителі створили всі необхідні  осередки, систематизували матеріали. 

Організація освітньої діяльності в Сумській спеціальній початковій шклолі № 31 

здійснюється через постійне впровадження здоров’язбережувальної складової освіти, яка 

проходить наскрізною лінією через весь освітній процес. Ранок учня розпочинається 

ранковою зарядкою, оглядами медичної сестри, проведенням ранкових зустрічей. Кожен 

перший урок в класі розпочинається із зорової гімнастики з використанням спеціальних 

таблиць. 

 З метою підвищення рівня фізичної активності учнів типовим планом НУШ 

передбачено збільшення годин фізкультури з 2 до 3 годин. Крім того, корекційна складова 

навчального плану містить 2 години ЛФК та 1 годину ритміки, що також сприяє 

комплексному розвитку фізичної культури та посиленню рухової активності здобувачів 

освіти.    А це, в свою чергу, сприяє вирішенню однієї з головних проблем здоров’я 
дітей –  поширенню надлишкової ваги тіла та ожиріння. Школа повного дня дає 
можливість здійснювати безперервний процес формування здоров’язбережувальних 
навичок: щоурочні фізкультхвилинки, рухавки, вправи для зняття зорової втоми. 
Вчителями застосовуються різні методики: метод Базарного, використання конторок 
для роботи учнів стоячи, масажні килимки під ноги, робота під час уроків з 
мішечками на голові, наповненими піском, робота з солоним тістом, піскотерапія. 
Вчителі дотримуються принципу вільного пересування учнів класом, питного 
режиму під час уроків. 

Адміністрацією закладу, сестрою медичною старшою здійснюється щомісячний 

моніторинг процесів реалізації  здоров’язбережувального компонентів навчання, 

забезпечення рухової активності учнів під час освітнього процесу, медико-педагогічний 

контроль за уроками фізкультури. 

Рухова діяльність продовжується у другу половину дня під час занять ЛФК, ритміки, 

спортивної години. 
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Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства 

та булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету 

також знаходиться у колі зору педагогів закладу. 

Володіння інформаційними технологіями ставиться в один ряд з такими якостями, як 

уміння читати й писати. Поряд із традиційним письмом дитина відразу починає освоювати 

клавіатурний набір тексту, працює з  інтерактивною дошкою, графічним планшетом. 

Порушення зору не повинно ставати причиною виключення людини з життя інформаційного 

суспільства. Учнів з порушенням зору вчителі  не тільки знайомлять з ІКТ технологіями, але 

й учать застосовувати грамотно ці технології у свій діяльності, сприяючи тим самим 

формуванню ІКТ – компетентності. У теперішній час для учня стає актуальною різнобічна 

пізнавальна діяльність, заснована на використанні різноманітної інформації, що відображає 

різні точки зору. Одним з основних положень нового стандарту освіти є формування 

універсальних навчальних дій, як найважливішого результату реалізації початкової освіти. 

Важливо відзначити, що використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи  

спрямовано в першу чергу на інтенсифікацію процесу навчання, реалізацію ідей системно-

дійового підходу, удосконалювання форм і методів навчання, що забезпечують перехід від 

механічного засвоєння учнями знань до оволодіння вміннями самостійно добувати нові 

знання. При цьому вчителі наполегливо формують  навички гігієни зору учнів. 

Уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй повсякденній 

діяльності або навчанні, уміння використовувати інформаційні ресурси стають пріоритетами 

сучасної освіти. 

Педагоги формують в учнів навички культури здорового, збалансованого споживання 

їжі та питної води, гігієнічні навички. 

Адміністрацією закладу приділяється увага ефективному психологічному 

забезпеченню освітнього процесу,  формуванню відповідних компетентностей в учнів з 

метою запобігання проявів насильства та булінгу (цькування). Здійснюється моніторинг 

процесів реалізації соціального і здоров’язбережувального компонентів навчання, 

забезпечення рухової активності учнів під час освітнього процесу, запобігання насильству та 

булінгу, забезпечення здорового харчування в закладі освіти. 

У закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування 

інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні 

форми методичної роботи які сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. 

Впродовж року педагогічні працівники шкільного підрозділу постійно підвищували  

свій фаховий рівень шляхом самоосвіти:  

 навчаються на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки СОІППО за 

спеціальністю вчитель початкових класів;  

 пройшли навчання на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова на факультеті корекційної 

педагогіки та психології за програмою вчителів та вихователів спеціальних освітніх закладів;  

 3 педагогів отримали дипломи про другу вищу спеціальну освіту в НАПНУ ДВНЗ 

«Університету менеджменту освіти» на спеціальність «Інклюзивна освіта» 

 взяли участь у багатьох семінарах Сумського Державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, кафедра дошкільної і початкової освіти «Технології у реалізації 

Концепції НУШ» та інше. 

Увесь освітньо-виховний процес у 2020-201 н.р. спрямовувався на забезпечення 

наступності в навчанні дошкільного підрозділу та початкової школи. 

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною 

методичною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, освітній 

процес, корекційна робота, виховна робота, позашкільна діяльність. 

  

Участь педагогів шкільного підрозділу у конференціях за 2020-2021н.р. 

 

№ ПІП учителя Посада Назва конференції, місце проведення 
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з/п 

1 Юр’єва Л.В. 

ЛитнянчинаЛ.В. 

директор 

вчитель 

фізкультури 

VІ Міжнародна науково-практична онлайн-

конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: 

Стратегії розвитку у національному та світовому 

вимірі», СДПУ ім. А.С. Макаренка (8 год.), 

(сертифікат № 108, 109). 

2 Юр’єва Л.В. 

ЛитнянчинаЛ.В. 

директор 

вчитель 

фізкультури 

ХІ Міжнародна науково-практична онлайн-

конференція «Освіта і здоров’я», яка проходила на 

базі кафедри медико-біологічних основ фізичної 

культури НН ІФК СумДПУ ім. А.С. Макаренка (10 

год.), (сертифікат додається). 

3  

ЛитнянчинаЛ.В. 

 

вчитель 

фізкультури 

Педагогічна онлайн-асамблея «Сучасні підходи до 

створення здоров’язбережувального середовища в 

професійній діяльності педагога» для вчителів 

початкової школи. Виступала з доповіддю 

«Здоров’язбережувальнеосвітне середовище ССПШ 

№ 31 СМР», проводила драйвову онлайн-руханку. 

4  

ЛитнянчинаЛ.В. 

 

вчитель 

фізкультури 

Педагогічна онлайн-асамблея «Сучасні підходи до 

створення здоров’язбережувального середовища в 

професійній діяльності педагогів закладів 

дошкільної освіти» (у рамках проекту «Здоровя – 

заради майбутнього»). Виступала з доповіддю 

«Здоров’язбережувальне освітнє середовище ССПШ 

№ 31 СМР», проводила драйвову онлайн-руханку. 

5 Штирхунова І.В. вчитель 

початкових 

класів 

Всеукраїнська  онлайн конференція та тренінги 

« Цифрові технології в освітньому процесі закладах 

і в освіті» 

 

 

(сертифікат додається). 

6 Дорош Н.М 

Гачкова Ю.В. 

. 

 

Успенська Л.І. 

Сокол С.А. 

Скляр Є.І. 

Носова Л.С. 

вчителі 

початкових 

класів 

 

вчитель 

ритміки 

 

вихователі 

Всеукраїнська онлайн-конференція «Результативна 

початкова освіта» 

 

7 Анцибор О.В. 

 

Гачкова Ю.В. 

Сокол С.А. 

 

Успенська Л.І. 

Гончаренко О.М. 

Дегтяренко В.В. 

Носова Л.С. 

Бережна Н.В. 

Таранушенко І.М. 

Брек А.В. 

Шостак В.І. 

вчителі 

початкових 

класів 

 

 

вчитель 

ритміки 

 

вихователь 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція 

«Формування особистості: виклики часу і нові 

контексти розвитку». 

 

 

 Онлайн конференція видавництва «Ранок»: 

«Особливості викладання в 4 класах НУШ» 

 

8 Макаренко А.В. вчитель 

початкових 

Всеукраїнська практична онлайн- конференція 

«Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021»  
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класів Stjrytelling в освіті. Як зацікавити дітей до навчання 

розповідаючи їм історії, і як створити цікаву історію 

разом.  

(6 годин) 

9 Кравченко Т.В. вчитель 

початкових 

класів 

Освітній дайджест «Інтеграція: тематичний і 

діяльнісний підхід.» 

IV Міжнародний науково – практична конференція 

«Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі: європейський та національний підхід.» 

Онлайн – конференція «Про підсумки пілотування 

НУШ.» 

10 Гачкова Ю.В. вчитель 

початкових 

класів 

Учасник VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції: Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка.  

(м. Суми, 10 грудня, 2020 року).  

11 Сокол С.А. вихователь всеукраїнська наукова онлайн конференція 

«Компетентності педагогічних працівників. 

Різноманітність та ефективність. Мотивація учнів 

до зростання та створення умов для співпраці» 

 

Участь педагогів шкільного підрозділу у семінарах  за 2020-2021н.р. 

 

№ 

з/п 

ПІП учителя Посада Тема семінару 

1  

Штирхунова І.В. 

вчитель 

початкових 

класів 

«Використання LEGO для розвитку зорового 

сприймання у дітей з порушенням зору» за 

напрямом «Інклюзивна освіта». (Сертифікат №В63-

35700, 31.10.2020 р.). 

2 Дорош Н.М. вчитель 

початкових 

класів 

Всеукраїнський інноваційний освітній проєкт «Я – 

дослідник» 

Освітній дайджест «Нова українська школа ₋  нові 

підходи до навчання» 

 Освітній дайджест «Інтеграція: тематичний і 

діяльнісний підхід» 

 

Участь педагогів шкільного підрозділу у вебінарах  за 2020-2021н.р. 

 

№ 

з/п 

ПІП учителя Посада Назва конференції, місце проведення 

1 Юр’єва Л.В. 

Литнянчина Л.В. 

директор 

вчитель 

фізкультури 

«Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: 

огляд важливих документів» за напрямами 

«Наскрізні навички», «Робота школи», «Практичні 

прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту 

ЄКТС) та набула таких компетентностей, 

передбачених стандартами освіти: інноваційність, 

інформаційно-комунікаційна, навчання впродовж 

життя, управлінська. 

веб-адреса сторінки вебінару: 

http://naurok.com.ua/webinar/link/360 

Свідоцтво № В360-227224 

2 Юр’єва Л.В. 

Литнянчина Л.В. 

 

директор 

вчитель 

фізкультури 

 «Атестація педагогів в умовах оновленого змісту 

освіти» (тривалість: 2 години/0,06 кредиту ЄКТС) та 

отримала практичні і теоретичні знання та навички 

http://naurok.com.ua/webinar/link/360
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Скляр Є.І. 

 

вихователь 

згідно з темою вебінара, vseosvita.ua  Сертифікат 

AF880342 

3  

Литнянчина Л.В. 

 

вчитель 

фізкультури 

«Сучасні методи та засоби організації уроку 

фізичної культури за стандартами НУШ» за 

напрямами «Наскрізні навички», «Предметне 

навчання», «НУШ» (тривалість 2 години / 0,06 

кредиту ЄКТС) та набула таких компетентностей, 

передбачених стандартами освіти: професійні, 

навчання впродовж життя, громадянські та 

соціальні. 

веб-адреса сторінки вебінару: 

http://naurok.com.ua/webinar/link/368 

Свідоцтво № В368-227224 

4 Юр’єва Л.В. 

 

ЛитнянчинаЛ.В. 

директор 

 

вчитель 

фізкультури 

«Інклюзивна освіта» (тривалість 2 години / 0,06 

кредиту ЄКТС) та набула таких компетентностей, 

передбачених стандартами освіти: професійні, 

інклюзивна 

веб-адреса сторінки вебінару: 

http://naurok.com.ua/webinar/link/216 

Свідоцтво № В216-231544 

 

5 Юр’єва Л.В 

Литнянчина Л.В. 

 

директор 

вчитель 

фізкультури 

«Змішане навчання – ключ до змін» (тривалість: 2 

академічні години) та успішно склала тестування з 

теми вебінара. Свідоцтво НJ 606961 

6 Юр’єва Л.В 

 

Литнянчина Л.В. 

 

Анцибор О.В. 

директор 

 

вчитель 

фізкультури 

вчитель 

початкових 

класів 

«Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб 

ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти» 

(тривалість: 2 години/0,06 кредиту ЄКТС) та 

отримала практичні і теоретичні знання та навички 

згідно з темою вебінара та успішно склала 

тестування з теми вебінара. Сертифікат RI 126246 

7 Юр’єва Л.В 

 

Литнянчина Л.В. 

директор 

 

вчитель 

фізкультури 

«Терапія кольором: авторські розробки для 

педагогів та здобувачів освіти» (тривалість: 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС) та отримала практичні і 

теоретичні знання та навички згідно з темою 

вебінара та успішно склала тестування з теми 

вебінара. Сертифікат KW 185743 

8 Штирхунова І.В. 

 

Скляр Є.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Корікційно-розвиткові вправи для дітей з 

порушенням зору» за напрямом «Інклюзивна 

освіта». (Сертифікат №В216-35700, 

30.10.2020 р.). 

- «Творчій підхід до навчання. Лепбук як засіб 

ефективного всебічного розвитку здобувачів 

освіти». 

- «Розвиток практичних навичок в учнів 

початкових класів на уроках математики, 

української мови, читання».(Сертифікат В-

351-35700, 2020 р.); 

- «Мотивація до навчання під час 

карантину»(Сертифікат В-342-35700, 2020р.); 

- «Використання онлайн-тестів у роботі з 

батьками»(Сертифікат В-265-35700,2020 р.) ; 

http://naurok.com.ua/webinar/link/368
http://naurok.com.ua/webinar/link/216
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Стеценко О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

- «Технології дистанційного навчання в 

початковій школі: рекомендації   для профі і 

не тільки».(Свідоцтво№В247-35700, 

24.03.2020); 

- «Корекційні методики роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами».(Сертифікат В342-35700,2020); 

- «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час 

карантину»(Свідоцтво КС325590, 

23.03.2020); 

- «Модель учнівського самоврядування, для 

дітей молодшого шкільного 

віку».(Сертифікат FT131275, 16.04.2020р 

- «Використання онлайн-тестів для організації 

дистанційного навчання в умовах карантину» 

(Сертифікат XV667286? 30.03.2020). 

- «Критичне мислення для вчителів через 

досвід»(Свідоцтво №В 31- 35700, 

01.08.2020). 

9 Анцибор О.В. вчитель 

початкових 

класів 

«Модель змішаного навчання «ротація за 

станціями»: досвід упровадження в початковій 

школі». 

 «Майстер-клас зі створення лепбуку. Від ідеї до 

реалізації». 

«Про мотивацію: як максимально задіяти 

мотиваційні резерви молодших школярів?». 

«Електронні «Мої класи» як сучасна альтернатива 

якісному оцінюванню у дистанційному та 

змішаному навчанні». 

«Інтегрований курс «Я досліджую світ»: практичні 

методи, прийоми та форми роботи». 

«Хочу провести ідеальний урок або як інтегрувати 

інноваційні методики викладання в освітній 

процесс»  

«Квест-технологія в сучасній школі та перехід в 

онлайн». 

 «Ігри з лабіринтами як ефективний засіб розвитку 

просторового мислення дошкільнят та молодших 

школярів». 

10 Скляр Є.І. вихователь «Формування пізнавальної активності шляхом 

розвитку дотикового сприймання у дітей із 

порушеннями зору в початкових класах» за 

напрямом «Інклюзивна освіта»  освітній проект «На 

Урок» (2 години, 0,06 кредиту ЄКТС) 

Вчимося дружити. Практичні підходи»  платформа 

«Всеосвіта» (2 години) 

11 Ковальова А.Ю. вчитель 

початкових 

класів 

«Новий формат зустрічей з батьками як інструмент 

ефективної співпраці» (тривалість 2 години / 0,06 

кредиту ЄКТС) https://vseosvita.ua/webinar/novij-

format-zustricej-z-batkami-ak-instrument-efektivnoi-

spivpraci-331.html 

12 Гачкова Ю.В. вчителі «Традиції та інновації у формуванні інформативної 
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Стеценко О.О. 

початкових 

класів 

компетентності на уроках «Я досліджую світ». 

(Видавництво Генеза. 11.11.2020 рік 

«Дистанційне навчання на уроках «Я досліджую 

світ»: методи організації при проведенні 

спостережень, дослідів, експериментів в умовах 

карантину» (Видавництво Генеза. 18.01.2021 рік 

13 Стеценко О.О. вчитель 

початкових 

класів 

«Використання сервісу ZOOM для проведення 

дистанційних занять» 

 

«Створення онлайнового освітнього середовища під 

час карантинних заходів» 

 

Педагоги шкільного відділення закінчили курси за 2020-2021 н. р. 

 

№ 

з/п 

Тема курсів ПІП учителя Посада 

1 «Формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку» в обсязі 30 

годин. 

Юр’єва Л.В., 

педагоги закладу 

директор 

 

2 Онлайн-курс: «Про дистанційний та змішаний 

формат навчання» для педагогів та керівників 

шкіл, розрахований на 50 годин, (сертифікат 

додається). (Курс розроблений студією онлайн-

освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і 

науки України). 

 

Литнянчина Л.В. 

Штирхунова І.В. 

Стеценко О.О. 

Анцибор О.В. 

Макаренко А.В. 

Гачкова Ю.В. 

 

вчитель 

фізкультури 

вчителі 

початкових 

класів 

3 Онлай-курси УДСЯО у Сумській області. Освітні 

студії. 

 

Штирхунова І.В. 

Стеценко О.О. 

Успенська Л.І. 

вчителі 

початкових 

класів 

4 «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) 

в закладах освіти» через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus. Кількість 

годин – 80 (2,6 ЄКТС), форма навчання – 

дистанційна (сертифікат додається). 

Штирхунова І.В. 

Стеценко О.О. 

Гончаренко О.М. 

 

вчителі 

початкових 

класів 

 

вихователь 

5 СОІППО «Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної культури ув умовах 

нової української школи». №ПК0213977114208-20 

від 11.12.2020 р. (30 год) 

Успенська Л.І. вчитель 

ритміки 

6 Базовий курс із цифрової грамотності (початковий 

рівень) для державних службовців «Цифрова 

грамотність державних службовців 1.0. на базі 

інструментів Google» через Національну онлайн-

платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова 

освіта. (0,1 кредит ЄКТС) 

 

«Інтерактивне навчання» на Національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності Дія. 

Скляр Є.І. 

Сокол С.А. 

 

 

 

 

 

Скляр Є.І. 

Таранушенко І.М. 

вихователь 

7 Курси підвищення кваліфікації СОІППО 

Свідоцтво ПК 02139771  17341-20, видане 

21.10.2020 

156 годин  

Таранушенко І.М. вчитель 

початкових 

класів 

8 Курси підвищення кваліфікації за дистанційною 

формою навчання. (вересень-грудень 2020р., 

Гачкова Ю.В. вчитель 

початкових 
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СОІППО) класів 

9 СОІППО «Вихователь групи продовженого дня» 

Серія ПК №02139771-18278-20 від 16.12.20 (156 

год, 5,2 кр.  ECTS)  

Носова Л.С. вихователь 

10 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Стеценко О.О. 

Ковальова А.Ю. 

Дорош Н.М. 

вчителі 

початкових 

класів 

 

Матеріали вчителів, які розміщені на шпальтах таких видань: 

 

№ 

з/п 

ПІП учителя Посада Назва статті, методичної розробки 

1. Литнянчина Л.В., вчитель 

фізкультури 

Методична розробка: план роботи вчителя 

фізичної культури та ЛФК під час осінніх 

канікул. Свідоцтво JY514410. Веб-адреса 

публікації: 

https:// vseosvita.ua/library/plan-roboti-

vcitela-fizicnoi-kulturi-ta-lfk-pid-cas-osinnih-

kanikul-369433.html 

2. Юр’єва Л.В. 

Литнянчина Л.В., 

директор 

вчитель 

фізкультури 

Збірник «Корекційно-реабілітаційна 

діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі : 

матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції (25 

листопада 2020 року, м. Суми). – Суми : 

Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2020. – 346 с. Стаття: ВПЛИВ 

РУХОВОЇГРИ НА ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ (с. 102). 

3. Литнянчина Л.В., вчитель 

фізкультури 

Методична розробка: план-конспект уроку 

з фізичної культури під час дистанційного 

навчання. Свідоцтво ES032156. Веб-адреса 

публікації: 

https:// vseosvita.ua/library/plan-konspekt-

uroku-z-fizicnoi-kulturi-ta-pid-cas-

distancijnogo-navcanna-403832.html- 

4. Литнянчина Л.В., вчитель 

фізкультури 

Методична розробка: конспект уроку з 

фізичної культури під час дистанційного 

навчання. Свідоцтво  

Свідоцтво СР472674. Веб-адреса 

публікації: 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-

fizicnoi-kulturi-pid-cas-distancijnogo-

navcanna-406784.html- 

5. Штирхунова І.В. вчитель 

початкових 

класів 

Стаття: «Застування арт педагогіки в 

педагогіки і логопедичній роботі з 

розвитку зв’язного мовлення у дітей 

молодшого шкільного  віку»;на сайті 

VSEOSVITA. ua.(сертифікат 

US865263,29.10.2020 р.) 

 

«Знайомимось з математичними виразами: 

добуток і частка» відео урок з математики 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-fizicnoi-kulturi-pid-cas-distancijnogo-navcanna-406784.html-
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-fizicnoi-kulturi-pid-cas-distancijnogo-navcanna-406784.html-
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-fizicnoi-kulturi-pid-cas-distancijnogo-navcanna-406784.html-
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для 2 класу; на сайті 

VSEOSVITA.ua.;(сертифікат 

UD575867,31.03.2020 р.) 

 

«Конспект уроку з читання 2 клас 

«Марійка Підгірянка «Ліс»; на сайті 

VSEOSVITA. ua. свідоцтво BU 620407, 

29.10.2020 р.) 

 

Стаття: « Теоритичні засади щодо 

застування Арт-терапії в корекційній 

роботі із дітьми молодшого шкільного віку 

із заїканням»; на сайті VSEOSVITA. 

ua.(сертифікат IW089843,29.10.2020 р.) 

 

 Методична розробка «Діагностична 

роботаматематики2клас»; 

(свідоцтвоYZ495663, 30.10.2020 р.) 

на сайті VSEOSVITA. ua. 

 

«Ігри та вправи на розвиток уваги»;  

на сайті VSEOSVITA. ua. 

(свідоцтво ZR380843,29.10.2020 р.) 

6. Анцибор О.В. вчитель 

початкових 

класів 

Урок «Мовний експрес. Повторен- ня 

вивченого про іменник» 

Сайт  naurok.com.ua 

Web-адреса публікації: 

https://naurok.com.ua/publ/202079 

Урок «Узагальнення знань з теми 

«Дієслово» 

Сайт  naurok.com.ua 

Web-адреса публікації: 

https://naurok.com.ua/publ/202052 

Урок соціально-побутового орієнтування 

«Правила особистоі гігієни» 

Сайт  naurok.com.ua 

Web-адреса публікації: 

https://naurok.com.ua/publ/202074 

 

7. Макаренко А.В. вчитель 

початкових 

класів 

Презентація до уроку з соціально-

побутового орієнтування 

Правила переходу вулиці за наявності 

світлофора та без нього для учнів 2 класу 

спеціальної школи. 

 

Конспект уроку з соціально-побутового 

орієнтування "Перехід вулиці за наявності 

світлофора" для учнів 2 класу спеціальної 

школи. 

 

Презентація "Види транспорту" до уроку 

соціально-побутового орієнтування для 

учнів 2 класу спеціальної школи. 

https://naurok.com.ua/publ/202079
https://naurok.com.ua/publ/202052
https://naurok.com.ua/publ/202074
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Конспект уроку з соціально-побутового 

орієнтування "Види транспорту" для учнів 

2 класу спеціальної школи  

vseosvita.ua 

8. Кравченко Т.В. вчитель 

початкових 

класів 

https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-

dihalna-sistema-184215.html 

Авторський матеріал з природознавства 

«Дихальна система.» 

https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-

dihalna-sistema-184215.html 

Розробка. Урок – квест «Дружба – міцна 

сила.» 

https://naurok.com.ua/aktivizaciya-

piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-

klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-

shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-

pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-

metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html 

Стаття «Актуалізація пізнавальної 

діяльності учнів початкових класів на 

уроках курсу «Я у світі» шляхом 

застосування сучасних педагогічних 

технологій.» 

9. Таранушенко І.М. вчитель 

початкових 

класів 

Авторський матеріал. 

Математика 1 клас НУШ. 

«Додавання і віднімання в межах 10» 

Соціально-побутове орієнтування 

«Особиста гігієна. Догляд за волоссям» 

Календарне планування І семестр 

«Корекція розвитку» 

Сайт naurok.com.ua 

10. Гачкова Ю.В. вчитель 

початкових 

класів 

Стаття. Розвиток  творчих здібностей учнів 

початкових класів засобами критичного 

мислення. Збірник наукових статей. 

Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка. Том 2 (м. Суми, 10 грудня, 

2020 року). 

 

Педагоги ділилися власним досвідом роботи на методичних об’єднаннях, педрадах, 

семінарах-практикумах, друкуються у фахових журналах. 

Методична та теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного 

педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та 

професійної майстерності кожного педагога. 

Для ефективного розв’язання проблем навчання й виховання дітей вихователі 

перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні 

перспективні методики. 

У групах дошкільного підрозділу  навчально-пізнавальна діяльність організовувалась 

за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Вихователі 

заохочували дошкільнят до творчості, критичного мислення, винахідливості, оцінювали 

конкретні досягнення дітей, незалежно від рівня  фізичного та соціального стану, 

інтелектуального розвитку. 

https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-dihalna-sistema-184215.html
https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-dihalna-sistema-184215.html
https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-dihalna-sistema-184215.html
https://naurok.com.ua/prirodoznavstvo-dihalna-sistema-184215.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-pochatkovih-klasiv-na-urokah-predmeta-ya-u-sviti-shlyahom-zastosuvannya-suchasnih-pedagogichnih-tehnologiy-praktichnih-metodiv-ta-priyomiv-na-184208.html
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Моніторинг рівня засвоєння програми дітьми дошкільного віку є головним 

показником роботи вихователя та колективу загалом. За результатами діагностики засвоєння 

програми, яка відбулася у січні 2021 року, зроблено висновки щодо загальної компетентності 

дошкільників. 

 

 

Моніторинг рівня компетентності дітей раннього віку 

 

 

 
 

 

 

Моніторинг рівня компетентності дітей молодшого дошкільного віку 
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Моніторинг рівня компетентності дітей середнього дошкільного віку 

 

 

 
 

 

 

 

Моніторинг рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку 

 

 

 
 

 

Дані, наведені у діаграмах, свідчать про те, що протягом навчального року загальний 

рівень компетентності дітей раннього та дошкільного віку постійно зростав та на середину 

навчального року спостерігалися більш високі результати, що відображаються у значному 

збільшенні відсотка дітей, які мають високий рівень компетентності. 

Проте, моніторинг розвитку дітей виявив певні недоліки, а саме:  

0 5 10 15 20 
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на кінець навчального року 

низький 

середній 
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високий  
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на початок навчального року 

на середину  навчального року 

низький 

середній 

достатній 

високий  
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- у зв'язку з зоровими порушеннями, у дітей старшого дошкільного віку на недостатньому 

рівні розвинені навички орієнтування в мікропросторі; 

- залишається проблема соціальної адаптації дітей з порушеннями зору; 

Значна увага в роботі ССПШ №31 приділялася питанню наступності між дошкільною 

та шкільною початковою освітою. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до 

навчання у школі, вихователі знайомили дітей середніх і старших груп з правилами 

поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди, ходили на екскурсії 

до шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу. Випускники  дошкільного 

підрозділу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так 

і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок).  

Моніторинг стану готовності випускників дошкільного підрозділу до шкільного 

навчання виявив, що у більшості з них на достатньому рівні розвинуті психічні, пізнавальні 

процеси, сформована мотивація до шкільного навчання. Завдяки  професійній майстерності 

педагогів, розумінню специфіки роботи з дітьми, що мають порушення зору, маємо наступні 

результати: 

 

Готовність дітей до навчання в школі 
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дітей до навчання в школі 
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На шкільному етапі навчання забезпечувався подальший розвиток дитини з 

порушеннями зору як особистості, розкриття її здібностей, обдарувань, збагачення 

інтелектуального потенціалу, загальноосвітньої трудової підготовки, підготовки до 

самостійного життя та інтеграції у середовище здорових однолітків. 

Освітня програма початкової школи розроблена з урахуванням основних вимог статті 

53 Конституції України, на виконання законів України  «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу президента України № 

195/2020 від 25.05.2020 року «Про Національну стратегию розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища  у новій українській школі»,  Концепції  Нової української школи, 

(схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період  до 2029 року»), Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 

21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 

21 серпня 2013 року, № 607, постанови Кабінету міністрів України № 221 від 06.03.2019 року 

«Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-

реабілітаційний центр», наказів Міністерства освіти і науки України № 693 від 25.06.2018 

року «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», № 814 від 

26.07.2018 року «Про затвердження Типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами», № 917 від 16.08.2018 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства 

http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
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освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 року, від 07.12.2018 року № 1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року № 8/32979,№ 128 від 20 лютого 2002 року 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-

садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-

реабілітаційних центрів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 20.02.2013 № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. № 

410/22942, листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09. 2019 «Про 

застосування державної мови в освітньому процесі», № 1/9-190 від 02.04 2018 «Щодо 

скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» Статуту спеціальної початкової 

школи. 

Освітня програма затверджена на засіданні педагогічної ради від 29.08.2020 року, 

протокол № 6. 

 Корекційно-розвиткові заняття реалізуються навчальними предметами: «Лікувальна 

фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», 

«Корекція вад розвитку». 

Відповідно до нормативних документів оцінювання учнів 1-3-х класів проводилось 

вербально. Учні 4 класів оцінювались за дванадцяти бальною системою впродовж 

навчального року.  

За результатами річного  оцінювання учні 4 класів мають наступні  результати: 

 

Клас Кількість  

учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

% 

якості 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

учнів % учнів % учнів % учнів % 

4-А 11 1 9 7 64 73 3 27 0 0 

4-Б 13 2 15 8 62 77 3 23 0 0 

Всього 24 3 12 15 63 75 6 25 0 0 

 

Навчаються на високому рівні:  учні 4-А клас -  Гузь Фаддєй,  

учні 4-Б класу: Малус Вероніка, Сисоєва Вероніка. За високі  досягнення у навчанні вони 

нагороджені Похвальними листами МОН України  

 

Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 
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Рівень навчальних досягнень  

% 

якості 

знань 

високий достатній середній початковий 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

2018-2019 59 11 19 30 51 18 30 - - 70 

2019-2020 52 10 20 42 58 10 22 - - 78 

2020-2021 24 3 12 15 63 6 25 0 0 75 

 

Порівнюючи результати навчальних досягнень з попередніми роками, можна зробити 

висновок, що якість знань учнів у поточному навчальному році знизилась на 3%. Оцінки 

виставлені вчителями об’єктивні. Це свідчить про копітку працю класоводів, застосування 
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ними оптимальних форм та методів організації навчальної діяльності учнів, у тому числі під 

час дистанційного навчання. 

За рахунок годин варіативної складової навчального плану  збільшено кількість годин 

на вивчення української  та  англійської мови. Одна учениця 2-Б класу отримувала 

педагогічний патронаж. 

З метою виявлення рівня готовності учнів 4-хкласів до  

навчання в основній школі практичним психологом Тимченко К.В. булообстежено24 учнів.  

Під час обстеження використовувались: 

1.Проективна методика діагностики мотивації навчання молодших школярів, їх 

відношення до школи (малюнки «Про найцікавіше», «В школі»). 

2. Анкета самооцінки. 

3. Соціометрія. 

4. Тест «Знаходження закономірностей». 

5. Тест «Логічні задачі». 

6. Словниковий тест. 

Окрім зазначених методик були відвідані уроки в 4-х класах (українська мова, 

читання, математика, образотворче мистецтво). Проводились спостереження за учнями в 

різних видах діяльності, в позаурочний час. Методом спостереження розглядались питання 

про психолого-педагогічний клімат, який сформувався в класі на момент обстеження.   

Результати обстеження виявили: що 100 % учнів 4-х класів готові до переходу в 

середню школу.  

З метою реалізації завдання розвитку комунікативних здібностей учнів та успішної 

соціалізації дітей з порушеннями зору,  у шкільному підрозділі було проведено предметні 

тижні: фізичної культури та спорту, математики, української писемності та мови, англійської 

мови, основ здоров’я, природознавства та громадянської освіти, міський тиждень початкової 

школи. 

Значну увагу педагоги закладу приділяли роботі з обдарованими дітьми. У 2020-2021 

році продовжено роботу з виявлення здібностей та розвитку творчого потенціалу 

обдарованих молодших школярів і дошкільників. 

З цією метою в ССПШ № 31 СМР проведено роботу оцінки соціального розвитку 

дитини, творчих здібностей, інтелекту. Під час діагностування практичним психологом 

використовувалися різні  методи, що доповнювалися відомостями батьків, даними 

спостережень за дитиною. 

Робота педагогічного колективу була організована за такими напрямками діяльності:  

- пошук здібних, обдарованих учнів, їх підтримка;  

- навчання й виховання здібних та обдарованих дошкільників та  учнів на основі 

активізації навчально-пізнавальної діяльності;  

- створення необхідної навчально-матеріальної, техніко-технологічної бази.  

Питання організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших 

напрямків роботи розглядалися на педагогічних годинах, засіданнях шкільних методичних 

об'єднань вчителів, нарадах при директорові. Традиційними стали організація та проведення 

творчих звітів гуртків і студій.  

Педагоги дошкільного підрозділу також активну участь приймали у методичних 

міських, обласних та всеукраїнських  заходах: 

1. Басанець Т.Ф. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Впровадження ризик-орієнтованого підходу». 30.09.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

https://www.soippo.edu.ua/
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обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https://meet.google.com 

Онлайн-конференція: «Основні напрямки діяльності центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Сумської міської ради». 14.01.2021р. 

- https: // naseminar.com.ua 

«Зимові ризики для здоров’я: вчимося надавати домедичну допомогу». 31.01.2021 

- https://us02web.zoom.us 

Семінар «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини 

дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» - 12.02.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://sites.google.com 

онлайн-засідання професійних спільнот педагогічних працівників молодшого дошкільного 

віку на тему: «Перші кроки упровадження освітньої програми розвитку «Впевнений старт» у 

закладах дошкільної освіти». 30.03.2021р. 

- https: // naseminar.com.ua 

«Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2021». 07.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

2.Варава О.М. 

Вебінари, семінари: 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

3. Василенко Т. О. 

Вебінари, семінари: 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2021». 07.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

- https://naurok.com.ua 

«Сучасні техніки та вправи для професійного розвитку логопедів і корекційних педагогів» 

11.05.2021 

4. Гарбуз В.В. 

Участь у конференції. 

Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Формування особистості: виклики часу і нові 

контексти розвитку» 30-31 жовтня 2020 року. 

Вебінари, семінари: 

- https://vseosvita.ua 

«Організація прогулянок у ЗДО. Поради вихователю» 04.11.2020. 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії».07.04.2021 

https://meet.google.com/wsj-mexv-ujy
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://naurok.com.ua/
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
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- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

5. Гузь І.Б. 

Участь у конференціях. 

- VI Міжнародна науково-практична  онлайн-конфенція  «Корекційно-  

реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (м. Суми) 

25 листопада 2020 року. 

- Всеукраїнська науково-практична лайн-конференція «Освітній практикум: 

безбарʼєрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами». 10.04.202. 

https://vseosvita.ua 

- VIII Міжнародної науково-практична онлайн-конференція «Корекційна та інклюзивна 

освіта очима молодих науковців». 19.05.2021. 

Курс:https://courses.prometheus.org.ua 

«Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень» 03.05.2021 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

-   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LegoEducation» 25.11.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https://vseosvita.ua 

«Освітній практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми 

потребами» 10.04.2021. 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

6. Горох Н.К. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2021». 07.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

Методична розробка. 

Посібник «Тифлопедагогічне обстеження дітей дошкільного віку з порушеннями зору», 

«Альбом зразків стимульного матеріалу для тифлопедагогічного обстеження дітей 

дошкільного віку з порушеннями зору» 2020 рік. 

7. Дмитренко М.О. 

https://vseosvita.ua/
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://www.soippo.edu.ua/
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
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Участь у форумі, конференції 

- ІІ Всеукраїнський науково – практичний форум «Соціально – психологічні аспекти 

розвитку особистісно – професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін». 

07 -12.12.2020 

- https://vseosvita.ua 

Онлайн-конференція «Особливості організації статевого виховання в українських закладах 

освіти в умовах сьогодення» - 13.05.2021 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу в дитсадку». 24.09.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Психологічна діагностика дітей у дошкільному закладі». 10.12.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

8. Довженко Л.М. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу в дитсадку». 24.09.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

-   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LegoEducation» 25.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і визначити її готовність до школи». 22.04.2021 

https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://www.soippo.edu.ua/
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://www.soippo.edu.ua/
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
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- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

9. Ільєнко В.І. 

Вебінари, семінари: 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https://sites.google.com 

онлайн-засідання професійних спільнот педагогічних працівників молодшого дошкільного 

віку на тему: «Перші кроки упровадження освітньої програми розвитку «Впевнений старт» у 

закладах дошкільної освіти». 30.03.2021р. 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

10. Забєліна В.Г. 

Вебінари, семінари: 

-  https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

-   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LegoEducation» 25.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

11. Копиця Н.В. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

- https://naurok.com.ua 

«Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи». 08.05.2021 

12. Красько Т.М. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу в дитсадку». 24.09.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

- https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

https://www.soippo.edu.ua/
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
https://naurok.com.ua/
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://www.soippo.edu.ua/
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обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і визначити її готовність до школи». 22.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

13. Крючко О.С. 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Організація освітньої роботи в розвивальному середовищі дитячого садка». 07.10.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти» 20.01.2021. 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2021». 21.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

- https://naurok.com.ua 

«Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи». 07.05.2021 

- https://vseosvita.ua 

«Ігри та вправи на розвиток мовлення дошкільників з особливими освітніми потребами»  

12.05.2021 

14. Ланіна В.В. 

Участь у форумі. 

ІІ Всеукраїнський науково – практичний форум «Соціально – психологічні аспекти розвитку 

особистісно – професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін». 07 -

12.12.2020 

Вебінари, семінари: 

- https: // naseminar.com.ua 

«Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу в дитсадку». 24.09.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Психологічна діагностика дітей у дошкільному закладі». 10.12.2020 

- https://us02web.zoom.us 

Семінар «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини 

дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» - 12.02.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і визначити її готовність до школи». 22.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізаціїосвітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

15. Лисянська Т.В. 

https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
https://naurok.com.ua/
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Вебінари, семінари: 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Як підготувати дітей до школи - весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LegoEducation» 04.11.2020 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти» 24.01.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2021». 21.04.2021 

- https: // naseminar.com.ua 

«Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і визначити її готовність до школи». 22.04.2021 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

16. Остапенко Н.А. 

Вебінари, семінари: 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

17. Пахненко В.М. 

Вебінари, семінари: 

- https://www.soippo.edu.ua 

обласний онлайн – семінар «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєдіяльності компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою  

«Впевнений старт». 24.11.2020 

- https://meet.google.com/ake-uidx-xvr 

онлайн-засіданнях професійної спільноти вихователів середнього та старшого дошкільного 

віку закладів дошкільної освіти і навчально – виховних комплексів міста. Бенефіс ідей 

«Педагогіка гри на свіжому повітрі. Безконтактні форми взаємодії». 07.04.2021 

18. Поваляшко Н.А. 

Вебінари, семінари: 

     -   https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6 

«Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LegoEducation» 25.11.2020 

- https: // naseminar.com.ua 

«Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». 10.03.2021 

- https://sites.google.com 

онлайн-засідання професійних спільнот педагогічних працівників молодшого дошкільного 

віку на тему: «Перші кроки упровадження освітньої програми розвитку «Впевнений старт» у 

закладах дошкільної освіти». 30.03.2021р. 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

19. Супрунова Ю.М. 

Вебінари, семінари: 

https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
https://www.soippo.edu.ua/
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
https://www.soippo.edu.ua/
https://meet.google.com/ake-uidx-xvr
https://forms.gle/pC1QoHvsEayEUAYs6
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- https://sites.google.com 

онлайн-засідання професійних спільнот педагогічних працівників молодшого дошкільного 

віку на тему: «Перші кроки упровадження освітньої програми розвитку «Впевнений старт» у 

закладах дошкільної освіти». 30.03.2021р. 

- https://youtu.be/ulfLMwRHs40 

обласний онлайн-семінар  «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти».23.04.2021 

Участь у міських, Всеукраїнських конкурсах: 

1. Гузь І.Б. 
Конкурс «Універсальний дидактичний посібник» від журналу «Дошкільне виховання» 2021. 

2. Дмитренко М.О. 

ІХ Всеукраїнський конкурс  «Творчий вчитель – обдарований учень».  24.03.2021 

3.Горох Н.К. 

Карпець С.П. 

І місце у І (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів 

закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» 

4. Поваляшко Н.А. 

ІІ місце у І (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів 

закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» 

Найважливіші творчі досягнення здобувачів освіти 

Сумської спеціальної початкової школи № 31  

Сумської міської ради  

за 2020- 2021 навчальний рік: 

1.Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс мистецтв «Країна зірок!»( 

Київ. Онлайн конкурс)- Вокальний колектив «Дзвіночки»:Палига Валерія (1-А 

клас),Бережна  Софія (3-А клас),Кузнецова Софія (3-А клас),Чалий Макар (2-А 

клас),Субботін Назар (3-Б клас),Малус Вероніка (4-Б клас),Гаврильченко Поліна(4-Б клас,) 

Білолюбський Тимофій(4-клас), Боваревич Микола (4-А клас)- І місце(керівник- Чала 

Людмила Валентинівна). 

2. Міжнародний конкурс мистецтв «STARWAY»( Київ.Онлайн конкурс)- Вокальний 

колектив «Дзвіночки»:Палига Валерія (1-А клас),Бережна  Софія (3-А клас),Кузнецова 

Софія (3-А клас),Субботін Назар (3-Б клас),Малус Вероніка (4-Б клас), Чалий Макар (2-А 

клас),Гаврильченко Поліна (4-Б клас),Білолюбський Тимофій(4-клас),Боваревич Микола (4-

А клас)- І місце(керівник- Чала Людмила Валентинівна). 

3. Міжрегіональний багатожанровий фестиваль-конкурс «Різдвяне сяйво»- Вокальний 

колектив «Дзвіночки»:Палига Валерія (1-А клас),Бережна  Софія (3-А клас),Кузнецова 

Софія (3-А клас),Чалий Макар (2-А клас),Субботін Назар (3-Б клас),Малус Вероніка (4-Б 

клас),Гаврильченко Поліна(4-Б клас,) Білолюбський Тимофій(4-клас), Боваревич Микола (4-

А клас)- І місце(керівник- Чала Людмила Валентинівна). 

4. І Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Світ Dreams», номінація 

«Вокальне мистецтво»(дистанційно): 

- Боваревич Микола (4-А клас)-I місце, 

Вокальний колектив «Дзвіночки»:Палига Валерія (1-А клас),Бережна  Софія (3-А 

клас),Кузнецова Софія (3-А клас),Чалий Макар (2-А клас),Субботін Назар (3-Б клас),Малус 

Вероніка (4-Б клас),Гаврильченко Поліна(4-Б клас,) Білолюбський Тимофій(4-клас), 

Боваревич Микола (4-А клас)- ІІ місце (керівник- Чала Людмила Валентинівна). 

5. Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Зимові забави»(дистанційно)- 

Вокальний колектив «Дзвіночки»:Палига Валерія (1-А клас),Бережна  Софія (3-А 

клас),Кузнецова Софія (3-А клас),Чалий Макар (2-А клас),Субботін Назар (3-Б клас),Малус 

Вероніка (4-Б клас),Гаврильченко Поліна(4-Б клас,) Білолюбський Тимофій(4-клас), 

Боваревич Микола (4-А клас)- І місце(керівник- Чала Людмила Валентинівна). 
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6. Міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Співуча 

веселка»(дистанційно)- Боваревич Микола (4-А клас)- ІІ місце(керівник- Чала Людмила 

Валентинівна). 

7. Міський етап Всеукраїнського конкурсу солістів-вокалістів(дистанційно)- Боваревич 

Микола (4-А клас)- ІІ місце (керівник- Чала Людмила Валентинівна). 

8. Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів у номінації 8-10 років(дистанційно)- 

Боваревич Микола (4-А клас)- ІІ місце (керівник- Чала Людмила Валентинівна). 

9. Міська виставка-конкурс новорічних композицій «Збережемо ялинки разом!»( 

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості  
учнівської молоді)-Дяденко Антон (1-В клас)-учасник (керівник- Яременко Юлія 

Олегівна). 

10. Обласний конкурс дитячих творчих робіт «Подарунок донору»( Комунальний заклад 

Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю)- Дяденко Антон (1-В клас),ГоруноваАріна (2-Б клас),Субботін Назар (3-Б клас)-

результати очікуються (керівники- Яременко Юлія Олегівна, Кононеко Олена Вікторівна). 

11. І етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-

прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще 

запобігти!»( Сумський міський відділ управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Сумській області)- ГузьФаддєй (4-А клас)-ІІ місце, Мороз 

Анна (3-Б клас)-лауреат (керівник Гончаренко Ольга Миколаївна) 

12. Всеукраїнський конкурс малюнків для дітей з обмеженими можливостями «Я 

дитина! Я малюю!»(Благодійний фонд «Допомога справою» за підтримки Запорізької 

художньої школи)-Рибіна Анна (1-В клас),Старкова Вероніка (2-А клас) - результати 

очікуються (керівники- Яременко Юлія Олегівна,Кононеко Олена Вікторівна). 

13. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»(дистанційно)- 2-А клас (5 учнів),2-Б 

клас (5 учнів),3-А клас (8 учнів),3-Б клас (13 учнів), 3-В клас (4 учні),3-Г клас (1 учень),4-Б 

клас (1 учень)-лауреати (керівник Ковальова Алла Юр’ївна) - 37 учнів. 

14. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»(дистанційно): 

Всеукраїнський етап, всього 23 учасники: 

- Відмінний результат – 5; 

- Добрий результат – 12; 

- Учасники – 6; 

Міжнародний етап, всього – 48 учасників; 

- Відмінний результат – 2; 

- Добрий результат – 1; 

- Учасники – 45. (керівник Таранушенко Ірина Миколаївна) – 

15. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» (весняний)- 3-Б клас (16 

учнів),3-В клас (6 учнів),4-А клас(3 учні),4-Б клас (3 учні)- результати очікуються(Брек 

Аліна Вікторівна). 

 З урахуванням запитів батьків організована гурткова робота, проведено соціальне 

замовлення (анкетування батьків). У шкільному підрозділі функціонує гурток хореографії, 

який затверджений педагогічною радою (протокол № 1 від 30.08.2019 р.). Гурток працює на 

безоплатній основі.  

Плідна співпраця музичного керівника, вчителя музики, керівників гуртків, вчителів 

початкових класів, вихователів, вихователів групи продовженого дня сприяла підвищенню 

результативності роботи з розвитку творчих здібностей, виховання впевненості у собі, 

самореалізації дітей з порушеннями зору, а також подальшому виявленню та розвитку 

обдарованих дітей. Проте, вищезазначене питання залишається актуальним і сьогодні. 

У закладі створено всі умови для розвитку та здобуття дошкільної й початкової освіти 

дітьми з особливими потребами. 

 Освітньо-виховний процес будувався на закономірностях розвитку особистості з 

урахуванням психофізичних особливостей дітей та стану  їх зору.       Педагогами 

реалізовувався особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця й учня, розроблялися 
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та варіювалися різні типи занять і уроків, які сприяли формуванню життєвої компетентності 

дошкільників, учнів, їх самореалізації та самовираженню. 

Вихователями виховних груп створені банки даних творчих досягнень учнів. 

Робота педагогічного колективу була організована за такими  напрямками діяльності:  

- пошук здібних, обдарованих здобувачів освіти, їх підтримка;  

- навчання й виховання здібних та обдарованих дошкільників та  учнів на основі 

активізації навчально-пізнавальної діяльності;  

- створення необхідної навчально-матеріальної, техніко-технологічної бази.  

Питання організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших 

напрямків роботи розглядалися на педагогічних годинах, міні-педраді шкільного підрозділу, 

засіданнях шкільних методичних об'єднань вчителів, нарадах при директорові, при 

заступнику директора. Традиційними стали організація та проведення творчих звітів гуртків 

і студій. 

З урахуванням запитів батьків у дошкільному підрозділі організована гурткова 

робота, проведено соціальне замовлення (анкетування батьків). У закладі функціонує 6 

гуртків різних напрямів. Перелік гуртків затверджено педагогічною радою (протокол № 1 від 

31.08.2017 р.). Гуртки працюють на безоплатній основі.  

Діти середньої, старшої  та підготовчої  груп відвідують гуртки різного спрямування. 

У закладі працюють гуртки художньо-естетичного напряму: ритмічно-хореографічний 

гурток  «Надія» (керівник   Варава О.М.), працює за програмою Шевчук А.С. «Дитяча 

хореографія». Відвідує гурток 60 ( 54%) дітей. Також у дошкільному підрозділі працюють 

гуртки: «Грайлики-читайлики» (навчання читанню за методикою М. Зайцева, керівник 

гуртка Довженко Л.М.), «У країні Шахів» ( навчання дітей з порушеннями зору грі в шахи, 

керівник гуртка Дмитренко М.О.), «Промінці економіки» (економічне виховання дітей з 

порушеннями зору, керівник гуртка Гарбуз В.В.). 

 Для організації гурткової роботи  в закладі створено банк даних дітей, що мають 

здібності, результати якого враховуються при формуванні гуртків. Практичним психологом 

були визначені орієнтовні ознаки різних видів здібностей у дітей, на основі якого дітям 

дошкільного віку було запропоновано відвідувати гуртки того чи іншого спрямування.  

У ССПШ №31 ведеться моніторинг охоплення  дітей гуртковою роботою. 

Положення про гурткову роботу навчального закладу схвалене педагогічною радою та 

затверджене наказом. Заняття проводяться двічі на тиждень у ІІ половину дня. 

Заняття гуртків проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях (музично-

спортивному залі, кімнатах, групах), забезпечені необхідним обладнанням і навчально-

наочними матеріалами. 

 

 

Гурток 

 

Секція, студія 

Організація додаткових освітніх 

послуг,( із них безкоштовних і 

платних) 

Хореографічні гурт- 

ки сучасних танців:    

- «Алазон» - 1 

- «9 кімнат» - 2 

- «Візаві» - 2 

- «Джерельце» - 1 

- «Радість» - 1 

- «Joy Danse family» 1 

 

 

 

Школи раннього 

розвитку дитини:  

- «Журавлик» - 1 

- «Кідіум» - 1 

Центри розвитку: 

-  «Малюк» - 5 

- «Смарт школа» - 1 

- «Кіндер - клуб» - 2 

- «Кузя» - 1 

- «Вундеркінд» - 1 

Центр по роботі з 

обдарованими дітьми 

«Світлячок» - 1 

Вокальний колектив 

- Ритмічно-хореографічний гурток  

«Надія» (керівник   Варава О.М.), 

програма Шевчук А.С. «Дитяча 

хореографія». 

- «Грайлики-читайлики» (навчання 

читанню за методикою М.Зайцева, 

керівник гуртка Довженко Л.М.) 

- «У країні Шахів» (навчання дітей з 

порушеннями зору грі в шахи, 

керівник гуртка Дмитренко М.О.), 

- «Промінці економіки» (економічне 

виховання дітей з порушеннями 

зору, керівник гуртка Гарбуз В.В.) 
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«Глорія» - 1 

Клуб карате «Прогрес» - 

2 

Футбольний клуб 

«Барса» - 3 

Спортивний клуб «B - 

TONE» - 1 

Із 144 учнів 1-4 класів охоплено гуртковою роботою 100% учнів. 

  У кожному класі працювали гуртки, які вели вихователі виховних груп. 

 Зокрема, у 2020-2021 навчальному році, вихователі виховних груп продовжують 

започатковану традицію, і реалізовують корекційну мету під час роботи із здобувачами 

освіти, які мають порушення зору, через призму гурткових занять у класах: 

  У кожному класі працювали класні гуртки, корекційно-розвиткового спрямування, які 

вели вихователі: 

- 1-А клас «Паперовий світ Орігамі» (керівник Бережна Н.В.); 

- 1-Б клас «Юний читайлик » (керівник Козлова Н.В.,); 

- 1-В клас «Фантазери» (керівник Яременко Ю.О.) 

- 2-А клас «Основи екологічних знань» (керівник Кононенко О.В.); 

- 2-Б клас «Паперопластика» (керівник Дегтяренко В.В.). 

- 3-А клас «Світлофорик» (керівник Сокол С.А.); 

- 3-Б клас «Чарівний олівець» (Скляр Є.І.); 

- 3-В клас «Віночок народознавства»; 

- 3-Г клас «У світі чарівної казки»; 

- 4-А клас «Рідна земля – Україна моя» (керівник Гончаренко О.М.); 

- 4- Б клас «Народознавчий калейдоскоп» (керівники Прядко В.Л.); 

Освітньо-виховний процес будувався на закономірностях розвитку особистості з 

урахуванням психофізичних особливостей дітей та стану  їх зору. Педагогами реалізовувався 

особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця й учня, розроблялися та варіювалися 

різні типи занять і уроків, які сприяли формуванню життєвої компетентності дошкільників, 

учнів, їх самореалізації та самовираженню. 

З метою реалізації системи принципів корекційно-реабілітаційної роботи, виправлення 

й відновлення порушених зорових функцій, виконання завдань спеціальної програми  

впродовж навчального року впроваджувалися інноваційні технології та новітні методики, а 

саме: «Ігровий стрейчинг» (програма фізичного розвитку і оздоровлення дітей), Н.Букатова 

«Соціально-ігровий стиль роботи», В.Ковальова «Ігри для тренування зорових функцій», 

В.Едігея «Розвиваюче навчання», М.Єфіменко «Театр фізичного виховання», М.Монтессорі 

(елементи технології саморозвитку), М.Зайцева «Прискореного навчання читання», А. 

Бернадської, О. Громової, Н. Кирюхіної  «Оцінка стану адаптації дітей раннього віку», метод   

ТРВЗ, розвиваючі та рекреаційні ігри, музико-, арт-терапія, сендплей, Beby-Doll тощо. 

У тісній співпраці вчителів, вихователів виховних груп та вихователів дошкільного 

підрозділу проводилася робота з питань реалізації принципу наступності між дошкільною та 

шкільною освітою шляхом взаємовідвідувань уроків, занять, режимних моментів, 

проведення спільних виховних заходів, батьківських зборів. 

Така робота сприяла зближенню умов виховання й навчання дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, підвищенню ефективності зазначених процесів, забезпеченню 

дотримання єдиних педагогічних вимог до дошкільників та молодших школярів.  

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Листа МОН від 

02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних 

навчальних закладах», чинних програм розвитку та виховання дітей, у ССПШ №31 СМР 

створені всі умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та медичного 

обслуговування. 
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Фізичне виховання є одним із основних шляхів корекції вторинних порушень дітей з 

порушеннями зору, вихованні їх рухової грамотності, вольових якостей, сприяє соціальній 

інтеграції в середовище здорових однолітків. 

Правильно організована фізкультурно-оздоровча робота в комплексі – це одна  з 

головних  і дієвих засобів профілактики різних хвороб і порушень. Вона проводиться на 

основі моделі взаємодії багатьох спеціалістів, що реалізують медико-педагогічний супровід 

дітей та учнів з порушеннями зору, який передбачає комплексний підхід до фізичного 

розвитку, оздоровлення й здійснення індивідуально-диференційованого підходу до їх 

фізичного виховання та розвитку. 

Усі дошкільники та учні за медичними висновками відносяться до спеціальної 

фізкультурної групи. 

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку в закладі створені відповідні 

умови: функціонують спортивна зала (суміщена з музичною) та спортивний майданчик з 

необхідним обладнанням, спортивні осередки й куточки в групах. Провідне місце в нашому 

закладі займають  організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності 

дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів. Фізкультурно-оздоровчі 

форми з дітьми включають: 

 заняття з фізкультури в усіх вікових групах; 

 вправи на свіжому повітрі; 

 рекреаційні ігри; 

 рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи; 

 різні види гімнастики; 

 фізхвилинки, фізпаузи. 

Заняття, як основна форма фізичного виховання у дошкільному підрозділі  

проводяться за методикою Е. Вільчковського з урахуванням зорових діагнозів.  

Протягом тижня два заняття проводяться в спортзалі і два – на свіжому повітрі. 

Наявна система у плануванні фронтальних та індивідуальних занять. Структура занять, 

дозування рухів і вправ відповідають методичним вимогам та вимогам спеціальної 

дидактики. Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі дошкільного 

закладу. В кожній віковій групі щодня проводиться ранкова гімнастика. Широко 

використовуються вправи з різними предметами та з різних вихідних положень. Після 

денного сну проводяться комплекси гігієнічної гімнастики, до складу якої входять 

розвиваючі вправи, вправи для профілактики плоскостопості та порушень постави. Щоденно 

в кожній групі планують рухливі ігри. Для врахування зорових діагнозів, базових рухів в 

іграх, впливу на різні групи м’язів, пори року та місця в режимі дня вихователі користуються 

циклограмами використання рухливих ігор. Щомісяця в закладі проводяться Дні здоров’я. 

Належна увага приділяється підготовці та проведенню спортивних свят та розваг: «Народні 

рухливі ігри», «Хто в грі грає-той хвороб не знає», «Завітав зимовий колобок в гості до 

діток», «В гостях у м’яча» тощо. 

Методичний кабінет спеціальної школи містить достатню кількість методичної 

літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Посібники Е.С. 

Вільчковського, А.В. Кенемана, Д.В. Хухлаєвої, Т.І. Дмитренко, Т.І. Осокіної, В.Г. Фролова 

та інших авторів протягом багатьох років допомагають у вирішенні завдань фізичного 

виховання та оздоровлення дітей. 

Враховуючи актуальність проблеми, фізкерівник, вихователі постійно працюють над 

формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового 

способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб уміння і навички 

прийшли у  звичайні, необхідні потреби. При цьому впроваджують у практику своєї роботи 

інноваційні технології: 

 дихальну гімнастику за Бутейко, Стрельніковою; 

 гімнастика для очей; 

 точковий масаж за Уманською; 

 релаксаційні вправи; 
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 елементи хатха-йоги; 

 дитячу йогу; 

 пальчикову гімнастику. 

Для збереження та зміцнення психічного здоров’я впроваджують: 

 звукотерапію; 

 кольоротерапію; 

 релаксаційні вправи; 

 психогімнастику. 

  Інструктор з фізкультури спрямовує освітній процес на розвиток рухових, слухових, 

зорових функцій; розвиток окоміру, простежуючої функції ока, співдружніх рухів рук, очей, 

ніг, дистантногосприйняття, гостроти зору, фіксації зору, розвиток бінокулярного зору, 

стерео зору, формування, корекцію мікро та макроорієнтування у просторі, корекцію 

постави, стопи, дрібної мускулатури рук, підвищення рівня працездатності, розширення 

функціональних можливостей організму, корекцію особистості та  пробудження впевненості 

у собі. 

На заняттях з фізичної культури широко використовуються вправи з різними  

предметами (гімнастичні палиці, м’ячі великі, м’ячі маленькі та ін..) та з різними вихідними 

положеннями. Для фізичного розвитку використовується як стандартне так і нетрадиційне 

обладнання, що зацікавлює дітей до занять з фізичної культури, сприяє більш ефективному 

фізичному розвитку кожної дитини. 

Одним із важливих компонентів у формуванні фізично - досконалої особистості є 

режим дня. 

  Діти приходять до спеціальної школи хворобливими і тому постало питання 

поетапного загартування. Спочатку вводимо вихованців у режим саморегуляції – навчитись 

прислухатися до свого організму і  довіряти йому. А вже потім проходимо етапи 

загартування: 

 загартуванням повітрям; 

 ходіння по корекційним доріжкам; 

 загартування водою; 

 ходіння босоніж влітку; 

Усе це сприяє розвитку фізичного здоров’я дитини.  

Бесіди з дітьми щодо дотримання правил здоров’язбережувальної поведінки показали 

достатній рівень елементарної компетенції дітей з питань безпеки в різних життєвих 

ситуаціях. 

Валеологічне виховання дошкільників здійснюється інтегровано через усі види 

діяльності, використовуються проблемні запитання, логічні завдання, практичні вправи, які 

впливають на виховання турботливого ставлення до власного здоров’я та спонукають до 

ведення здорового способу життя. 

Згідно з наказом МОЗ України від 25.01.18 року №157 «Про внесення змін до деяких 

наказів МОЗ України» втратила чинність форма 026/О «Медична карта дитини» і тому, 

відповідно до наказу МОЗ України від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» з метою своєчасного виявлення, 

запобігання захворювань і порушень у фізичному розвитку дітей у закладі є оіфційними 

документами про стан здоров'я дітей дошкільного віку та учнів є довідки форми 086 1/0 та 

довідки форми 063 про профілактичні щеплення. 

У лікаря офтальмолога на обліку знаходяться всі діти навчально-виховного 

комплексу.  

Уроки фізичної культури проводяться за програмою рекомендованою Міністерством 

освіти і науки України «Програма для основної та спеціальної медичної групи 

загальноосвітніх навчальних закладів». Програму підготував  В.І. Майєр. Урок проходить 2 

рази на тиждень по 40 хвилин для здобувачів освіти 4-х класів. Для здобувачів освіти1-3-х 

класів уроки фізичної культури проводяться 3 рази на тиждень по 35(1 клас), 40 (2-3 класи) 
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хвилин за типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти: 1-2 класи 

– К.: ТД «Освіта. ЦЕНТР+», 2018. – 240 с. Укладач: О.Я. Савченко. 

Уроки фізичної культури проводяться, як у спортивній залі (під час уроків 

температура повітря в спортивній залі 15-17 градусів тепла), так і на вулиці. Але більшість 

уроків фізичної культури проводяться на відкритому повітрі за умови, якщо температура 

повітря не нижче -8°С (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил 

безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 року за 

№ 651/17946). 

В Сумській спеціальній початковій школі навчаються 145 здобувачів освіти (на 

01.09.2020 р.) Всі вони пройшли обов’язків медичний профілактичний огляд відповідно до 

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про 

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров’я, у яких визначені 

рівень фізичного розвитку і група до занять фізичною культурою. 

Всі здобувачі освіти стоять на «Д» обліку за зоровими діагнозами і віднесені за 

станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Звільнених від уроків фізичної культури не 

було. 

Згідно наказу МОЗ України та МОН України від 20.07.2009 № 518/674 

«Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», постійно здійснюється медико-педагогічний 

контроль на уроках фізичної культури згідно графіку затвердженим директором закладу. 

Під час проведення уроків фізичної культури всі здобувачі освіти користуються 

спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям. 

Тимчасово звільнені від уроку фізичної культури здобувачі освіти присутні на уроці. 

Вчитель фізичної культури має «Листок здоров’я», затверджений директором закладу. 

Кожного уроку вчитель проводить інструктаж з техніки безпеки. Має всю необхідну 

документацію щодо безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури. 

В спортивній залі знаходиться аптечка, для відкритих спортивних майданчиках – 

переносна аптечка з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладь відповідно 

наказу № 521, від 01.06.2010 року. В аптечці знаходиться адреса найближчого медичного 

закладу і номер телефону. 

У спортивній залі знаходиться графік провітрювання, кварцювання та вологого 

прибирання. Згідно графіку щодня проводиться вологе прибирання, кварцювання, 

провітрювання, а один раз на тиждень – генеральне прибирання з миттям підлог, стін і 

чищенням обладнання. 

Весь спортивний інвентар справний і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 

Здобувачі освіти знають і вміють правильно користуватися інвентарем, роздають та 

збирають його.І нвентар відповідає анатомічним особливостям здобувачів освіти. 

За 2020-2021 навчальний рік випадків травматизму на уроках фізичної культури, 

ритміки, ЛФК не було. 

На уроках фізичної культури та занять з лікувальної фізичної культури вчитель 

Литнянчина Л.В. продовжує багато часу приділяється корекційним іграм. Корекційні рухливі 

ігри та естафети застосовуються на різних етапах уроку. Більшість ігор проводяться із 

спеціальним корекційним, нестандартним інвентарем, а саме: «Парашут», «Світлофор», 

«Цеглинки», «Цукерка», «Тунель», «Шнурівка», гімнастичні стрічки, фішки. Окрім рухливих 

ігор проводяться на уроках і дидактичні. Також вчитель застосовує один із видів арт-терапії 

– кольоротерапію. Цей вид арт-терапії педагог використовує в рухливих іграх та естафетах: 

«Влучно в ціль», «Влуч в кеглю», «Збудуй фігуру», корекційні ігри з «парашутом», «Не 

зачепи», «Падаюча палиця», «Пролізь в обруч», «Світлофор», естафета з перешкодами тощо. 
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На уроках фізичної культури та занять з ЛФК обов’язково проводиться гімнастика для 

очей за технологією Базарного В.Ф., вправи для очей за порадою тифлопедагога закладу. 

Литнянчина Л.В. застосовує музикотерапію, проводить нестандартні та інтегровані уроки. 

Постійно виконуються вправи для формування правильної постави та корекції 

плоскостопості з використанням природних матеріалів. Багато часу педагог приділяє 

виконанню елементам дихальної гімнастики «хатха-йоги», яка заспокоює нервову систему 

здобувачів освіти, сприяє психологічному розвантаженню, налаштовує на роботу на уроці, 

занятті та виправляє у здобувачів освіти вторинні відхилення. 

В освітній процес вчитель фізичної культури та ЛФК Литнянчина Л.В. продовжує 

впроваджувати дихальні та голосові вправи «Баяніст», «Бджілка», «Крила», «Співак» тощо, 

які полегшують роботу серця, сприяють нормалізації нервової регуляції дихання. 

Інформаційно-комунікаційні технології у своїй роботі вміло застосовують вчителі 

фізичної культури, ЛФК, ритміки. Особливо актуальним ІКТ стало у нагоді під час 

забезпечення ефективного освітнього процесу в умовах карантину. Інформаційно-

комунікаційні технології зробили процес освіти найбільш ефективним та мотивувало 

здобувачів освіти до навчально-пізнавальної діяльності. Розміщували інформацію для 

здобувачів освіти та їх батьків на шкільному сайті, Google Classroom. Проводили уроки 

фізичної культури, заняття ЛФК, ритміки на платформі Zoom із здобувачами освіти та 

індивідуальні консультації для батьків здобувачів освіти в дистанційній формі. 

Вчителі створили ряд презентацій для уроків фізичної культури, занять з лікувальної 

фізичної культури, ритміки: «Правила поведінки та техніки безпеки на уроках фізичної 

культури», «Перша медична допомога», «Правильна постава» тощо.Застосовували у своїй 

роботі відеоролики з комплексами РГГ, «Гімнастика для зору», «Завершення уроку», «Прес», 

«Тренування зі скакалкою», «Йога»;ряд мультфільм про здоров’я; документальних фільмів 

«Олімпійський рух: історія та сьогодення», «Олімпійська історія Сумщини», «Олімпійська 

хода Голубничого». 

Упродовж 2020-2021 навчального року проведено наступну фізкультурно-оздоровчу 

роботу: у вересні вчитель фізичної культури Литнянчина Л.В., вчитель ритміки Успенська 

Л.І. та вчитель ЛФК Шостак В.І. підготували і провели тиждень фізичної культури, на якому 

кожного дня проводилися цікаві, пізнавальні та корисні заходи, виставки. А саме: кожного 

ранку проводилась драйвова руханка «Спортом займатися – здоров’я набиратися»; 

переглядались мультфільми: «Олімпійські ігри»(2-і класи), «Як козаки Олімпійцями стали» 

(3-В, 3-Г),«Як козаки у футбол грали» (1-і та 4-і); конкурс малюнків на асфальті «Молодь 

України обирає здоровий спосіб життя!» для всіх здобувачів освіти; інтегрований 

Олімпійський урок «Історія Олімпійських ігор – від давнини до сучасності» (4-А); постійно 

поповнювалася спортивна скарбничка «Цікаві факти про спорт»; проводились рухливі ігри 

на подвір'ї «Весела перерва»; виховні години «Олімпійський рух – вчора, сьогодні, 

завжди!»;виставка літератури на Олімпійську тематику в шкільній бібліотеці 

«Олімпійськими шляхами до здорового майбутнього». 

Стало традицією у лютому проводити тиждень початкової школи, один день повністю 

присвятити «Дню здоров’я». 

23.02.2021 року відбувся «День здоров’я». Вчителем фізичної культури та ЛФК 

Литнянчиною Л.В. були проведені спортивні змагання для здобувачів освіти 2-Б класу «Ми 

спритні, сильні та сміливі!!!». 

23.02.2021 року вчитель ритміки Успенська Л.І. провела спортивну розвагу «Нумо всі 

вперед» із здобувачами освіти 1-А класу. 

20.05.2021 року під час тижня безпеки дитини вчитель ритміки Успенська Л.І. провела 

спортивні змагання для здобувачів освіти 4-х класів «Драйвові перегони!!!». 

Ведеться консультативна та просвітницька робота, щодо здорового способу життя 

серед здобувачів освіти, батьків та педагогів. Вчитель фізичної культури та ЛФК Литнянчина 

Людмила Володимирівна є представником «Школи сприяння здоров’ю». Освітнє 

середовище закладу освіти є мотиватором для здобувачів освіти до активного і здорового 

життя. Було створено таке освітнє середовище, де кожна дитина почуває себе у безпеці і 
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комфортно. Вчитель фізичної культури та ЛФК Литнянчина Л.В. виступала у вересні на 

батьківських зборах у перших класах з доповіддю «Фізична культура». 

27 квітня 2021 року вчитель фізичної культури та ЛФК Литнянчина Л.В. брала участь 

у педагогічній онлайн-асамблеї «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального 

середовища в професійній діяльності педагога» у рамках реалізації міського проєкту 

«Здоров’я – заради майбутнього» для вчителів початкової школи. Виступала з доповіддю 

«Здоров’язбережувальне освітнє середовище, проводила драйвову онлайн-руханку (з досвіду 

роботи сучасної моделі закладу освіти «Школа сприяння здоров’ю). 

13 травня 2021 року вчитель фізичної культури та ЛФК Литнянчина Л.В. брала участь 

у Педагогічній онлайн-асамблеї «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального 

середовища в професійній діяльності педагогів закладів дошкільної освіти» (у рамках 

проекту «Здоровя – заради майбутнього»). Виступала з доповіддю «Здоров’язбережувальне 

освітне середовище ССПШ № 31 СМР», проводила драйвову онлайн-руханку. 

На консиліумах вчителі фізичної культури та ЛФК Литнянчина Л.В. та Шостак В.І., 

вчитель ритміки Успенська Л.І. виступали з довідками про рівень фізичного розвитку 

здобувачів освіти перших класів в адаптаційний період та про готовність здобувачів освіти 4-

х класів до переходу у 5-й клас з фізичної культури, ЛФК, ритміки за 2020-2021 навчальний 

рік. 

У закладі освіти створені всі умови для здійснення основних та корекційних завдань 

фізичного виховання дітей з порушенням зору. 

У 2020-2021 навчальному році  продовжувалось впровадження  в практику роботи закладу 

методу індивідуального медико-психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями 

зору неохоплених спеціальною освітою. Відповідно до «Примірного положення про   

консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в 

умовах сім’ї», затвердженого наказом МОН молодь спорту від 30.06.2011 № 714, при 

спеціальній початковій школі діє консультативний центр, де надається рання практична 

допомога батькам дітей від дня народження з питань ранньої реабілітації, індивідуального 

підходу до дитини, підбору іграшок в залежності від її зорового діагнозу. 

Взято на облік  5 дітей 2013-2020 років народження, що мають уроджені вади зору. 

Надається рання практична допомога батькам дітей від дня народження з питань ранньої 

реабілітації, індивідуального підходу до дитини, підбору іграшок в залежності від її зорового 

діагнозу. 

Проведено соціальне та медичне анкетування таких сімей, складено анкети, 

здійснюється ранній патронат на дому та постійне консультування батьків у консультцентрі  

при спеціальній початковій школі та за домашніми телефонами. 

Впродовж навчального року ССПШ продовжувала працювати над організацією нових 

підходів до спеціального освітнього процесу. У спеціальній школі ефективно 

використовуються сучасні форми організації навчально-виховного та корекційно-

реабілітаційного процесу. Для ефективної організації управління освітньо-виховним та 

корекційно-розвитковим процесами визначається місце кожного учасника у цій системі, 

взаємозв'язок спеціалістів у реалізації основних заходів, спрямованих на досягнення 

кінцевого результату. 

З метою більш детальної та об’єктивної оцінки стану адаптації дітей раннього віку, 

надання рекомендацій вихователям і батькам на засіданні шкільної ПМПК комплексу 

розглянуті питання  адаптації дітей дошкільного віку та здійснення педагогічного супроводу.  

Захворювання органу зору та його придатків посідають четверте місце у структурі 

поширеності захворювання серед  населення України. Найвищий показник захворюваності 

цього виду нозологій у дітей. Його рівень за останні роки збільшився на 15,6%. 
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Увесь освітній процес спрямований на забезпечення ефективності відновлення 

зорових функцій у дітей та їх розвиток.  

Таким чином, завдяки корекційній роботі, яка здійснювалася у відповідності до 

призначень лікаря-офтальмолога сестрами-ортоптистками, вчителями-дефектологами та 

працівниками закладу рівень гостроти зору вихованців закладу на кінець навчального року 

значно зріс. Це свідчить про ефективність і системність у здійсненні корекційної роботи та 

компетентність і сумлінність педагогів у підходах до її організації. 

У закладі виховувалось та  навчалось26 дітей-інвалідів: у дошкільному підрозділі -7,у 

шкільному – 18. 

При організації корекційно-реабілітаційної та лікувально-відновлювальної роботи 

педагоги та фахівці використовували «Журнал індивідуального медико-психолого-

педагогічного супроводу», у якому сконцентрований своєрідний банк даних про дітей 

кожної вікової групи та класу, технології  їхнього індивідуального корекційного навчання, 

виховання, етапи лікувально-відновлювальної та реабілітаційної роботи, фіксуються 

досягнуті результати. 

Вищезазначене надає можливість простежити послідовність отриманої дитиною 

корекційної  допомоги впродовж тривалого часу від раннього віку до 11 років. Саме така 

організація комплексного корекційного впливу допомагає об’єднати зусилля всіх фахівців 

для розроблення та поетапної реалізації цілісної медико-психолого-педагогічної допомоги 

дитині з порушеннями зору, визначити загальні проблеми і шляхи здійснення 

диференційованого підходу в процесі її виховання, навчання й лікування. 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на нарадах при директорові, педрадах, аналізувалися показники і розроблялися 

заходи щодо їх покращення. 

Медичне обслуговування у закладі здійснювалося відповідно спільного наказу МОН і 

МОЗ України від 30.08.2005 р. №432/496 «Про вдосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» та «Положення про медичний 

кабінет дошкільного навчального закладу». Медичним обладнанням, медикаментами школа 

забезпечена повністю. Ортоптичні кабінети поповнено новим сучасним офтальмологічним 

обладнанням. Працівниками медичного кабінету проводилися: профогляд дітей по групах та 

класах, диспансеризація дітей, які мають хронічні захворювання, обстеження дітей та 

співробітників на ентеробіоз, педикульоз, проводився контроль за проходженням 

вихованцями медогляду у лікарів-педіатрів та проходженням ЛКК дітьми, які мають 

інвалідність; контроль за збереженням та строком реалізації продуктів, контроль за якістю 

приготування їжі та ведення документації з харчування, перевірка дотримання санітарно-

гігієнічного режиму, санпросвітницька робота з працівниками закладу, батьками.  

Медична сестра старша Коцур Т.І. проводила нагляд за виконанням карантинних 

заходів, за проведенням дезінфекцій, поточних та генеральних прибирань, постійно 

контролювала виконання графіків провітрювання, вологих прибирань, дезінфекції посуду та 

іграшок тощо.  

Особливу увагу приділяла інструктажам для персоналу з питань профілактики 

коронавірусної інфекції, використанню та утилізації ЗІЗ, бесідам з дітьми щодо правил 

особистої гігієни, поведінки в умовах карантину тощо 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким 

проводиться маркування меблів. 

У лікаря офтальмолога на диспансерному обліку знаходяться всі діти навчально-

виховного комплексу.  

Медичним персоналом постійно ведеться відповідна медична документація, надається 

невідкладна допомога (у наявності відповідні медикаменти).  

Однією з умов збереження й зміцнення здоров’я дитини є повноцінне харчування. 

Організація харчування в закладі здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 



38 

 

оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних 

санітарних норм та правил. 

У закладі створена комісія з організації харчування, яка щотижня  перевіряла 

сертифікати якості, кінцевий термін реалізації, дотримання технології приготування 

продуктів, роботу технологічного обладнання й відповідність виписки продуктів кількості 

дітей. Вартість харчування на 1 дитину на день складала 22,00 грн. (діти раннього віку), 

25,00 грн. – діти дошкільного віку та молодші школярі. 

 На тлі зростаючих цін таке грошове забезпечення не дає можливості стовідсотково 

виконувати натуральні норми. Тому, ця проблема залишається відкритою.  У середньому 

відсоток виконання натуральних норм за 2020-2021 навчальний рік складає -  77%. 

 

Дані про використання 

продуктів харчування за вересень – травень 2020-2021 н.р 

Продукти Норма на 1 

дитину 

Факт. +/- % 

виконання 

М’ясо 100 85 -15 85 

Риба 45 35 -10 78 

Масло вершкове 21 15 -6 71 

Масло рослинне 9 10 +1 111 

Молоко 400 140 -260 35 

Сметана 10 9 -1 90 

Сир кисломолочний 45 17 -28 38 

Яйце  1/2 16 -8 67 

Крупа 45 53 +8 117 

Цукор  45 33 -12 73 

Борошно 25 22 -3 88 

Кондитерські вироби 15 15 N N 

Фрукти 100 23 -77 23 

    Сухофрукти 10 10 N 100 

Картопля 190 125 -65 67 

Сік 70 42 -28 60 

Соус томатний 2 3 +1 150 

Овочі 230 123 -107 53 

Хліб 40 31 -9 78 

Батон  80 32 -48 40 

Какао 2 2 N 100 

 

У ССПШ № 31 встановлено триразовий режим харчування, наявні меню-вивіски, 

графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, 

ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та 

адміністрації. Відповідно до вимог, довідок ЛКК  організовано дієтичне харчування дітей 

(столи №5), його отримують 1 дитина  дошкільного віку та 4 молодших школярів.  

Дітям дошкільного підрозділу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому 

їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед 

початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками 

культури харчування. 

Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний 

вигляд. 

Вихователем-методистом Запорожченко Л.І здійснюється періодичне спостереження 

та аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, 

прийому їжі, роздягання та одягання дітей. 

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи ССПШ з  

урахуванням основних завдань роботи практичного психолога.  
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Відповідно до основних завдань на 2020-2021 навчальний рік, практичним 

психологом була проведена робота по реалізації  складових річного плану з питань  

психологічного супроводу дітей, батьків, педагогів. Успішність вирішення поставлених 

задач спиралась на нормативно-правову базу, участь у методичних нарадах, робочих 

нарадах, методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури, 

проведення корекційних, розвиткових занять із здобувачами освіти. 

Протягом 2020-2021 навчального року практичний психолог дошкільного підрозділу 

Ланіна В.В. працювала над втіленням та реалізацією основної проблеми -«Розвиток 

пізнавальних процесів у здобувачів освіти з порушеннями зору», яка дала змогу створити 

максимально сприятливі умови для розвитку пізнавальних процесів у дошкільників з 

порушеннями зору.   

 Реалізація основної проблеми і поставлених завдань в 2020-2021 навчальному році 

здійснювались в рамках психологічного супроводу усіх учасників освітньо-виховного 

процесу згідно з річним планом роботи закладу, річним планом роботи практичного 

психолога та відповідно до основних напрямів діяльності. 

 Практичний психолог Ланіна В.В. брала активну участь у проведенні психолого-

педагогічних консиліумів: у жовтні – «Адаптація дітей до умов закладу дошкільної освіти», у 

лютому - «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі», де ознайомила 

учасників з результатами психодіагностичної роботи та характеристиками. За рішеннями 

психолого-педагогічних консиліумів була проведена корекційно-розвиткова робота, надані 

індивідуальні консультації вихователям І молодшої, ІІ молодшої, старшої А,  старшої Б, 

старшої В груп та батькам вихованців. 

Для педагогів закладу були надані консультації: «Створення психологічного 

комфорту як запорука успішної адаптації новоприбулих дітей з порушеннями зору до умов 

закладу освіти» з метою підвищення рівня психологічної грамотності та компетентності 

педагогів питання особливостей перебігу адаптаційного періоду у новоприбулих дітей з 

порушеннями зору, сприяння створенню необхідних умов для психологічно комфортного 

перебування дитини в закладі дошкільної освіти (вересень 2020); «Не будь байдужим!», 

перегляд відеоролика «Життя на продаж» з метою розширення обізнаності педагогів щодо 

проблеми «торгівлі людьми», механізмів протидії, вироблення активної громадської позиції з 

цього питання (жовтень 2020); «Ключові критерії безпечного освітнього середовища» з метою 

ознайомлення педагогів з принципами організації розвивального середовища, сприяння 

створенню необхідних умов щодо організації безпечного освітнього середовища у групах 

(листопад 2020); «Підготовка дітей до школи в світлі сучасних вимог» з метою активізації 

знань та підвищення  рівня психологічної   грамотності   та компетентності педагогів з 

питання психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору до 

навчання у школі (березень 2021).Взяла участь у роботі методичної ради, де висвітлила 

питання «Про збереження психічного здоров’я здобувачів освіти під час освітньої 

діяльності» (листопад 2020). Брала  участь у роботі педагогічної ради «Звіт про діяльність 

практичного психолога  за  2020-2021  навчальний  рік  (дошкільний  підрозділ)» (травень 

2021). Була активним учасником модеративного семінару «Здоров’язбережувальні технології 

в закладах дошкільної освіти» на якому висвітлила питання «Психічне здоров’я: запорука 

гармонійного розвитку особистості» (січень 2021). Спланувала і провела:- практичне заняття 

«Толерантність – важлива риса особистості», на якому педагоги розширили знання про 

толерантність, толерантне спілкування та взаємовідносини, сприяла розвитку толерантних 

якостей особистості (листопад 2020); - практичне заняття «Профілактика стресів у 

педагогічній практиці»  з метою розширення знань педагогів щодо причин та наслідків 

стресових станів, вміння виявляти ступінь стресогенного впливу, освоєння способів 

керування емоційним станом (квітень 2021). Сприяла активізації знань та підвищення  рівня 

психологічної   грамотності   та компетентності педагогів дошкільного підрозділу з питання 

збереження психічного здоров’я дітей з порушеннями зору під час проведення ділової гри 

«Збереження психічного здоров’я здобувачів освіти з порушеннями зору» (листопад 2020).  
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 Практичним психологом Ланіною В.В. здійснювався психологічний супровід 

атестації педагогів. Протягом листопада – лютого були заплановані і проведеніз педагогами, 

які атестуються, індивідуальні бесіди, індивідуальна психодіагностика, консультації, 

вивчення рейтингу серед батьків та аналіз занять. Вивчалися особистісні якості, самооцінка 

рівня вимогливості педагога, професійні якості, педагогічний такт, самооцінка емпатійних 

здібностей, стилі педагогічного спілкування та була запропонована анкета «Шляхи розвитку 

особистості». У ході вивчення з’ясувалося, що педагоги володіють високими моральними, 

емпатійними якостями, користуються демократичним стилем спілкування та мають високий 

рейтинг серед батьків.  

Практичний психолог Ланіна В.В., в умовах карантину, з батьками здобувачів освіти 

працювала дистанційно. На сайт закладу та у вайбер-групах систематично надавались 

рекомендації, пам’ятки з актуальної тематики «Як взаємодіяти з дитиною під час 

карантину», «Як вести себе з дітьми під час карантину вдома», «Щоб зменшити ймовірність 

виникнення стресів, потрібно», «Як пережити період труднощів», «Послідовні кроки у 

вирішенні проблеми», «П’ять способів усе встигнути», «Як допомогти дитині відчути себе 

впевненою» та інші, а також розвиткові завдання для дітей, що стимулювало до активної 

співпраці практичного психолога, вихователів і батьків, сприяло підвищенню рівня їх 

психологічної   компетентності, покращенню взаємовідносин з дитиною. За потребою 

надавались індивідуальні консультації по телефону. 

 У спеціальній початковій школі № 31 дошкільного підрозділу проводилися «Тиждень 

толерантності», «Тиждень здорового способу життя» та «Тиждень психології». У результаті 

проведеної роботи були відмічені значні позитивні зміни в емоційному розвитку дітей, 

підвищенні компетентності педагогів та батьків щодо ефективних технологій взаємодії з 

дітьми, закономірностей їх психічного розвитку, яким передували проведені тренінгові 

заняття з дітьми «Подорож веселої краплинки», «Ми веселі малюки», «Раз пелюстка, два 

пелюстка – вийде гарна квітка», «Я подарую тобі посмішку». 

 У роботі з дітьми працювала над: адаптацією новоприбулих дітей до умов 

дошкільного закладу, виявленням творчих здібностей, розвитком їх пізнавальної, вольової та 

емоційної сфер, покращенням взаємовідносин між дітьми в колективі, готовності дітей 

старшого дошкільного віку до навчання в школі. З цих напрямів була проведена як групова 

так і індивідуальна психодіагностична робота. З дітьми раннього та молодшого дошкільного 

віку з метою визначення рівня адаптації до умов дошкільного закладу за методикою 

К.Л.Печори. З дітьми старшого дошкільного віку по визначенню рівня розвиткутворчих 

здібностей з метою підвищення самооцінки дитини, надання рекомендацій батькам та 

педагогам за методикою Г. Каффа, А. де Хаана. З дітьми молодшого, середнього та старшого 

дошкільного віку була проведена діагностика розвитку психічних процесів у дітей з 

порушеннями зору за методикою П.А. М’ясоєда з метою надання рекомендацій вихователям, 

батькам та створення  корекційно-розвиткових груп. З дітьми старшого дошкільного віку з 

метою виявлення дітей з низькою шкільною зрілістю була проведена діагностична робота по 

вивченню готовності до навчання в школі за методиками А. Керна – Ї. Йірасека. 

 Діти всіх вікових груп охоплені розвитковою роботою. З дітьми раннього та 

молодшого дошкільного віку  провелась робота по адаптації до умов закладу за тренінгової 

програмою М.Є. Троїцької «Разом весело рости», яка допомогла вихованцям швидше 

адаптовуватись до умов групи та  сформувати почуття належності до неї, підвищила 

впевненість у собі. Тренінгова програма С.В. Крюкової «Давайте жити дружно» з дітьми 

середньої  групи мала на меті формування у вихованців почуття приналежності до групи, 

позитивного відношення до однолітків, підвищення впевненість у собі; програма  С.В. 

Крюкової «Дивуюсь, злюсь, боюсь, вихваляюсь і радію»  допомогла дітям створити власний 

емоційний фон, за допомогою якого вони можуть орієнтуватися у власних почуттях і 

почуттях оточуючих людей, розвинути колективне співпереживання. З дітьми старшої А, 

старшої Б, старшої В груп проводились заняття за програмою соціально-психологічної 

розвиваючої роботи І.М. Ярушиної, які сприяли підвищенню впевненості здобувачів освіти у 

собі, формуванню позитивного емоційного стану та навичок спілкування з однолітками; 
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програма С.В. Буцкіної по формуванню мотиваційної готовності дітей до навчання в школі 

сприяла розвитку у дітей компонентів мотиваційної готовності, що  дасть змогу  в 

подальшому легко і швидко впоратись із труднощами у навчанні.  

 За результатами поглибленої психодіагностичної роботи були сформовані корекційно-

розвиткові групи. Так, з дітьми молодшого дошкільного віку проводилась розвиткова робота 

за програмою «Весела мозаїка» О.А. Демиденко, яка була направлена на розвиток емоційної, 

пізнавальної, комунікативної сфер. З дітьми середнього дошкільного віку проводилась 

робота за корекційно-розвитковою програмою «Золоті краплинки» Л. Гуменкової, Г. 

Кашинської, яка допомогла дітям з порушеннями зору уникнути проблем конфліктності, 

замкнутості, сором’язливості, емоційної нестабільності та сприяла розвитку психічних 

процесів. З дітьми старшого дошкільного проводилась корекційно-розвиткова робота за 

авторською програмою «Пізнаючи світ», яка сприяла розвитку сприймання, пам’яті, 

мислення, уваги, дрібної моторики, зв’язного мовлення, навичок орієнтування у 

мікропросторі та макропросторі, довільності поведінки та впевненості у собі у здобувачів 

освіти з порушеннями зору. Також, з дітьми старшого дошкільного віку, які за результатами 

психодіагностики показали низьку шкільну зрілість, була проведена корекційно-розвиткова 

робота за авторською  програмою  «До - школярики», яка сприяла формуванню у дітей  

позитивної мотиваційної готовності до навчання у школі, емоційного наближення до 

прийняття дитиною соціальної ролі - першокласник, підвищенню рівня розвитку дрібної 

моторики, комунікативних умінь, пізнавальних процесів: сприймання, пам’яті, мислення та 

уяви; підвищенню рівня довільності поведінки, впевненості у собі, вміння контролювати 

власний емоційний стан. 

 У жовтні 2020 року практичний психолог Ланіна В.В. була нагороджена Почесною 

грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у 

розвиток освіти, високий професіоналізм, результативну роботу з вихованцями та з нагоди 

Дня працівників освіти. 

Практичний психолог шкільного підрозділу Тимченко К.В. окрім традиційних форм 

роботи з учнями та батьками, проводила для дітей цікаві інтерактивні форми роботи. 

Зокрема, в рамках тижня психології для діагностування були проведені заходи, спрямовані на 

визначення настрою учнів впродовж робочих днів, запитів та інтересів молодших школярів, їх 

життєвих пріоритетів, створення психологічного комфорту під час соціалізації учнів, - акції 

«Лист психологу». Були проведені тренінги для молодших школярів щодо проявів та 

попередження випадків булінгу «Стоп! Булінг!» 

На основі діагностування було складено соціальний паспорт ССПШ № 31 СМР 

(шкільного та дошкільного підрозділів). 

  

 

  СОЦІАЛЬНИЙ 
    ПАСПОРТ  

 КУ Сумський    
  СНВК № 37 

ДІТИ-
СИРОТИ   

0,4 % 

ДІТИ З 
БАГАТО 

ДІТНИХ 
СІМЕЙ 

2,5% 

ДІТИ – 
ІНВАЛІ
ДИ 5%  

ДІТИ –
НАПІВ 

СИРОТИ 
0,4% 

ДІТИ  
ЧОРНО 
БИЛЬЦІ 

2% 
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Узагальнюючи результати роботи психологічної служби закладу, можна зробити 

висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. 

Сім’я є першим національним, духовним, соціальним та емоційним 

мікросередовищем, у якому народжується, розвивається й виховується дитина. У родині 

закладаються основи цілеспрямованого формування особистості і  тому важливою метою 

закладу є організація роботи з батьками.  

Уся робота в закладі має цілісний характер, спрямована на згуртування  педагогів та 

батьків, в якому кожний своїми засобами і шляхами прагне до спільної мети – забезпечити 

всебічний розвиток дитини. Вихователі вікових груп впродовж року планували та проводили 

з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо 

виховання та навчання дітей, залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих 

переглядів занять, до оформлення групових кімнат. 

З метою формування співробітництва між дорослими та дітьми, встановленню 

взаєморозуміння між батьками та дітьми, створення комфортних умов у родині та впливу на 

розвиток педагогічної культури батьків педагогами закладу проводяться різні форми роботи: 

бесіди, семінари, конференції, Дні громадського огляду, батьківські збори, залучення батьків 

до свят, розваг та конкурсів. 

У сучасних умовах розвитку освіти важливим педагогічним завданням є 

налагодження високоефективної взаємодії з батьками. Підвищення якісного рівня освітньо-

виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору у тісній співдружності з сім’єю 

передбачено у Законі України «Про дошкільну освіту». Відповідно до річного плану роботи 

закладу на поточний навчальний рік педагоги дошкільного підрозділу проводять 

систематичну роботу з батьками щодо розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного віку 

в родині. Головний принцип співпраці дошкільного закладу і сім'ї  - це поєднання родинного 

й суспільного виховання  в єдину ланку, яка спрямована на реалізацію однієї мети – 

всебічний, гармонійний розвиток особистості. 

Значна увага приділялася використанню наочних форм пропаганди для батьків. Були 

оформлені інформаційні стенди, інформаційні куточки, батьківські куточки, поради 

тифлопедагога, папки-пересувки, санітарні бюлетені тощо. 

У кожній віковій групі естетично оформлені батьківські куточки, які відрізняються 

оригінальністю, новизною. Інформаційні матеріали регулярно оновлюються в залежності  від 

рубрики і відображають зміст освітньої роботи всього закладу. Рубрики батьківських 

куточків змінюються кожного тижня. Співпраця педагогів з батьками здійснюється за 

допомогою скриньок батьківських пропозицій, виставок малюнків «Дерево родоводу», «Моя 

сім'я», сумісних спортивних свят та розваг, фотоколажі. 

Співпраця педагогів з кожною сім’єю допомагає батькам зрозуміти й сприйняти сучасні 

гуманістичні ідеї і орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її 

всебічний розвиток.  

Батькам нашого закладу надано консультації з різних питань: «Ключові критерії 

безпечного освітнього середовища», «Створення спеціального освітнього середовища», 

«Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення», «Вплив сучасної сімʼї на зміцнення 

здоровʼя дітей», «Підготовка дітей до школи в світлі сучасних вимог», «Як зробити літо 

безпечним?» тощо. 

Бесіди, консультації, лекторії, круглі столи, дні громадського огляду, свята та розваги, 

тренінги, папки-пересувки допомагають батькам використати в житті отримані поради. 

На зустрічі з батьками запрошувалися практичний психолог, сестра  медична старша, 

вчитель-логопед, вчителі-дефектологи. 

Піклувальна рада звітувала про свою роботу на загальних батьківських зборах у 

вересні, лютому  2020-2021 н.р. 

У травні 2020 року було проведено онлайн  щорічного звіту директора перед 

громадськістю міста.  

 Для надання батькам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його 

напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні 
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заходи, адміністрацією ССПШ в 2013 році був створений в мережі Інтернет-сайт закладу, а у 

2015-2016 н.р. він був оновлений. Сайт надає можливість спілкування батьків і педагогів. На 

сайті можна дізнатися про результати інноваційної діяльності школи, про зміцнення його 

матеріально-технічної бази, впровадження передового педагогічного досвіду в роботу з 

дітьми. Окрім цього, він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та 

виховного характеру. На сторінках сайту батьки можуть отримати консультативну допомогу 

спеціалістів (інструктора з фізкультури, музичного керівника, учителя-логопеда, 

практичного психолога, вчителів-дефектологів, медичних працівників), інформацію про 

методи зміцнення здоров'я дітей, про зір, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, 

корисні поради з навчання і виховання здобувачів освіти, підготовки їх до вступу в дитячий 

садок та навчання в школі. Члени родин вихованців закладу тепер мають можливість 

отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні та поради, спрямовані на 

усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами щодо навчання і виховання дітей з 

порушеннями зору.  

Організація роботи з п’ятирічними  дітьми 

 

Дані про дітей старшого дошкільного віку 

Усього дітей, яким 

на 01.09.2021 року 

виповниться  

6 років 

Ідуть  до школи 

(окремо 5, 6 і 7 

років) 

Залишається 

6 – річок у  

Причини 

 

33 2 (5р. 11 міс)) 

27 (6 років) 

2 (7 років) 

 

4 за зоровими порушеннями 

 

Велика увага приділяється забезпеченню наступності дошкільної та початкової освіти. 

Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють 

нагальність розв’язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є 

забезпечення наступності між суміжними ланками освіти: дошкільною та  початковою .  

У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими документами 

саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка 

певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, 

форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях. 

У ССПШ складено план роботи з наступності дошкільного та шкільного підрозділів, 

де виокремлено роботу з педагогами, дітьми та батьками. Впродовж навчального року 

вирішуються такі завдання: 

-створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу 

адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в 

школу); 

-поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей; 

-поглиблення інтересу до життя в школі; 

-надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і 

при вступі дитини до школи. 

Методична робота планується і проводиться безпосередньо з педагогічними 

працівниками, здійснюється через проведення різних форм роботи:  

-спільні педагогічні ради; 

- семінари, майстер-класи; 

- круглі столи педагогів дошкільного підрозділу  та вчителів шкільного підрозділу;  

- психологічні тренінги для вихователів та вчителів;  

- проведення діагностики по визначенню готовності дітей до школи;  

- взаємодія психологів дошкільного та шкільного підрозділів;  

- відкриті покази освітньої діяльності у дошкільному підрозділі та відкритих уроків в школі;  
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- педагогічні та психологічні консиліуми. 

Велика увага приділяється роботі з дітьми. Педагоги груп старшого дошкільного віку 

організовують розвивальне середовище так, щоб кожна дитина мала можливість займатись 

улюбленою справою. У групових приміщеннях створені  такі спеціальні осередки: ігрової 

діяльності, природознавчої, дитячого експериментування, образотворчої діяльності, 

музичної, художнього слова, народознавства, розвивального навчання, спортивної, трудової 

діяльності, співпраці з батьками. Форми роботи зі старшими дошкільниками, які мають 

порушення зору  різноманітні: заняття, екскурсії в школу, відвідування шкільної бібліотеки,  

знайомство та взаємодія дошкільнят з учителями та учнями початкової школи, участь у 

спільній освітній діяльності, ігрових програмах, виставки малюнків і виробів, зустрічі та 

бесіди з колишніми вихованцями дитячого саду (учні початкової та середньої школи),спільні 

свята і спортивні змагання дошкільнят та першокласників, участь у театралізованій 

діяльності тощо. 

З батьками також проводяться різні форми роботи з питань наступності:  

нетрадиційні батьківські збори з елементами тренінгу «Нова українська школа очима 

педагогів та батьків», батьківський всеобуч «Духовний світ  молодшого школяра», дискусія 

«Взаємодія сім'ї та школи, як чинник виховання громадянина-патріота», консультації; робота 

клубу «Турботливі батьки», лекції; бесіди; тренінги; ділові ігри; диспути та дискусії; 

конференція «Роль ігрової діяльності в розвитку і формуванні особистості дитини»; сімейні 

свята; спільні родинні заходи (екскурсії, туристичні походи); день відкритих дверей тощо. 

Вихованню інформаційно-бібліографічної культури молодших школярів слугує робота 

шкільної бібліотеки. Метою інформаційно-бібліографічного обслуговування є: забезпечення 

користувачів необхідною інформацією, надання довідок, консультацій, створення довідково-

бібліографічного апарату, підготовка списків рекомендованої літератури, популяризація 

бібліотечно-бібліографічних знань. Задля досягнення мети в бібліотеці постійно 

відбуваються такі заходи: перегляди та огляди нових надходжень «На хвилину зупинись – 

нову книжку подивись», огляди новинок педагогічних видань, анкетування під час запису в 

бібліотеку для вивчання читацьких інтересів, консультацій. Регулярно проводяться огляди 

нових надходжень літератури та періодичних видань «Нові надходження», «Сучасні 

педагогічні технології», «Інноваційний розвиток педагогічної освіти – вимога часу», надаю 

допомогу в доборі літератури до педрад та семінарів педагогічних працівників школи. 

В основу діяльності бібліотекаря Гончаренко О.М. покладено упровадження 

особистісно зорієнтованого, творчого підходу до користувача, сучасних освітніх технологій, 

спрямованих на саморозвиток й самореалізацію особистості, формування в учнів власної 

життєвої позиції.  

           У 2020-2021 н.р. бібліотека організувала свою діяльність відповідно до 

регламентаційної документації та нормативних документів (законів України «Про освіту», 

«Про бібліотечну справу»). 

Протягом року здійснювався прийом і технічна обробка нової літератури та підручників.  

Відповідно звіту «Про одержану літературу впродовж 2020-2021 навчального року, 

закладену до бібліотечного фонду загальноосвітнього навчального закладу станом на 

01.06.2021»  школа отримала 785 книг. Із них: 770 – підручники, 15 примірників методичної 

літератури. Як недолік, відмічається, що бібліотека зовсім не поповнилась художньою 

літературою. 

Забезпеченість підручниками складає: 

1 класи – 100% 

2 класи – 100% 

3 класи – 100% 

4 класи – 100% 

З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводиться систематична цілеспрямована 

робота. Зокрема, проведено такі заходи: 

- бібліотечні уроки (виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної 

інформації, виховання навичок самоосвіти, правове виховання). Знайомлячи учнів молодших 
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класів з дитячою літературою, застосовую показ слайдів з яскравими ілюстраціями до творів 

відомих письменників, дитячі малюнки. Тематика уроків дуже різноманітна: 

1. 1 класи – ознайомлення дітей із бібліотекою, посвята першокласників у читачі шкільної 

бібліотеки. 

2. 2 класи – як правильно працювати з книгою, виховання бережливого ставлення до книг. 

3. 3 класи – основні елементи книги, види художньої літератури. 

4. 4 класи – словники, їх класифікація, як правильно з ними працювати. 

- книжкові виставки, тематика яких різнопланова й охоплює всі напрямки навчально-

виховної роботи, зокрема: виставка методичної літератури, виставка, присвячена Дню 

Соборності, Дню Збройних сил України, пам’яті жертв Голодомору , Дню боротьби з 

ВІЛ/СНІД, виставки дитячих малюнків та робіт, присвячених улюбленій книзі. 

- загальношкільні заходи : посвята в першокласники, прощавай, букварику!;тематичні заходи 

(математичний КВК, свято зустрічі весни, 8 березня, 9 травня) 

         Визначались найактивніші читачі. Серед класів це 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б. Нажаль, у дітей 4 

класів, інтерес до книги зменшується. 2% учнів цієї вікової категорії у цьому році бібліотеку 

не відвідували.  

Уже стало традицією проведення акції «Подаруй книгу школі». У цьому році 

найактивнішими її учасниками стали учні 4-А класу. 

Завданням бібліотеки на наступний навчальний рік є : 

- продовжувати роботу по оволодінню учнями навичками користування різноманітними 

джерелами знань; 

- проводити роботу по вихованню читацької культури учнів ; 

- проводити роботу по розширенню книжкового фонду ; 

- готувати підбірки літератури відповідно річного плану. 

Колектив Сумської спеціальної початкової школи № 31 СМР тісно співпрацює з іншими 

соціальними інститутами дитинства. Встановлено тісні  зв’язки з І та ІІ дитячими 

поліклініками, обласною дитячою поліклінікою, лікарями-офтальмологами міста.  

З метою розвитку творчих здібностей дітей налагоджено зв’язок з бібліотекою № 17, 

дитячими музичними школами, коледжем харчової промисловості. Діти відвідували 

спортивні секції у Палацах культури  ім. Фрунзе та «Хімік», стадіоні «Авангард», 

спортивних школах. Заклад співпрацював з  реабілітаційним центром «Левеня» м. Львова, 

Харківською гімназією для тотально сліпих дітей,  спеціальними закладами у м. Конотоп та 

Шостці для дітей з порушеннями зору, з СДПУ ім. А.С. Макаренка, палацом дітей та 

юнацтва. 
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ІІ. РОЗДІЛ 

 

ІІ.1. Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи у 2021/2022 навчальному році 

 

Діяльність педагогічного колективу школи у 2021/2022 навчальному році направити 

на вирішення таких завдань та пріоритетних напрямків роботи: 

1. Формування інноваційного середовища на основі педагогічного партнерства в 

умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма 

2.Удосконалення системи моніторингових досліджень якості спеціальної освіти. 

3.Спрямування діяльності колективу на створення умов для самореалізації 

особистості, орієнтованої на ідеал здоров'я та  

 продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства 

освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової 

Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення 

змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах»; листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного 

навчання у закладах освіти». 

 Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону 

школи. 

 Забезпечити у 2021/2022 навчальному році перехід до роботи за новим державним 

освітнім стандартом учнів 1-4-х класів школи. 

 Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими потребами; 

 Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, 

учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня). 

 Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній 

людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння 

державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, 

підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен 

критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми. 

 Забезпечити організаційно-методичний супровід практичної участі школи у 

Всеукраїнському році математики. 

 Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто 

особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, 

народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних 

проблем місцевої громади. 

 Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та 

виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище). 

 Створити належні умови освітнього процесу в школі, забезпечити дотримання вимог 

адаптивного карантину в умовах поширення корона вірусної інфекції COVID – 19. 

 Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на практиці 

інструментарії дистанційного навчання. 
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 Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи, особливо при 

переході з початкової до базової основної школи. 

 Спрямувати зусилля на реалізацію методичних проблеми: 

«Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в 

умовах компетентнісного підходу» 

З цією метою: 

 Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп 

школи та дошкільного підрозділу. 

 Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, 

передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави. 

 Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього 

процесу школи. 

 Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за 

якість та результативність роботи. 

 Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати 

інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення 

необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО). 

 Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення 

кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік. 

 У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний 

рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі 

змінами. 

 Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом 

залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів 

тощо. 

 Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. 

Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в 

пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу мовного 

табору школи. 

 Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи. 

 Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час 

освітнього процесу так і поза межами школи. 

 Спрямовувати виховну роботу на формування у дітей  любові до Батьківщини, 

загальнолюдських  якостей. 

 Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю,  

забезпечити духовну єдність поколінь. 

 Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього 

процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до 

однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого 

народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи. 

 Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, 

формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на 

формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального 

оточення. 

 Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу закладу, 

залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди 

вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).  
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

НапрямОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

ІІІ.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання, виховання  і праці 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального  року 

1.1. Організувати ознайомлення та вивчення 

нормативних документів та розпорядчих 

актів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, управління освіти і науки 

Сумської міської ради про підготовку та 

організований початок 

2021/2022навчального року. 

до 30 серпня 

2021 року 

адміністрація  

2. Забезпечити організацію освітнього 

процесу за затвердженим в установленому 

порядку навчальним планом на 

2021/2022навчальний рік. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

директор, 

заступники 

директора 

 

3. Сформувати оптимальну мережу закладу 

на 2021/2022навчальний рік з урахуванням 

освітніх потреб населення   та норм 

наповнюваності в класах. 

серпень 

2021 року 

адміністрація  

4. Забезпечити організований набір дітей до 

дошкільного підрозділу, учнів до 1-х 

класів. 

до 1 вересня 

2021 року 

адміністрація  

5. Затвердити шкільну мережу та контингент 

учнів на 2021/2022навчальний рік. 

до 1 вересня 

2021 року 

директор  

6. Скласти та здати статистичні звіти за 

формами ЗНЗ-1,   77-РВК. 

в 

установлені 

терміни 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи  

 

7. Забезпечити комплектування закладу 

освіти педагогічними кадрами. 

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8. Розподілити, погодити з профспілковим 

комітетом та затвердити тижневе 

навантаження педагогічних працівників на 

2021/2022навчальний рік. 

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

голова ПК 

Карпець С.П. 

 

9. Узгодити розклад занять на 2021/2022 

навчальний рікзДержпродветслужбою 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

10. Забезпечити нормативне збереження та 

ведення особових справ учнів по класах. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

11. Забезпечити нормативне збереження 

класних журналів, індивідуального 

навчання. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація, 

педагоги 
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12. Провести інструктивно-методичну нараду 

педагогічних працівників щодо ведення 

ділової документації. 

31 

серпня2021 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

13. Провести шкільний огляд навчальних 

кабінетів щодо підготовки до нового 

навчального року. 

5 серпня 

2021 року 

адміністрація  

14. Забезпечити участь вчителів у міській 

серпневій конференції педагогічних 

працівників 

серпень 

2021 року 

адміністрація  

15. Організувати роботу щодо вивчення 

педагогічними працівниками рекомендацій 

інструктивно-методичних листів 

Міністерства освіти і науки України про 

особливості викладання базових 

навчальних дисциплін у 

2020/2021навчальному році. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

16. Провести урочисті святкування Дня знань 

за участю представників органів місцевого 

самоврядування, депутатів різних рівнів, 

представників підприємств, організацій, 

установ і батьківської громадськості. 

1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

ЗолотницькаМ.М. 

 

17. Провести перший тематичний урок. 1 вересня 

2021 року 

педагоги  

18. Забезпечити проведення медичних оглядів 

працівниківта учнів  закладу до початку 

навчального року. 

до 1 вересня 

2021 року 

сестра медична 

старша 

 

19. Вжити невідкладних заходів для 

оперативної доставки підручників, 

посібників та іншої навчальної літератури, 

передбаченої в переліку Міністерства 

освіти і науки України на 2020/2021 

навчальний рік, організованого їх 

розподілу серед учнів. 

серпень-

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

Бібліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

20. Забезпечити наявність навчальних програм 

інваріантної та варіативної складових 

робочого навчального плану. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

педагоги 

 

21. Затвердити правила внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників 

закладу на 2021-2022 навчальний рік. 

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

голова ПК 

Карпець С.П. 

 

 

ІІІ.2.Охорона праці у закладі освіти 

ІІІ.2.1. Організаційні заходи 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів 

1.1. Організувати роботу щодо систематизації 

та вивчення нормативних документів з 

питань охорони праці, охорони життя і 

30 серпень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
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здоров’я працівників закладу освіти,  а 

саме: 

- Закон України “Про охорону праці”; 

- Закон України “Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благо-получчя 

населення”; 

- Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 

24, 51, 53; 

- Закон України “Про загальну середню 

освіту” ст.ст. 5, 22, 38; 

- Закон України “Про пожежну безпеку”; 

- Постанова Кабінету Міністрів України 

від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого 

характеру”; 

- наказ Державного комітету України з 

нагляду за охороною праці  від 26.01.2005 

№ 15 “Про затвердження Типового 

положення  про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою”; 

- наказ Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006 № 304 “Про 

затвердження Положення про порядок 

проведення навчання   і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України”; 

- наказ Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2017 № 1222 “Про 

затвердження Положення про організацію 

роботи з охорони праці у закладах 

загальної середньої освіти  

- наказ Міністерства освіти і науки 

України від 31.08.2001 № 616  “Про 

затвердження Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах”; 

Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при 

директорові, загальних зборах колективу,  батьківських зборах 

2.1. 

Про затвердження правил внутрішкільного 

трудового розпорядку  в  школі у 

2021/2022 навчальному році”. 

30 серпня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

2.2. 

Про організацію роботи  з питань охорони 

праці та протипожежної безпеки в школі у 

2021/2022 навчальному році”. 

серпень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

2.3. 
Про організацію  роботи медичного 

кабінету школи. 

вересень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

2.4. Про результати дотримання санітарно- листопад директор  



51 

 

гігієнічних норм у школі в I семестрі 

2021/2022  навчальному році”. 

2021 року Юр'єва Л.В. 

2.5. 

Про хід виконання Колективного договору 

між адміністрацією    та трудовим 

колективом закладу освіти у 2021 році. 

грудень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

2.6. 
Про підсумки роботи в школі з охорони 

праці за 2020/2021 навчальний рік”. 

червень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці 

3.1. Здійснювати проведення  вступних з 

інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці  з новоприбулими 

працівниками. 

упродовж 

року 

  

3.2. Здійснювати проведення  первинних 

інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці  з працівниками школи. 

упродовж 

року 

  

3.3. Здійснювати проведення  повторного 

інструктажу з питань охорони праці на 

робочому місці  з працівниками школи. 

двічі на рік   

3.4. Здійснювати проведення позапланового 

інструктажу з питань охорони праці на 

робочому місці з працівниками школи. 

у випадку 

травмування 

  

3.5. Забезпечити наявність посадових 

обов’язків з безпеки життєдіяльності для 

класних керівників. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з  

НВР  

Басова О.А. 

 

3.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у 

кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних 

майстернях, спортивному залі, на 

спортивному майданчику. 

до 05 серпня 

2021 року. 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

Організація роботи медичного кабінет 

4.1. Забезпечити роботу медичного кабінету з 

обладнанням відповідно до нормативних 

вимог та забезпеченням медикаментами. 

упродовж  

року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

4.2. Сприяти кадровому забезпеченню 

медичним персоналом. 

упродовж 

року 

директор 

Юр'єва 

 

4.3. Забезпечити проведення медичних оглядів 

працівників школи, облік та збереження 

особових медичних книжок працівників 

закладу освіти. 

згідно 

графіку 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

 

Забезпечення матеріально-технічної бази 

5.1. Організувати роботу щодо забезпечення 

закладу освіти наочністю, посібниками, 

нормативно-законодавчими актами з 

питань охорони праці. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

 

5.2. Забезпечити готовність всіх шкільних 

приміщень до початку нового навчального 

року відповідно до нормативів з метою 

підписання акту приняття школи. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

5.3. Провести аналіз існуючої матеріально-

технічної бази закладу освіти,скласти план 

заходів щодо виконання необхідних робіт. 

до 1 грудня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

5.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в 

аварійному стані, скласти дефектні акти. 

до 1 жовтня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 
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Рижкова В.М. 

5.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, 

гарячої та холодної води згідно графіку, 

підготувати акти щодо готовності приладів 

обліку енергоносіїв, водопостачання. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

 

5.6. Підготувати всі інженерні системи 

(опалення, холодного та гарячого 

водопостачання) до нового навчального 

року та до роботи в осінньо-зимовий 

період згідно графіку. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

 

5.7. Привести у належний стан всі підсобні 

приміщення, теплорамку, щитову, 

забезпечити їх надійне закриття. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

5.8. Підготувати  план проведення  

капітального та профілактичного ремонту. 

жовтень 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм 

6.1. Здійснити перевірку дотримання 

санітарно-гігієнічних норм  у закладі 

освіти за наступними критеріями: 

- природне та штучне освітлення, 

організація зорової роботи учнів; 

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних 

приміщень; 

- організація харчування; 

- організація медичного обслуговування; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування. 

листопад 

2021 року, 

червень 

2022 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

сестри медичні  

 

6.2. Здійснювати контроль за санітарний 

станом харчоблоку, навчальних кабінетів і 

приміщеннями школи. 

упродовж  

року 

заступник 

директора з ВР  

ЗолотницкаяМ.М. 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

6.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний 

порядок у класних кімнатах, спортивній 

залі 

упродовж  

року 

старша медична 

сестра  

Коцур Т.І. 

вчителі 

 

6.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм в усіх 

навчальних приміщеннях. 

Узагальнити  результати в кінці 

навчального року. 

двічі 

на місяць 

червень 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

 

6.6. Своєчасно проводити огляд приміщень 

закладу: стелі, підлоги, сходів, 

вентиляційного обладнання, санітарно-

технічних приладів. У разі необхідності 

готувати акти. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

 

Організація роботи з протипожежної безпеки 

7.1. Здійснити забезпечення школи засобами до 15 серпня заступник  
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протипожежної безпеки у необхідній 

кількості. 

2021 року директора з ГР 

Рижкова В.М. 

7.2. Забезпечити дотримання заходів 

протипожежної безпеки в усіх 

приміщеннях школи 

до 15 серпня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.3. Забезпечити виконання приписів пожежної 

інспекції. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.4. Перевірити й у разі потреби очистити 

складські приміщення   від легкозаймистих 

предметів. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.5. Проводити інструктажі з пожежної 

безпеки з педагогічними  та технічними 

працівниками школи 

упродовж  

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.6. Утримувати в робочому стані засоби 

протипожежного захисту, обладнання та 

інвентар, не допускаючи їх використання 

не за призначенням. 

упродовж  

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.7. Забезпечувати  порядок збереження і 

використання  легкозаймистих  матеріалів. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.8. Забезпечити проведення заміру заземлення 

електроустановок  та ізоляції проводів 

електромереж  у відповідності до Правил 

їх влаштування. 

липень 

2022 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.9. Забезпечити технічних працівників 

засобами індивідуального захисту. 

постійно заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.10. Розробити  комплексні заходи  щодо 

забезпечення пожежної безпеки. 

Забезпечити контроль за їх 

виконанням.Узагальнити результати 

роботи в кінці навчального року. 

вересень 

2021 року 

упродовж 

року червень 

2022 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах 

плану-схеми евакуації. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

Організація роботи з питань охорони  праці  та здоров’я 

8.1. Затвердити правила внутрішкільного 

трудового розпорядку. 

до 15 серпня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.2. Призначити склад комісії з охорони праці 

та техніки безпеки. 

до1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки 

педагогічних працівників, відпові-дальних 

за організацію роботи з охорони праці та 

пожежної безпеки. 

згідно 

графіку 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних 

вимог з питань охорони праці. 

грудень 

2021 року 

травень 

2022 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

9.5. Організувати навчання та перевірку знань квітень заступник  
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працівників школи з питань охорони праці 

вчителів-предметників. 

2022 року директора з ВР  

Золотницька М.М. 

8.6. Забезпечити технічних працівників 

миючими засобами та засобами гігієни. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

8.7. Організувати роботу щодо підготовки 

школи до осінньо-зимового періоду. 

жовтень –

листопад 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.8. Забезпечити щорічне безкоштовне 

проходження медичного огляду 

працівниками школи 

згідно 

графіку 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.9. Забезпечити своєчасну розробку та 

виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці 

відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці. 

вересень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.10. Організувати роботу щодо створення 

належних умов і безпеки праці, вжиття 

заходів до недопущення виробничого 

травматизму.  

упродовж 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М 

 

8.11. Організувати роботу  щодо підготовки 

школи в осінньо-зимових умовах. Скласти 

план заходів. 

вересень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.12. Надавати можливість проходження 

позачергового медичного огляду 

працівникові, якщо він пов’язує 

погіршення здоров’я з виконанням 

трудових обов’язків.  

упродовж 

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.13. Забезпечити належне утримання 

санітарно-побутових приміщень, 

інформатики, спортивного залу, туалетів. 

Здійснювати контроль та узагальнити 

результати. 

упродовж 

року  

червень 

2022 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.14. Надавати відпустку або її частину членам 

адміністрації та педагогічним працівникам 

протягом навчального року у зв’язку з 

санаторно-курортного лікування. 

упродовж 

року  

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.15. Жінкам, які працюють і мають двох і 

більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда, за їх бажанням щорічно надавати 

додаткову оплачувану відпустку 

тривалістю 10 календарних днів без 

урахування святкових та неробочих днів. 

згідно 

графіку 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.16. Надавати додаткову відпустку 

працівникам з ненормованим робочим 

днем згідно орієнтованому переліку посад 

працівників з ненормова-ним робочим 

днем, розробленого Міністерством освіти і 

науки України 11.03.1998 та погодженого  

з ЦК профспілки працівників освіти і 

науки України  06.03.1998. 

упродовж 

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.17. Надавати відпустку без збереження 

заробітної плати або частковим її 

упродовж  

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
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збереженням  не більше 15 календарних 

днів на рік. 

8.20. Забезпечити доплату сторожам у розмірі 

40% за роботу  в нічний час. 

упродовж  

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.21. Здійснити контроль за виконанням вимог 

нормативних актів та заходів у закладі 

освіти з питань охорони праці.  

червень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

8.22 Розробити (оновити) і затвердити 

інструкції з охорони праці і техніки 

безпеки для працівників школи згідно 

штатного розпису (за необхідністю) 

серпень 

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР  

Басова О.А. 

 

 

ІІІ.2.2.Безпека життєдіяльності здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів 

1. Організувати роботу щодо систематизації 

та вивчення нормативних 

документів,державних, програм з питань 

охорони життя і здоров’я учнів, 

запобігання всім видам дитячого 

травматизму, а саме: 

-Закон України “Про забезпечення 

санітарног та епідемічного благополуччя 

населення”; 

-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 

24, 51, 53; 

-Закон України “Про загальну середню 

освіту”ст.ст.5, 22, 38; 

-Закон України “Про охорону дитинства”;  

-Закон України “Про дорожній рух”; 

-Закон України “Про пожежну безпеку”; 

-Закон України “Про питну воду”; 

-Закон  України від 05.07.2001 №2586 

“Про боротьбу із захворюванням на 

туберкульоз”. 

вересень 

2021 року 

директор  

Юр'єва Л.В. 

 

2. Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх  

навчальних закладів     та організації 

освтньо-виховного процесу;  

вересень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.03.2001 №270 “Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого 

характеру”. 

вересень 

2021 року 

Директор  

Юр'єва Л.В. 

 

4. -Наказ Державного комітету України з 

нагляду   за охороною праці від 26.01.2005 

№15 “Про затвердження Типового 

положення про порядок проведення 

вересень 

2021 року 

директор  

Юр'єва Л.В. 
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навчання       і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006 №304 “Про 

затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях,підприємствах 

підпорядкованих Міністертву освіти  і 

науки України”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2001 №563 “Про 

затвердження Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах 

і закладах освіти”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки 

України від16 травня 2019 р. № 

659Зареєстрованов Міністерстві юстиції 

України13 червня 2019 р. за № 

612/33583“Про затвердження Положення 

про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися із здобувачами освіти 

під час освітнього процесу»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

Організація роботи щодо профілактики різних видів захворювань 

15. Забезпечити дотримання 

протиепідемічного санітарно-гігієнічного 

режиму у класних кімнатах 1-4 класів та 

приміщеннях загального користування у 

школі 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

16. Забезпечити дотримання санітарно-

гігієнічних вимог щодо питного режиму у 

їдальні, повітряно-температурного режиму 

у класних кімнатах та інших приміщеннях 

школи (щоденний моніторинг) 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

17. Проводити санітарно-просвітницьку 

роботу із учнями, батьками, працівниками 

школи щодо профілактики інфекційних 

захворювань, захворювання на грип, гострі 

респіраторні захворювання, необхідності 

вакцинації, захворювань на COVID-19 (із 

залученням спеціалістів) 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

18. Проводити щоденний моніторинг 

відвідування навчання учнями  1-4 класів 

із зазначенням причин відсутності 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступники 

директора 

 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

19. Провести інструктивно-методичну нараду 

з класними керівниками та вихователями 

стосовно питань забезпечення безпеки 

життєдіяльності учнів та вихованців 

серпень адміністрація  

20. Здійснювати проведення первинного упродовж класні керівники  
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інструктажу із записом у Журналі 

реєстрації первинного, позапланового, 

цільового інструктажів вихованців, учнів.  

2021/2022 

навчального 

року 

21. Забезпечити нормативність ведення 

«Журналу реєстрації мікротравм», 

“Журналу реєстрації нещасних випадків, 

що сталися з вихованцями, учнями ”: 

- оформлення повідомлень про нещасні 

випадки,  

- оформлення актів розслідування 

нещасних випадків,  

- оформлення повідомлень про наслідки 

нещасних випадків 

упродовж 

2020/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М.  

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

22. Здійснювати аналіз статистичних даних 

щодо травмування дітей під час освітньо-

виховного процесу. 

упродовж 

2020/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М.  

 

23. Забезпечити наявність інструкцій з техніки 

безпеки та з безпеки життєдіяльності для 

спортивного залу та класних  кімнат 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М.  

 

24. Забезпечити наявність посадових 

обов’язків з безпеки життєдіяльності для 

педагогів. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А., 

вихователь-

методист  

Запорожченко Л.І. 

 

25. Скласти акти-дозволи проведення занять у 

кабінетах інформатики, спортивному залі, 

на спортивному майданчику.  

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

26. Організувати якісне планування роботи 

класних керівників, вихователів з питань 

охорони життя і здоров’я учнів, 

вихованців та запобігання всім видам 

дитячого травматизму.  

до 

01.09.2021 

року 

адміністрація  

закладу 

 

27. Скласти план бесід для кожного класу з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму.  

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М.  

 

28. Забезпечити якісну організацію 

чергування по школі адміністрації, 

вчителів, вихователів відповідно до 

графіків чергування.  

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація  

закладу 

 

29. Організувати проведення позакласних 

занять: бесід, ігор, вікторин, виставок 

творів, малюнків, поробок тощо на 

профілактичні теми. 

упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

30. Організувати роботу щодо залучення у 

проведенні заходів з дітьми співробітників 

ювенальної превенції; МНС; фахівців 

інших служб. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація  

закладу 

 

31. Організувати превентивну роботу з 

профілактики шкідливих звичок, 

запобігання наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 
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32. Скласти річний план занять з тематики 

проведення бесід щодо попередження 

дитячого травматизму.  

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

33. Скласти план заходів щодо попередження 

дорожньо-транспортного травматизму.  

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

34. Скласти план заходів щодо навчання дітей 

правилам пожежної безпеки, 

попередження пожеж, травмування та 

загибелі дітей під час пожежі.  

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

35. Забезпечити проведення бесід щодо 

запобігання дитячому травматизму під час 

осінніх, зимових, весняних та літніх 

канікул, а також під час перебування на 

самоізоляції та дистанційного навчання. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

вихователі 

 

36. Забезпечити проведення:  

- днів та тижнів з охорони життя,  

- спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.  

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

вихователі 

 

37. Здійснити підсумковий аналіз роботи 

навчального закладу з попередження 

дитячого травматизму.  

грудень 

2021року  

травень 2022 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

38. Здійснити підсумковий аналіз роботи 

навчального закладу з профілактики 

правопорушень та шкідливих звичок.  

грудень 

2021 року 

травень 

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

39. Забезпечити дотримання вимог техніки 

безпеки всіма працівниками школи 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

40. Провести інструктаж працівників школи з 

техніки безпеки 

до 1 вересня 

2021 року 

вихователь-

методист 

ЗапорожченкоЛ.І. 

 

 

ІІІ.2.3. Створення умов для формування безпечної поведінки в Інтернеті та 

використання мережі Інтернет 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Озброїти учасників освітнього процесу 

знаннями про ризики в Інтернеті. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники 

вчитель 

інформатики 

 

2. Сформувати в учасників освітнього 

процесу розуміння необхідності 

дотримуватися певних правил поведінки в 

Інтернеті 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники 

вчитель 

інформатики 

 

3. Сформувати навички користування 

правилами безпечної поведінки в Інтернеті 

упродовж 

2021/2022 

класні керівники 

вчитель 
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навчального 

року 

інформатики 

 

ІІІ.2.4. Запобігання всім видам дитячого травматизму 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Забезпечення матеріально-технічною базою закладу освіти щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму 

1. Оформити у класних кімнатх куточки 

щодо профілактики всіх видів дитячого 

травматизму,профілактики безпеки 

життєдіяльності. 

до 1 вересня 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

2. Забезпечити навчальні кабінети та 

персонал необхідним інвентарем для 

прибирання і забезпечити школу 

необхідною кількістю вогнегасників 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

3. Забезпечити шкільні приміщення 

необхідною кількістю вогнегасників 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

4. Організувати роботу щодо забезпечення 

навчального закладу наочністю, 

посібниками, методичною літературою з 

питань профілактики всіх видів дитячого 

травматизму, профілактики безпеки 

життєдіяльності. 

до 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М 

 

5. Забезпечити готовність всіх шкільних 

приміщень до початку нового навчального 

року відповідно до нормативів з метою 

підписання акту прийняття школи 

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

Заходи з правил пожежної безпеки 

6. Проводити з учнями бесіди з питань 

протипожежної безпеки 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

7. Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог» вересень  

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

8. Бесіда»Дії під час виникнення пожежі в 

багатоповерховому будинку» 

жовтень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

9. Бесіда «Правила експлуатації побутових 

нагрівальних електро- та газоприладів» 

листопад 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

10. Бесіда «Пожежонебезпечні речовини та 

матеріали. Пожежна безпека при 

поводженні з синтетичними речовинами» 

грудень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

11. Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні 

свята; ялинка, гірлянди; користування 

пічками, камінами» 

грудень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

12. Бесіда «Правила пожежної безпеки у 

вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі. 

Правила поводження під час пожежі» 

січень  

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

13. Бесіда «Запобігання виникненню пожежі 

від електроструму та правила гасіння 

лютий  

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 
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пожежі, викликаної електрострумом. Дії 

учнів при пожежі» 

14. Бесіда «Домедична допомога 

постраждалим від пожеж. Шкідливість і 

небезпечність куріння» 

березень 

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

15. Бесіда «Основні правила пожежної 

безпеки під час відпочинку у лісі» 

квітень  

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

16. Організовувати та проводити екскурсії для 

учнів до музею пожежної частини 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

17. Проводити конкурси малюнків на 

протипожежну тематику 

вересень  

2021 року 

травень  

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

18. Проводити тематичні класні години на 

протипожежну тематику 

І раз на 

семестр 

класні керівники, 

вихователі 

 

19. Організовувати та проводити зустрічі 

учнів школи з представниками пожежної 

части міста Суми 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

уласні керівники, 

вихователі 

 

20. Перегляд виступів загону Дружин юних 

пожежних 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму 

21. Перегляд виступів загону юних 

інспекторів руху 

вересень  

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

22. Проводити з учнями бесіди з питань 

дотримання правил дорожнього руху 

упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

23. Бесіда «Організація дорожнього руху. 

Правила безпеки при переході вулиці. 

Наземні, надземні, підземні переходи. 

вересень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

24. Бесіда «Типи перехресть. Правила 

переходу дороги на перехрестях.» 

вересень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

25. Бесіда «Правила переходу вулиці після 

виходу з транспорту» 

жовтень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

26. Бесіда «Дорожні знаки» листопад 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

27. Бесіда «Дорожня розмітка» грудень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

28. Бесіда «Рух за сигналами регулювальника» січень  

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

29. Бесіда «Пасажир в автомобілі» лютий 

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

30. Бесіда «Основні види ДТП. Поведінка при 

ДТП» 

березень 

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

31. Бесіда «Безпека руху велосипедиста» квітень 

2022 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

32. Проводити конкурси малюнків на тему 

безпеки дорожнього руху 

вересень 

2021 року 

вихователі  
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травень  

2022 року 

33. Проводити тематичні класні години на 

тему безпеки дорожнього руху 

І раз на 

семестр 

класні керівники, 

вихователі 

 

34. Організовувати та проводити зустрічі 

учнів школи з представниками відділу 

поліції міста Суми. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

35. Провести Місячник  «Увага! Діти – на 

дорозі!» 

1 вересня-30 

жовтня  

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

вихователі 

 

36. Забезпечити контроль за безпечним рухом 

транспортних засобів біля закладів освіти 

та заборонити в'їзд і паркування їх на 

території освітніх закладів 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

директор  

37. По кожному випадку ДТП за участю 

здобувачів освіти проводити відповідне 

розслідування причин пригоди з 

дотриманням вимог щодо строків та 

ведення встановленої документації. 

Забезпечити оперативне інформування 

управління освіти про випадки ДТП за 

участю дітей. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

38. Розглядати стан роботи щодо 

попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму та організації 

навчання дітей Правил дорожнього руху 

на засіданнях педагогічних рад, 

батьківських зборах тощо 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

39. Здійснювати систематичне інформування 

батьків про необхідність навчання дітей 

правилам дорожнього руху та 

недопущення випадків дозволу дітям на 

керування мотоциклом, автомобілем, 

мопедом 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

40. Забезпечити проведення зі здобувачами 

освіти при організації екскурсій, виїздів на 

оздоровлення, інструктажу щодо 

дотримання правил дорожнього руху з 

відповідним оформленням документів 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

класні керівники, 

вихователі. 

 

41. Забезпечити наявність плану-схеми 

безпечного маршруту до школи в 

мікрорайоні, ознайомити здобувачів освіти 

та батьків з найбільш безпечним 

маршрутом до закладу освіти. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

директор 

Юрє'ва Л.В. 

 

 

ІІІ.2.5. Організація літнього оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Систематично ознайомлювати батьків із упродовж заступник  
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зміною у нормативній базі з питань 

організації оздоровлення учнів 

2021/2022 

навчального 

року 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

начальник табору 

2. Спланувати роботу школи щодо 

оздоровлення дітей влітку 2022 року 

до 10 травня  

2022 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

3. Організувати роботу відпочинкового 

табору «Зірочка» 

до 1червня 

2022 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М, 

начальник табору 

 

4. Забезпечити оздоровлення дітей 

пільговихкатегорій у шкільнорму та 

позашкільних закладах оздоровлення та 

відпочинку. 

червень – 

серпень 

2022 року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

вихователі 

 

5. Проводити виховні заходи, спрямовані на 

вироблення навичок здорового способу 

життя 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вихователі, 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В., 

 

6. Проводити просвітницьку роботу серед 

батьків про необхідність оздоровлення 

їхніх дітей 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вихователі  

 

ІІІ.2.6. Організація медичного обслуговування здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Організаційні заходи  

1. Скласти та затвердити план роботи 

медичного кабінету на наступний 

навчальний рік 

до 5 вересня 

2021 року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

2. Провести перевірку санітарного стану 

школи перед початком навчального року 

– освітлення, вентиляції, наявність 

обладнання в спортивному залі, 

харчоблоці, класах, групах. 

до 30 серпня 

2021 року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

3. Підготувати медичний кабінет до роботи до 30 серпня 

2021 року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

4. Доповнити папку методичними 

рекомендаціями, наказами, інструкціями 

по медичному обслуговуванню школярів 

до 30 серпня 

2021 року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

5. Прийом дітей-новачків до дитячого 

закладу за наявності в них необхідних 

довідок та щеплень за віком 

упродовж 

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

6. Систематичне ведення всієї обов’язкової 

медичної документації за встановленими 

зразками та документації по організації 

харчування 

постійно сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

сестра медична з 
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дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 

7. Вчасно поповнювати медичний кабінет 

необхідними медикаментами та 

контролювати їх терміни придатності 

упродовж 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

8. Скласти та затвердити перспективне 

меню 

по сезонах сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д 

 

9. Скласти та затвердити: графіки 

провітрювання приміщень, графіки 

генеральних прибирань та дезінфекції 

до 1 вересня 

2021 року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

10. Скласти та затвердити план оздоровчих 

заходів на літній період 

до 1 червня 

2021 року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

11. Участь у батьківських зборах згідно плану сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

Лікувально-профілактичні заходи  

1. Контроль за проходженням вихованцями 

медогляду в лікарів-педіатрів (довідка 

форма № 086-1/0) 

упродовж 

року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

2. Проведення антропометричних 

вимірювань дітей 

згідно вимог сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

3. Скласти листки здоров’я дітей до 15 вересня 

2021 року 

сестра медична 

старша, 

вихователі 

 

4. Контроль за розсаджуванням дітей упродовж 

року 

с сестра медична 

старша 

Коцур Т.І.естра 

медична старша 

 

5. Контроль за проходженням ЛКК 

(індивідуальна програма реабілітації 

дитини-інваліда) 

за графіком сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

6. Надання медичної допомоги дітям при 

травмах та захворюваннях 

при 

необхідності 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

7. Контроль за виконанням заходів щодо 

попередження захворюваня дітей на 

ГРВІ, ГКІ, педикульоз, мікроспорію, 

гельмінтози та попередження дитячого 

травматизму 

впродовж 

року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

8. Участь у проведенні медико-

педагогічного контролю на 

фізкультурних заняттях 

за графіком сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

9. Контроль за навантаженням дітей під час 

навчально-виховного процесу, 

проведенням фізкультхвилинок, 

гімнастики для очей 

постійно сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

10. Контроль за проведенням оздоровчих 

заходів, використанням елементів 

постійно сестра медична 

старша 
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корегуючої гімнастики на фізкультурних 

заняттях, вправ для профілактики 

плоскостопості 

Коцур Т.І. 

11. Організація дієтичного харчування дітям 

за рекомендацією лікаря 

постійно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 

 

Протиепідемічні заходи  

1. Прийом дітей до закладу проводити при 

наявності в них щеплень за віком 

упродовж 

року 

Директор 

Юр'єва Л.В. 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

2. Ізоляція хворих та з підозрою на 

інфекційне захворювання дітей в 

ізоляторі з забезпеченням нагляду до 

приходу батьків 

упродовж 

року 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

3. Прийом дітей до закладу після 

перенесеного інфекційного захворювання 

тільки при наявності довідки від лікаря 

упродовж 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

4. При накладанні карантину контроль за 

виконанням карантинних заходів та 

організація нагляду за контактними 

на період 

карантину 

сестра медична 

старша 

 

5. Скласти  план профілактичних щеплень 

на рік та контролювати їх проведення у 

лікаря-педіатра 

упродовж 

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

6. Проводити огляд дітей на педикульоз та 

заразні шкірні захворювання 

згідно вимог с сестра медична 

старша  

Коцур Т.І.естра 

медична старша 

 

7. Відсторонення дітей з виявленим 

педикульозом, подання екстреного 

повідомлення 

при 

необхідності 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

8. Контроль за проходженням персоналом 

закладу медогляду та флюорографічного 

обстеження 

упродовж  

року 

 сестра медична 

старша 

 

 

9. Відсторонення від роботи персоналу з 

симптомами вірусних захворювань 

при 

необхідності 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

10. Контроль за своєчасною зміною 

постільної білизни, спецодягу, за їх 

пранням та зберіганням 

постійно сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

11. Контроль за дотриманням персоналом 

правил особистої гігієни 

постійно сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

12. Контроль за санітарним станом 

харчоблоку, проведенням генеральних 

прибирань та дезінфекції 

постійно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 

 

13. Контроль за зберіганням та термінами 

реалізації продуктів що швидко 

псуються, наявністю відповідних 

супровідних документів 

постійно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 
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14. Проведення бракеражу готових страв щоденно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 

 

15. Контроль за закладкою продуктів до 

котла 

постійно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д. 

 

16. Нагляд за виконанням режиму дня та 

організацією харчування дітей 

постійно сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

 

Санітарно-просвітницькі заходи  

1. Проведення роз’яснювальної роботи з 

батьками щодо здорового способу життя, 

раціонального харчування, значення 

профілактичних щеплень та інше 

постійно сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

2. Проведення інструктажів для персоналу постійно сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

3. Робота з дітьми щодо виховання у них 

культурно-гігієнічних навичок, правил 

особистої гігієни, поведінки в умовах 

карантину, правил миття рук та інше 

постійно сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

4. Підготувати інформацію: 

- як захистити себе від коронавірусної 

інфекції; 

- обережно- педикульоз; 

- секрети збалансованого харчування; 

- перша допомога при травмах; 

- профілактика кишкових інфекцій. 

впродовж  

року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.І. 

 

 

 

ІІІ.2.7. Організація харчування здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Розробити та затвердити режим і 

графік харчування дітей. 

до 1 вересня 

2021 року 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

 

2. Розробити та затвердити правила 

поведінки в шкільній їдальні. 

до 1 вересня 

2021 року 

Заступник 

диреткора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

 

3.  Розробити перспективне меню упродовж 2021-

2022навчального 

року 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

 

4. Скласти та затвердити списки дітей, які до 1 вересня сестра медична з  
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потребують дієтичного харчування (із 

залученням медичних працівників). 

2021 року дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

5. Забезпечити організоване та якісне 

харчування учнів закладу освіти: 

Безкоштовним харчуванням  - учнів 1-

4-х класів; 

 

упродовж 2021-

2022 

навчального 

року. 

Директор  

Юр'єва Л.В. 
 

6. Створити комісію за організацією та 

якістю харчування дітей зі складу 

вчителів, представників батьківської 

громадськості та медичного персоналу. 

до 1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
 

7. Забезпечити учнів питною водою 

гарантованої якості  

упродовж 2021-

2022 

навчального 

року 

директор  

Юр'єва Л.В. 
 

8. Надавати звіти про харчування дітей до 

управління освіти 

упродовж 2021-

2022 

навчпльного 

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
 

9. Здійснювати облік харчування 

відповідно до відвідування учнів 

навчальних занять та обліку 

відвідування у класному журналі.   

упродовж 2021-

2022 

навчального 

року 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

 

10. Забезпечити харчування новоприбулих 

дітей пільгових категорій та учнів 1-4-х 

класів одразу після зарахування.  

упродовж 2021-

2022 

навчального 

року 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

Кагітіна І.Д.  

 

 

ІІІ.2.8. Пожежна безпека в закладі освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Здійснити аналіз стану виконання заходів 

з питань пожежної безпеки, визначити 

першочергові заходи, розрахувати кошти  

серпень  

2020 року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

2. Наказами визначити обов’язки посадових 

осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, 

призначити відповідальних за пожежну 

безпеку 

серпень  

2020 року 

директор 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

3. Провести ревізію електрогосподарства, за 

необхідності виконати ремонти (заміну) 

пошкоджених ділянок електромереж 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

4. Провести технічне обслуговування 

наявних вогнегасників 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

5. Евакуаційні шляхи утримувати у вільному 

стані  

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 
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6. Заборонити використання матеріалів, на 

які відсутні показники щодо пожежної 

небезпеки для оздоблення шляхів 

евакуації 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

7. Провести роз’яснювальну роботу серед 

дітей про суворе дотримання правил 

пожежної безпеки 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М., 

учителі 

початкових класів 

 

8. В приміщеннях загального користування 

розмістити куточки з дотримання правил 

пожежної безпеки 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ГР 

Рижкова В.М. 

 

 

ІІІ.2.9. Цивільний захист 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

ПЛАН 

основних заходів підготовки цивільного захисту ССПШ №31 СМР на 2022 рік 

1. Збір керівного складу закладу з питань 

підведення підсумків по виконанню плану 

основних заходів з цивільної оборони за 

2021, визначення завдань  на 2022 рік. 

січень  

2022 року 

начальник ЦЗ 

закладу 
 

2. Уточнення функціональних обов’язків 

особового складу ланок 

січень  

2022 року 

начальник ЦЗ 

закладу 
 

3. Познайомити членів невоєнізованого 

формування з планом дій у надзвичайних 

ситуаціях: 

а) при аварії на АС; 

б) при аварії на підприємстві з викиданням 

СДОР; 

в) при забрудненні ртуттю та її парами; 

г) під час виникнення пожежі в 

приміщенні ССПШ №31 СМР; 

д) при загрозі виникнення затоплення; 

е) при стихійних лихах; 

є) під час виникнення надзвичайних 

ситуацій епідеміологічного характеру. 

квітень 2022 

року 

начальник ЦЗ 

закладу 

 

4. Перевірка готовності ССПШ  №31  СМР 

до літнього сезону. 

 

травень-

червень 

2022 року 

заступник 

начальника ЦЗ 

по дошкільному 

підрозділу 

сестра медична 

старша 

заступник 

начальника з МТЗ 

 

5. Проведення технічної перевірки системи 

оповіщення цивільного захисту. 

щомісячно 

згідно плану 

штабу ЦЗ  

міста 

заступник 

начальника з МТЗ 
 

Комплексне навчання по ЦЗ з персоналом та дітьми 
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1. Проведення Дня цивільної оборони в 

закладі. 

квітень, 

листопад 

2022 року 

директор 

заступники  

2. Організація «Тижня безпеки дитини» та 

огляду конкурсу груп щодо впровадження 

новітніх технологій з питань надзвичайних 

ситуацій та безпеки життєдіяльності: 

а) батьківські збори; 

б) конкурси, вікторини; 

в) зустріч з представниками відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту з метою навчання дітей 

основам безпеки 

травень, 

жовтень 

2022 року 

директор 

вихователь 

методист 

 

3. Оновлення та доповнення наочної агітації 

з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 

до 31 січня 

2022 року 

заступник 

начальника з МТЗ  

4. Приведення у відповідність документів з 

питань організації і ведення ЦЗ відповідно 

до вимог «Положення про функціональну 

підсистему «Освіта і наука України» 

затвердженого наказом начальника ЦЗ 

МОНУ від  03.09.2009 р. № 814. 

І квартал  

2022 року 

посадові особи з 

ЦЗ 

 

5. Уточнення та доповнення планів 

готовності сил і засобів евакуації учнів, 

дошкільників та працюючого персоналу у 

надзвичайних ситуаціях. 

квітень 

2022 року 

заступники 

начальника з ЦЗ з 

підрозділів з ЦЗ 
 

6. Проведення заняття  з питань ЦЗ згідно з 

програмою. 

до травня  

2022 року 

начальник з ЦЗ 
 

Підготовчий період 

1. Розглянути на нараді при директорові 

питання про стан цивільного захисту в 

навчальному закладі, вивчення 

нормативних документів. 

лютий  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

2. Відпрацювати з відповідними комісіями 

питання порядку проведення Дня 

цивільного захисту 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

3. Визначити склад учасників (гостей), які 

залучаються та запрошуються для 

підготовки і проведення (участі) Дня ЦЗ 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

4. Залучити до проведення Дня ЦЗ 

представників громадських організацій, 

фахівців із питань цивільного, екологічних 

організацій 

березень 

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

ЗолотницькаМ.М. 

 

5. Провести інструктивно-методичне заняття 

членів комісії з вивчення  документації, 

корегування плану Дня ЦЗ. 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

ЗолотницькаМ.М. 

 

6. Узгодити питання щодо проведення 

заходів під час Дня цивільного захисту з 

представниками  МНС. 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

7. Провести нараду з пед. працівниками та 

обслуговуючим  персоналом з основних 

питань ЦЗ щодо підготовки працівників 

об`єкту. 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 
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8. Перевірити підготовку майдану для 

проведення Дня цивільного захисту, стан 

протипожежного захисту, стану та 

способів оповіщення про пожежу, 

надзвичайну ситуацію. 

березень 

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

 

9. Підготувати необхідні матеріали для 

проведення профілактичних занять, 

надання першої медичної допомоги 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

 

10. Провести заходи з питань ЦЗ та БЖ: 

- підготувати приладдя й макети захисних 

споруд; 

- місця для огляду засобів цивільного 

захисту та пожежної безпеки: захисту 

органів дихання та шкіри, приладів 

радіаційної й хімічної розвідки, макетів 

вибухово-небезпечних предметів, засобів 

пожежогасіння та іншого приладдя; 

 - підготувати плакати, схеми та пам`ятки 

щодо дій під час надзвичайних ситуацій, 

що необхідні для проведення Дня ЦЗ 

 

березень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

 

Проведення Дня Цивільного захисту 

1. Провести збір керівного та 

навчальницького складу ЦЗ. 

квітень  

2022 року  

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

2. Доповісти директору школи, заступнику 

про коригування плану ЦЗ та голові журі 

про готовність постійного складу до 

проведення заходів згідно з планом ЦЗ 

(об`єктове тренування). 

квітень  

2022 року  

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

3. Провести позашкільну лінійку, відкриті 

уроки. 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

4. Провести огляд-конкурс стіннівок, 

малюнків, плакатів за темою «Дії 

населення та захист людини в 

надзвичайних ситуаціях». 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

5. Відпрацювати дії учнівського колективу та 

постійного складу навчального закладу у 

різноманітних надзвичайних ситуаціях  

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

6. Провести практичне заняття з питань 

застосування засобів протипожежного 

захисту. 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

7. Провести вікторини з учнями з питань БЖ, 

ЦЗ, практичні заняття щодо виконання 

нормативів цивільного захисту та 

пожежної безпеки. 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

8. Організувати інформування про хід 

проведення заходів Дня ЦЗ 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

9. Провести збір педагогічного й учнівського 

колективів для підбиття підсумків Дня 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  
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цивільного захисту. Золотницька М.М. 

 

10. Заслухати на засіданні педагогічної ради 

питання про стан ЦЗ в школі 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

11. Видати наказ «Про підсумки проведення 

Дня цивільного захисту» 

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

12. Провести підсумки проведення Дня ЦЗ та 

визначити завдання щодо охорони життя 

та здоров`я учнів на новий навчальний рік.  

квітень  

2022 року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

 Проведення Тижня безпеки життєдіяльності дошкільників 

1. Видати наказ про проведення «Тижня 

безпеки дитини» 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

2. Перевірити наявність усіх документів 

системи цивільного захисту  

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

3. Перевірити наявність журналів проведення 

інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

4. Підготувати матеріали та оформити стенди 

«Бережемо життя і здоров'я дітей» 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

5. Провести лекцію «Морально-психологічна 

підготовка працівників закладу до дій в 

екстремальних ситуаціях» 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

6. Підготувати заходи щодо проведення 

Тижня безпеки дитини в групах  

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

7. Підготувати план розваг за тематикою 

безпеки дитини 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

8. Підготувати і оформити  виставки дитячих 

малюнків на тему : «Безпека життя і 

здоров'я  дитини» 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

9. Підготувати пам'ятки з питань безпеки 

життєдіяльності і правил надання першої 

медичної допомоги постраджалим від 

нещасних випадків 

до 20 квітня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

 

ІІІ.3. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі. 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін виконання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Управлінський напрям  

Первинна профілактика 

1. Довести до відома працівників 

школи зміст  

статті 26 Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

вересень 2021 року заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 
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законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», 

листів Міністерства освіти і науки 

України від 29.01.2019      № 1/11-

881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)»» від 18 грудня 2018 

року № 2657-VIII, від 14.08.2020 

№ 1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища 

в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню)». 

2. Довести до відома працівників 

школи 

1. Правила поведінки, правата 

обов’язки учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у 

закладі освіти та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду 

заяв про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти 

вересень 2021 року заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

 

3. Довести до відома учнів школи 

про: 

1. Правила поведінки, правата 

обов’язки учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у 

закладі освіти та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду 

заяв про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти 

вересень 2021 року класні кеівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог 

 

4. Довести до відома батьків учнів 

школи 

1. Правила поведінки, правата 

обов’язки учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у 

закладі освіти та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду 

заяв про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти 

вересень 2021 року класні кеівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог 

 

5. Забезпечити на веб-сайті школи 

відкритий доступ до такої 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

з заступник 

директора з ВР 
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інформації та документів: 

1. Правила поведінки, правата 

обов’язки учнів  школи 

2. План заходів  щодо запобі-гання 

та протидії булінгу (цькування) на 

2021/2022навчальний рік 

3. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у 

закладі освіти та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування); 

4. Порядок подання та розгляду 

заяв про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти 

Золотницька 

М.М. 

6. Забезпечити постійне чергування в 

місцях загального користування 

(їдальня, коридор, шкільне 

подвір’я)  

упродовж 2021/2022 

навчального року 

адміністрація 

школи  
 

7. Перевірка приміщень, території 

школи з метою виявлення місць, 

які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими 

для вчинення булінгу (цькування) 

 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

адміністрація   

8. Питання профілактики булінгу 

(цькування) у школі розглядати на 

нарадах при директорі 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

директор  

Юрє'ва Л.В. 
 

9. Питання профілактики булінгу 

(цькування) у школі розглядати на 

батьківських зборах 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

директор 

Юрє'ва Л.В 
 

10. Ознайомлювати педагогічних 

працівників школи з оновленням 

нормативно-правової бази щодо 

насильства відносно та за участі 

дітей, порядку дій щодо виявлення 

і припинення фактів жорстокого 

поводження з дітьми або загрози 

його вчинення 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

 

11. Залучати педагогічних 

працівників школи до підвищення 

кваліфікації з питань 

профілактики булінгу (цькування) 

у школі 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

 

Діагностичний етап 

12. Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

13. Складання банку даних учнів 

«Зони ризику» та «групи ризику» 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

14. Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  
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колективах: 

- спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

- опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

- психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних 

станів учнів; 

- соціальне дослідження наявності 

референтних груп та відторгнених 

в колективах; 

- визначення рівня тривоги та 

депресії учнів. 

Тимченко К.В. 

Просвітницький  напрям 

Інформаційно-профілактичні заходи 

15. Тренінг для учнів 4 класів «Як не 

стати учасником булінгу» 

10 листопада 2021 

року 

класні керівники,  

вихователів 4-х 

класів, 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

16. Тренінг для 2-3 класів «Як 

правильно дружити» 

15 березеня 

2022 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

17. Проходження безкоштовного 

курсу «Недискримінаційний 

підхід у навчанні» на сайті EdEra, 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти» 

(освітня платформа 

«PROMETHEUS») 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

вихователі 

 

18. Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг» 

упродовж 2021/2022 

н.р  

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

вихователі 

класні керівники  

 

19. Міні-тренінг «Як навчити дітей 

безпечної поведінки в Інтернеті» 

грудень  

2021 року 

вчителі 

інформатики в 

початкових 

класах 

 

20. Круглий стіл для педколективу 

«Безпечна школа. Маски булінгу» 

листопад 2021 року практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

21. Робота консультпункту «Скринька 

довіри» 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

22. Години відвертого спілкування за 

участю представників 

Національної поліції «Не допускай 

проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу» 

листопад 2021року, 

квітень  

2022 року 

вихователі  1-4 

класів, 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 
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23. Ознайомлення учасників 

освітнього процесу з програмою 

«Вирішення конфлікту мирним 

шляхом. Базові навички медіації» 

упродовж 

2021/2022навчального 

року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

24. Проведення моніторингу 

безпечності та комфортності 

спеціальної початкової школи 

шляхом анкетування 

упродовж 2021/2022 

навчального року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

25. Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Тиждень 

дитячих мрій та добрих справ» 

листопад 2021 року практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

Години практичного психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

26. Година спілкування «Агресія як 

прояв насильства» 

листопад 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

27. Бесіда «Конфлікт та його 

наслідки» 

лютий 

2022 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

28. Розвивальне заняття «Я та інші» березень 

2022 року 

 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

29. Година спілкування «Кібербулінг 

як проблема порушення прав 

людини» 

грудень 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

30. Заняття з елементами тренінгу 

«Обери безпечний шлях» 

січень 

2022 року 

 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

31. Тренінг «Безпечний інтернет» квітень 2022 року практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

32. Розвивальне заняття «Як 

приборкати власних драконів» 

травень 

2022 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

33. Анкетування за методикою 

«Агресина поведінка» (за Є. 

Ільїним та П. Ковальовим) 

листопад 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

34. Анкета «Протидія булінгу» грудень 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

35. Тренінг для педагогів «Конфлікти 

– це норми життя?» 

січень 

2022 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

36. Батьківський всеобуч «Агресивна 

поведінка підлітків. Що таке 

батьківський авторитет» 

березень 2022 року практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

37. Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

вересень 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

38. Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

вересень 

2021 року 

практичний 

психолог  

Тимченко К.В. 

 

Вторинна профілактика  

39. Розгляд заяв про випадки булінгу  За заявою Адміністрація  
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школи 

40. Сеанси медіації (примирення) За потребою Соціально- 

психологічна 

служба 

 

 

ІІІ.4. Заходи щодо формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього 

процесу та реалізації підходу, заснованого на правах людини 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Довести до відома працівників школи 

зміст  

статті 26 Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», листів 

Міністерства освіти і науки України від 

29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)»» від 18 

грудня 2018 року № 2657-VIII, від 

14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в 

закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)». 

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

2. Довести до відома працівників школи 

1. Правила поведінки, правата обов’язки 

учнів школи 

2. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти та відповідальність осіб, причетних 

до булінгу (цькування). 

3. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти 

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

3. Забезпечити на веб-сайті школи відкритий 

доступ до такої інформації та документів: 

1. Правила поведінки, правата обов’язки 

учнів  школи 

2. План заходів  щодо запобігання та 

протидії булінгу (цькування) на 

2021/2022навчальний рік 

3. Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти та відповідальність осіб, причетних 

до булінгу (цькування); 

4. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 
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ІІІ.5.  Заходи щодо роботи з вихованцями, учнями пільгових категорій 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. 

Провести роботу щодо обліку дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та занесення їх до 

соціального паспорту школи 

до 9 вересня 

2021 року 

практичні 

психологи 

Ланіна В.В. 

Тимченко К.В. 

 

2. Провести роботу щодо забезпечення 

учнів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

шкільною і спортивною формою 

серпень 2021 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

3. Поновити списки дітей пільгових 

категорій 

до 

05.09.2021року 

практичні 

психологи 

Ланіна В.В. 

Тимченко К.В 

 

4. Забезпечити придбання шкільної та 

спортивної форми дітям, позбавленим 

батьківського піклування 

до 1 вересня 

2022 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

Бухгалтер 

Баранова С.П. 

 

5. Організувати оздоровлення дітей, в тому 

числі й пільгового контингенту, під час 

літніх канікул  у відпочинковому таборі з 

денним перебуванням  «Зірочка» при 

ССПШ № 31 СМР та позаміських і 

закладах оздоровлення та відпочинку 

червень -

серпень  

2022 року 

начальник табору  

Анцибор О.В. 

 

6. Залучити дітей, в тому числі й 

пільговихкатегорій, до занять у класних 

та шуільному гуртках . 

до 15 вересня 

2021 року 

вихователі  

8. Обстежити житлові умови дітей 

пільгових категорій 

( у разі потреби) 

упродовж 

року 

практичні 

психологи, 

вихователі 

класні керівники   

 

9. Забезпечити дітям пільгових категорій 

безкоштовне відвідування міських  

розважальних заходів. 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

практичні 

психологи, 

вихователі 

класні керівники   

 

10. Забезпечити відвідування міських 

новорічних свят дітям пільгових 

категорій 

грудень 2021 

року, січень 

2022 року 

практичниі 

психологи, 

вихователі 

класні керівники   

 

11. Організувати вручення подарунків на 

день Святого Миколая, новорічні свята 

учням 1-4класів та дітям пільгових 

категорій. 

грудень 2021 

року, січень 

2022 року 

практичні 

психологи, 

вихователі 

класні керівники   

 

12. Організувати  розважальні програми 

«Повір у себе» та до Дня Святого 

Миколая 

грудень 2021 

року 

заступник 

диреткора з ВР 

практичний 

психолог, 

вихователі 

класні керівники   
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13. Організувати участь дошкільників, 

молодших школярів 1-4 класів  та дітей 

пільгових категорій  у заходах, 

присвячених Дню захисту дітей. 

1 червня 2022 

року 

практичні 

психологи, 

вихователі 

класні керівники   

 

 

ІІІ.6.Заходи щодо превентивного виховання здорбувачів освіти 1-4 класів 

 

№ 

з/п 

 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. 

Проводити години спілкування, години 

довіри на тему «Твоє життя – твій вибір» 

упродовж 

2021/2022нав

чального 

року 

класні керівики, 

вихователі, 

практичнпй 

психолог 

 

2. Спланувати й провести тиждень правових 

знань превентивного виховання 

 грудень 

2021 року 

 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

3. Вивчити особливості середовища, у якому 

виховуються здобувачі освіти  

упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

класні керівики, 

вихователі, 

практичнпй 

психолог 

 

5. Залучати до роботи з учнями «групи 

ризику» працівників правоохоронних 

органів (за потреби) 

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

заступник 

директора з ВР  

Золотницька М.М. 

 

6. Залучати учнів «групи ризику» до 

гурткової роботи 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вихователі 

Керівник гуртка 

 

7. Проводити операції-рейди: «Урок», «Діти 

вулиці», «Перерва», «Запізнення», з  

метою покращення успішності та 

дисципліни учнів (за потреби) 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація 

 

 

8. Включати питання з право-виховної 

тематики в порядок денний батьківських 

зборів 

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

9. Заслуховувати на нарадах та методичному 

об’єднанні класних керівників,вихователів  

питання щодо організації роботи з 

превентивного виховання 

відповідно 

до плану 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

10. Започаткувати проведення педагогічних 

читань із питання «Первентивне виховання 

в роботах видатних педагогів та сучасній 

методиці виховання» 

відповідно 

до плану 

роботи 

заступник  

диретора з ВР 

Золотницька М.М. 

практичний 

психолог 

 

11. Скласти соціальні паспорти школи та 

класів  

до 10 

вересня  

2021 року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В 

 

12. Провести моніторинг соціальної адаптації 

учнів школи та рівня їхньої вихованості  

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В 
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13. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах, перевірку умов утримання в 

них дітей.  

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року. 

практичний 

психолог, 

вихователі,  

класні керівники  

 

17. Провести аналіз умов проживання в сім’ях 

опікунів дітей-сиріт  

до 20 вересня 

2021 року 

до 10 січня 

2022 року 

практичний 

психолог 

 

18. Формувати вміння й навички реалізації 

здорового способу життя, відповідального 

ставлення до власного здоров’я шляхом 

проведення превентивної роботи в класах, 

школі 

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

19. Формувати усвідомлення учнями власних 

пріоритетних цінностей, необхідних для 

повноцінного життя 

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

вихователі 

класні керівники 

 

20. Активізувати просвітницьку роботу з 

батьками щодо попередження шкідливих 

звичок дітей  

упродовж 

2021/2022на

вчального 

року 

практичний 

психолог,  

вихователі 

класні керівники 

 

21. Спланувати роботу з ознайомлення учнів з 

основними положеннями Конвенціїї ООН 

про права дитини, законодавчих актів 

України 

до 24 грудня 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

22. Здійснювати контроль щодо виявлення й 

поширення фактів жорстокого поводження 

з дітьми, працівників, учнів школи та 

притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності 

упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

практичний 

психолог,  

вихователі 

класні керівники 

 

23. Провести інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з батьківською громадськістю 

щодо необхідності виховання в сім’ї 

високих морально-етичних рис у 

молодших школярів  

упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

практичний 

психолог,  

вихователі 

класні керівники 

 

24. Провести загальношкільні батьківські 

збори «Роль сім’ї і школи у вихованні 

дітей» 

травень 

2022 

адміністрація 

школи 

 

 

ІІІ.7. Формування корекційно-розвиткового, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

ІІІ.7.1. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Вивчити відповідність стану освітнього 

середовища принципам спеціальної освіти 

та Статуту школи 

вересень 

2021 року 

адміністрація  

2. Вивчити відповідність організації 

навчання дітей з порушеннями зору 

нормативним вимогам та сучасним 

викликам 

вересень 

2021 року 

адміністрація  
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3. Здійснити аналіз динаміки розвитку 

навчання учнів з особливими освітніми 

потребами відповідно до освітніх потреб 

листопад-

грудень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

4. Вивчити використання технологій, методів 

навчання, викладання, пристосування 

навчального матеріалу, програм до 

особистостей розвитку дітейз ООП в 

умовах дистанційного навчання 

листопад-

грудень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

5. Забезпечити заклад необхідними 

навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками відповідно до 

потреб здобувачів освіти в межах виділени 

коштів 

у порядку 

надходження 

коштів 

адміністрація  

6. Забезпечити консультування батьків дітей 

з ООП з особливостей навчання і розвитку 

дитини 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація  

7. Проводити аналіз психофізичного 

розвитку учнів з ООП, соціальних умов 

розвитку 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

практичні 

психологи 

Ланіна В.В. 

Тимченко К.В 

 

8. Здійснити аналіз критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти з 

ООП 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

методичне 

об’єднання 

вчителів  

 

9. Здійснювати моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти, їх динаміки 

та результативності для підвищення якості 

освіти у закладі 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація  

10. Забезпечити роботу постійно діючих 

семінарів, тренінгів щодо роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами: 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація 

керівник м\о 

вчителів,  

практичні 

психологи 

 

 - Контроль й оцінювання навчальних 

досягнень учнів в інклюзивному класі 

 

жовтень 

2021 року 

  

 - Портфоліо вчителя  листопад 

2021 року 

  

 - Створення позитивної атмосфери в 

шкільному середовищі учнів з ООП 

січень 2022   

 - Соціальна адаптація та інтеграція в 

суспільство дітей з ООП  шляхом 

організації їх навчання 

квітень  

2022 року 

  

 

ІІІ.7.2. Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами 

(за потреби) 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Оформлення документації щодо 

організації роботи за індивідуальною 

серпень 

2021 року 

заступник 

директора з 
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формою навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами 

навчально-виховної 

роботи Басова О.А. 

2. Надання довідок ЛКК, заяв  батьків для 

організації навчання за індивідуальною 

формою. 

серпень 

2021 року 

класний керівник  

3. Подання для організації навчання дітей з 

особливими освітніми потребами за 

індивідуальною формою  до відділу освіти 

серпень 

2021 року 

заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

4. Наказ про організацію навчання за 

індивідуальною формою 

серпень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
 

5. Затвердження індивідуального 

навчального плану   та навчальних 

програм 

серпень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В 
 

6. Затвердження складу педагогічних 

працівників, які здійснюватимуть навчання 

за індивідуальною формою дітей з 

особливими освітніми потребами 

серпень 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В 
 

7. Складання розкладу навчальних занять та 

погодження  його з  батьками дитини з 

особливими освітніми потребами 

серпень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

8. Затвердження календарних планів вчителів 

предметників 

до 03 

вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

9. Батьківські збори, з метою роз'яснення  

особливостей організації  роботи з дітьми з 

особливими освітніми проблемами за 

індивідуальною формою навчання 

до 03 

вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

10. Виконання навчального плану, 

оформлення шкільної документації 

грудень 

2021 року, 

травень 2022 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

11. Планування роботи за предметами 

(календарні, поурочні плани) 

серпень 

2021 року 

січень 2022 

року 

вчителі  

12. Контроль за організацією роботи з дітьми з 

особливими освітніми проблемами за 

індивідуальною формою навчання 

постійно заступник 

директора з НВР 

Басова О.А.. 

 

13. Узагальнення роботи за індивідуальною 

формою навчання  

травень 2022 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

14. Аналіз, контроль, розгляд питань на 

нарадах та моніторинг рівня навчальних 

досягнень учнів, які навчаються за 

індивідуальною формою навчання 

грудень 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

15. Спільна робота з інклюзивним ресурсним 

центром по організації навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

березень-

квітень 2022 

року 

адміністрація  
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РОЗДІЛ ІV 

 

НапрямСИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

ІV.1. Наявність відкритої, прозорої, зрозумілої системи оцінювання навчальних 

досягнень 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Оприлюдення критеріїв, правил та 

процедур оцінювання навчальних 

досягнень  

до 10 вересня 

2021 року 

вчителі  

2. Здійснення роз’яснювальної роботи з 

учнями та батьківськоб громадськістю 

щодо критеріїв оцінювання здобувачів 

освіти. 

до 25 вересня  

2021 року та 

упродовж 

року (за 

потребою) 

вчителі  

3. Провести методичне обєднання вчителів з 

питання мотивації до навчання учнів. 

до 28 вересня 

2021 року 

керівник м\о 

Стеценко О.О. 

 

4. Провести відкриті перегляди уроків з 

питань оцінювання здобувачів освіти 

листопад  

2021 року 

адміністрація  

 

ІV.2.План-графік здійснення моніторингу організації оцінювання 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Моніторинг інформованості здобувачів 

освіти про критерії оцінювання 

Співбесіди, опитування 

20 вересня  

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А.   

 

2. 

 

Моніторинг роботи з обдарованими 

Учнями. Кваліметрична модель, 

(Всі учні школи) 

15 жовтня  

2021 року 

до 25 

травня2022 

року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

3. Моніторинг ефективності впровадження 

освітніх інновацій Кваліметрична 

модель,весь педагогічний колектив 

до 20 грудня 

2021 року 

керівник м/о 

вчителів  

Стеценко О.О. 

 

4. Квадрант-аналіз, результати ДПА учнів 

4-х класів 

 

до 20травня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

5. Рівень знань, умінь і навичок учнів з 

базових дисциплін (українська мова та 

математика) Кваліметрична модель, 

результати знань, умінь та навичок учнів 

2-4 класів з української мови та 

математики 

до 23 вересня 

2021 року,  

20 грудня 2021 

року, 

25 травня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

6. Щоденний моніторинг дистанційного 

навчання (за потреби) 

 

на період 

карантинних 

обмежень 

адміністрація  

7. Моніторинг якості дошкільної освіти вереснь, 

січень 

вихователь-

методист 
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травень 

2021/2022 

навчальний рік 

Запоржченко Л.І. 
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РОЗДІЛ V 

 

Напрям ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ  

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

V.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників 

 

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та 

індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та 

професійної майстерності вихователів та вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити 

традиційно притаманні їй основні функції: 

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та 

вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів; 

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у 

змісті освіти; 

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з 

урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;  

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб 

життя, формуванню професійної мобільності педагогів; 

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних 

педагогам  у майбутньому; 

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної 

діяльності; 

У 2021/2022 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію 

методичної проблеми: «Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб'єктів 

освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу» 

Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання: 

1. Формування інноваційного середовища на основі педагогічного партнерства в 

умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма. 

2.Удосконалення системи моніторингових досліджень якості спеціальної освіти. 

3.Спрямування діяльності колективу на створення умов для самореалізації особистості, 

орієнтованої на ідеал здоров'я. 

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів 

освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, 

наступні форми методичної  роботи:  

 Колективні  форми  роботи: 

 педагогічна рада; 

 методична рада; 

 методична оперативна нарада; 

 методичне об’єднання; 

 творчі групи вихователів дошкільного підрозділу; 

 психолого - педагогічні семінари; 

 педагогічні виставки; 

  Індивідуальні  форми  роботи: 

 методичні консультації; 

 співбесіди; 

 наставництво; 

 робота над методичною темою; 

 атестація; 

 курси підвищення кваліфікації; 

 творчі звіти; 

 самоосвіта вчителів; 
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 участь у професійних конкурсах; 

 аналіз уроків; участь у методичних івентах. 

 

V.2. Організація роботи методичної ради закладу освіти 

 

Основні  завдання  методичної ради: 

- реалізувати задачі методичної роботи; 

- направляти та контролювати роботу методичних об’єднань, творчої групи, груп 

педагогів (методичних студій); 

- коригуєватироботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи; 

- займатись розробкою основної методичної теми. 

 У 2021/2022 навчальному році роботу методичної ради школи спрямувати на 

реалізацію  наступних завдань: 

- безперервність освіти педагогічних працівників; 

- постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження; 

- сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – 

доступності навчального матеріалу; 

- осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з 

досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки; 

- обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів; 

- ступінь засвоєння вчителем значущості методичної теми, над якою працює він 

особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні; 

- координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів; 

- розробка основних напрямків методичної роботи; 

- забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських 

програм та дидактичного матеріалу; 

- організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення 

педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять; 

- участь в атестації, сертифікації педагогічних працівників; 

- професійне становлення малодосвідчених педагогів; 

- співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями міста та області; 

- впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес. 

 

Тематика  засідань  методичної  ради 

на 2021/2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Засідання № 1    

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

Про підсумки методичної роботи у 

2020/2021 навчальному році. Основні 

напрямки і завдання методичної роботи на 

2021/2022 навчальний рік відповідно до 

Стратегії розвитку закладу. 

Організація роботи педколективу над 

реалізацією методичної теми школи у 

2021/2022 навчальному році. 

Про затвердження планів роботи методичної 

ради, методичного кабінету, методичних 

об’єднань на 2021/2022 навчальний рік. 

Про ведення шкільної документації вчителя. 

Про реалізацію концепції Нової української 

школи у 1-4-х класах, оцінювання учнів. 

26 серпня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А., 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 
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Засідання № 2    

1. 

 

 

2. 

 

 

Про організацію роботи по підвищенню 

педагогічної майстерності, вивченню і 

узагальненню педагогічного досвіду 

Про проходження сертифікації та атестації 

педпрацівниками школи у 2021/2022 

навчальному році 

28 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Баова О.А. 

 

 Засідання № 3    

1. 

 

 

2. 

Про організацію і проведення предметних 

тижнів 

 

Про організацію і проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

25 

листопада 

2021 року 

заступники 

директора з НВР 

та ВР  

Басова.О.А. 

Золотницька М.М. 

 

 Засідання № 4    

1. 

 

2. 

Про роботу з наступності дошкільного та 

шкільного підрозділів спеціальної школи. 

Про корекційну роботу з вихованцями та 

учнями з порушеннями зору. 

29 січня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А., 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

 Засідання № 5    

1. 

 

2. 

 

 

Про підсумки атестації учителів у 2022 році. 

Про хід і результати підвищення 

кваліфікації учителів у 2021/2022 

навчальному році 

18 квітня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Баова О.А. 

 

 Засідання №6    

1. 

 

2. 

Про підсумки методичної роботи за 

2021/2022 навчальний рік та проект плану 

роботи методичної ради на 2022/2023 

навчальний рік 

Про підсумки роботи: 

-шкільних методичних обєднань; 

-творчої групи дошкільного підрозділу; 

-груп педагогів (методичних студій); 

-роботи з обдарованими і здібними дітьми. 

14 травня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР  

Басова О.А. 

 

 

V.2.1.Тематика засідань педагогічних рад 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Педрада «Підсумок-перспектива» 30 серпня 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

1. Аналіз роботи Сумської спеціальної 

школи № 31СМР у 2020-2021 

навчальному році та основні завдання 

педагогічного колективу на 2021-2022 

навальний рік» 

 директор 

Юр’єва Л.В. 

 

2. Інформація про рішення серпневої  

конференції. 

 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 
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3. Про підсумки та уроки дистанційного 

навчання 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

4. Про підсумки літнього оздоровлення у 

дошкільному підрозділі 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І 

 

5. Про організацію роботи з дітьми 

соціально-незахищених категорій та 

схильних до порушень поведінки 

 заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

6. Про оцінювання учнів 1-3 класів  заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

7. Про затвердження плану роботи ССПШ 

№31 на 2021-2022 навчальний рік 

 директор 

Юр’єва Л.В 

 

8. Про затвердження (уточнення) освітніх 

програм 

 керівник м\о 

Стеценко О.О. 

 

9. Про затвердження режиму роботи, 

розкладу занять, уроків, мережі класів, 

програм гуртків, форм перспективного та 

календарного планування, додаткових 

зошитів з друкованою основою, 

методичних посібників 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

10. Про затвердження регламенту 

фізкультурно-оздоровчої роботи 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

11. Про затвердження плану роботи з 

наступності між дошкільним та шкільним 

підрозділами 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

ІІ. Створення педагогічно доцільного 

організованого простору життєдіяльності 

для забезпечення процесу розвитку 

інноваційного ресурсу особистості дитини. 

30 листопада 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

заступники 

директора 

 

1. Формування змісту освітнього процесу, 

способів діяльності через реалізацію 

психодидактичного компоненту 

освітнього середовища 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

2. Організація інноваційного освітнього 

середовища в контексті особистісного 

розвитку здобувачів освіти. 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

ІІІ. Організаційно-методичне забезпечення 

моніторингових досліджень якості освіти в 

умовах спеціального закладу. 

29 березня 

2022 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

заступники 

директора 

 

1. Критеріально-рівневий підхід до 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

та рівня розвитку дітей дошкільного віку. 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

2. Методичне забезпечення моніторингових 

досліджень якості спеціальної освіти . 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

IV.Забезпечення способів, форм і методів 

повноцінного фізичного розвитку 

 директор 

Юр’єва Л.В. 
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здобувачів освіти, охорони та зміцнення 

їхнього здоров'я. 

 

1. Усвідомлення ролі фізичної культури в 

різнобічному розвитку особистості. 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І 

 

2. Оволодіння вихованцями та учнями 

знаннями, практичними уміннями і 

навичками раціонального 

природокористування. 

 заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

V. Педрада-підсумок 

 

31 травня  

2022 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

1. Аналіз роботи закладу спеціальної освіти 

за 2021-2022 навчальний рік 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

2. Аналіз методичної робрти за 2021-2022 

навчальний рік 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

3. Звіти діяльності творчої групи, 

керівників гуртків, методичних об'єднань 

 голови м\о 

керівники гуртків 

 

4. Звіт про роботу практичних психологів за 

2021-2022 навчальний рік 

 практичні 

психологи 

Ланіна В.В. 

Тимченко К.В. 

 

5. Звіт про роботу учителя-логопеда 

за 2021-2022 навчальний рік 

 учитель-логопед 

Василенко Т.О. 

 

6. Готовність дітей старшого дошкільного 

віку до навчання у школі 

 вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

7. Підсумки державної підсумкової 

атестації 4-х класів 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

8. Затвердження Освітньої програми та 

навчального плану за 2021-2022 

навчальний рік 

 заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

9. Про випуск та переведення учнів  заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

10. Про підсумки виховної роботи у 

шкільному підрозділі у 2021-2022 

навчальному році 

 заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

11. Про підсумки роботи з попередження 

дитячого травматизму за 2021-2022 

навчальний рік у шкільному підрозділі 

 заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

12. Про стан відвідування ССПШ №31 у 

2021-2022 навчальному році 

 заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

 

V.3. Організація роботи методичного кабінету закладу освіти 

Основні  задачі  методичного  кабінету: 

 надання методичних консультацій педагогічним працівникам дощкільного підрозділу у 

підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності; 
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 координація змісту, колективних форм і методів роботи та самоосвіти фахової підготовки 

педагогічних працівників дошкільного підрозділу; 

 організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів в 

умовах упровадження Базоваго компонента дошкільної освіти; 

 активізація науково-дослідницької діяльності педагогів; 

 пропаганда досягнень педагогічної науки та ефективного педагогічного досвіду. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати постійно діючі  виставки: 

- «Наші досягнення»; 

- «Готуємося до педради»; 

- «На допомогу вихователю»; 

- «Новинки методичної літератури»; 

- «Передовий педагогічний досвід 

закладу». 

упродовж 

року 

вихователь – 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

2. Скласти та затвердити перспективні плани 

атестації та курсів підвищення 

кваліфікації. 

до 30 вересня 

2022 року 

вихователь – 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

3. Систематизація  літературних матеріалів 

до  карток календарного планування  

вересень 

2021 року 

травень 

2022 року 

педагоги  

4. Поповнювати кабінет добіркою матеріалів  упродовж 

року 

вихователі  

5. Провести конкурси:  

- конкурс-огляд  на кращу методичну 

розробку 

- конкурс на кращий захід до Тижня 

безпеки дитини  

до 15 січня 

2022 року; 

до 25 травня 

2022 року 

вихователь – 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

 Підвищення педагогічної майстерності 

 

1. Круглий стіл «Ідеї створення 

розвивального середовища в ЗДО» 

20 жовтня 

2021 року 

  

2. Проблемний стіл: «Моніторинг як 

сучасний засіб управління якістю освіти в 

закладах дошкільної освіти» 

24 листопада  

2021 року 

  

3. Ділова гра «Сучасні вимоги до якості 

освіти дітей старшого дошкільного віку в 

контексті оновлених стандартів» 

22 грудня 

2021 року 

  

4. Педагогічна сесія.Шляхи та 

засобизабезпеченняздоров'ядошкільника у 

сучасномуосвітньомупросторі 

23 березня 

2022 року 

  

 Консультації для педагогів 

 

1. Особливості адаптації дітей до умов 

закладу дошкільної освіти 

 

15 жовтня  

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

2. Інноваційний підхід до створення 

предметно-розвивального середовища в 

ЗДО 

13жовтня 

2021 року 

вихователь 

Дмитренко М.О. 

 

3. Створення предметно-просторового 17 листопада вихователь  

https://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=361:osoblivosti-adaptatsiji-ditej-do-umov-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu&catid=67:batkam-statti
https://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=361:osoblivosti-adaptatsiji-ditej-do-umov-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu&catid=67:batkam-statti
https://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=361:osoblivosti-adaptatsiji-ditej-do-umov-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu&catid=67:batkam-statti
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розвивального середовища, що мотивує 

дітей до самостійної практичної діяльності 

2021 року Довженко Л.М. 

4. Педагогічна діагностика рівнів розвитку 

дитини - професійний обов'язок 

вихователів ЗДО. 

15 грудня 

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І 

 

5. Сучасний освітній простір в збереженні та 

зміцнення здоров'я дитини 

16 лютого  

2022 року 

вчитель-

дефектолог 

Крючко О.С. 

 

6. Організація освітнього процесу в контексті 

формування удошкільників ціннісного 

ставлення до власного здоров’я 

16 березня 

2022 року 

вихователь 

Пахненко В.М. 

 

7. Морально-психологічна підготовка 

працівників закладу до дій в 

екстремальних ситуаціях 

11 травня 

2022 року 

Практичний 

психолог  

Ланіна В.В. 

 

Вивчення, узагальнення та впровадження  

передового педагогічного досвіду 

1. Продовжувати впроваджувати  

досвід  Харківської гімназії для сліпих 

дітей з питань соціалізації та інтеграції 

дітей в соціум 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

2. Впроваджувати в практику роботи 

дошкільного підрозділу досвід педагогів 

Карпець С.П., Горох Н.К., Поваляшко Н.А. 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

 

V.4. Організація роботи методичних об’єднань вчителів початкових класів та 

вихователів 

 

 За змістом робота методичні об’єднання вчителів та вихователів спрямована на 

поглиблення знань педагогів з питань методики,  педагогіки, психології, корекційної 

педагогіки, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з 

вчителями проводиться методична робота,   яка поєднує в собі колективні  та індивідуальні 

форми (Додаток 1). 

 В роботі методичних об’єднань приділяється велика увага питанням: 

- вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти; 

- планування роботи на навчальний рік; 

- обговорення навчальних програм; 

- заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань 

та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти; 

- методична допомога малодосвідченим вчителям; 

- підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей 

кожного вчителя; 

- індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до 

предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів;  

- обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І 

семестр, ІІ семестр, за навчальний рік; 

- затвердження змісту діагностичних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань; 

- аналіз діагностичних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад; 

- стан позакласної роботи з предмету; 

- огляд новинок методичної літератури; 

- підсумки атестації вчителів; 

- організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка 

виконання навчальних програм. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати роботу методичних 

об’єднань  

-  вчителів початкової школи ; 

- вихователів груп подовженого дня. 

 

до 15 вересня 

2021 року 

заступник 

директлора з 

навчально-

виховної роботи 

Басова О.А. 

 

2. Визначити методичну тему роботи 

методичного об’єднання в межах 

методичної теми закладу. 

до 15 вересня 

2021 року 

керівникм/ о 

Стеценко О.О. 

 

3. Продовжити вивчення та обговорення 

директивних та нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти Сумської 

обласної державної адміністрації, відділу 

освіти Сумської міської ради міста Суми. 

упродовж 

року,  

по мірі 

виходу 

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

4. Продовжити роботу методичних 

об’єднань щодо забезпечення належних 

умов впровадження  «Концепції Нової 

української школи» . 

упродовж 

року  

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

6. Опрацювати інструктивно-методичні 

рекомендації щодо викладання базових 

дисциплін, перелік навчальних 

підручників та посібників, 

рекомендованих до використання у 

2021/2022навчальному році. 

до 10 вересня 

2021 року 

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

7. Визначити теми самоосвіти та підвищення 

професійної майстерності вчителів в 

межах проблеми методичних об’єднань. 

вересень 2021 

року 

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

8. Поновити карти даних професійної 

підготовки вчителів методичних 

об’єднань. 

вересень 2021 

року 

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

9. Розглянути та подати на погодження 

календарно-тематичне планування 

вчителів початкових класів щодо 

викладання навчальних предметів на 

2021/2022навчальний рік. 

до 8 вересня 

2021 року,  

до 8 січня 

2022 року 

керівники м\о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

10. Проводити засідання методичних 

об’єднань вчителів, інструктивно-

методичні наради (за планами роботи 

методичних об’єднань). 

5 разів 

на рік 

керівниким/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

11. Брати активну участь у науково-

методичних заходах школи,  міста, 

області. 

упродовж 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

12. Організувати підготовку вчителів – членів 

методичного об’єднання до чергової 

атестації. Обговорити заходи надання 

методичної допомоги вчителям, які 

атестуються. 

до 20 жовтня 

2021 року 

протягом 

року 

керівники 

методичних 

об’єднань 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

13. Підготувати навчально-методичну базу 

кабінетів до нового навчального року. 

Зробити паспортизацію кабінетів. 

до 10 серпня, 

вересень 2021 

року, 

керівники 

методичних 

об’єднаньСтеценко 
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Постійно поповнювати навчально-

методичну базу кабінетів. 

упродовж 

року 

О.О., Сокол С.А. 

14. Організувати взаємовідвідування уроків 

вчителями методичних об’єднань. 

Скласти графіки взаємовідвідування 

уроків на І та ІІ семестри навчального 

року. 

до 10 вересня 

2021 року 

керівники 

методичних 

об’єднань 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

15. Організувати вивчення та обговорення 

сучасних методик, інноваційних 

технологій, передового досвіду 

викладання базових предметів. 

відповідно 

плану 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

16. Організувати роботу зі здібними та 

обдарованими учнями. Поновити банк 

даних обдарованих дітей. 

до 15.09.2021 

року  

 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

17. Організувати участь учнів у 

Всеукраїнських та Міжнародних 

інтерактивних конкурсах та інтернет-

олімпіадах 

протягом 

року  

(за окремим 

планом) 

вчителі, 

керівники 

м/о Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

18. Організувати підготовку учнів для участі 

в роботі в олімпіадах, конкурсах. 

вересень, 

упродовж 

року 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

19. Провести І (шкільний) етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

жовтень 

2021 року 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

20. Організувати для участі в міському етапі 

Всеукраїнських учнівських конкурсах. 

листопад – 

грудень 2021 

року 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

21. Оформити для шкільного методичного 

кабінету збірники матеріалів з досвіду 

роботи вчителів методичних об’єднань. 

до 10 квітня 

2022 року 

керівники 

м/о Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

22. З метою ознайомлення з новою 

методичною літературою та новинками 

періодичних видань організувати постійне 

співробітництво із шкільною бібліотекою. 

упродовж 

навчального 

року 

керівники 

м/о Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

24. Організувати роботу методичних 

об’єднань щодо систематизації навчально-

методичного забезпечення викладання 

базових дисциплін. 

10 серпня  

2021 року 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О. 

Сокол С.А. 

 

25. Підготувати та подати на погодження 

матеріали з навчальних предметів до 

державної підсумкової атестації учнів 4-х 

класів. 

до 1 травня 

2022 року 

вчителі, 

керівники м/о 

Стеценко О.О 

Сокол С.А. 

 

26. Узагальнити науково-теоретичну та 

методичну роботу методичних об’єднань 

за навчальний рік. Скласти звіт про 

організацію роботи методичних об’єднань 

за 20212022навчальний рік. 

до 28 травня 

2022 року 

керівники 

методичних 

об’єднань 

Стеценко О.О. 

Сокол С.А. 
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V.5. План роботи методичного об’єднаннявчителів-дефектологів на 2021/2022 

навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 
І засідання 10 вересня 

2021 р. 

  

1. 

Аналіз роботи методичного об’єднання за 

2020-2021 н.р. 

Завдання на 20210-2022 н.р. 

 керівник м/о, 

вчитель-

дефектолог 

 

2. 

Затвердження плану роботи методичного 

об'єднання  на 2021-2022 н. р. 

 члени 

методичного 

об’єднання 

 

 
ІІ засідання 14 грудня 

2021 року 

  

1. 

Використання інноваційних та 

здоров'язбережувальних технологій в роботі 

вчителя-дефектолога 

 вчителі 

дефектологи, 

вчитель-логопед 

 

 
ІІІ засідання 22 березеня 

2022 року 

  

1. 

Впровадження сучасних діагностичних 

методик виявлення та обстеження дітей 

дошкільного віку з порушеннями зору в 

діяльність тифлопедагога спеціального 

закладу освіти 

 вчителі 

дефектологи, 

вчитель-логопед 

 

 
ІV засідання 24 травеня 

2022 року 

  

1. 

Стан лікувально-відновлювальної роботи та 

корекційно-розвиткової роботи в шкільному 

та дошкільному підрозділах навчально-

виховного комплексу 

 сестра медична 

ортоптистка 

 

2. 

Звіт про роботу Консультативного центру за 

2021-2022 н. р. 

 вчитель-

дефектолог 

Крючко О.С. 

 

3. 

Визначення завдань на наступний 

навчальний рік 

 вчителі 

дефектологи, 

вчитель-логопед 

 

 

V.6. Організація роботи творчої групи 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. І  засідання  

1.Затвердження  плану роботи  творчої групи    

на  2021-2022 н.р.  

2. Розподіл  обов’язків  між  членами    з  

урахуванням  інтересів  для  

систематичного  огляду  нових  

літературних  видань  і  періодики.  

до 25 жовтня 

2021 року 

керівник творчої 

групи 
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2. ІІ  засідання  

Складання та впорядкування опитувальників 

для моніторингу досягнень дітей 

раннього,молодшого та 

середньогодошкільного  віку 

січень   

2022 року 

керівник творчої 

групи 

 

3. ІІІ  засідання  

Підбір практичного матеріалу для 

моніторингку досягнень дітей 

раннього,молодшого та 

середньогодошкільного  віку 

березень 

2022 року 

керівник творчої 

групи  

 

4 ІV  засідання  

1. Підсумки  роботи творчої групи  за рік .  

2. Упорядкування  та  презентація 

матеріалів. 

до 25травня  

2022 року 

керівник творчої 

групи 

 

 

V.7. Організація роботи з атестації педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Забезпечити глибоке вивчення педагогами 

ССПШ № 31 СМР Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України 

зі змінами і доповненнями, затвердженого 

наказом МОН України від 08.08.2013 № 

1135 

до 20 

вересня 

2021року 

директор 

Юр'єва Л.В., 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

2. Забезпечити вивчення педагогами 

Положення про відомчі заохочувальні 

відзнаки Міністерства освіти і науки 

України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

30.07.2013  № 1047 

до 20 

вересня 

2021року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

3. Систематично проводити роз’яснювальну 

роботу про мету й основні задачі атестації, її 

вплив на безперервну фахову освіту, 

необхідність підвищувати кваліфікацію, 

удосконалювати педагогічну майстерність 

увесь період 

атестації 

адміністрація  

4. Надавати практичну допомогу педагогічним 

працівникам у підготовці та проведенні 

атестації педагогічних працівників у 2022 

році 

увесь період 

атестації 

секретар 

атестаційної 

комісії 

 

5. Забезпечити своєчасне підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

закладів освіти 

до 10 

жовтня 2021 

року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

6. Спрямувати управлінську діяльність на 

особистісне зростання педагогічних кадрів 

через розвиток компетентності, рівня 

професійної майстерності та самореалізації 

особистості педагога 

до 1 жовтня 

2021 року 

адміністрація  

7. Посилити контроль за дотриманням 

нормативно-правових засад атестаційного 

до  1 березня 

2022 року 

голова 

атестаційної 
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процесу, чіткого алгоритму структури 

атестаційного циклу, за якістю оформлення 

атестаційних листів, управлінських 

документів, звітів про атестацію 

комісії 

Юр'єва Л.В. 

8. Провести засідання атестаційної комісії: 

- Затвердження списку педагогічних 

працівників, які підлягають атестації у 2022 

році. Затвердження графіку атестації. 

- Про хід атестації педагогічних 

працівників. 

- Атестація педагогічних працівників. 

 

19 жовтня 

201 року 

 

23 січня 

2022 року 

16 січня 

2022 року 

голова 

атестаційної 

комісії 

Юр'єва Л.В. 

 

9. Підготувати проекти наказів: 

1. Про затвердження атестаційної комісії  з 

атестації педагогічних працівників у 2022 

році. 

2. Про підготовку та проведення атестації 

педагогічних працівників  у 2022 році. 

 

3. Про затвердження системи роботи 

педагогів, які атестуються у 2022 році. 

4. Про присвоєння (відповідність раніше 

присвоєній) кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічних 

звань  за підсумками атестації 2022 року. 

5. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників  у 2022 році. 

 

до 20 

вересня 

2021року 

до 19 

жовтня 2021 

року 

07 березня 

2022 року 

17 березня 

2022 року 

 

 

до 20 серпня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

10. Забезпечити вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які атестуються в 

2022 році 

до 01 

березня2022 

року 

адміністрація  

11. Забезпечити своєчасну подачу власних 

методичних розробок педагогічних 

працівників, які претендують на присвоєння 

педагогічних звань  «учитель-методист» до 

управління освіти і науки СМР. 

до 25 

жовтня  

2021 року 

педагоги  

12. Надати  методичну допомогу  у  розробці  

індивідуального плану атестації 

медпрацівників (за потреби) 

до 10 

листопада  

2021 року 

члени 

атестаційної 

коиісії 

 

13. На основі картки творчої активності скласти 

характеристику педагогів 

до 6 березня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

14. Забезпечити проведення декади 

педагогічної майстерності за участю 

педагогів, які атестуються 

10-20 

лютого  

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

15. Забезпечити проведення творчих звітів 

педагогів, показових уроків ті колективних 

переглядів 

до 1 березня 

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 
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заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

16. Підготувати заявку на підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних 

працівників закладів освіти міста на 2022 

рік 

до15 квітня  

2022 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

17. Скласти списки педагогічних працівників, 

які претендують на встановлення 

педагогічного звання «учитель-методист» 

до 10 

жовтня  

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

18. Підготувати списки педагогічних 

працівників, які будуть атестуватись у 2022 

році та надати їх до управління освіти. 

до 25 

жовтня  

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

19. Скласти списки педагогічних працівників, 

які претендують на встановлення 

(відповідність раніше присвоєній) 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» 

листопад 

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

20. Провести засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників 

16 березня 

2022 року 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

21. Підготувати накази про затвердження 

рішення атестаційної комісії. 

16 березня 

2022 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

22. Підготувати атестаційні листи на 

педагогів,які атестуються на вищу 

категорію 

за 10 днів до 

атестації 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

23. Підготувати наказ «Про підсумки атестації у 

2022 році» 

травень, 

червень 

2022 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 

 

 

V.8.Заходи щодо адаптації малодосвідчених педагогічних працівників до професійної 

діяльності 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Нормативно-правова база: Закони України 

"Про освіту", "Про повну загальну 

середню освіту", Положення про 

спеціальну школу, Концепцію НУШ, 

новий Державний стандарт початкової 

до 27 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А 

заступник 

директора з ВР 
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освіти 

Статут школи, правила внутрішнього 

розпорядку, техніка безпеки в 

навчальному закладі 

(бесіда, інструктаж) 

Золотницька М.М. 

2. 1.Ведення  шкільної документаці 

(практичне заняття) 

жовтень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

3. 1. Структура процесу виховання. 

2. Компоненти виховання. 

3. Принципи та правила виховання. 

4. Рушійні сили навчання і виховання. 

(теоретичний семінар) 

листопад 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

4. 1. Психологічні особливості пізнавальної 

діяльності дітей дошкільного підрозділу та 

школярів. 

2. Способи формування пізнавального 

інтересу вихованців та учнів. 

3. Мотиви навчання і виховання. 

(семінар-тренінг) 

грудень 

2021 року 

практичні 

психолоиг 
 

5. 1. Створення освітнього простору 

відновідно до Концепції НУШ.. Ігрові 

методи навчання.(семінар-практикум) 

січень 

2022 року 

голова м\о 

вчителів 

початкових класів 

 

 

6. 1. Урок і виховний захід - головні форми 

організації освітнього  процесу. 

2. Вимоги до сучасного уроку і виховного 

заходу. 

3. Конструювання виховних заходів за 

метою, дидактичними завданнями та 

змістом  матеріалу. 

4. Вибір методів навчання і виховання. 

5. Аналіз і самоаналіз проведенного уроку 

івиховного заходу. 

(семінар) 

лютий 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М 

 

7. 1. Суть і зміст процесу навчання. 

2. Форми та види уроків і  виховних 

заходів. 

3. Методи навчання і виховання учнів. 

4. Національний характер виховання. 

5. Критерії вихованості особистості. 

6. Особистісно зорієнтоване 

виховання школярів. 

               (психологічний тренінг) 

березень 

2022 року 

заступник 

директора з ВР 

 

 

8. 8. Особистість вихователя та вчителя як 

чинник навчання та виховання. 

Програма самореалізації педагога. 

9. Імідж педагога, дотримання 

педагогічної доброчесності.(семінар) 

квітень 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Золотницька М.М. 
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V.9. Організація роботи з обдарованими і здібними вихованцями та учнями 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організація та функціональне забезпечення реалізації системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей 

1. Призначення координатора по роботі з 

обдарованими учнями в школі 

до 2 вересня 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басава О.А. 

 

3. Створення умов для підвищення 

майстерності вчителів 

Інструктивно-методична нарада 

«Організація роботи з обдарованими 

дітьми» 

жовтень 2021 

рорку 

голова м/о 

вчителів  

 

ІІ. Організація і зміст освітнього  процесу 

1. Розробка завдань до І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

до 30 вересня 

2022 року 

вчителі   

2. Введення індивідуальних занять з 

математики  в навчальний план школи 

червень 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

 

3. Робота творчих груп вчителів по розробці 

методичних матеріалів для роботи з 

обдарованими дітьми 

15 грудня 

2022 року 

голова м/о 

вчителів 

 

ІІІ. Організація та проведення олімпіад: 

1. 

 

 

2. 

 Проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

жовтень 2021 

року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

Участь учнів школи у ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів (за можливості) 

листопад-

грудень 

2021 року 

педагоги  

ІV.Організація та проведення конкурсів, турнірів 

1. Поповнення банку даних обдарованих 

дітей  школи 

жовтень 2022 

року 

учителі  

Всеукраїнський математичний конкурс 

«Колосок»  

листопад 

2021 року 

учителі   

 Всеукраїнський математичний конкурс 

«Кенгуру»  

квітень 

2022 року 

учителі   

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з 

англійської мови «Гринвіч» 

грудень 2021 

року 

учитель 

англійської мови 

 

Участь у міських та обласних виставках 

дитячої творчості  

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

ЗапорожченкоЛ.І. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

Проведення свят, ігор, змагань упродовж 

року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

Заступник з ВР 

Золотницька М.М. 
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2. Здійснювати моніторинг результативності 

роботи з обдарованими дітьми 

педагогічних працівників, які мають 

звання «старший вчитель», «вчитель-

методист» 

квітень 

2022 року 

заступники 

директора з НВР, 

з ВР 

 

 

V.10. Організація виховної роботи з учнями початкової школи  

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

 Місячник «Увага! Діти на дорозі»(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

 (Ціннісне ставлення до суспільства і держави) 

(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

            Мета: Виховання в учнів патріотизму та національної самосвідомості,  почуття поваги та 

гордості до рідного краю, любові до культури свого народу, його традицій та звичаїв. 

1. Декада «Люблю я край свій дорогий, що 

зветься Україна»  

1 вересня – 

10 вересня 

2021 року 

вихователі 

Брек А.В. 

Сокол С.А. 

 

2. Свято Прешого Дзвоника. Святкові розваги 1 вересня 

2021 року 

Гончаренко О.М.,  

Прядко В.Л., 

вихователі 4-х 

класів 

 

3. Перший урок, 

Пропедевтичне заняття 

1 вересня 

2021 року 

Класні керівники, 

вихователі 

 

4. Тижденьфізкультури і спорту та 

олімпійського руху (за окремим планом 

педагогів) 

вересень 

2021 року 

вчителі фізичної 

культури 

Литнянчина Л.В., 

Шостак В.І., 

вчитель ритміки 

Успенська Л.І. 

 

5. Погодити плани виховної роботи 

вихователів на І семестр 

вересень 

2021 року 

Заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

Слокол С.А. 

 

6. Погодити плани класних гуртків   на І 

семестр 2021-2022 н.р. 

до 9 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М 

 

7. Розробити режим ІІ половини дняшколи з 

урахуванням всіх аспектів освітньо-

виховної роботи 

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

8. Єдиний день здоров’я щовівторка 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

класні керівники, 

вихователі 

 

9. Провести вступні інструктажі: 
- Безпека життєдіяльності здобувачів 

освіти та ознайомлення з режимом роботи 

школи в 2021/2022 н.р.  

- Складання маршрутних листів  «Дім-

школа» 

вересень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 
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10. Уроки мужності.  До річниці визволення 

міста Суми. 

2 вересня 

2021 року 

вихователі   

11. Заходи до Дня міста:(формат та назва за 

планом педагогів) 

- Виставка малюнків; 

- Флешмоб; 

- Конкурс малюнку на асфальті; 

   

12. Абетка дороги «Наш друг – дорожній рух» вересень 

2021 року 

вихователі  

13. Всеукраїнський тиждень протидії 

булінгу(за окремим планом практичного 

психолога) 

- Провести інформаційні хвилинки «Стоп 

булінг»; 

- «Уроки толерантності»; 

- Заняття з елементами тренінгів «Як 

долати негативні емоції» 

13-17 

вересня 

2021 року 

практичний 

психолог, 

вихователі 

 

14. Хвилинка довіри (індивідуальна робота з 

учнями)* 

щотижня 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року  

вихователі   

15. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

вересень 

2021 року 

вихователь 

Бережна Н.В. 

 

17. Заходи щодо відзначення Міжнародного 

дня миру (за окремим планом вихователів).  

Акція, малюнок на асфальті «Ми - за мир 

на планеті Земля» 

вересень 

2021 р. 

вихователі 

Брек А.В. 

 

18. Заходи до Міжнародного Дня демократії 

«Ми – українці, ми - європейці» (за 

окремим планом) 

15 вересня 

2021 року 

вихователі школи  

19. Скласти соціальний паспорт школи вересень 

2021 року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

 

20. Створити інформаційний банк даних про 

зайнятість учнів в позаурочний час 

вересень 

2021 року 

Вихователі, 

Гончаренко О.М. 

 

21. Години спілкування «Дотримання правил 

для учнів - обов’язок кожного школяра» 

вересень 

2021 року 

вихователі   

22. Тиждень безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом педагогів) 

відповідно 

графіку 

вихователі 

Козлова Н.В. 

Кононенко О.В. 

 

23. Проведення дайджестів безпеки: 

«Подорож до країни Дорожніх знаків»; 

 «Азбука безпеки», 

 «Я – учасник дорожнього руху»,  

вікторина з ПДР «Чи знаєш ти права і 

обов’язки пішохода?»; 

«Дитячий травматизм у побуті і не 

тільки…»; 

- «Небезпечний вогник»; 

20-24 

вересня 

2021 року 

Вихователі  

24. Практичне заняття з евакуації на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій 

23 вересня 

2021 року 

Заступник з ВР 

Золотницька М.М. 

 

25. Зустріч «Поліція дітям» 20-24 вихователі   
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вересня 

2021 року 

Сокол С.А., 

Брек А.В. 

26. Заходи щодо відзначення Дня 

партизанської слави (за окремим планом) 

22 вересня 

2021 року 

вихователі  

27. Заходи до Міжнародного Дня демократії 

«Ми – українці, ми - європейці» (за 

окремим планом) 

23 вересня 

2021 року 

вихователі   

28. Тиждень бібліотеки (за окремим планом) 27-30 

вересня 

2021 року 

бібліотекар 

Гончарекно О.М. 

 

29. Школа самовиховання: 

«Знайомтеся  це я?» – 1 кл. 

«Я хочу бути схожим на…» – 2 кл. 

«Дорога кожна хвилина – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

20-30 

вересня 

2021 року  

вихователі, 

практичний 

психолог  

 

30. Загальношкільна виставка композицій з 

живих квітів та овочів «Осінніій вернісаж» 

29 вересня 

2021 року 

Дегтяренко В.В., 

Яременко Ю.О. 

Бережна Н.В. 

 

31. День книги (до  Всеукраїнського Дня 

бібліотек). Акція «Бережи шкільний 

підручник» 

30 вересня 

2021 року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

32. Святкове привітання  до Дня Вчителя 

«Зоря любові і добра, дитячих душ 

хранитель» 

30 вересня 

2021 року 

Сокол С.А., Скляр 

Є.І., Брек А.В., 

вихователь 4-Г 

класу 

 

33. Анкетування учнів «Я індивідуальність» ( з 

метою виявлення здібностей учнів та 

складання програм розвитку) 

вересень 

2021 року 

вихователі   

34. Класні батьківські збори вересень 

2021 року 

класні керівник, 

вихователі 

 

35. Контроль відвідування учнями занять вересень 

2021 року 

заступник 

диреткора з ВР 

 

36. Аналіз стану охоплення гуртковою 

роботою учнів школи 

вересень 

2021 року 

вихователі   

37. Виставки літератури та заходи у бібліотеці 

відповідно до тематичних тижнів 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

38. Виставки малюнків відповідно до 

тематичних тижнів* 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

вихователі  

 

39. Скласти план виховної роботи на період 

осінніх канікул 

Жовтень 

2021 

Вихователі, 

заступник 

диреткора з ВР 

 

40. Тижденьгромадянської зрілості та 

творчого розвитку особистості «Ми 

господарі у школі, бо вона – наш другий 

дім»: 

- Години спілкування «Я люблю свою 

школу» 

- - Заняття кланого активу «Відкрий в собі 

01.-08.10.21 Козлова Н.В. 

Вихователі 
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лідера» 

- Презентація класних гуртків і 

факультативів «Хочу! Можу! Обираю!»; 

-  «Правовий букварик»,  

- Конкурс класних кімнат «Кращий клас – 

у нас» 

 

 

 

 

 

Адмінстрація 

школи 

41. Організація і проведення заходів під час 

осінніх канікул (за окремим планом) 

Жовтень 

2021 

вихователі   

42. Заходи щодо відзначення Європейського 

тижня демократії (за окремим планом) 

Жовтень 

2021 

вихователі  

43. Відеолистівки класів «У кожному з нас є 

талант» до Міжнародного Дня музики 

01.10.21 вихователі 

 

 

44. Школа самовиховання: 

«Я хочу стати кращим» – 1 кл. 

«Дбай про інших» – 2 кл. 

«Дисципліна і культура» – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

 

01.-08.10.21 вихователі   

45. Рольова гра «Правила ввічливості» (1-4 класи) 01.-08.10.21 вихователі   

46. Гра-експрес «Моя родина, яка вона?» 4 класи) 01.-08.10.21 вихователі   

47. Тиждень патріотичного виховання 11.-15.10.21 Бережна Н.В. 

Вихователі 

 

4. Година спілкування «Я-громадянин 

України і пишаюся цим» (1-4 класи) 

11.-15.10.21 вихователі  

50. Інтелектуальна гра «Невідома Україна?»  12.-15.10.21 вихователі  

51. Проведення конкурсів малюнків по класах 

«Національні символи українського 

народу» 

11.-15.10.21 вихователі  

52. - Тематичні вісники «Державна символіка 

України, історія і сучасність» 

- Усні журнали «Знай свої права, дитино!», 

- Перегляд мультфільму «Князь 

Володимир» 

11.-15.10.21 вихователі  

53. Години духовності: 

-  «Благословенна та держава, що має 

відданих синів»; 

-  «Я-громадянин України і пишаюся цим» 

(1-4 класи); 

11.-15.10.21 вихователі  

54. Класні святково-розважальні заходи 

«Вітання для майбутніх захисників 

Вітчизни» 

13.10.2020 Вихователі, 

вчитель музики 

 

55. Спортивна розвага «Хай живе козацький 

дух» 

12.10.2021 Успенська Л.І., 

Шостак В.І 

 

 

56. Тиждень «Любов до ближнього – 

джерело величі душі» (за окремим 

планом) 

18-22.10.21 Прядко В.Л.  

57. Світ мандруючих книг «Подаруй  книгу 

своїй бібліотеці» 

21.10.21 Вихователі   

58. Виставка дитячих малюнків «Чарівні 

барви» до Дня художника 

20.10. 2021 Козлова Н.В. 

 

 

59. Заходи до Дня визволення України від 28.10.21 Вихователі   
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фашистських загарбників 

60. Моніторинг журналів ВГ 25.-29.10.21 Заступник 

директора з ВР 

 

61. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

жовтень 

2021 р. 

Козлова Н.В.  

62. Цикл бесід «Правила здорового способу 

життя» (з учнями 1-4-х класів). 

грудень 

2021 

Вихователі  

ЛИСТОПАД 

Ціннісне ставлення до праці »(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування творчої, працелюбної особистості виховання цивілізованого господаря, поваги до 

людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, 

дисциплінованості, старанності, наполегливості. Формування у учнів розуміння особистої 

значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. 

63. Тиждень «Твій вибір – твоє життя» 01-05.11.21 Вихователь 4-Г 

класу 

 

64. Конкурс «Бджілка мала, але й та працює» 

(1-2 класи) 

01-05.11.21 Вихователі   

65. Рольова гра «Усі професії хороші – 

вибирай на смак» (3-4 класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

66. Ігрове спілкування «У світі професій» (4 

класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

67. Конкурс «Бджілка мала, але й та працює» 

(1-2 класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

68. Тематичні перерви «Зроби свій вибір на 

користь життя» 

01-05.11.21 Вихователі  

69. Виставка малюнків по класах до тематики 

тижня  

01-05.11.21 Вихователі   

70. Цикл бесід:«Здоровий спосіб життя – 

норма нашого буття» 

01-05.11.21 Сестра медична 

старша  

Коцур Т.І., 

вихователі, 

практичні 

психологи 

 

71. Тиждень української писемності та мови 

(за окремим планом) 

08-12.11. 

2021 

Дегтяренко В.В.  

72. Рекламний проєкт «Обирай українську» 09.11.2021 Яременко Ю.О., 

вихователі 

 

73. Години громадянськості «Заради щастя і 

свободи» 

Листопад 

2021 

Вихователі  

74. Заходи щодо вшанування пам’яті жертв 

трагедії Бабиного Яру (за окремим планом 

вихователів) 

 

Листопад 

2021 

Вихователі  

75. Школа самовиховання: 

«На кого ти хочеш бути схожим? – 1 кл. 

«Цінуй свій час і час інших» – 2 кл. 

«Мої права та обов'язки» – 3 кл. 

«Дотримання шкільної етики» – 4 кл. 

Листопад 

2021 

Вихователі  

76. Тидень толерантності 

Заходи щодо відзначення Міжнародного 

дня толерантності та інклюзивної освіти 

(за окремим планом): 

- Загальношкільна акція «На скільки я 

15-19.11.21 Практичний 

психолог, 

вихователі 
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толерантна людина» 

77. Вернісаж лепбуків «З класом класно!». 15-19.11.21 Вихователі   

78. Заходи до Дня ввічливості 

«День посмішки і гарного настрою» 

  

16.11.2021 Вихователі  

79. Конкурс на кращу годівничку «Годівничка 

для синички». 

Листопад 

2021 

Вихователь 4-Г 

класу,  

Скляр Є.І. 

 

80. Заходи «В єдності і сила народу» Дня 

Гідності і Свободи  (за окремим планом)  

15-19.11.21 Вихователі   

81. Флешмоб «Україна – територія гідності та 

свободи» 

17.11.2021 Варава О.М., 

Успенська Л.І., 

Сокол С.А. 

 

82. КТС «П’ять добрих слів» (Обводячи свою 

руку на аркуші паперу, діти  всередині 

писали ім’я свого найкращого друга, на 

кожному пальці намальованої долоні –  

позитивні риси свого товариша). 

18.11.2021 Вихователі  

83. 20.11. - Всесвітній день дітей. Дитяча 

ігротека. 

Класний міні-проект «Шкільна пошта 

«Мені приємно тобі сказати, що…». 

(сказати одне одному слова подяки, 

шикарний комплімент, а може просто 

висловити теплі, добрі, лагідні слова тому, 

хто їм подобається). 

19.11.21 Вихователі   

84. Виставки, конкурси, колажі, лепбуки 

«Права дітей» доВсесвітнього дня прав 

дитини 20.11 

19.11.21 Вихователі  

85. Тиждень математики (за окремим планом 

педагогів) 

22.-30.11.21 Деггятренко В.В.,  

вихователі  

 

86. Математичні перерви 22.-30.11.21 Вихователі  

86. Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій (за 

окремим планом вихователів): 

Акція «Запали свічку пам’яті» 

23.11.2021  

 

 

 

26.11.2021 

Вихователі   

87. Аналіз організації національно-

патріотичного виховання учнів 1-4 класів 

До 

30.11.2021 

Заступник диретора 

з ВР 

 

88. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Листопад 

2021 р. 

Яременко Ю.О.  

ГРУДЕНЬ  

Ціннісне ставлення до природи (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

            Мета: Виховання в учнів здатності гармонійно співіснувати з природою, почуття особистої 

причетності до збереження природних багатств, бажання до здійснення природоохоронної 

діяльності 

89. Скласти план виховної роботи на період 

зимових канікул 

Грудень 

2021 

Вихователі, 

заступник 

директора з ВР 

 

90. Декада основ здоров'я (за окремим 

планом роботи педагогів) 

Акція «Ми здорове покоління!» 

01-10.12. 

2021 

Успенська Л.І., 

Шостак В.І., 

Бережна Н.В. 
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91. Цикл бесід «Правила здорового способу 

життя» (з учнями 1-4-х класів). 

01-10.12. 

2021 

Вихователі  

92. Цикл бесід “ Якщо хочеш бути здоровим- 

загартовуйся” 

01-10.12. 

2021 

Вихователі  

93. Святкова програма «Твори добро, бо ти 

людина» 

 

Акція «Новий рік без самотності» до 

Міжнародного Дня інвалідів   (різдвяні 

подарунки, листівки, сувеніри) 

01-10.12. 

2021 

Бережна Н.В., 

Яременко Ю.О. 

 

Прядко В.Л.,  

Вихователь 4-Г 

класу 

 

94. Спортивні змагання «Ми – майбутні 

офіцери» до Дня Збройних Сил України. 

06.12.21 Литнянчина Л.В., 

Шростак В.І. 

 

95.  Школа самовиховання: 

«Що означає бути вихованою людиною?» 

– 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам 

радість, люди!» – 2 кл.  

«Вчимося бути добрими людьми» – 3 кл. 

«Твої норми поведінки» – 4 кл. 

«Мовленнєвий етикет» – 4 кл. 

Грудень 

2021 

Вихователі   

96. Тиждень правового виховання (за 

окремим планом педагогів «Права людини 

починаються з прав дитини» (за окремим 

планом):  

- шкільний  конкурс-виставка плакатів та 

малюнків «Ми і наші права» 

13-17.12. 

2021 

Кононенко О.В., 

вихователі  

 

97. Провести заходів з правового виховання:  

- Особливості відповідальності 

неповнолітніх; 

- Тематичні уроки «Гордість моєї країни», 

«Ти – людина, громадянин», «Мораль і 

закон», «Якщо ти учасник дорожнього 

руху, будь уважний і дисциплінований»,  

«Права людини: від шкільних зошитів до 

реального життя», - «Які права та обов'язки 

мені потрібні в школі». 

13-17.12. 

2021 

Вихователі   

98. Організувати роботу книжкової виставки 

"Права, обов'язки людини і громадянина". 

Зустрічі в бібліотеці 

13-17.12. 

2021 

Гончаренко О.М.  

99. Заходи  до Дня захисту прав дитини «На 

паралельних дорогах прав та обов’язків» ( 

за індивідуальним планом  планом) 

   

100. Година милування «Віч-на-віч з 

природою» (1-2 класи) 

Грудень 

2021 

Вихователі   

101. Екологічний турнір «Знай, люби, бережи!» 

(3-4 класи) 

Грудень 

2021 

Вихователі   

102. Екологічний десант «Нагодуй птахів». Грудень 

2021 

Вихователі   

103. Тиждень «Новорічний серпантин»  (за 

планом педагогів) 

20-24.12.21 Сокол С.А., Скляр 

Є.І., Брек А.В, 

Вихователь4-Г 

класу 
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104. Майстерня Діда Мороза «Поринь у казочку 

зимову». Конкурс на краще оформлення 

класної кімнати. 

20-24.12.21 Вихователі   

105. Виставка композицій «Зимовий вернісаж» 21.12.2021 Брек А.В.  

106. День Святого Миколая .Новорічна пошта.  т Вихователі   

107. Новорічне свято «Дід Мороз іде до хати, 

щоб зі святом нас вітати» 

20-24.12.21 Сокол С.А., Скляр 

Є.І., Брек А.В, 

Вихователь4-Г 

класу 

 

108. Класні батьківські збори Грудень 

2021 

Класні керівники, 

вихователі 

 

109. Проведенн інструктажів із безпеки 

життєдіяльності на зимові канікули 

До 24.12.21 Класні керівники, 

вихователі 

 

110. Аналіз стану   виховної роботи за І семестр   

2021/2022 навчального року 

До 30.12.21 Заступник диретора 

з ВР 

 

111. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Грудень 

2021 р. 

Кононенко О.В.  

112. Організація і проведення заходів під час 

зимових канікул  

( за окремим планом) 

27.12.2021-

09.01.22 

Вихователі   

СІЧЕНЬ  

 МІСЯЧНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ(заходи за індивідуальними планами 

педагогів)* 

Ціннісне ставлення до мистецтва. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

              Мета: Виховання в учнів здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва,  

власного погляду на світ, культури почуттів, бажання творчої діяльності у мистецькій сфері. 

113. Погодити плани виховної роботи 

вивхователів на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

До 09.01.22 Заступник 

директора з ВР 

 

114. Погодити плани класних гуртків   на ІІ 

семестр 2021-2022 н.р. 

До 09.01.22 Заступник 

директора з ВР 

 

115. Тиждень  «Від культури особистості до 

культури нації» (за окремим планом) 

10.01-14.01 

2021 

Дегтяренко В.В.  

116. Розважальна програма «Водіння кози 

щедрий вечір, добрий вечір» 

13.01.21 Брек А.В., 

вихователь 4-Г кл 

 

117. Рольова гра «Йдемо до театру» (1-4 класи) 11.01.21 Вихователі  

118. Літературна експедиція. Створення збірки 

власних казок, легенд (2-4 класи) 

10.01-14.01 

2021 

Бібіліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

119. Рольова гра «Інтернет – добро чи зло?»  12.01.21 Вихователі  

120. Інтернет-подорож «Мистецтво, що 

звертається до серця» 

13.01.21 Вихователі  

121. Цикл бесід «Профілактика коронавірусної 

інфекції, грипу, ОРВІ». 

Січень 2022 Сестра медича 

старша Коцур Т.І., 

вихователі 

 

122. Тиждень духовного розвитку особистості 

«Вічні цінності людські» (за окремим 

планом) 

17.01-

21.01.2022 

 Прядко В.Л.  
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123. Заходи  щодо відзначення Дня Соборності 

та Свободи України (за окремим планом): 

- Цікаві  уроки з історії України «Захід, 

схід – одна країна! Це – соборна Україна»; 

- Бесіди «День Соборності – національне 

свято України» 

17.01-

21.01.2022 

Вихователі  

124. Перегляд відеофільмів «Собор на крові», 

«Невідома Україна. Нариси з історії» 

17.01-

21.01.2022 

Вихователі  

125. Патріотичний флешмоб до Дня Соборності 

України 

18.01.22 Варава О.М., 

Успенська Л.І., 

вихователь 4-Г 

класу 

 

126. Шануємо традиції нашого народу «Свято 

Водохреща» 

19.01.22 Вихователі   

127. Інструктажі з БЖД перед початком 

навчання у ІІ семестрі 2020-2021 н. р.: 

Абетка безпеки : 

- «Обережно, бурульки!» 

-  «Правила пішоходів взимку» 

- «Правила льодовикового періоду» 

17.01-

21.01.2022 

Вихователі   

128. Тиждень Пам'яті (за окремим планом) 24.01-28.01. 

2022 

Гончаренко О.М.  

129. Виставка літератури «День Соборності 

України – символ національного єднання 

українського народу» 

24.01-28.01. 

2022 

Бібіліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

130. Конкурс малюнків  

«Я живу в Україні» 

24.01-28.01. 

2022 

Вихователі   

131. Урок пам’яті «Полеглим  за Україну 

присвячено» 

24.01-28.01. 

2022 

Вихователі   

132. Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті 

Героїв Крут (за окремим планом) 

28.01.22 Вихователі   

133. Індивідуальні консультації для батьків    

134. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Січень 

 2022 р. 

Скляр Є.І.  

135. Контроль виховної роботи вчителів, що 

атестуються 

Січень 2022 Заступник 

директора з ВР 

 

ЛЮТИЙ 
 Ціннісне ставлення до себе. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів. Формування життєвих 

компетенцій та активної життєвої позиції. 

 

136.  Тиждень «Я» - частинка Всесвіту» (за 

окремим планом вчителя) 

31.01-04.02. 

2022 

Яременко Ю.О.  

137. Консультаційний пункт «Знаю права! 

Виконую обов’язки!» 

01.02.22 Вихователі  

138. Школа самовиховання: 

«Ми – українці» – 1 кл. 

«Я – син своєї землі» – 2 кл. 

31.01-04.02. 

2022 

Вихователі  

https://www.school304.com.ua/?page=2290
https://www.school304.com.ua/?page=2290
https://www.school304.com.ua/?page=2290
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«Моральні цінності мого народу» - 3кл. 

«Я – громадянин України і пишаюсь цим» 

– 4 кл. 

139. Акція «Читаємо вголос» 31.01-04.02. 

2022 

Вихователі  

140. Виставка творчих робіт  в рамках 

STEM проекту «Земля» 

31.01-04.02. 

2022 

Вихователі  

141. Акція «Турбота про птахів» 02.02.2022 Вихователі  

142.  Спортивні змагання  «У королівстві 

Снігової королеви» (1-2 класи) 

03.02.2022 Вихователі  

143. Тиждень Безпеки (за окремим планом 

вчителя) 

07.02.-11.02. 

2022 

Бережна Н.В., 

вихователі 

 

144. Заходи в рамках відзначення Всесвітнього 

дня безпеки Інтернету  

(за окремим планом) 

Перегляд мультфільму «Фіксики. 

Інтернет» (1-4 класи) 

10.02.22 Вихователі  

145. Хвилини безпеки: 

1. Забруднення продуктів харчування та 

питної води. Його вплив на здоров’я 

людини. 

2. Захворювання органів дихання та 

профілактика цих хвороб. 

3. Хвороби шлунково-кишкового тракту 

та їхня профілактика. 

07.02.-11.02. 

2022 

Вихователі   

146. Екскурс до галактики «Я-людина серед 

людей» (3-4 класи) 

08.02.2022 Вихователі   

147. Уявна подорож «Культура харчування» (1-

4 класи) 

089.02.2022 Вихователі   

148. Тиждень англійської мови (за окремим 

планом вчителя) 

14.02.-

18.02.2022 

Белоцерковець А.Г.  

149. Заходи до Дня Святого Валентина 

Майстер-клас з виготовлення Валентинок  

14.02. 2022 Вихователі   

150. Літературна виставка «Душу і тіло 

ми положимо за нашу свободу»  

17.02.22 Вихователі   

151. День Героїв Небесної Сотні. 

Уроки пам’яті «Зростаймо патріотами своєї 

країни». 

19.02.22 Вихователі   

152. Міський тиждень початкової школи 

(Заходи відповідно до тематичного тижня 

та індивідуальних планів педагогів): 

21.02.-25.02. 

2022 

Сокол С.А., 

Стеценко О.О, 

Вихователі,  

Класні керівники 

 

153. 
День патріотів 

21.02.2022 Вихователь 4-Г 

класу 

 

154. 

День здоров'я 

22.02.2022 Литнянчина Л.В.,  

Успенська Л.І. 

Шостак В.І. 

 

155. День рідної мови«Мова мого народу» 23.02.2022 Кононненко О.В.  

156. 
День психолога «Цінність спілкування»  

24.02.2022 Практичий 

психолог 

 

157. 

 
День казки 

25.02.2022 Яременко Ю.О.  

158. Участь у міських, обласних, Лютий  Сокол С.А.  
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всеукраїнських заходах (за потреби)  2022 р. 

БЕРЕЗЕНЬ 
 Ціннісне ставлення до себе. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів. Формування життєвих 

компетенцій та активної життєвої позиції. 

 

159. 

 

Скласти план виховної роботи на період 

весняних канікул 

До 

15.03.2022 

Вихователі, 

Заступник 

диреткора з ВР 

 

160. Тиждень сімейного виховання(за 

індивідуальними планами педагогів) 

28.02 – 

04.03 

Кононенко О.В.  

161. Святкові розваги на шкільному подвір'ї 

«Масляна до нас прийшла - свято 

принесла» 

29.02.2022 Вихователі  

162. Святковий концерт-подарунок Вітальний 

вернісаж «Вітає Березень крилатий жінок 

прекрасних із весняним святом» 

 

04.03.22 Дегтяренко В.В.,  

Кононенко В.В. 

 

163. Онлайн-консультпункт для батьків 

«Секрети батьківської педагогіки» 

01.03.22 Вихователі  

164. Виставка- фотоколаж по класах «Моя 

родина-моя фортеця» 

03.03.22 Вихователі  

165. Шевченківський тиждень«Скарби 

безсмертного Кобзаря» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

07.03.-

11.03.2022 

Яременко Ю.О.  

166. До Дня народження Великого Кобзаря 

літературна відеогодина «Шляхами великої 

долі» 

07.-10.03.22 Вихователі   

167. Година поезії «І лине над землею 

Шевченкове слово» ( учні, вчителі) 

09.03.22 Вихователі   

168. Школа самовиховання: 

«Як фарбами передати свій настрій» – 1 кл. 

«Вчимося етикету» – 2 кл. 

«Культура поведінки: ідемо до театру 

(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 

тощо) – 3 кл. 

«Як слухати музику» – 4 кл. 

07.03.-

11.03.2022 

Вихователі  

169. Правова абетка в малюнках «Школа прав 

дитини» 

10.03.2022 Вихователі  

170. Психологічна година «Подорож під назвою 

життя» 

11.03.2022 Вихователі, 

Практичний 

психолог 

 

171. Тижденьдружби(за індивідуальними 

планами педагогів) 

14.-18.03. 

2022 

Скляр Є.І.  

172. Всесвітній день Землі конкурс малюнків 

«Збережемо нашу Землю» 

 

17.03.22 Вихователі   

173. «День добрих сюрпризів», присвячений 

Міжнародному дня щастя (20.03.22) 

18.03.22 Вихователі  

174. Онлайнпрогулянки цікавими місцями 

Фотоколаж «Це моє місто» 

14.18.03. 

2022 

Вихователі   
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175. Конкурс реклами «Моя школа - найкраща» 14.18.03. 

2022 

Вихователі   

176. Проєкт «Безпечні канікули» Інструктажі з 

бжд на весняні канікули 

14.-18.03. 

2022 

Вихователі   

177. Кольоровий тиждень позитиву (за 

індивідуальними планами педагогів) 

28.03.-

01.04.2022 

Козлова Н.В., 

вихователі  

 

178. «Червоний Понеділок» – день добра, 

любові, дружби, щирості, вдячності. 

28.03.22 Вихователі   

179. «Жовтий Вівторок» – день світла, знань, 

інтелекту Жовтий колір – це колір сонця, 

радості і оптимізму 

29.03.22 

 

Вихователі   

180. «Синя Середа» – день емоційності, 

спілкування, творчості.  

Виставка проектів «Знайомтесь, це наш 

клас!» 

30.03.22 Вихователі   

181. «Зелений Четвер»  День мудрості. 

Виставка  «Весна крокує по землі...» 

31.03.22 Вихователі   

182. Кольорова гумористична п'ятниця «День 

Леді та Джентельменів»   

01.04.22 Вихователі   

183. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Березень  

 2022 р. 

Дегтяренко В.В.  

184. Заходи до Всесвітнього Дня поезії (за 

окремим планом) 

21.03.22 Вихователі   

185. Маніторинг журналів ВГ До 

25.03.2022 

Заступник 

директора з ВР 

 

186. Організація і проведення заходів під час 

весняних канікул  

( за окремим планом) 

21.03-25.03. 

2022 

Класні керівнк, 

вихователі  

 

КВІТЕНЬ 

 

 «Я» - частинка Всесвіту» Ціннісне ставлення до себе (заходи за індивідуальними планами 

педагогів*) 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження  

187. Тиждень «У країні Мультляндії» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

04.04-08.04 

 

Дегтяренко В.В.  

188. Міжнародний день дитячої книги Проект 

«Що ми читаємо» 

04.04.22 Гончаренко О.М. 

Вихователі 

 

189. День профорієнтації «Від маленьких справ 

– до великих звершень»  

05.04.22 Вихователі  

 

190. 

 

Конкурс листівок та малюнків «Прохання 

Землі – берегти» 

 Вихователі   

191. Конкурс «Казки на сцені»(1-4 кл.) 

 

04.04-08.04 

 

Вихователі  

192. Школа самовиховання: 

«Абетка мистецтва» – 1 кл. 

«Світ казки» – 2 кл. 

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл. 

«Мистецькі шедеври» – 4 кл. 

04.04-08.04 

 

Вихователі  

193. Тидждень превентивного виховання (за 

індвідуальним планом педагогів)«Людина 

– частина природи, синонім якої – життя» 

11.04.-

15.04.2022 

Бркек А.В.  
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194. - Провести цикл бесід з правового 

виховання; 

- Про правила поводження в громадських 

місцях.  

11.04.-

15.04.2022 

Вихователі  

195. «Космос очима дітей» 

Виготовлення аплікацій, моделей, 

малюнків 

12.04.2022 Вихователі   

196. Корекційні заняття «Я вчуся 

спілкуватися», «Подорож до країни 

Вічливості та Доброти» 

11.04.-

15.04.20 

Вихователі   

197. Круглий стіл «Що головне для тебе  в 

житті» 

14.04.2022 Вихователі   

 

198. 
Тиждень екології«Себе я бачу в дзеркалі 

природи» (за окремим планом)(за 

індивідуальними планами педагогів) 

18.04.-22.04 Прядко В.Л., Скляр 

Є.І. 

 

199. Заходи до Міжнародного Дня птахів 19.04.2022 Вихователі   

200. Тематичний захід до Всесвітнього дня 

Землі «Земля – наш спільний дім». 

23.04.22 Сокол С.А., 

Козлова Н.В., 

Прядко В.Л., 

Вихователь 4-Г 

класу 

 

201. Екологічний експрес 20.04.2022 Вихователі   

202. Відзначення Дня Землі 

а) акція «Парки - легені міст і сіл» 

б) акція , «Сміттєзвалищам – ні» 

г) інтелектуальна гра , «Веселковий 

дім природи» 

д) випуск екологічних листівок 

«Природа – наш дім». 

22.04.22 Вихователі  

203. Заходи  щодо відзначення річниці трагедії 

на ЧАЕС (за окремим планом) 

18.04. -

24.04.2022 

Вихователі  

204. Арт-майданчик «Великодній сувенір»  Вихователі  

205. Тиждень психології (за індивідальним 

планом психолога) 

26.04.-

29.0.4.21 

Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

206. Вівторок. Девіз дня «один за всіх, і всі за 

одного!». 

Гра «Мандрівка до чарівної країни» 

26.04.2022 Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

207. Середа. Девіздня «А кому легко?» 

Казкотерапія «дружна країна 

27.04.2022 Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

208. Четвер. Девіз дня «усі професії важливі, 

усі професії потрібні» 

28.04.2022 Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

209. П'ятниця. Девіз дня «Відпочивай, та про 

розвиток не забувай!» Психологічний 

мейнстрим «Тести, тести, тести…» 

29.04.2022 Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

210. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Квітень  

 2022 р. 

Брек А.В.  

 «Я» - частинка Всесвіту» Ціннісне ставлення до себе (заходи за індивідуальними планами 

педагогів*) 
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Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів.  

Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції. 

 

211. Тиждень пам’яті та примирення, (за 

окремим планом) 

Малюнок на асфальті  

- «Стій – війні!»; 

- уроки мужності 

03.05.-06.05. 

2022 

Козлова Н.В., 

Дегтяренко В.В.,  

Вихователі    

 

212. Класні заходи «Священа пам’ять в спадок 

нам дана» 

03.05.-06.05. 

2022 

Вихователі     

213. Школа самовиховання: 

«Країна добрих і ввічливих людей» – 1 кл. 

«Що значить робити добро людям?» – 2 кл. 

Основа культури людини - її охайність – 3 

кл. 

«Будь вимогливим і ніжним: перед тобою 

природа!» – 4 кл. 

 

03.05.-06.05. 

2022 

Вихователі     

214. Вітальний калейдоскоп  до Дня матері 

«Нехай волошками цвітуть для Вас 

світанки». 

03.05.2022 Вихователі  

215. Тиждень основ здоров'я та фізичної 

культури (за окремим планом) 

10.05-13.05 

2022 

Шостак В.І., 

Гончаренко О.М. 

 

216. «Веселі старти», присвячені 

Міжнародному дню спорта на благо миру 

та розвитку та Всесвітньому Дню здоров’я 

10.05-13.05 

2022 

Шостак В.І.  

217. Бесіда «Здоровий спосіб життя – основа 

довголіття» 

10.05-13.05 

2022 

Вихователі  

218. Танцювально – спортивний флешмоб до 

Всесвітнього Дня здоров’я  

12.05.2022 Варава О.М., 

Шостак В.І. 

 

219. Заходи до Всесвітнього Дня  книги та 

авторського права 

 Гончаренко О.М.  

220. Виставка творчих робіт до Дня 

матері та Дня сім’ї «Моя творча родина» 

11.05.2022 Гончаренко О.М.  

221. Заходи щодо відзначення Дня Європи (за 

окремим планом): 

- Вікторини до Дня Європи 

- Проєкт «Ігри країн Європи» 

13.05.2022 Вихователі   

222. Тиждень безпеки дитини 16.05.-

20.05.2022 

Яременко Ю.О., 

Кононено О.В. 

 

223. Понеділок. «Природа – друг, коли її добре 

знаеш» (безпека дитини в природі) 

16.05.-

20.05.2022 

Вихователі   

224. Вівторок. «Здорова дитина – щаслива 

родина» ( безпека в побуті, здоров’я 

дитини) 

17.05.2022 Вихователі   

225. Середа. «Дитина серед людей» (безпека з 

незнайомими людьми) 

18.05. 2022 Вихователі   

226. Четвер. «Дитина на вулиці» (безпека 

дитини на вулиці) 

19.05..2022 Вихователі   

227. П’ятниця 

«Вогонь – друг, вогонь – ворог» 

20.05.2022 Вихователі   
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(пожежна безпека) 

День цивільного захисту 

228. Парад вишиванок та флешмоб «Україно, 

моя вишивана, в кожнім хрестику доля 

твоя!» 

19.05.2022 Варава О.М., 

Вихователі, класні 

керівники 

 

229. Декада «Назустріч літечку» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

23.05-31.05. 

2022 

Сокол С.А., 

вихователі 4-х 

класів 

 

230. Цикл профілактичних бесід «Я і літні 

канікули». Зустрічі з працівниками 

ювенальної превенції 

23.05-31.05. 

2022 

Вихователі  

231. Свято Останнього дзвоника 31.05.2022 Сокол С.А., Скляр 

Є.І..,Брек А.В,. 

вихователь4-Г 

клаасу, 

Вихователі, Варава 

О.М. 

 

232. Індивідуальна робота з батьками учнів з 

питань оздоровлення школярів 

Травень  

2022 

Класні керівники. 

Вихователі, 

заступники 

директора з ВР 

 

233. Проведення інструктажів з бжд на літні 

канікули 

Травень  

2022 

Класні керівники. 

Вихователі,  

 

234.  Танцювальний челендж «Дитинство -  

чудова пора» (Онлайн) 

23.05-29.05. 

2022 

Варава О.М., 

вихователі 

 

235. Патріотичний серпантин «Люблю Україну 

мою» 

24.05.2022 Вихователі  

236. Виставка  малюнків «Моя країну – влітку 

особлива!» 

25.05.2022 вихователі  

237. Аналіз стану виховної роботи за   

2021/2022 н.р. 

травень 

2022 року 

Заступник 

диреткора з ВР 

 

238. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

травень  

2022 рроку 

Гончаренко О.М.  

 

V.11. Предметні тижні 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Тиждень фізичної культури та спорту вересень 

2021року 

вчителі фізичної 

культури 

Литнянчина Л.В.,  

Шостак В.І., 

вчитель ритміки 

Успенська Л.І. 

 

2. Тиждень безпеки життєдіяльності вересень 

2021 року 

вихователь  

Козлова Н.В., 

Кононенко О.В. 

 

3. Тиждень Патріотичного виховання жовтень 

2021року 

вихователі 

Брек А.В. 

Бережна Н.В. 

 

4. Тиждень української писемності та мови листопад 

2021 року 

вихователь  

Яременко Ю.О. 
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5. Тиждень математики  листопад 

2021р. 

вихователь 

Дегтяренко В.В., 

вихователь 4 - Г 

класу 

 

6. Тиждень англійської мови 

 

лютий 

2021р. 

вчитель англійської 

мови 

Бєлоцерковець А.Г.  

 

7. Міський тиждень початкової школи лютий 

2021р. 

керівники 

методичних 

об’єднань  

Стеценко О.О., 

Сокол С.А. 

 

8. Тиждень Екології квітень 

2022 року 

вихователі 

Прядко В.Л., 

Скляр Є.І. 

 

9. Тиждень психології квітень 

2022 року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

 

10. Тиждень основ здоров’я грудень 

2021 року 

 

 

 

 

 

травень  

2022 року 

вчителі фізичної 

культури 

Литнянчина Л.В., 

шостак В.І., 

вчитель ритміки 

Успенська Л.І. 

 

Вихователь 

Гончаренко О.М. 

 

 

V.12.Заходи щодо формування навичок здорового способу життя 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Продовжити роботу «Школи корекції, 

розвитку та здоров’я» 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року. 

вчитель фізичної 

культури 

Литнянчина Л.В. 

 

2. Здійснюватимедико-педагогічнийконтроль 

за уроками фізичної культури    

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року. 

адміністраці  

сестра медична 

старша 

 класні керівники 

 

3. Провести тиждень фізичної культури 20-24 

вересня 2021 

року 

вчителі фізичної 

культури, 

 вчитель ритміки 

 

4. Здійснювати контроль за відвідуванням 

здобувачів освіти школи 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

адміністрація  

класні керівники, 

вихователі 

 

5. Провести заходи до дня людей з 

обмеженими можливостями «Повір у себе і 

в тебе повірять інші» 

грудень  

2021 року 

вчителі фізичної 

культури,  

вчитель ритміки, 

класні керівники, 

вихователі 
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6. Провести зустрічі з працівниками 

патрульної поліції в Сумській областідля 

здобувачів освіти 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

заступник 

директора з ВР, 

вихователі  

 

7. Провести «День здоров’я» під гаслом 

«Бути здоровим – престижно!!!» під час 

тижня початкової школи 

лютий  

2022 року 

вчителі фізичної 

культури, 

 вчитель ритміки, 

класні керівники, 

вихователі 

 

8. Застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології під час освітнього процесу та 

дистанційного навчання 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вчителі фізичної 

культури, вчитель 

ритміки, класні 

керівники, 

вихователі 

 

9. Проводити заходи щодо створення 

здоров’язбережувального середовища у 

відпочинковому таборі з денним 

перебуванням «Зірочка»  

червень-

липень 

2022 року 

начальник табору, 

вихователі, 

фізичний керівник 
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РОЗДІЛ VІ 

 

НапрямУПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

VІ.1. Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Обговорити на засіданні педагогічної ради та на засіданні  інших дорадчих органів 

результати першого року  виконання Стратегії розвитку ССПШ № 31 СМР. 

30 серпня 

2021 року 

та 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

директор  

Юр’єва Л.В. 
 

2. Проаналізівати реалізацію річного плану. до 30 

серпня2021 

року 

заступники 

директра, 

вихователь-

методист 

 

3. Схвалити 

освітніпрограмидошкільногопідрозділузакладуташколиIступеня,схвалитинапедраді№1 

30 серпня 

2021 року 

директор  

Юр’єва Л.В. 
 

4. Схвалити план роботи на 2021/2022 навчальний рік на педраді № 4 30 

серпня2021 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 
 

5. Оприлюднити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. до 01 

вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М.  

 

6. Провести самооцінювання здійснення внутрішньої системи якості освіти до 20 

серпня 2021 

року 

заступники 

директора 
 

7. Зробити аналіз стану матеріально-технічної бази закладу освіти до 1 серпня 

2021 року 

директор  

Юр’єва Л.В 
 

8. Вивчити звернення громадян про діяльність закладу до 1 серпня 

2021 року 

директор  

Юр’єва Л.В. 
 

 

VІ.2. Циклограма проведення внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти у 

шкільному підрозділі 

 

Форма контролю Класно-узагальнючий Фронтальний Персональний 

Вересень Адаптація 

до навчання учнів 1-х 

класів шестирічного 

віку. 

 

Аналіз початку 

навчального року; стан 

ведення шкільної 

документації (класні 

журнали, особові справи, 

журнали ТБ) 

Робота молодих та 

новоприбулих 

педагогів. 

Жовтень  В  Внутрішній 

моніторинг 

якості освіти з  предмету 

«Літературне читання у 

Робота молодих та 

новоприбулих  

педагогів. 
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2-4 класах 

Листопад Адаптація 

до навчання учнів 1-х 

класів шестирічного 

віку. 

нутрішній моніторинг 

якості освіти з 

англійської мови у 2-4 

класах 

Проходження курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Грудень  Підведення підсумків 

навчальних досягнень 

учнів за І семестр 

Вивчення системи 

роботи педагогів, які 

атестуються 

Січень  Аналіз ведення шкільної 

документації (класні 

журнали, календарне та 

поурочне планування) 

Внутрішній моніторинг 

якості освіти з 

соціально-побутового 

орієнтування у 2-4 

класах 

Вивчення системи 

роботи педагогів, які 

атестуються 

Лютий   Вивчення системи 

роботи педагогів, які 

атестуються 

Березень  Внутрішній 

моніторинг 

якості освіти з  предмету 

«Математика» у 2-4 

класах 

 

Квітень Готовність до 

навчання  у школі ІІ 

ступеню  учнів 4-х 

класів 

Внутрішній моніторинг 

якості освіти з  

предметів «Трудове 

навчання» та 

«Образотворче 

мистецтво» у 2-4 класах 

Проходження курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Травень  Підведення підсумків 

роботи школи за рік (за 

всіма напрямками) 

Робота 

малодосвідчених 

педагогів. 

 

Форма контролю Тематичний Оглядовий 

Вересень Контроль  знань, умінь та 

навичок учнів 3-11 класів з 

української мови та математики 

Аналіз стану календарного 

планування; 

Ведення особових справ. 

Жовтень  Підготовка вчителів до уроків 

(поурочне планування) 

Листопад  Контрольза веденням щоденників 

учнями6-8 класів. 

Грудень Вербальне, формувальне 

оцінювання учнів початкової 

школи 

 

Січень  Аналіз стану календарного планування 

на ІІ семестр навчального року. 

Березень  Аналіз стану ведення зошитів учнів 

початкових класів 

Квітень Вербальне, формувальне 

оцінювання учнів початкової 

школи 
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Травень Квадрант-аналіз результатів ДПА 

у 4-х класах 

Контроль 

За виконанням навчальної програми,  

ведення особових справ та журналів 

ТБ 

VІ.3. Перспективний план проведення внутрішнього моніторингу забезпечення якості 

викладання навчальних предметів 

 

№ Предмети 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

         

1. Навчання грамоти +  +  

2. Українська мова +  +  

3. Літературне читання  +  + 

4. Математика + + + + 

5. Я досліджую світ +   + 

6. Англійська мова  +  + 

7. Інформатика   +  

8. Фізична культура +  +  

9. Образотворче мистецтво  +  + 

10. Музичне мистецтво    + 

11. Трудове навчання  +  + 

12. ЛФК (корекційна складова) +  +  

13. Ритміка (корекційна складова) +  +  

14. Розвиток мовлення (корекційна 

складова) 
   + 

15. Корекція вад (корекційна складова)   +  

16. Соціально-побутове орієнтування  

(корекційна складова) 
 +  + 

 

VІ.4. Перспективний план моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

за напрямками корекційно-розвиткової та виховної роботи 

 

№ Напрями виховної роботи 

2
0
2
1
/2

0
2
2

 

2
0
2
2
/2

0
2
3

 

2
0
2
3
/2

0
2
4

 

2
0
2
4
/2

0
2
5

 

1. Національно – патріотичне виховання 

на заняттях у виховних групах 1-4 

класів 

 

+ Іс 

  

+ ІІс 

 

2. Екологічне виховання на заняттях у 

виховних групах  (вибірково) 
 + Іс   

3. Корекційно-виховна робота у 1 класах 

на заняттях у виховних групах  
  + Іс  

4. Морально –правове виховання (3-4 

класи) на заняттях у виховних групах   
   + Іс 

5. Корекційно-виховна робота на заняттях 

у виховних групах   
 + Іс   

6. Трудове виховання у молодших 

школярів у виховних групах  2-3 класів 
+ ІІс    

7. Застосування здоровя збережувальних 

технологій під час занять у виховних 

групах  3-4 класів 

 + ІІс   
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8. Родинне виховання у роботі вихователів  

у виховних групах 1- 2 

класів(вибірково) 

   + ІІс 

 

VІ.5. Моніторинг внутрішньої системи забезпечення якості освітиу виховних групах у 

2021 – 2022 навчальному році 

 

І семестр 2021-2022 навчального року 

 

Зміст контролю  Терміни проведення (номер місяця року);  

особи, які здійснюють моніторинг/форми 

узагальнення 

08 09 10 11 12 

Про моніторинг стану здоров я учнів  Мc/ д    

Про моніторинг проведення спортивної 

години та організації  прогулянок. 

Дотримання правил БЖД 

З 

п/А 

 п/А  п/А 

Про моніторинг і аналіз відвідування 

учнями ВГ (в т.ч. важковиховуваних) 

 + А + 

  

+ + 

З/н 

Здійснення планування  молодими та 

малодосвідченими педагогами  

 Мo/сп, 

 

   

Попередження шкільної дезадаптації 

учнів 1-х класів 

 З /н    

Підготовка школи до нового навчального 

року 

Д/п     

Розвивально-ігрова  зона  у ВГ. Куточок 

ВГ (настінний) 

Куточки  безпеки, санітарії і гігієни, 

спортивний 

 З\сп   З\сп 

Про виконання заходів із попередження 

дитячого травматизму під час освітньо-

виховного процесу в режимі  ВГ 

Організація активного відпочинку дітей 

  М/О 

А 

 З/н 

Моніторинг  якості харчування  З + + + + 

Про дотримання вимог до санітарно-

гігієнічного стану класних приміщень. 
 

 

З + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Про календарно-тематичне планування та 

відповідність  плану виховної роботи 

 Д/Нд    

Про результати моніторингу режиму 

роботи виховних груп 

  З о/н З\Н  

Про ведення журналів ВГ: відвідування 

учнями ВГ; своєчасність записів . 

Актуальність планів виховної роботи. 

 З/Нз З/Дз  Д/з 

Про попередження  перевантаження 

учнів 3-4 класів під час виконання 

домашніх завдань. 

 З\д    

Заходи  з   попередження низької 

успішності, ліквідації прогалин  у 

знаннях  учнів під час виконання д/з 

   З\Н  

Про вивчення системи роботи 

вихователів, які атестуються: (контроль 

дотримання режиму ІІ половини дня)  

  П П/д  



119 

 

Моніторингщодо упровадження заходів 

із національно-птріотичного виховання у 

виховних групах 1-4 класів. 

   

Т/З 

о/Н 

З/Н  

Про готовність учнів 4-х класів до 

переходу в школу ІІ ступеня 

     

Про адаптацію учнів 1 класу до 

шкільного середовища 

   Пр п/ д, 

З /н 

 

Аналіз роботи методичного об єднання 

вихователів ВГ 
    П 

З/Д 

Моніторинг веденням шкільної документації 

Ведення журналів ВГ  + З\д  З /н 

 

ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

 

Зміст контролю  Терміни проведення (номер місяця року); особи, 

які здійснюють моніторинг/форми узагальнення 

01 02 03 04 05 06 

Про моніторинг стану здоров я учнів Мс/ д      

Про моніторинг проведення спортивної 

години та організації  прогулянок. 

Дотримання правил БЖД 

 в/Д + + в/Д  

Про моніторинг і аналіз відвідування 

учнями ВГ (в т.ч. важковиховуваних) 

+ + + + + 

З/н 

 

Здійснення планування  молодими та 

малодосвідченими педагогами  

З /нз      

Розвивально-ігрова  зона  у ВГ . Куточок  

ВГ (настінний) 

Куточки  безпеки, санітарії  і   гігієни, 

спортивний 

П+ П+ П+ П+ П+  

Про виконання заходів із попередження 

дитячого травматизму під час освітньо-

виховного процесу в режимі  ВГ 

Організація активного відпочинку дітей 

    З/н 

 

 

 

 

 Моніторинг  якості харчування А А А А А А 

Про дотримання вимог до санітарно-

гігієнічного стану класних приміщень. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ З\д 

 

 

Про календарно-тематичне  планування 

та відповідність  плану виховної роботи 

Д/Нз    Д/Нз  

Про результати моніторингу режиму 

роботи виховних груп 

   Д/з   

Про ведення журналів ВГ: відвідування 

учнями ВГ; своєчасність записів . 

Актуальність планів виховної роботи. 

Д/з  Д/з  Н/з  

Про попередження  перевантаження 

учнів 3-4 класів під час виконання 

домашніх завдань 

 З\д     

Заходи  з попередження низької 

успішності, ліквідації прогалин  у 

знаннях  учнів під час виконання д/з 

   З\Н   

Про моніторинг за організацією 

проведення заходів із трудового 

 З/о/н  З\Н   



120 

 

виховання у виховних групах 2-3 класів. 

Про вивчення системи роботи 

вихователів, які атестуються: (контроль 

дотримання режиму ІІ половини дня)  

З\д П/Д 

 

П/Н 

 

   

Про готовність учнів 4-х класів до 

переходу в школу ІІ ступеня 

   Пр п 

/сп 

З/н  

Про адаптацію учнів 1 класу до 

шкільного середовища 

  

 

    

Аналіз роботи методичного об'єднання 

вихователів ВГ 
    Д/мо  

Моніторинг веденням шкільної документації 

Ведення журналів ВГ   З\д  З/ н  

 

Позначення, які використовуються  в графіку                     Форма узагальнення: 

Особи, які здійснюють контроль:                                               П   – педагогічна рада 

Д – директор                                                                                     М/о – методичні об’єднання 

З  – заступник  директора                                                                Нд – нарада при директорі 

Мо – голова методичного об’єднання                                           Нз  – нарада при заступникові 

Б – бібліотекар                                                                                  Н, д – наказ, довідка 

Мс – медична сестра                                                                        д – довідка,  А - акт 

Пр. п – практичний психолог                                                          Сп – співбесіда 

 

Форми контролю: 
Ф – Фронтальний;        

Т – Тематичний;  

П - Персональний 

О - Оглядовий 
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Контрольно-аналітична діяльність дошкільного підрозділу 

 

№ 

з⁄п 

Назва контролю Мета 

контролю 

Форма 

контролю 

Вид 

контролю 

Групи, які 

перевіряються 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Стан 

життєдіяльності 

дошкільників 

до  

наказу 

комплекс-ний  вибірковий  старша  група 

А 

до 25 квітня 

2022 року 

директор, 

вихователь-

методист 

2 «Ефективність 

предметно 

розвиваючогосеред

овища у 

групахдошкільного

підрозділу» 

до педради тематичний  вибірковий  старші до 30 листопада 

2022 року 

директор, 

вихователь-

методист 

3 Стан роботи щодо 

здоров'язбереження 

дошкільників з 

порушеннями зору 

до педради тематичний вибірковий середні  групи 

 

до 25 лютого 

2022 року 

директор, 

вихователь-

методист 

4 Стан документації 

по групах, гуртках,  

до  

відома  

 

поперед- 

жувальний 

вибірковий   вересень, грудень,  

березень 

2021-2022 н. р. 

вихователь-

методист 

 

5 Санітарний стан 

групових 

приміщень 

до 

 відома 

попереджу-

вальний 

 вибірковий  директор,  

сестра медична 

старша 

1раз на  

місяць 

директор, 

вихователь-

методист 

заступник 

директора з ВР 

6 Самоосвіта 

педагогів 

 оперативно - 

оглядовий 

вибірковий  вихователь –

методист 

до 25листопада 

2021 року 

директор, 

вихователь-

методист, 

 

7 Стан організації 

харчування дітей 

до  

відома 

попереджу 

вальний 

вибірковий  директор, 

сестра медична 

старша 

 

щоквар- 

тально 

директор, сестра 

медична з 

дієтхарчування, 

вихователь-

методист 

8 Стан 

захворюваності 

до  

відома 

попереджу 

вальний 

вибірковий  директор, 

вихователь –

щоквар- 

тально 

директор, 

медична сестра 
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дітей дошкільного 

віку 

методист, 

сестра медична 

старша 

старша 

9 Готовність 

педагогів 

дошкільного 

підрозділу  до 

роботи 

до  

відома 

Попереджу 

вальний 

вибірковий  директор, 

вихователь –

методист 

 

щомісячно директор, 

вихователь-

методист 

 

11 Планування 

освітньо – виховної 

роботи в групах 

 попереджу 

вальний 

вибірковий директор, 

вихователь –

методист 

 

щомісячно директор, 

вихователь-

методист, 

 

12 Виконання рішень 

педагогічних рад 

до  

відома 

 

попереджу 

вальний 

вибірковий  вихователь –

методист 

 грудень  

2021 року 

березень, 

травень 

2022 року 

директор, 

вихователь-

методист, 

13 Стан роботи  з 

попередження 

травматизму 

до  

наказу 

 

оперативно - 

оглядовий 

вибірковий  директор, 

вихователь –

методист, 

сестра медична 

старша 

постійно директор, 

вихователь-

методист, 

медична сестра 

старша 

14 Стан корекційно-

відновлювальної 

роботи в групах  

до  

відома 

 

оперативно - 

оглядовий 

 директор, 

вихователь –

методист, 

 

До 28 січня 

2022 року 

директор 

 

15 Результативність  

лікувально-

відновлювальної 

роботи. 

  до  

педради    

попереджу-

вальний 

 директор, 

вихователь –

методист 

листопад 

2021 р. 

травень  

2022 р. 

директор 
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VІ.6. Психолого-педагогічні консиліуми 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Адаптація дітей до умов закладу 

дошкільної освіти 

жовтень 

2021 року 

вихователь-

метдист 

Запорожченко Л.І. 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

2. Адаптація учнів 1-х класів до навчання в 

школі І ступеня  

 

 

 

листопад 

2021 року 

 

 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

 

3. Готовність дітей старшого дошкільного 

віку з порушеннями зору до навчання в 

школі 

лютий 2021 

року 

вихователь-

метдист 

Запорожченко Л.І. 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

4. Стан готовності учнів 4-х класів до 

навчання в школі II-го ступеню  

квітень 

2022 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

 

 

VI.7. Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати роботу щодо систематизації 

нормативно-правових документів з 

кадрових питань, а саме: 

Конституції України, 

- Закону України «Про освіту». Закону 

України «Про повну загальну скркдню 

освіту» 

- Кодексу Законів України про Працю, 

- Закону України «Про відпустки», 

- Інструкції про ведення трудових книжок, 

- Наказів, методичних листів органів 

управління освітою. 

вересень 

2021 року 

адміністрація, 

секретар  

Коцура Ю.В. 

 

2. 

 

Систематизувати нормативно-правові 

документи з кадрових питань щодо 

функціонування закладу освіти, а саме:  

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 
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-Статут: права та обов’язки учасників 

освітнього процесу; 

-річний план;  

-робочий навчальний план: 

- кадрове забезпечення інваріантної та 

варіативної складової; 

- забезпення зайнятості педагогічного 

персоналу. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

3. Здійснити комплектування закладу освіти  

обслуговуючим персоналом  та 

педагогічними кадрами. 

Здійснити аналіз якісного складу 

працівників за критеріями: 

-всього  педагогічних працівників; 

-за освітою: вища; середня спеціальна;   

навчаються; 

-за категоріями: вища;перша; друга; 

спеціалісти; 

-за віковим складом:  пенсіонери;   молоді 

спеціалісти. 

серпень-

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

4. Організувати роботу щодо дотримання 

штатного розпису, а саме:  

- нормативність затвердження; 

- дотримання номенклатури посад; 

- всього працівників за штатним розписом. 

до 10 

вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

5. Організувати роботу щодо систематичного 

забезпечення звітності щодо плинності 

кадрів за наступними критеріями: 

- прийнято на роботу; 

- звільнено з роботи; 

- вакансії обслуговуючого персоналу та 

педагогічних кадрів; 

- сумісники. 

щомісяця заступник 

директора 

Басова О.А. 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

6. Організувати роботу щодо надання 

працівникам закладу освіти соціальних 

відпусток. 

упродовж 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

7. Організувати роботу щодо систематичного 

забезпечення звітност з надання 

працівникам закладу освіти соціальних 

відпусток. 

за наявності голова ПК 

Карпець С.П. 

 

8. Провести тарифікацію педагогічних 

працівників.   

до 1 

вересня 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

9. Забезпечити роботу щодо систематизації 

тарифікаційних документів про педагогічне 

навантаження: 

-видання наказу щодо попередження про 

навантаження на наступний навчальний 

1 вересня 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 
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рік, ознайомлення педагогічних 

працівників, рівномірність розподілу; 

-погодження з профкомом закладу освіти; 

-заяви про згоду на неповне педагогічне 

навантаження; 

-тарифікаційні накази (рішення 

тарифікаційної комісії, погодження з ПК) 

10. Забезпечити систематичну роботу щодо 

ведення особових справ працівників. 

упродовж 

року 

секретар  

Коцура Ю.В. 

 

11. Здійснити перевірку ведення особових 

справ працівників. 

листопад, 

червень 

  

12. Організувати роботу щодо систематизації 

посадових інструкцій працівників за 

наступними критеріями: 

-відповідність нормативам; 

-затвердження адміністрацією; 

-ознайомлення працівників. 

вересень-

жовтень 

2021 року 

заступники 

директора  

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.М. 

 

13. Скласти графіки роботи адміністрації, 

спеціалістів, обслуговуючого 

персоналувідповідно до штатному розпису 

та законодавства (робочий час, перерви на 

обід) 

вересень 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

14. Організувати систематичну роботу щодо 

складання графіків роботи спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу, сторожів у разі 

прийняття працівників  на роботу тощо. 

упродовж 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

16. Скласти розклад уроків відповідно до 

навчального плану,корекційних занять, та 

погодити з ПК. 

до 1 

вересня 

2021 року 

заступники 

директора  

Басова О.А. 

Золотницька М.М. 

 

17. Організувати і здійснювати  роботу щодо 

проведення атестації педагогічних кадрів. 

з 1 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

18. Забезпечити наявність нормативних 

документів про атестацію, а саме: 

- перспективного плану підвищення 

кваліфікації; 

- перспективного плану атестації; 

- протоколів засідання атестаційної комісії; 

- заяв працівників про атестацію; 

- видання наказів. 

в період 

атестації 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

19. Здійснювати забезпечення дотримання 

положень нормативних документів з 

трудового законодавства щодо ведення 

Книги обліку трудових книжок. 

постійно секретар  

Коцура Ю.В. 

 

Здійснювати забезпечення дотримання 

положень нормативних документів з 

трудового законодавства щодо ведення 

трудових книжок, а саме: 

- нормативність ведення записів, їх 

відповідність наказам; 
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- відповідність кількості трудових книжок 

кількості працівників. 

20. Здійснювати своєчасне видання наказів з 

кадрових питань відповідно до Інструкції з 

ведення ділової документації, а саме: 

- про призначення (дотримання 

номенклатури посад);  

- про звільнення (вказання причини 

звільнення, посилання на відповідні статті 

КЗпП); 

- за сумісництвом; 

- встановлення доплат за суміщення посад 

та інше. 

постійно директор 

Юр’єва Л.В. 

 

21. Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів 

з кадрових питань у Книзі реєстрації 

наказів з кадрових питань за критеріями: 

- -нормативність ведення (прошита, 

пронумерована,скріплена печаткою); 

- -наявність підписів про ознайомлення з 

наказами; 

- -відповідність номера наказу номеру в 

книзі реєстрації. 

постійно директор 

Юр’єва Л.В. 

 

22. Організувати роботу щодо дотримання 

вимог Закону України “Про відпустки”, а 

саме: 

- -видати наказ про графіка відпусток 

працівниківу поточному календарному 

році, погодити з профкомом, довести його 

до всіх працівників; 

- -надавати повну щорічну основну 

відпустку через 6 місяців після прийняття 

на роботу; 

- -надавати педагогічним працівникам 

повну щорічну основну відпустку у літній 

період; 

- -повідомляти працівників про 

конкретний період відпусткиза 2 тижні 

- -надавати додаткові, соціальні відпустки 

без збереження заробітної плати 

січень 

2022 року 

упродовж 

року згідно 

графіка 

упродовж 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

23. Забезпечити дотримання вимог чинного 

законодавства щодо посилення протидії 

корупції працівниками школи 

упродовж 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

голова ПК 

Карпець С.П. 

 

24. Переглянути Правила внутрішнього 

трудового розпорядку закладу. 

серпень 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

голова ПК 

Карпець С.П. 

 

25. Організувати роботу щодо виконання 

положень Колективного договору. 

упродовж 

року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

голова ПК 

Карпець С.П. 
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VI.8.Розвиток громадського самоврядування 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати роботу щодо систематизації 

законодавчих та нормативно-правових 

документів зі зверненнями громадян,   а саме: 

- Закон України “Про звернення громадян”від 

02.10.2011 

- Указ Президента України від 19 березня 

1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на звернення”. 

- Указ  Президента  України від 13 серпня 

2002 №700 “Про додаткові заходи щодо 

забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на звернення”. 

вересень 

2021 року 

адміністрація  

2. 

 

Здійснювати реєстрації звернень громадян у 

Книзі реєстрації звернень громадян 

відповідно до форми ведення та повноти 

запису 

постійно аміністрація  

3. Здійснювати  прийом громадян відповідно до 

Графіка прийому громадян з особистих 

питань.  

постійно адміністрація  

4. Організувати роботу  зі зверненнями 

громадян відповідно до наступної системи: 

- дотримання термінів розгляду звернень, 

клопотань громадян (згідно із Законом); 

- забезпечення громадян правом прийняття 

особистої участі у розгляді звернень, скарг; 

- забезпечення права громадян відповідно до 

ст.18 Закону; 

- здійснювати надання відповідей відповідно 

до чинного законодавства; 

- визначати причину повторних звернень,  

усувати недоліки у разі їх виявлення 

терміново; 

- здійснювати розгляд питання про роботу із 

зверненнями громадян  на нарадах. 

постійно адміністрація  

 

VI.9. Робота ради закладу освіти 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. І – е засідання  (серпень) 

1. Вибори голови та секретаря ради школи. 

2. Підсумки роботи ради школи у 2020/2021 

навчальному році та визначення 

пріоритетних  напрямів в роботі на 

2021/2022 навчальний рік відповідно до 

Стратегії закладу освти 

вересень 

2021 року 

адміністрація  
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3. Про організацію харчування учнів школи. 

4. Про стан роботи у школі зі зверненнями 

громадян  у 2020-2021 навчаьлного року 

2. ІІ – е  засідання (грудень) 

1. Про здійснення громадського контролю 

за організацією харчування. 

2. Аналіз відвідування учнями школи та 

виконання комплексного плану   

запобігання дитячому травматизму.  

3. Соціальний  захист дітей – сиріт, під 

опікою, із багатодітних сімей. 

4. Про стан роботи у школі зі зверненнями 

громадян за ІІ півріччя 2021 року 

січень  

2021 року 

  

3. ІІІ – є засідання 

1. Координаційна нарада «Про задоволення 

потреб і виховання інтересів  учнів у 

позаурочний час» за участю представників 

батьківських комітетів, представників 

громадськості. 

2. Про атестацію педагогічних працівників 

школи. 

3. Про охорону праці в ССПШ № 31 СМР 

квітень  

2021 року 

  

 

VI.10. Співпраця з батьками 

VI.10.1. Загальні батьківські збори 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Пріоритетні напрямки роботи навчально-

виховного комплексу. 

Підсумки літньо-оздоровчого відпочинку 

дітей дошкільного  та молодшого шкільного 

віку 

до 30 вересня 

2021 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

2. Взаємодія закладу освіти і сім’ї у вихованні 

особистості.  

Літнє оздоровлення дітей. 

Підготовка до нового навчального року. 

до 28 квітня 

2022 року 

адміністрація 

 

 

 

VI.10.2. Конференції для батьків 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Круглий стіл «Створення простору 

життєдіяльності дітей з порушеннями зору 

для забезпечення процесу розвитку 

інноваційного ресурсу особистості дитини» 

до 25 січня 

2022 року 

вихователь-

методист 

ЗапорожченкоЛ.І. 

 

2. Звіт директора перед громадськістю про 

роботу  закладу освіти   

у 2021-2022 навчальний рік 

до 25 травня 

2022 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 
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VI.10.3. Групові  батьківські збори 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки 

I молодша група 

1. Створення емоційного благополуччя в  

закладі дошкільної освіти та  вдома. 

до 25 жовтня 

2021 року 

Басанець Т.Ф 

Ільєнко В.І. 

 

2. Виховання здорової дитини в  закладі 

дошкільної освіти та  вдома. 

до 25 березня 

2022 року 

Басанець Т.Ф. 

Ільєнко В.І. 

 

II молодша група 

1. Секрети створення середовища дитини в 

умовах сім'ї 

до 25 жовтня 

2021 року 

Довженко Л.М. 

Гузь І.Б. 

 

 

2. Формування свідомого ставлення до 

здоров’я. 

до 25 лютого 

2022 року 

Довженко Л.М. 

Гузь І.Б. 

 

Середня А група 

1.  Єдність вимог до створення середовища 

вдома і садочку 

до 25 жовтня 

2021 року 

Супрунова Ю.М. 

Поваляшко Н.А. 

 

 

2. Формування основ 

здоров’язбережувальноїкомпетентності у 

дітейдошкільноговіку 

до 25 березня 

2022 року 

Супрунова Ю.М. 

Поваляшко Н.А. 

 

Середня Б група 

1. Єдність вимог до створення середовища 

вдома і садочку 

до 25 жовтня 

2021 року 

Лисянська Т.В. 

Пахненко В.М. 

 

2. Формування основ здоров’я 

збережувальноїкомпетентності у дітей 

дошкільного віку 

до 25 січня 

2022 року 

Лисянська Т.В. 

Пахненко В.М. 

 

Старша А група 

1. «Дітей вчить те, що їх оточує».Розвиваюче 

середовище вдома 

до 25 жовтня 

2021 року 

Гарбуз В.В. 

Забєліна В.Г. 

 

2. Спільна робота дитячого садка і родини по 

формуванню в у дітей свідомого ставлення 

до власного здоров'я 

до 25 березня 

2022 року 

Гарбуз В.В. 

Забєліна В.Г. 

 

Старша Б група 

1. «Дітей вчить те, що їх оточує»  

Розвиваюче середовище вдома 

до 25жовтня 

2021 року 

Красько Т.М. 

Дмитренко М.О. 

 

 

2. Спільна робота дитячого садка і родини по 

формуванню в у дітей свідомого ставлення 

до власного здоров'я 

до 25 березня 

2022 року 

Красько Т.М. 

Дмитренко М.О. 

 

 
VI.10.4. Робота піклувальної ради 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Затвердження плану роботи піклувальної 

ради на 2021-2022 навчального року 

жовтень 

2021 року 

голова 

піклувальної ради 
 

2. 1.Про шляхи підвищення ефективності 

лікувально-відновлювальної роботи в ССПШ 

грудень 

2021 року 

сестри медичні 

ортоптистки 
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№31 СМР у 2021-2022 навчальному році 

 

 

 

 

 

2.Про організацію харчування у ССПШ №31 

СМР 

учителі-

дефектологи 

сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування  

Кагітіна І.Д. 

3. 1.Про стан захворюваності дошкільників та 

молодших школярів з порушеннями зору. 

Результативність лікувально-відновлювальної 

роботи. 

 

 

2.Про стан травматизму у ССПШ №31 СМР 

 сестра медична 

старша 

Коцур Т.І. 

сестри медичні 

ортоптистки 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

4. 1.Про організацію літнього оздоровлення 

дітей з порушеннями зору в закладі освіти та 

вдома 

з директор  

Юрєва Л.В. 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

 

VI.10.5. Консультації для батьків дошкільного підрозділу 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Рекомендації батькам у період адаптації 

дитини до умов ЗДО 

21 вересня 

2021 року 

практичний 

психолог  

Ланіна В.В. 

 

 

2. Створення середовища вдома 21 жовтня 

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І 

 

4. Вплив середовища на розвиток дитини 

дошкільного віку  

21 грудня 

2021 року 

вихователь 

Дмитренко М.М. 

 

 

5. Виховуємо здорову дитину в умовах 

сьогодення 

21 лютого 

2021 року 

учитель-

дефектолог  

Копиця Н.В. 

 

6. Формування навичок бережливого 

природокористування  

у дітей дошкільного віку 

21 березеня 

2021 року 

вихователь 

Забєліна В.Г. 
 

7. Літнє оздоровленнятазагартування травень  

2021 року 

сестра медична 

старша Коцур Т.І. 

 

 

 

https://naurok.com.ua/formuvannya-navichok-berezhlivogo-prirodokoristuvannya-u-ditey-doshkilnogo-viku-197643.html
https://naurok.com.ua/formuvannya-navichok-berezhlivogo-prirodokoristuvannya-u-ditey-doshkilnogo-viku-197643.html
https://naurok.com.ua/formuvannya-navichok-berezhlivogo-prirodokoristuvannya-u-ditey-doshkilnogo-viku-197643.html
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VI.10.6. План роботи клубу батьків майбутніх першокласників«Турботливі батьки» 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Засідання № 1 

Тема. Дитина старшого дошкільного віку 

з порушеннями зору. Яка вона? 

Мета: ознайомити батьків з 

програмовими вимогами, з віковими 

особливостями розвитку дітей шостого 

року життя, принципами створення 

оптимального розвиваючого середовища 

для дітей вдома, сприяти усвідомленню 

батьками важливості впливу родинного 

виховання на формування та розвиток 

малечі з порушеннями зору. 

1. Ознайомлення батьків з 

програмовими вимогами для дітей 

старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору. 

2. Створення оптимального 

розвиваючого середовища для дітей віку з 

порушеннями зору вдома. 

3. Особливості психологічного 

розвитку дітей старшого дошкільного 

віку з порушеннями зору. 

4. Буклет «Як сформувати в дитини 

адекватну самооцінку». 

20 жовтня 

2021 року 

вихователь-

методист: 

Запорожченко Л.І., 

вихователі:  

Гарбуз В.В., 

Забєліна В.Г., 

Дмитренко М.О., 

Красько Т.М.; 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

2. Засідання № 2 

Тема. Дбаємо про здоров’я дитини. 

Мета: розширити знання батьків про 

особливості збереження та зміцнення 

здоров’я дитини з порушеннями зору 

вдома, спонукати до тісної співпраці 

щодо вирішення питань всебічного 

розвитку, виховання та підготовки до 

навчання у школі. 

1. Як зберегти та зміцнювати 

здоров’я дитини. 

2. Майстер – клас «Щоб очі краще 

бачили». 

3. Фізичний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями зору – 

важлива складова готовності до 

шкільного навчання. 

4. Причини мовленнєвих порушень у 

дітей та організація спільної роботи з 

батьками в їх виправленні. 

5. Тест «Які Ви батьки». 

23 грудня 

2021 року 

сестра медична 

старша  

Коцур Т.М.; 

вихователі: 

Гарбуз В.В. 

Забєліна В.Г. 

Дмитренко М.О. 

Красько Т.М. 

 

вчитель-логопед 

Василенко Т.О. 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

3. Засідання № 3 

Тема. Стежиною батьківської мудрості. 

17 лютого 

2022 року 

вчитель-дефектолог  

Крючко О.С. 
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Мета: надати батькам можливість 

обговорити нагальні питання та 

хвилювання щодо підготовки дитини з 

порушеннями зору до навчання у школі. 

1. Як займатись з дитиною з 

порушеннями зору вдома. 

2. Засідання «круглого столу» «Скоро 

до школи». 

3. Тест «Чи хоче дитина йти до 

школи?». Аналіз тесту. 

4. Пам’ятка для батьків щодо 

формування у старших дошкільників 

позитивного ставлення до школи. 

вихователі: 

Гарбуз В.В. 

Забєліна В.Г. 

Дмитренко М.О. 

Красько Т.М. 

 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

4. Засідання № 4 

Тема: Перший раз у перший клас. Коли 

дитини готова до школи? 

Мета: надати батькам інформацію про 

особливості психологічної готовності 

дітей старшого дошкільного віку до 

навчання у школі, звернути увагу на 

методи взаємодії під час підготовки 

дошкільника з порушеннями зору до 

шкільного навчання. 

1. Перегляд підсумкових занять із 

дітьми старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору. 

2. Тренінгове заняття «Крокуємо до 

школи разом». 

3. Буклет «Що потрібно знати 

батькам майбутнього першокласника». 

21 квітня 

2022 року 

вихователі: 

Гарбуз В.В. 

Забєліна В.Г. 

Дмитренко М.О. 

Красько Т.М. 

 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

 

 
VI.10.7. Залучення батьків до педагогічного процесу 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Призначити єдиний батьківський день для 

проведення відкритих заходів, зустрічей з 

колективом 

квітень  

2022 року 

директор 

Юр’єва Л.В. 

 

2. Продовжити  роботу  клубу  

«Турботливі батьки» 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

3. Залучати батьків до участі в освітньо-

виховному процесі творчо 

використовувати їхні професійні уміння 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 
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4. Впроваджувати в практику роботи з 

батьками прогресивні форми роботи: 

тренінги, ділові ігри, батьківські всеобучі, 

клуб для молодих батьків 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

директор 

Юр’єва Л.В., 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з НВР 

Басова О.А. 

 

5. Інформувати батьків про стан виховної 

робот , розвиток та стан здоров'я дітей, 

зміст державних освітніх програм 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

директор 

Юр’єва Л.В., 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

6. Проводити мобільний консульт пункт для 

батьків «Школа і сім’я: партнерство 

всерйоз і надовго» 

упродовж 

2021-2022 

навального 

року 

директор 

Юр’єва Л.В., 

вихователь- 

методист 

Запорожченко Л.І. 

заступник  

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

 

VI.10.8.Соціальний  патронат 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

 про 

виконання 

1. 

 

Надавати психолого-педагогічну та медико-

соціальну допомогу у консультцентрі для 

батьків (опікунів) дітей, що мають 

порушення зору та не відвідують ССПШ 

№31 СМР 

упродовж 

року 

лікарі, м/с - 

ортоптистки, 

вчителі-

дефектологи, 

вчитель-логопед, 

практичний 

психолог 

Ланіна В.В. 

 

2. Здійснювати соціальний патронат на дому з 

метою діагностування сімей, у яких 

виховуються діти з порушеннями зору 

упродовж 

року 

педагоги  

3. Здійснювати психолого-медико-педагогічний 

супровід дітей з важкими порушеннями 

зору 

за потребою спеціалісти закладу  
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4. Залучати студентів-волонтерів Сумського 

СДПУ ім. А.С.Макаренка (факультет 

педагогіки та психології, кафедри реабілітації 

інституту фізичної культури) для 

обстеження та діагностування сімей з 

проблемними дітьми 

за потребою адміністрація  

 

VI.10.9.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Вивчення Закону України «Про 

запобігання корупції» 

23 вересеня 

2021 року 

директор 

Юр'єва Л.В. 
 

2. Круглий стіл «Запобігання та протидія 

академічному плагіату у ЗЗСО»  

22 жовтня 

2021 року 

вихователь-

методист 

Запорожченко Л.І. 

 

3. Інструктаж для відповідальних осіб за 

перевірку учнівських конкурсних робіт на 

наявність академічного плагіату з 

використанням платформи інформаційної 

системи «Страйкплагіаризм» 

жовтень 

2021 року 

заступник 

директора з НВР  

Басава О.А. 

 

4. Круглий стіл «Доброчесність в сучасному 

академічному середовищі: правові і 

технологічні аспекти»  

20 січня 

2022 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

5. Вебінар «Культура академічної 

доброчесності: роль бібліотек» 

24 березня 

2022 року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 
 

6. Книжкова виставка «Охорона 

інтелектуальної власності та запобігання 

поширенню плагіату», присвячена 

Міжнародному дню інтелектуальної 

власності (квітень-травень 2022 р) 

квітень  

2022 року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 
 

7. Онлайн-курс з медіаграмотності, 

зорієнтований на попередження загроз 

дезінформації від мережі ІНТЕРНЕТ 

квітень  

2022 року 

керівник 

м/овчителів 

початкових класів 

 

 


