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І. Вступ 

        Аналіз роботи педагогічних колективів навчальних закладів району за 

2006-2011 роки показав, що працівники закладів освіти спрямовували основні 

зусилля на розбудову національної школи у відповідності із Законами України 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про 

позашкільну освіту”, районними програмами розвитку загальної середньої 

освіти на 1999-2012 роки, розвитку загальноосвітньої школи на 2009-2012 роки, 

розвитку районного Центру дитячої та юнацької творчості на 2009-2013 роки, 

розвитку і функціонування української мови на 2005-2010 роки, інформатизації  

закладів освіти району на 2011-2015 роки, “Вчитель”, “Шкільний автобус”, 

“Творча обдарованість”, Комплексним планом розвитку дошкільної освіти на 

2003-2010 роки. 

         За період із 2006 по 2011 рік певних змін набула мережа навчально-

виховних закладів району. Із відомчої до комунальної форми власності 

передані  Лящівський, Придніпровський, Хрестителівський, Новожиттівський 

дошкільні навчальні заклади, що становить 11,4%. У 2006-2011 роках 

проведена реорганізація Лящівської, Придніпровської, Хрестителівської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Новожиттівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів та дошкільних навчальних закладів у навчально-виховні 

комплекси. Учні гімназії мали змогу поглиблювати свої знання із української 

мови і літератури, іноземної мови (англійської), математики, історії України, 

географії та економіки. Крім дітей райцентру у ній навчались обдаровані діти 6 

сіл району. 

        У 2011-2012 навчальному році в районі працюють 37 загальноосвітніх 

навчальних закладів: 25 – І-ІІІ ступенів, з них 6 загальноосвітніх шкіл, 18 

навчально-виховних комплексів, гімназія; 7 – І-ІІ ступенів, з них 2 

загальноосвітні школи, 5 навчально-виховних комплексів; 5 загальноосвітніх 

шкіл-садів І ступеня. Навчанням у 324 класах охоплені 3936 учнів. Кількість 

класів-комплектів зменшилась на 39 порівняно із 2005-2006 навчальним роком. 

Зменшилась кількість учнів на 1672, або на 29,8 %. Середня наповнюваність 

класів становить 12,1, що на 3,3 менше порівняно із 2005-2006 навчальним 

роком. Для задоволення інтересів дітей, ровитку їх творчих здібностей діяв 

Центр дитячої та юнацької творчості, гуртками якого щороку були охоплені 

близько 28 % школярів. Суспільним дошкільним навчанням були охоплені 83 

% дітей дошкільного віку. Всі діти 5-річного віку були охоплені підготовкою 

до навчання в школі. Придбані шкільні автобуси для Іркліївської, 

Староковрайської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Богодухівського, Крутьківського, 

Лукашівського, Лящівського навчально-виховних комплексів. Протягом 

останніх двох років всі учні, які проживали від навчальних закладів на відстані 

понад 3 км, були охоплені організованим підвозом. Всі загальноосвітні 

навчальні заклади працювали у І зміну.  

        Скоротилась мережа класів з поглибленим вивченням навчальних 

предметів із 25 у 2005-2006 навчальному році до 8 у 2011-2012. Учні 

Богодухівського НВК та Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 поглиблено 

вивчають українську мову і літературу, іноземну мову (англійську). Навчанням 



у класах з поглибленим вивченням окремих предметів охоплені 158 учнів, що 

становить 4,0 % (на 4,5 % менше порівняно із 2005-2006 навчальним роком). 

        За останні 5 років повну загальну середню освіту в районі здобули учнів. З 

них нагороджені золотими, - срібними медалями, Похвальними грамотами за 

успіхи у вивченні навчальних предметів. Випускників 9-х класів отримали 

свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

        На базі Васютинського, Москаленківського НВК, Чорнобаївської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 1, Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів створені 

експериментальні майданчики Міністерства освіти і науки України.  

       Добрих результатів у навчанні та вихованні школярів досягли вчителі  

української мови і літератури Москаленківського НВК Саражин Л.А., 

Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Кулаківська Т.М., Соломаха О.А., 

Чорнобаївської гімназії Дернова Т.П., Павлик Л.І., Труш Н.Б., світової 

літератури Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Чорногор В.В., іноземної 

мови Чорнобаївської гімназії Романенко І.В., математики Чорнобаївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1 Войцех Р.М., астрономії Чорнобаївської гімназії Становський 

В.І., історії Чорнобаївської гімназії Любива Н.Г., географії Староковрайської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Юрковська В.В., Чорнобаївської гімназії Копиця В.Г., 

економіки Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Онищенко Н.С., музики 

Чорнобаївської гімназії Войцях С.А., трудового навчання Васютинського НВК 

Король В.Б..  

        Проведена атестація 19 загальноосвітніх навчальних закладів (48,6 %), 10 

дошкільних навчальних закладів (100 %), Центру дитячої та юнацької 

творчості із дотриманням графіку атестації. Із 2005-2006 навчального року 

проводиться моніторинг рівня освітньої діяльності навчальних закладів. Всі 

проатестовані загальноосвітні навчальні заклади отримали свідоцтва про 

атестацію. За підсумками атестації всі заклади (за винятком загальноосвітньої 

школи-саду І ступеня с.Мохнач) визнані атестованими. 

        По результатах проведених контрольних робіт учні показали такі знання: 

 

№ 

п/п 

Назва навчального закладу Рік 

проведення 

атестації 

Серед-

ній бал 

1 Чорнобаївська гімназія 2008 8,1 

2 Веселохутірський НВК 2011 7,5 

3 Великоканівецький НВК 2010 7,4 

4 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 2010 7,1 

5 Ленінський НВК 2006 7,0 

6 Лукашівський НВК 2009 6,9 

7 Москаленківський НВК 2007 6,9 

8 Вереміївський НВК 2011 6,7 

9 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 2010 6,7 

10 Богодухівський НВК 2011 6,3 

11 Жовнинський НВК 2006 6,2 



12 Крутьківський НВК 2007 6,2 

13 Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2008 6,1 

14 Мельниківський НВК 2007 6,0 

15 Лящівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2007 5,8 

16 Придніпровський НВК 2008 5,5 

17 Першотравневий НВК 2010 5,4 

18 Хрестителівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2009 5,1 

19 Загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Мохнач 2009 - 

В середньому по району: 6,5 

 

          За результатами атестації навчальних закладів, проведеної в 2006-2011 

роках, вони показали такий рівень освітньої діяльності: 

 

№ 

п/п 

Назва навчального закладу Рік 

проведення 

атестації 

Рівень 

освіт-

ньої ді-

яльнос

ті 

1 Чорнобаївська гімназія 2008 53,7 

2 Лукашівський НВК 2009 50,5 

3 Великоканівецький НВК 2010 49,8 

4 Ленінський НВК 2006 49,6 

5 Москаленківський НВК 2007 49,3 

6 Веселохутірський НВК 2011 48,5 

7 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 2010 47,9 

8 Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2008 47,0 

9 Жовнинський НВК 2006 45,9 

10 Лящівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2007 43,2 

11 Вереміївський НВК 2011 43,0 

12 Мельниківський НВК 2007 42,9 

13 Богодухівський НВК 2011 42,9 

14 Крутьківський НВК 2007 41,9 

15 Хрестителівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2009 39,6 

16 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 2010 35,8 

17 Першотравневий НВК 2010 35,7 

18 Придніпровський НВК 2008 35,6 

19 Загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Мохнач 2009 35,2 

 

        Покращилась організація громадського харчування школярів. З 01.09.2011 

гарячим харчуванням охоплені 91,9 відсотків учнів. 

        Добре вирішувалось питання зміцнення здоров’я дітей. Влітку 2011 року 

організованим відпочинком та оздоровленням були охоплені 76,4 відсотки 

учнів 1-10 класів. 

        У районі в основному добре кадрове забезпечення. 



        Останнім часом покращилась робота по соціальному захисту педагогічних 

працівників. 

        Певна робота проведена по зміцненню матеріально-технічної та 

навчально-матеріальної бази навчальних закладів. В усіх ЗНЗ І-ІІ та І-ІІІ 

ступенів обладнані комп’ютерні класи. В усіх загальноосвітніх навчальних 

закладах облаштовані внутрішні туалети, встановлені питні фонтанчики з 

фільтрами очищення води. Проведена заміна дерев’яних вікон на 

металопластикові. Однак, не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам 

майстерні Веселохутірського, Крутьківського, Ревбинського навчально-

виховних комплексів, їдальні Великобурімської та Малобурімської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, харчоблок Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1. Відсутні спортивні зали у Новожиттівській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів, Великоканівецькому, Веселохутірському, 

Новожиттівському, Ревбинському  навчально-виховних комплексах, 

загальноосвітній школі-саду І ступеня с.Червоногірка. 

        Недостатньо розв’язується питання забезпечення навчальних закладів 

меблями, обладнанням, навчально-наочними посібниками. 

        Велику допомогу у вирішенні фінансових проблем надавали навчальним 

закладам місцеві господарства та підприємства: у проведенні ремонтів, 

організації харчування, відпочинку та оздоровлення школярів, зміцненні 

матеріально-технічної бази. В районі проведений конкурс на кращий дизайн 

шкільного подвір’я, в результаті чого в більшості загальноосвітніх навчальних 

закладів проведений благоустрій пришкільних територій, облаштовані зони 

відпочинку дітей, спиляні високорослі дерева, які росли від шкільних 

приміщень на відстані, меншій 10м, оновлені зелені насадження. Переможцями 

огляду-конкурсу стали Іркліївський дошкільний навчальний заклад, 

Москаленківський НВК та Скородистицька ЗОШ І-ІІ ступенів. Однак, останнім 

часом в закладах освіти району занепала суспільно корисна продуктивна праця 

школярів, робота по збору вторинної сировини: лому металів та макулатури. В 

Великоканівецькому, Лукашівському, Лящівському, Мельниківському, 

Хрестителівському, Ревбинському НВК, Чорнобаївських ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№№ 1,2, Чорнобаївській гімназії відсутні навчально-дослідні ділянки. 

        Потребує удосконалення робота з охорони праці та дотримання правил 

техніки безпеки. За період із 2007 по 2011 рік в районі зафіксовано 21 випадок 

травмування учнів: 15 - під час навчально-виховного процесу, 4 - поза межами 

навчального закладу, вдома, 2 – в ДТП. За цей період 3 дітей загинули на 

водоймах (Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Богодухівський та 

Новожиттівський НВК), 1 - в ДТП (Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2), 1 - 

померла внаслідок суїциду (Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2). Під час 

навчально-виховного процесу найбільше травм отримали учні на перервах (9), 

під час бійок (3), на уроках фізкультури (3). Найбільше травмовано дітей в 

Богодухівському НВК, Чорнобаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (по 3), 

Васютинському НВК, Іркліївській, Чорнобаївській № 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів (по 

2). По 1 учню травмовано в Лукашівському, Мельниківському, 

Москаленківському, Тимченківському, Новожиттівському, Новоукраїнському 



НВК, Малобурімській, Староковрайській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Скородистицькій 

ЗОШ І-ІІ ступенів. З працівниками навчальних закладів за цей період сталось 2 

смертельні випадки травмування в ДТП (Ірклііївська та Чорнобаївська № 2 

ЗОШ І-ІІІ ступенів).  

        Щороку навчальні заклади в основному вчасно розпочинали 

опалювальний сезон, були забезпечені достатньою кількістю твердого палива. 

6 дошкільних та 18 загальноосвітніх навчальних закладів переведені на газове 

опалення.  

        Значна робота проводилась по охопленню навчанням дітей шкільного віку 

для здобуття повної загальної середньої освіти. У більшості навчальних 

закладів всі учні були охоплені навчанням. Запроваджена екстернатна форма 

навчання. Щороку близько 50 дітей, які потребують соціальної допомоги та 

реабілітації, навчаються індивідуально. Однак, траплялись випадки 

невиконання всеобучу в Богодухівському, Васютинському, Жовнинському, 

Лящівському, Придніпровському, Хрестителівському, Франківському НВК. 

        Мали місце недоліки у веденні шкільної документації: класних журналів у 

Великобурімській, Іркліївській, Староковрайській, Чорнобаївських №№ 1,2 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Васютинському, Крутьківському, Лукашівському НВК, 

Чорнобаївській гімназії; книг протоколів педагогічних рад у Богодухівському, 

Вереміївському, Веселохутірському, Ленінському, Лукашівському, 

Лящівському, Москаленківському, Новожиттівському, Першотравневому НВК, 

Чорнобаївській № 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів; книг наказів у Вереміївському, 

Лукашівському, Лящівському, Хрестителівському, Новоукраїнському НВК, 

Чорнобаївській № 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальноосвітній школі-саду І ступеня 

с.Мохнач; книг обліку видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту в 

Богодухівському НВК, Чорнобаївських №№ 1,2 ЗОШ І-ІІІ ступенів; книг 

обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту в Богодухівському, 

Веселохутірському НВК, Чорнобаївській № 1 ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

          Недосконалим є перспективне планування роботи у Вереміївському, 

Веселохутірському, Жовнинському, Ленінському, Москаленківському, 

Першотравневому НВК, Чорнобаївській № 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

загальноосвітній школі-саду І ступеня с.Мохнач; річне планування в 

Жовнинському, Ленінському, Москаленківському, Першотравневому НВК, 

Чорнобаївській № 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальноосвітній школі-саду І ступеня 

с.Мохнач. 

        Потребує удосконалення система внутрішкільного керівництва та 

контролю. У Богодухівському, Веселохутірському, Жовнинському, 

Кліщинському, Лящівському, Придніпровському, Хрестителівському, 

Новожиттівському, Новоукраїнському, Франківському НВК, Чорнобаївській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, загальноосвітніх школах-садах І ступеня сіл Бакаєве, 

Мохнач члени адміністрацій відвідують в учителів недостатню кількість 

уроків. У Богодухівському, Вереміївському, Веселохутірському, 

Жовнинському, Лукашівському, Лящівському НВК, Чорнобаївських №№ 1,2 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальноосвітній школі-саду І ступеня с.Мохнач 

недостатній контроль за виконанням власноприйнятих рішень. 



Основні завдання 

відділу освіти на 2011-2016 роки 
 

1.Забезпечення неухильного виконання законодавства України в галузі освіти, 

державних та регіональних (обласних та районних) освітніх програм. 

2.Оптимізація мережі навчальних закладів. 

3.Створення освітніх округів. 

4.Завершення передачі відомчих дошкільних навчальних закладів у 

комунальну власність. 

5.Створення належних умов для навчання та виховання дітей: організація 

підвозу, харчування, дотримання світлового та теплового режимів, належних 

санітарно-гігієнічних умов, правил техніки безпеки. 

6.Збереження життя і здоров’я дітей. 

7.Дотримання чинного законодавства щодо забезпечення повної загальної 

середньої освіти молоді. 

8.Зміцнення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази закладів 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Мережа і контингенти дітей дошкільного віку та учнів 

а) Дошкільні навчальні заклади                                                                  
 Назва навчального закладу 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 2015-2016 

1 Чорнобаївський ДНЗ 334 337 330 335 336 

2 Іркліївський ДНЗ 103 105 108 110 105 

3 Великобурімський ДНЗ 78 77 63 51 45 

4 Малобурімський ДНЗ 30 32 25 27 30 

5 Староковрайський ДНЗ 29 32 30 33 34 

6 Лящівський ДНЗ 11 12 8 8 9 

7 Скородистицький ДНЗ 23 20 24 26 27 

8 Богодухівський НВК 84 48 54 57 54 

9  Васютинський НВК 48 41 21 20 19 

10 Великоканівецький НВК 51 49 49 43 46 

11 Веселохутірський НВК 27 28 29 30 23 

12 Вереміївський НВК 37 34 24 20 16 

13 Жовнинський НВК 22 24 20 13 14 

14 Кліщинський НВК 40 41 40 40 35 

15 Красенівський НВК 54 60 36 30 17 

16 Крутьківський НВК 38 42 39 34 30 

17 Ленінський НВК  31 28 25 25 22 

18 Лихолітський НВК 26 27 20 20 14 

19 Лукашівський НВК 89 102 80 81 86 

20 Лящівський НВК 16 11 15 16 16 

21 Мельниківський НВК 35 35 36 43 38 

22 Москаленківський НВК 61 62 59 51 56 

23 Придніпровський НВК 29 27 33 30 28 

24 Тимченківський НВК 26 28 23 26 15 

25 Хрестителівський НВК 38 40 38 48 51 

26 Новожитівський НВК 16 17 17 14 16 

27 Новоукраїнський НВК 29 21 25 27 24 

28 Першотравневий НВК 16 15 10 10 12 

29 Ревбинський НВК 16 13 13 12 14 

30 Франківський НВК 20 19 19 19 11 

31 Бакаївський НВК 15 20 16 13 10 

32 Воронинський НВК 10 11 10 11 8 

33 Жовтневий НВК 4 6 6 7 7 

34 Мохнацький НВК 10 7 6 7 5 

35 Червоногірський НВК 13 15 14 13 15 

 Всього: 1509 1518 1365 1350 1388 



VІ.Вивчення стану навчально-виховної роботи в ДНЗ, викладання 

навчальних предметів. Моніторинг освіти. 

 

а) Вивчення стану навчально-виховної роботи в ДНЗ та дошкільних 

підрозділах НВК 

 

№  

з/п 

Назва предмету 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Мовлення  +  +  

2 Фізичний розвиток     + 

3 Логіко-математичний 

розвиток 

+     

4 Сфера життєдіяльності 

«Природа» 

  +   

5 Сфера «Культура»   +   

 Разом: 1 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) Вивчення стану викладання навчальних предметів 

 

№  

з/п 

Назва предмету 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.  Українська мова   +  +  

2.  Українська література  +  +  

3.  Іноземна мова +     

4.  Зарубіжна література     + 

5.  Я у світі    +  

6.  Історія України    +  

7.  Всесвітня історія    +  

8.  Правознавство    +  

9.  Людина і світ    +  

10.  Етика +     

11.  Психологія     + 

12.  Музичне мистецтво   +   

13.  Образотворче мистецтво   +   

14.  Художня культура +     

15.  Математика +     

16.  Інформатика     +                

17.  Фізика, астрономія   +   

18.  Хімія +     

19.  Природознавство   +   

20.  Біологія   +   

21.  Екологія   +   

22.  Географія  +    

23.  Економіка  +    

24.  Захист Вітчизни +     

25.  Фізична культура     + 

26.  Основи здоров’я  +    

27.  Трудове навчання, 

технології 

    + 

28.  Креслення     + 

 Кількість предметів: 6 5 6 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в) Вивчення стану організації виховної роботи 

 

№ 

з/п 

Напрям 

виховної 

роботи 

2016-

2017 

2017-

2016 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Громадянське і 

національне 

виховання 

   +  

2 Військово-

патріотичне 

виховання 

+     

3 Моральне 

виховання 

+     

4 Художньо-

естетичне 

виховання 

  +   

5 Превентивне 

виховання 

   +  

6 Формування 

здорового 

способу життя 

    + 

7 Трудове 

виховання 

    + 

8 Екологічне 

виховання 

  +   

9 Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

 +    

10 Родинно-

сімейне 

виховання 

 +    

 Кількість 

напрямів 

2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г) Моніторинг освіти 

 

№ 

п/п 

Напрямки освіти 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Дошкільна освіта + + + + + 

2 Поглиблене вивчення 

навчальних предметів 

+  +  + 

3 Організація профільного 

навчання 

старшокласників 

 +  +  

4 Стан роботи з 

обдарованою учнівською 

молоддю 

 +    

5 Стан інформатизації 

навчально-виховного 

процесу 

    + 

6 Робота шкільних 

бібліотек 

    + 

7 Робота шкільних музеїв    +  

8 Робота Центру дитячої та 

юнацької творчості 

   +  

9 Організація гурткової 

роботи 

  +   

10 Організація фізкультурно-

масової роботи 

    + 

11 Природоохоронна робота   +   

12 Туристсько-краєзнавча 

робота 

 +    

13 Стан охорони праці і 

техніки безпеки 

+ + + + + 

14 Стан здоров’я дітей, 

організація оздоровлення 

+ + + + + 

15 Охорона дитинства +     

16 Організація харчування 

учнів та дітей 

дошкільного віку 

+ + + + + 

17 Працевлаштування 

учнівської молоді 

+  +  + 

18 Охоплення навчанням 

дітей шкільного віку 

+  +  + 

19 Організація підвезення 

учнів 

+     

20 Індивідуальне навчання 

дітей 

    + 



21 Навчання екстернів +     

22 Робота соціально-

психологічної служби 

+     

23 Робота логопедичної 

служби 

   +  

24 Робота органів 

учнівського 

самоврядування 

+     

25 Робота райметодкабінету   +   

26 Робота класних керівників    +   

27 Пропаганда педагогічних 

знань 

 +    

28 Робота з педагогічними 

кадрами 

+ + + + + 

29 Атестація педпрацівників + + + + + 

30 Робота із зверненнями 

громадян 

   +  

31 Стан виконавської 

дисципліни 

+ + + + + 

32 Ведення ділової 

документації 
  +   

33 Керівництво та контроль   +    

34 Робота рад навчальних 

закладів 
 +    

35 Робота піклувальних рад +     

36 Фінансово-господарська 

діяльність 
 +    

37 Готовність навчальних 

закладів до нового 

навчального року 

+ + + + + 

38 Зміцнення матеріально-

технічної бази 
   +  

39 Професійна орієнтація 

учнівської молоді 
+     

40 Організація суспільно 

корисної продуктивної 

праці школярів 

   +  

41 Організація інклюзивного 

навчання 
   +  

42 Організація 

дистанційного навчання 
    + 

43 Робота освітніх округів  +    

 Кількість напрямків: 16 16 16 16 16 

 



д) Моніторинг виконання Законів України, Указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, рішень Верховної Ради України, 

обласної та районної рад, обласної та районної державних адміністрацій 
 

№ 

п/п Назва документа Навчальні роки 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 
Закони України 

 

     

1 “Про освіту”     + 

2 “Про загальну середню освіту”   +   

3 “Про позашкільну освіту”    +  

4 “Про дошкільну освіту”  +    

5 “Про охорону дитинства” +     

6 “Про охорону праці”    +  

7 “Про пожежну безпеку”    +  

8 “Про дорожній рух”    +  

9 “Про попередження насильства в сім’ї”     + 

10 “Про забезпечення організаційно правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування” 

+     

11 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» + + + + + 

  

Укази Президента України 

 

     

1 від 17.10.97 № 1157 “Про затвердження 

заходів щодо поліпшення становища дітей-

сиріт і дітей, які залишилися без піклування 

батьків” 

+     

2 від 28.01.2000 № 113 “Про додаткові заходи 

щодо запобігання дитячої бездоглядності” 

  +   

3 від 09.02.2001 № 280 “Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру” 

 +    

4 від 18.10.2001 № 992 “Про національну 

програму правової освіти населення” 

   +  

5 від 15.03.2002 № “Про невідкладні додаткові 

заходи щодо зміцнення моральності у 

суспільстві та утвердження здорового 

способу життя” 

    + 

6 від 17.04.2002 № 347 “Про Національну 

доктрину розвитку освіти” 

   +  

7 від 25.10.2002 № 948 “Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді” 

+     

8 від 01.06.2005 № 900 “Про першочергові 

заходи щодо створення сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з обмеженими 

  +   



фізичними можливостями” 

9 від 04.07.2005 № 1013 “Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні” 

   +  

10 від 11.07.2005 № 1086 “Про першочергові 

заходи щодо захисту прав дітей, подолання 

бездоглядності і безпритульності” 

  +   

11 від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні» 

  +   

12 від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» 

+     

  

Доручення Президента України 

 

     

1 від 30.06.2004 № 1-1/806 щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних 

закладів 

    + 

  

Постанови Верховної Ради України 

 

     

1 від 20.12.2005 № 3238-ІV «Про рекомендації 

парламентських слухань про становище 

молоді в Україні «Сільська молодь: стан, 

проблеми та шляхи їх вирішення» 

    + 

  

Рішення Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради 

 

     

1 від 07.03.2006 № 128 «Про дотримання вимог 

Конституції України та законів України щодо 

здобуття якісної освіти в сільській 

місцевості» 

 +    

  

Постанови Кабінету Міністрів України 

 

     

1 від 05.04.94 № 226 «Про покращення 

навчання, виховання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, які залишилися без піклування батьків» 

+     

2 від 20.07.99 № 1305 “Про розвиток сільської 

загальноосвітньої школи” 

 +    

3 від 06.05.2001 № 436 “Про затвердження 

Програми інформатизації загальноосвітніх 

навчальних закладів, комп’ютеризації 

сільських шкіл” 

   +  

4 від 19.06.2002 № 856 “Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах” 

  +   

5 від 30.09.2003 № 1532 та наказ Головного 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 30.12.03 № 431 

    + 



щодо виконання заходів переоснащення 

матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу 

6 від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти” 

    + 

7 від 13.07.2004 № 905 “Про затвердження 

Комплексної програми забезпечення 

загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів сучасними 

технічними засобами навчання з природничо-

математичних та технічних дисциплін” 

    + 

  

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України  

 

     

1 від 29.10.2003 № 648 “Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації положень 

Концепції запобігання та викорінення 

найгірших форм праці дітей” 

   +  

  

Доручення Прем’єр-Міністра України 

 

     

1 від 03.02.2003 № 6505 щодо поліпшення 

утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

+     

  

Рішення обласної ради 

 

     

       

  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

 

     

1 від 17.11.2003 № 597 “Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на звернення" 

    + 

2 від 15.12.2003 № 657 “Про утворення робочої 

групи облдержадміністрації з питань 

сприяння реалізації аудіо- і відеопродукції, 

компакт-дисків та інших об’єктів 

інтелектуальної власності” 

+ + + + + 

3 від 21.2005.2008 № 143 «Про затвердження 

заходів щодо створення належних умов для 

здобуття освіти в області» 

  +   

  

Розпорядження голови 

райдержадміністрації 

 

     

 

1 

від 17.11.2003 № 597 «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення реалізації громадянами 

   +  



 конституційного права на звернення» 

2 від 01.09.2004 № 477 «Про заходи щодо 

попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми” 

+     

3 від 01.08.2005 № 170  “Про заходи щодо 

створення сприятливих умов життєдіяльності 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями” 

  +   

4 від 30.01.2014 № 16 “Про затвердження плану 

заходів з реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти в районі на період до 2021 

року” 

    + 

  

Рішення районної ради 

 

     

1 від 25.07.2006 № 3-5 “Про районну програму 

патріотичного виховання населення району, 

розвитку духовності та зміцнення моральних 

засад суспільства” 

    + 

2 від 13.05.2011 № 5-18/VІ «Про районну 

міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я 

населення Чорнобаївщини на 2012-2016 

роки» із змінами від 22.02.2012 

     

3 від 22.02.2012 № 12-8/VІ «Про районну 

Програму розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року» 

 +    

4 від 14.06.2012 № 15-2/VІ «Про районну 

комплексну Програму пошуку, навчання і 

виховання обдарованих дітей «Творча 

обдарованість» на період 2013-2018 роки» 

 +    

5 від 14.06.2012 № 15-3/VІ «Про районну 

програмук впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 

рокцу» із змінами від 07.12.2015 №  

+     

5 від 20.07.2012 № 16-3/VІ «Про районну 

програму розвитку загальноосвітньої школи 

на 2012-2017 роки» 

 +    

6 від 11.09.2012 № 17-7/VІ «Про районну 

комплексну програму розвитку фізкультури і 

спорту на 2013-2018 роки» 

  +   

7 від 11.09.2012 № 17-8/VІ «Про районну 

комплексну програму підтримки молоді, 

сімей та дітей на 2013-2018 роки» 

  +   

8 від 20.06.2013 № 24-8/VІ «Про районну 

комплексну програму «Турбота» на 2014-

2020 роки» із змінами від 31.01.2014, 

27.08.2014 та від 25.09.2014 №38-4/VІ 

 +    

9 від 06.08.2013 № 25-1/VІ «Про районну 

програму відпочинку та оздоровлення дітей 

на 2014-2018 роки» 

+ +    



10 від 10.10.2013 № 26-6/VІ «Про програму 

розвитку Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївського району на 2014-

2018 роки» 

  +   

 Всього: 14 11 13 12 13 

 

 

 

 

 

 



е) Графік проведення  

атестації навчальних закладів 
 

№ 

п/п 

Назва закладу 

 

Рік 

попередньої 

атестаційної  

експертизи 

Роки 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

- 

2021 

1 

Богодухівський навчально-виховний 

комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2011 

    

сі
ч
ен

ь 

2 Великоканівецький навчально-виховний 

комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2010     

л
и

ст
о
п

ад
 

3 Вереміївський навчально-виховний 

комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2011     

б
ер

ез
ен

ь 

4 Веселохутірський навчально-виховний 

комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2011     

ж
о
в
те

н
ь
 

5 Жовнинський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006 

б
ер

ез
ен

ь    

 

6 Кліщинський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006 

л
и

ст
о
п

ад
  

 

  

7 Красенівський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006 

ж
о
в
те

н
ь
  

 

  

8 Крутьківський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2007 

сі
ч
ен

ь 

 

 

  



9 Ленінський навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006 

 

л
и

ст
о
п

ад
 

 

  

10 Лукашівський навчально-виховний 

комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2009    

ж
о
в
те

н
ь
  

11 Лящівський навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2007  

сі
ч
ен

ь 

   

12 Мельниківський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2007  

ж
о
в
те

н
ь
  

 

 

13 Москаленківський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2007  

б
ер

ез
ен

ь  

 

 

14 Придніпровський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2008  

 

сі
ч
ен

ь 

 

 

15 Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2008  

 

л
и

ст
о
п

ад
 

 

 

16 Хрестителівський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2009  

 

б
ер

ез
ен

ь   

17 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2010  

  

сі
ч
ен

ь  

18 Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2010  

  

б
ер

ез
ен

ь  

19 Чорнобаївська гімназія Чорнобаївської 

районної ради Черкаської області 

2008  

 

ж
о
в
те

н
ь
   



20 Першотравневий навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Чорнобаївської 

2009    

л
и

ст
о
п

ад
 

 

21 Жовтневий дошкільний навчальний заклад 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006 

гр
у
д

ен
ь     

22 Староковрайський дошкільний 

навчальний заклад Чорнобаївської 

районної ради Черкаської області 

2008  

 

л
и

ст
о
п

ад
 

 

 

23 Чорнобаївський дошкільний навчальний 

заклад Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області 

2010  

  

сі
ч
ен

ь 

 

24 Центр дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

2006  

гр
у
д

ен
ь    



VІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

 

№ 

з/п 

Тематика засідань Місяць Відповідальний 

 

2016-2017 

 

1 Про затвердження перспективного плану 

роботи відділу освіти на 2011-2016 роки 

Вересень Авраменко М.В. 

2 Про затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2011-2012 навчальний рік 

Авраменко М.В. 

3 Про роботу закладів освіти району від 

14.06.2012 № 15-3/VІ «Про районну 

Програму впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2015 року» 

Кикоть С.П. 

4 Про підготовку навчальних закладів 

району до нового 2016-2017 навчального 

року 

Командиренко 

М.Д. 

1 Про роботу закладів освіти району по 

виконанню Закону України «Про 

охорону дитинства», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.09.94 «Про 

покращення навчання, виховання, 

соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, які 

залишились без піклування батьків» 

Жовтень Ландяк А.О. 

2 Про роботу класів з поглибленим 

вивченням навчальних предметів та 

факультативів 

Авраменко М.В. 

3 Про стан викладання та рівень знань 

учнів з іноземної мови 

Бондар М.С. 

1 Про подальше навчання випускників 9 

класу та працевлаштування випускників 

11 класу  

Грудень Авраменко М.В. 

2 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню Указу Президента України 

від 25.10.2002 № 948 “Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді” 

Кикоть С.П. 

3 Про організацію підвезення учнів до 

місць навчання і додому 

Авраменко М.В. 



1 Про роботу з педагогічними кадрами в 

навчальних закладах району 

Лютий Лисенко М.В. 

2 Про охоплення навчанням дітей 

шкільного віку 

Командіренко 

М.Д.  

3 Про роботу піклувальних рад Авраменко М.В. 

1 Про організацію роботи з охорони праці і 

техніки безпеки в навчальних закладах 

району 

Квітень Командиренко 

М.Д. 

2 Про організацію харчування учнів та 

дітей дошкільного віку 

Лутченко Л.А. 

3 Про навчання екстернів Авраменко М.В. 

1 Про стан здоров’я дітей, організацію їх 

оздоровлення влітку 2017 року згідно 

рішення районної ради від 06.08.2013 № 

25-1/VІ «Про районну програму 

відпочинку та оздоровлення дітей на 

2014-2018 роки» 

Червень Бондар М.С. 

2 Про підсумки атестації педпрацівників у 

2016-2017 навчальному році 

Лисенко М.В. 

3 Про стан виконавської дисципліни Піддубна Р.В. 

4 Про організацію профорієнтаційної 

роботи з учнівською молоддю 

Авраменко М.В. 

 

2012-2013 

 

1 Про затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2012-2013 навчальний рік 

Серпень Авраменко М.В. 

2 Про підготовку навчальних закладів до 

нового 2012-2013 навчального року 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про роботу закладів освіти по пропаганді 

педагогічних знань 

Бондар М.С. 

1 Про роботу НВК, ДНЗ по створенню 

умов для здобуття дошкільної освіти 

дітьми 5-річного віку згідно Закону 

України «Про дошкільну освіту» 

Жовтень Сербин Є.Й. 

2 Про стан працевлаштування випускників 

9-х та 11-х класів 

Авраменко М.В. 

3 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню рішення Комітету з питань 

науки і освіти Верховної Ради України 

від 07.03.2006 № 128 «Про дотримання 

вимог Конституції України та законів 

України щодо здобуття якісної освіти в 

сільській місцевості»  

Командиренко 

М.Д. 



1 Про стан роботи з обдарованою 

учнівською молоддю 

Грудень Бондар М.С. 

2 Про роботу класів з поглибленим 

вивченням навчальних предметів та 

факультативів  

Авраменко М.В., 

Стилик В.Б. 

3 Про роботу закладів освіти по 

виконанню Указу Президента України 

від 25.10.2002 № 948 “Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді” 

Сосунов І.Є. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню Указу Президента України 

від 09.02.2001 № 280 “Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”  

Лютий Командиренко 

М.Д. 

2 Про стан роботи з педагогічними 

кадрами  

Лисенко М.В. 

3 Про стан фінансово-господарської 

діяльності  

Ремеснікова С.А. 

4 Про стан виконання розпорядження 

голови райдержадміністрації від 05.04.99 

№ 81 “Про затвердження Програми 

розвитку загальної середньої освіти у 

Чорнобаївському районі на 1999-2012 

роки” 

Авраменко М.В. 

1 Про організацію харчування учнів та 

дітей дошкільного віку 

Квітень Сербин Є.Й., 

Лутченко Л.А. 

2 Про організацію керівництва та 

контролю в навчальних закладах району 

Авраменко М.В. 

3 Про стан викладання та рівень знань 

учнів з іноземної мови 

Бондар М.С. 

1 Про стан здоров’я дітей, організацію їх 

оздоровлення влітку 2013 року згідно 

рішення сесії районної ради від 

20.05.2009 № 31-2/V «Про районну 

програму відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2009-2013 роки» 

Червень Сербин Є.Й., 

Авраменко М.В. 

2 Про підсумки атестації педпрацівників у 

2012-2013 навчальному році 

Лисенко М.В. 

3 Про стан виконавської дисципліни Синьоок В.А. 

 

2013-2014 

 



1 Про затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2013-2014 навчальний рік 

Серпень Авраменко М.В. 

2 Про підготовку навчальних закладів до 

нового 2013-2014 навчального року 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про роботу закладів освіти по 

виконанню постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2002 № 856 “Про 

організацію харчування окремих 

категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах” 

Лутченко Л.А. 

1 Про роботу закладів освіти по 

виконанню Указу Президента України 

від 17.04.2002 № 347 “Про Національну 

доктрину розвитку освіти” 

Жовтень Стилик В.Б. 

2 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню Указу Президента України 

від 28.01.2000 № 113 “Про додаткові 

заходи щодо запобігання дитячої 

бездоглядності” 

Бондар М.С. 

3 Про організацію профільного навчання 

старшокласників 

Авраменко М.В., 

Войцех Р.М. 

1 Про роботу закладів освіти по 

виконанню Законів України «Про 

охорону праці», «Про пожежну безпеку», 

«Про дорожній рух» 

Грудень Командиренко 

М.Д. 

2 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню розпорядження 

райдержадміністрації від 01.08.2005 

№170  “Про заходи щодо створення 

сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями”  

Ландяк А.О. 

3 Про шляхи реалізації мовленнєвої лінії 

розвитку дітей дошкільного віку згідно 

вимог Базової програми розвитку дітей 

дошкільного віку «Я у Світі», стан 

викладання та рівень знань учнів з 

української мови 

Сербин Є.Й., 

Ткаченко Н.П. 

4 Про організацію гурткової роботи в 

навчальних закладах району 

Бондар М.С. 

1 Про роботу закладів освіти по 

виконанню розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 29.10.03 № 648 

“Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації положень Концепції 

Лютий Ландяк А.О. 



запобігання та викорінення найгірших 

форм праці дітей” 

2 Про роботу райметодкабінету по 

удосконаленню педагогічної 

майстерності педагогічних працівників 

Стилик В.Б. 

3 Про ведення ділової документації Авраменко М.В. 

4 Про стан туристсько-краєзнавчої роботи 

в навчальних закладах району 

Бабінцев Б.П. 

1 Про роботу закладів освіти по 

виконанню розпорядження 

облдержадміністрації від 21.05.2008 № 

143 «Про затвердження заходів щодо 

створення належних умов для здобуття 

освіти в області» 

Квітень Авраменко М.В. 

2 Про стан викладання та рівень знань, 

умінь і практичних навичок учнів з 

фізики та астрономії 

Ландяк А.О. 

3 Про стан природоохоронної роботи в 

навчальних закладах району 

Темченко В.М. 

4 Про роботу класних керівників Бондар М.С. 

1 Про роботу закладів освіти по 

виконанню рішення районної ради від 

31.07.2010 № 32-17/V «Про районну 

програму розвитку загальноосвітньої 

школи на 2009-2012 роки» 

Червень Авраменко М.В. 

2 Про підсумки атестації педпрацівників у 

2013-2014 навчальному році 

Лисенко М.В. 

3 Про стан виконавської дисципліни Синьоок В.А. 

4 Про стан здоров’я дітей, організацію їх 

оздоровлення влітку 2014 року  

Авраменко М.В. 

  

2014-2015 

 

  

1 Про затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2014-2015 навчальний рік 

Серпень Авраменко М.В. 

2 Про підготовку навчальних закладів до 

нового 2014-2015 навчального року 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про виконання рішення районної ради 

від 19.12.02 № 4-3 “Про районну 

програму “Вчитель”  

Лисенко М.В. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню рішення районної ради від 

10.03.2011 № 4-7/VІ «Про районну 

програму інформатизації закладів освіти 

Жовтень Войцех Р.М. 



Чорнобаївського району на 2011-2015 

роки» 

2 Про охоплення навчанням дітей 

шкільного віку 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про стан працевлаштування випускників 

9-х та 11-х класів 

Авраменко М.В. 

1 Творча обдарованість Грудень Войцех Р.М. 

2 Про стан охорони праці і техніки безпеки 

в закладах освіти району 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про стан викладання суспільних 

дисциплін в навчальних закладах району 

Бабінцев Б.П. 

4 Про організацію суспільно корисної 

продуктивної праці школярів 

Авраменко М.В. 

1 Про хід виконання рішення районної 

ради від 24.01.2009 № 29-4/V «Про 

програму розвитку Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївського 

району на 2009-2013 роки» 

Лютий Командиренко 

М.Д. 

2 Про роботу класів з поглибленим 

вивченням навчальних предметів та 

факультативів 

Авраменко М.В., 

Стилик В.Б. 

3 Про організацію харчування школярів та 

дітей дошкільного віку 

Лутченко Л.А., 

Сербин Є.Й. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню Указу Президента України 

від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові 

заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення 

військово-патріотичного виховання” 

Квітень Сосунов І.Є. 

2 Про роботу шкільних музеїв Бабінцев Б.П. 

3 Про роботу логопедичної служби району Авраменко М.В. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню Указу Президента України 

від 18.10.2001 № 992 “Про національну 

програму правової освіти населення” 

Червень Бабінцев Б.П. 

2 Про підсумки атестації педпрацівників у 

2014-2015 навчальному році 

Лисенко М.В. 

3 Про стан виконавської дисципліни Синьоок В.А. 

4 Про стан здоров’я дітей, організацію їх 

оздоровлення влітку 2015 року 

 Авраменко М.В. 

  

2015-2016 

 

  



1 Про затвердження плану роботи відділу 

освіти на 2015-2016 навчальний рік 

Серпень Авраменко М.В. 

2 Про підготовку навчальних закладів до 

нового 2015-2016 навчального року 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про стан виконання Закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї” 

Ландяк А.О. 

1 Про роботу з кадрами в навчальних 

закладах району 

Жовтень Лисенко М.В. 

2 Про організацію профільного навчання 

старшокласників 

Авраменко М.В., 

Войцех Р.М. 

3 Про виконання Указу Президента 

України від 15.03.2002 “Про невідкладні 

додаткові заходи щодо зміцнення 

моральності у суспільстві та 

утвердження здорового способу життя” 

Бондар М.С. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2004 № 24 “Про 

затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти” 

Грудень Стилик В.Б. 

2 Про організацію фізкультурно-масової 

роботи в навчальних закладах району 

Сосунов І.Є. 

3 Про організацію індивідуального 

навчання школярів 

Авраменко М.В. 

1 Про роботу відділу освіти, навчальних 

закладів району по виконанню 

розпорядження голови 

райдержадміністрації від 17.11.2003 № 

597 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на звернення» 

Лютий Лисенко О.В. 

2 Про шляхи реалізації мовленнєвої лінії 

розвитку дітей дошкільного віку згідно 

вимог Базової програми розвитку дітей 

дошкільного віку «Я у Світі», стан 

викладання та рівень знань учнів з 

української мови 

Сербин Є.Й., 

Ткаченко Н.П. 

3 Про роботу шкільних бібліотек Бабінцев Б.П. 

1 Про зміцнення матеріально-технічної 

бази навчальних закладів 

Квітень Синьоок В.А. 

2 Про стан охорони праці і техніки безпеки 

в закладах освіти 

Командиренко 

М.Д. 

3 Про організацію харчування учнів та Сербин Є.Й., 



дітей дошкільного віку Лутченко Л.А. 

1 Про роботу навчальних закладів по 

виконанню постанови Верховної Ради 

України від 20.12.2005 № 3238-ІV «Про 

рекомендації парламентських слухань 

про становище молоді в Україні 

«Сільська молодь: стан, проблеми та 

шляхи їх вирішення» 

Червень Синьоок В.А. 

2 Про стан здоров’я дітей, організацію їх 

оздоровлення влітку 2016 року 

Сербин Є.Й., 

Авраменко М.В. 

3 Про підсумки атестації педпрацівників у 

2005-2006 навчальному році 

Лисенко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ.ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

РАДИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

№ 

з/п 

Тематика  засідань Відповідальний 



2011 - 2012   
І засідання  - вересень 

1 Затвердження плану роботи райметодкабінету на 2011-

2012 навчальний рік 

Стилик В.Б. 

2 Затвердження планів роботи методичних структур на 

2011-2012 навчальний рік  

Керівники РМО 

3 Про інноваційну діяльність та  організацію дослідно-

експериментальної роботи в системі освіти району 

Бондар М.С. 

4 Про підготовку та проведення конкурсів «Учитель року 

2012» та "Класний керівник року" 

Лисенко М.В. 

5 Затвердження адаптованих навчальних програм 

факультативів, гуртків, підготовлених педагогічними та 

методичними працівниками району 

Методисти 

РМК 

ІІ засідання - листопад 

1 Про  застосування  комп’ютерних  та  тестових 

технологій в початковій  школі 

Ткаченко Н.П. 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та 

практичних навичок учнів із хімії (Великобурімська, 

Староковрайська, Чорнобаївська №2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Красенівський, Лукашівський, Новоукраїнський НВК, 

Скородистицька ЗОШ І – ІІ ступенів) 

Ландяк А.О. 

3 Про створення навчально-розвивального середовища в 

Жовнинському, Кліщинському, Лящівському, 

Мельниківському НВК, Іркліївському ДНЗ 

Сербин Є.Й.  

4 Про стан реалізації проекту «Формування творчої 

компетентності педагога» 

Темченко В.М. 

ІІІ засідання - січень 

1 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із етики (Вереміївський, Лящівський, 

Придніпровський, Першотравневий НВК, Іркліївська, 

Чорнобаївська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1, Малоканівецька 

ЗОШ І – ІІ ступенів) 

Бабінцев Б.П. 

2 Про стан формування моральних цінностей в учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району 

(Великобурімська, Малобурімська ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

Красенівський, Франківський НВК, загальноосвітня 

школа-сад І ступеня с.Бакаєве) 

Бондар М.С. 

3 Про стан та подальший розвиток психологічної служби  

району 

Гуназа А.М. 

4 Про рівень організації роботи з обдарованими дітьми в 

районному відділенні  МАН 

Шепель О.І. 

ІV засідання - березень 

1 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із курсу «Захист Вітчизни» 

Сосунов І.Є. 



(Богодухівський, Веселохутірський, Крутьківський, 

Лихолітський, Мельниківський, Хрестителівський НВК, 

Великобурімська ЗОШ І- ІІІ ступенів) 

2 Про стан військово-патріотичного виховання в ЗНЗ 

району (Жовнинський, Кліщинський, Лящівський, 

Мельниківський НВК, Чорнобаївська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів №1) 

Бондар М.С. 

3 Розгляд та затвердження списків школярів для занесення 

в районний банк обдарованих учнів 

Войцех Р.М. 

4 Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та 

занесення до картотеки ППД району 

Стилик В.Б.  

Методисти 

РМК 

V засідання - травень 

1 Про роботу методичної служби  району щодо реалізації 

науково-методичної проблеми 

Стилик В.Б. 

2 Про стан викладання та рівень знань учнів із художньої 

культури (Жовнинський, Кліщинський, 

Москаленківський, Тимченківський, Новожиттівський, 

Франківський НВК, Малобурімська ЗОШ І- ІІІ ступенів) 

Ландяк А.О. 

3 Про впровадження технології ціннісного ставлення до 

власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку в 

дошкільних навчальних закладах району 

Сербин Є.Й. 

4 Про стан реалізації проекту «Портфоліо як «досьє 

успіхів» педагога» 

Лисенко М.В. 

2012 – 2013 
І засідання  - вересень 

1 Затвердження плану роботи райметодкабінету на 2012-

2013 навчальний рік 

Стилик В.Б. 

2 Затвердження планів роботи методичних структур на 

2012-2013 навчальний рік 

Керівники РМО 

3 Про  діяльність РЦДЮТ щодо  здійснення  методичного  

супроводу  забезпечення  якісної  позашкільної  освіти 

Шепель О.І. 

4 Про підготовку та проведення районного конкурсу 

«Учитель року 2013»  

Лисенко М.В. 

5 Затвердження адаптованих навчальних програм 

факультативів, гуртків, підготовлених педагогічними та 

методичними працівниками району 

Методисти 

РМК 

ІІ засідання - листопад 

1 Про впровадження сучасних педагогічних та 

інформаційних технологій у навчально-виховний процес, 

управлінську діяльність в Чорнобаївській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, Васютинському НВК, Чорнобаївській 

гімназії 

Стилик В.Б. 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних Темченко В.М. 



навичок учнів із географії  (Іркліївська, Малобурімська 

ЗОШ І – ІІІ ступенів, Малоканівецька ЗОШ І – ІІ 

ступенів, Кліщинський, Лящівський,  Москаленківський, 

Придніпровський, Новожиттівський, Першотравневий 

НВК) 

3 Про стан родинно-сімейного виховання в ЗНЗ району 

(Васютинський, Новожиттівський, Ревбинський НВК, 

загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Воронинці, 

Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2) 

Бондар М.С. 

4 Про психологічні аспекти низької успішності учнів Гуназа А.М. 

ІІІ засідання - січень 

1 Про  ефективність  використання  інформаційних  

технологій  в  навчально – виховному  процесі при 

викладанні суспільних дисциплін 

Бабінцев Б.П. 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із математики (Васютинський, 

Жовнинський, Лихолітський, Тимченківський, 

Ревбинський НВК, загальноосвітні школи-сади І ступеня 

сіл Воронинці та Червоногірка, Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 2, Скородистицька ЗОШ І-ІІ ступенів) 

Войцех Р.М. 

Ткаченко Н.П. 

3 Про формування логіко-математичної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку (Васютинський, 

Жовнинський, Лихолітський, Тимченківський, 

Ревбинський НВК, Чорнобаївський, Скородистицький 

ДНЗ) 

Сербин Є.Й. 

4 Моніторинг якості стану викладання предметів 

інваріантної складової за І семестр 2012-2013 навчальний 

рік 

Стилик В.Б. 

ІV засідання - березень 

1 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із економіки (Великобурімська, 

Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великоканівецький, 

Веселохутірський, Крутьківський, Ленінський, 

Мельниківський,  Хрестителівський НВК) 

Темченко В.М. 

2 Про спільну роботу школи, сімї, громадськості у 

вихованні дітей 

Бондар М.С. 

3 Розгляд та затвердження списків школярів для занесення 

в районний банк обдарованих учнів 

Войцех Р.М. 

4 Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та 

занесення до картотеки ППД району 

Стилик В.Б.  

методисти 

V засідання - травень 

1 Сприяння творчому розвитку особистості в ЗНЗ району 

(Вереміївський,  Лихолітський, Тимченківський НВК, 

загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Червоногірка, 

Бондар М.С. 



Скородистицька ЗОШ І-ІІ ступенів) 

2 Про організацію ігрової діяльності в ДНЗ району 

(Великобурімський, Іркліївський, Лящівський, Старо-

коврайський, Малобурімський ДНЗ) 

Сербин Є.Й. 

3 Про  результативність  роботи  районних  творчих  груп 

предметів художньо-естетичного циклу 

Ландяк А.О. 

4 Про стан реалізації проекту «Інноваційна грамотність 

педагога як умова розвитку його професіоналізму» 

Ткаченко Н.П. 

                                                    2013- 2014 
І засідання  - вересень 

1 Затвердження плану роботи райметодкабінету на 2013-

2014 навчальний рік 

Стилик В.Б. 

2 Затвердження планів роботи методичних структур на 2013-

2014 навчальний рік 

Керівники 

РМО 

3 Про  експериментальну  роботу  в  дошкільних навчальних  

закладах 

Сербин Є.Й. 

4 Про підготовку та проведення конкурсу «Учитель року 

2014» 

Лисенко М.В. 

5 Затвердження адаптованих навчальних програм 

факультативів, гуртків, підготовлених педагогічними та 

методичними працівниками району. 

Методисти 

РМК 

ІІ засідання - листопад 

1 Успішна адаптація як умова гармонійного розвитку 

особистості 

Гуназа А.М. 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із образотворчого мистецтва 

(Великобурімська, Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 

Вереміївський, Кліщинський, Лящівський, 

Придніпровський, Новожиттівський, Ревбинський НВК, 

загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Червоногірка) 

Ландяк А.О. 

Ткаченко Н.П. 

3 Про стан художньо-естетичного виховання в ЗНЗ району 

(Великоканівецький, Хрестителівський, Новоукраїнський 

НВК, загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Червоногірка, 

Іркліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

Бондар М.С. 

4 Про стан реалізації проекту «Кроки до інформаційного 

суспільства» 

Войцех Р.М. 

ІІІ засідання - січень 

1 Про  ефективність  використання  інформаційних  

технологій  в  навчально – виховному  процесі при 

викладанні математики 

Войцех Р.М. 

2 Про стан викладання та рівень знань учнів із музичного 

мистецтва (Богодухівський, Ленінський, Першотравневий 

НВК, загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Воронинці, 

Малобурімська, Староковрайська, Чорнобаївська № 1ЗОШ 

Бондар М.С. 

Ткаченко Н.П. 



І – ІІІ ступенів, Чорнобаївська гімназія) 

3 Про організацію роботи за сферою «Культура» в ДНЗ 

району (Ленінський, Першотравневий НВК, 

загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Воронинці, 

Малобурімська, Староковрайська ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

Чорнобаївський ДНЗ) 

Сербин Є.Й. 

4 Про  ефективність  використання  бібліотечного  фонду  

для  підвищення  науково – методичного  рівня  педагога 

Темченко 

В.М. 

ІV засідання – березень 

1 Про стан реалізації проекту «Фізичне здоров’я в системі 

цінностей сучасної молоді» 

Сосунов І.Є. 

2 Про стан реалізації проекту «Моніторинг якості освіти в 

ЗНЗ району» 

Стилик В.Б. 

3 Розгляд та затвердження списків школярів для занесення в 

районний банк обдарованих учнів 

Войцех Р.М. 

4 Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та 

занесення до картотеки ППД району 

Стилик В.Б.  

методисти 

V засідання – травень 

1 Про стан організації навчання, виховання дітей в 

різновіковій групі (Мельниківський, Придніпровський, 

Новожиттівський НВК, загальноосвітні школи-сади І 

ступеня сіл Мохнач та Червоногірка) 

Сербин Є.Й. 

2 Про стан громадянського, національного  виховання в ЗНЗ 

району (Ленінський, Москаленківський, Першотравневий 

НВК, загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Бакаїве, 

Чорнобаївська гімназія) 

Бондар М.С. 

3 Про стан реалізації проекту «Освіта в сфері культури, 

миру, толерантності, захисту прав дітей» 

Ландяк А.О. 

                                                  2014- 2015  
І засідання  - вересень 

1 Затвердження плану роботи райметодкабінету на 2014-

2015 навчальний рік 

Стилик В.Б. 

2 Затвердження планів роботи методичних структур на 

2014-2015 навчальний рік  

Керівники 

РМО 

3 Про результати дослідно-експериментальної роботи за 

темою «Практична реалізація моделі «Школа 

життєтворчості»» на базі Скородистицької ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Бондар М.С. 

Кучман С.Б. 

4 Про підготовку та проведення конкурсу «Учитель року 

2015»  

Лисенко М.В. 

5 Затвердження адаптованих навчальних програм 

факультативів, гуртків, підготовлених педагогічними та 

методичними працівниками району 

Методисти 

РМК 

ІІ засідання - листопад 



1 Про організацію роботи за сферою «Природа» в ДНЗ 

району (Великоканівецький, Веселохутірський, 

Лукашівський, Новоукраїнський, Франківський НВК) 

Сербин Є.Й. 

2 Про стан викладання та рівень знань учнів із біології, 

екології (Богодухівський, Вереміївський, Кліщинський, 

Ленінський, Першотравневий НВК, Великобурімська, 

Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Малоканівецька 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Чорнобаївська гімназія) 

Темченко 

В.М. 

3 Про стан екологічного виховання в ЗНЗ району 

(Веселохутірський, Крутьківський, Лукашівський, 

Придніпровський, Новожиттівський НВК) 

Бондар М.С. 

4 Про стан  реалізації проекту «Громадянин України – 

громадянин Європи» 

Бабінцев Б.П. 

ІІІ засідання – січень 

1 Про  ефективність  використання  інформаційних  

технологій  в  навчально – виховному  процесі при 

викладанні гуманітарних предметів 

Ткаченко Н.П. 

2 Про розвиток базових якостей дошкільника 

(Вереміївський, Красенівський, Лящівський, 

Москаленківський, Хрестителівський НВК, Лящівський 

ДНЗ) 

Сербин Є.Й. 

3 Ефективність роботи з питань профілактики 

правопорушень, злочинності, наркоманії, алкоголізму та 

інших негативних явищ серед дітей та учнівської молоді 

Бондар М.С. 

4 Моніторинг якості стану викладання предметів 

інваріантної складової за І семестр 2014-2015 

навчального року 

Стилик В.Б. 

ІV засідання – березень 

1 Про стан реалізації проекту «Психолого-педагогічний 

супровід навчання, виховання і розвитку школярів» 

Гуназа А.М. 

2 Про стан викладання та рівень знань учнів із курсу 

«Основи здоров’я» (Красенівський, Крутьківський, 

Лукашівський, Москаленківський, Придніпровський 

НВК, загальноосвітня школа-сад І ступеня с.Воронинці, 

Малобурімська, Чорнобаївська № 1ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Скородистицька ЗОШ І-ІІ ступенів) 

Сосунов І.Є. 

3 Розгляд та затвердження списків школярів для занесення 

в районний банк обдарованих учнів 

Войцех Р.М. 

4 Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та 

занесення до картотеки ППД району 

Стилик В.Б.  

методисти 

V засідання - травень 

1 Про роботу творчих груп вчителів природничо-

математичного циклу щодо підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти 

Войцех Р.М. 

Ландяк А.О. 

Темченко 



В.М. 

2 Роль шкільних музеїв  у формуванні  національно-

історичної пам’яті підростаючого покоління 

Бабінцев Б. П. 

3 Про  роботу щодо формування здорового способу життя в 

навчальних закладах району (Староковрайська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Малоканівецька ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Богодухівський, Кліщинський НВК, загальноосвітня 

школа-сад І ступеня с.Воронинці) 

Бондар М.С. 

                                               2015- 2016 
І засідання  - вересень 

1 Затвердження плану роботи райметодкабінету на 2015-

2016 навчальний рік 

Стилик В.Б. 

2 Затвердження планів роботи методичних структур на 

2015-2016 навчальний рік 

Керівники РМО 

3 Про підготовку та проведення районного конкурсу 

«Учитель року 2016» 

Лисенко М.В. 

4 Затвердження адаптованих навчальних програм 

факультативів, гуртків, підготовлених педагогічними та 

методичними працівниками району 

Методисти 

РМК 

ІІ засідання - листопад 

1 Методичний  супровід  навчально – виховної діяльності в 

ДНЗ 

Сербин Є.Й. 

2 Про спільну роботу психологічної служби та 

адміністрацій навчальних закладів з попередження 

негативних проявів в поведінці учнів 

Гуназа А.М. 

3 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із інформатики (Васютинський, 

Веселохутірський, Кліщинський, Ленінський,  

Тимченківський, Першотравневий НВК, Скородистицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів) 

Войцех Р.М. 

4 Про стан превентивного виховання учнів в ЗНЗ району 

(Васютинський, Лукашівський, Франківський НВК, 

Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Чорнобаївська 

гімназія) 

Бондар М.С. 

ІІІ засідання - січень 

1 Про реалізацію проекту «Творча обдарованість» Войцех Р.М. 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із трудового навчання (Лихолітський, 

Мельниківський, Придніпровський, Тимченківський, 

Новоукраїнський НВК, Староковрайська, Чорнобаївська 

№ 1ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

Бабінцев Б.П. 

3 Про стан трудового виховання в ДНЗ та ЗНЗ району 

(Богодухівський, Великоканівецький, Веселохутірський, 

Вереміївський, Крутьківський НВК) 

Сербин Є.Й. 

Бондар М.С. 



4 Моніторинг якості стану викладання предметів 

інваріантної складової за І семестр 2015-2016 

навчального року 

Стилик В.Б. 

ІV засідання – березень 

1 Про стан роботи з фізичного розвитку дітей дошкільного 

віку (Великобурімський ДНЗ, Придніпровський, 

Тимченківський НВК, загальноосвітні школи-сади І 

ступеня сіл Мохнач та Червоногірка) 

Сербин Є.Й. 

 

2 Про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних 

навичок учнів із фізкультури (Великоканівецький, 

Лукашівський, Ревбинський НВК, загальноосвітні школи-

сади І ступеня сіл Бакаєве, Воронинці, Червоногірка, 

Іркліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

Сосунов І.Є. 

Ткаченко Н.П. 

3 Розгляд та затвердження списків школярів для занесення 

в районний банк обдарованих учнів 

Войцех Р.М. 

4 Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та 

занесення до картотеки ППД району 

Стилик В.Б.  

методисти 

V засідання - травень 

1 Про підсумки роботи методичної служби щодо реалізації 

науково-методичної проблеми 

Стилик В.Б. 

2 Про результати дослідно-експериментальної роботи за 

темою «Формування духовно-моральних цінностей 

особистості в контексті діяльності громадсько активної 

школи» на базі Москаленківського НВК 

Бондар М.С. 

Кузько В.А. 

3 Про стан викладання та рівень знань учнів із світової 

літератури (Великобурімська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Малоканівецька ЗОШ І-ІІ ступенів, Богодухівський, 

Жовнинський, Красенівський, Лящівський НВК, 

Чорнобаївська гімназії) 

Ткаченко Н.П. 

4 Зростання якісного рівня педагогічних працівників 

району за результатами атестації 

Лисенко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ІХ.ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Забезпечити організуючу 

роль служб охорони праці в 

налагодженні ефективної 

роботи щодо запобігання 

нещасним випадкам, 

професійним захворюванням 

та аваріям в установах та 

закладах освіти 

+ + + + + 

2 Аналізувати стан 

травматизму учасників 

навчально-виховного 

процесу та вживати заходи 

щодо його запобігання 

+ + + + + 

3 Організувати проведення 

тижнів безпеки руху для 

учнів та участь закладів 

освіти в 

загальнодержавному рейді 

«Увага – діти!» 

+ + + + + 

4 Продовжити проведення 

районних оглядів-конкурсів 

роботи загонів ЮІР та 

фестивалів ДЮП 

+ + + + + 

5 Організувати вивчення 

правил пожежної безпеки з 

проведенням практичних 

занять у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

+ + + + + 

6 Забезпечити проведення 

навчання з наступною 

атестацією керівних і 

педагогічних працівників з 

питань охорони життя і 

здоров’я учасників 

навчально-виховного 

процесу 

     

7 Організувати проведення 

інструктажів з безпеки 

+ + + + + 



життєдіяльності та навчання 

правилам поведінки на 

вулиці, у побуті дітей та 

підлітків 

8 Організувати забезпечення 

закладів освіти достатньою 

кількістю протипожежного 

інвентарю, поновити в 

установах і закладах освіти 

куточки дорожнього руху, 

пожежної безпеки 

     

9 Проводити через засоби 

масової інформації із 

залученням відповідних 

фахівців широке 

інформування населення з 

питань профілактики 

невиробничого травматизму 

+ + + + + 

 
 


