
 

 

З В І Т 

ПРО РОБОТУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Питання розвитку освітньої галузі Бердичева є предметом постійної уваги керівництва міста, депутатського корпусу. Управління освіти і 

науки, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання, спрямовувало свою діяльність на забезпечення рівних освітніх 

можливостей дітей та учнівської молоді міста  у світлі реалізації засад Нової української школи, зокрема в умовах карантину, забезпечуючи чіткий 

управлінський менеджмент організації освітньої діяльності та створення безпечного середовища у закладах освіти. 

Упродовж 2019-2020 навчального року управління, навчальні заклади міста працювали над реалізацією завдань функціонування та розвитку 

освітньої галузі відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», указів Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», Концепцій Нової української школи,  профільного навчання у старшій школі,  національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, інших нормативних освітніх актів та програм.  

Освітня система міста розгалужена й максимально наближена до запитів територіальної громади, що дозволило реалізувати конституційне 

право громадян на отримання доступної освіти. 

У 2019-2020 навчальному році, виходячи з фактичних обсягів фінансування галузі, було забезпечено ефективну і стабільну діяльність 30 

освітніх закладів. Ефективно працював принципово новий освітній заклад  –  інклюзивно-ресурсний центр Бердичівської міської ради. 

 
 

Тип закладу Кількість 

закладів 

2016/2017  

Кількість 

учнів/ 

дітей 

2016/2017  

Кількість 

закладів 

2017/2018  

Кількість 

учнів/ 

дітей 

2017/2018 

Кількість 

закладів 

2018/2019  

Кількість 

учнів/дітей 

2018/2019 

Кількість 

закладів 

2019/2020  

Кількість 

учнів/дітей 

2019/2020 

Заклади загальної середньої 

освіти 

15 8190 15 8388 15 8677 15 8940 

Заклади дошкільної освіти 13 3324 13 3315 13 3279 13 3258 

Заклади позашкільної освіти 2 3160 2 3125 2 2998 2 2117 

 

Станом на 01.06.2020 у закладах освіти міста навчається і виховується 14 315 дітей, що майже на 500 менше, ніж у минулому навчальному 

році (у 2018/2019 навчальному році – 14954 дитини). При цьому зберігається тенденція збільшення кількості учнів у закладах загальної середньої 

освіти міста й зменшення контингенту вихованців закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

 

 

 

 



  

Дошкільна освіта. 

 

Одним із базових принципів Нової української школи є уявлення про безперервність освіти, що означає, що процес виховання, навчання та 

формування особистості починається відразу від народження і триває пожиттєво. Дошкільна освіта є первинною складовою частиною системи 

безперервної освіти в Україні. Держава при цьому визнає пріоритетність дошкільної освіти та забезпечує умови для її здобуття. Правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування й розвитку системи дошкільної освіти визначає Закон України «Про дошкільну освіту». 

Робота закладів дошкільної освіти міста у 2019-2020 навчальному році була спрямована на забезпечення доступності і якості дошкільної 

освіти, створення безпечного середовища життєдіяльності дітей, забезпечення особистісно орієнтованого, компетентнісного, інтегрованого, 

діяльнісного підходів під час організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, налагодження партнерської взаємодії з родинами, 

школою в забезпеченні наступності і перспективності та виробленні спільних підходів у розвитку дітей дошкільного віку. 

Педагоги 13 закладів дошкільної освіти забезпечували збалансований розвиток  маленьких бердичівлян.  

Як і в попередні роки у ЗДО міста функціонувало 29 спеціальних та 2 санаторних групи з меншою наповнюваністю, де крім виховних занять з 

майже п’ятиста малюками проводиться робота з корекції мовлення, зору, опорно-рухового апарату.   

 

Заклад 

дошкільної 

освіти № 

Специфіка групи Фактична 

наповнюваність 

4 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 15 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 19 

5 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 14 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 16 

 

 

7 

Змішана група для дітей з порушенням  слуху та порушенням мови. 15 

Група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та ДЦП. 15 

Група санаторного типу  для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. 20 

Група санаторного типу для дітей  з латентною туберкульозною  інфекцією. 20 

11 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 18 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 18 

15 Група для дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР) 15 

Група для дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР) 15 

 

16 

Група для дітей з порушенням зору 12 

Група для дітей з порушенням зору 16 

Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 18 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 18 



  

17 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 15 

Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 15 

 

 

22 

Група для дітей з порушенням зору 14 

Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 14 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 14 

Група для дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР) 13 

Група для дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР) 13 

Група з особливими потребами розвитку  13 

25 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 12 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 13 

26 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 15 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 15 

27 Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 14 

Група для дітей  з загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) 16 

28 Група для дітей з заїкуватістю 15 

Група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови(ФФНМ) 20 

 

Значна увага приділялась створенню інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування для 

виховання, навчання та розвитку дітей з особливими освітніми проблемами, інклюзивного освітнього середовища. На вимогу батьків та за 

рекомендаціями міського інклюзивно-ресурсного центру минулого навчального року у дитячих садках №№ 5, 16, 22, 26 функціонувало 5 

інклюзивних груп, в яких  навчалось 13 дітей з обмеженими фізичними можливостями. До штатних розписів закладів введено посади асистента 

вихователя та залучено фахівців ІРЦ для здійснення корекційної роботи з даною категорією дітей. У новому році планується відкриття інклюзивних 

груп на базі   ДНЗ № 4, та додатково ще по одній групі у ДНЗ №№ 22 та 26 ще для 5 дітей з особливими освітніми потребами.  Слід зазначити, що з 

кожним роком кількість таких дітей у садочках міста збільшується, розширюється географія закладів з інклюзивним навчанням, все більше 

працівників набувають досвіду в організації роботи інклюзивних груп,  опановують  нові дидактичні й практичні  уміння та навички корекційної 

діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору.  З метою забезпечення цілісного входження дітей з особливими освітніми потребами  в 

освітній простір, що відповідатиме її потребам і можливостям, у ЗДО № 22 було проведено консультацію для педагогів, які працюють з такими 

дітьми, та розроблено пакет документів  щодо особливостей організації роботи інклюзивних груп.  

Упродовж року значна робота проводилася щодо охоплення дошкільною освітою дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Результати 

моніторингу  показали, що різними формами здобуття дошкільної освіти було охоплено 684 дитини, з них 266 дітей 6-го року життя (286 дітей 

відвідували консультативні центри при ЗДО, соціальним патронатом було охоплено 60 дітей, відвідували групи з короткотривалим перебуванням 

(без харчування) 80 дітей та 257 дітей охоплені іншими формами). Проведена робота дала можливість охопити дошкільною освітою: 3- 6 (7) років  – 

2600 дітей, що становить  – 94.4 %   від загальної кількості дитячого населення даного віку; 5 років – 1024 дитини -  100 % . 



  

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р.№ 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки 

поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку» управлінням освіти і науки виконкому Бердичівської міської 

ради  проводиться робота щодо розвитку і вдосконалення мережі закладів дошкільної освіти міста. Так у мікрорайоні Червоної гори продовжується 

будівництво сучасного дитячого садка на 200 місць.  

Дошкільна освіта міста постійно знаходиться в пошуку нових досягнень та пріоритетних перетворень:  організація яскравого змістовного 

життя дитини, створення розвивального середовища та нових цікавих елементів для оформлення кімнат, ігрових осередків, куточків природи 

сприяють якісному оновленню змісту освітнього процесу, забезпечують активну пізнавальну, комунікативну, продуктивну діяльність, розвиток 

навичок творчого та самостійного критичного мислення. 

 Для забезпечення варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в усіх дошкільних навчальних закладах нашого міста  діють 

гуртки, в яких діти опановують основи різних видів мистецтв – образотворчого, театрального, хореографічного, вокального, декламаторського; 

вивчають іноземні мови,  основи музичної грамоти, займаються різними видами спорту тощо. Позитивним є те, що у дитячих садках міста така 

робота проводиться відповідними спеціалістами − керівниками гуртків, посади яких включені до штатних розписів ЗДО. 

 Консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім´ї,  плідно працювали на базі всіх закладів дошкільної освіти міста та  

надавали безкоштовну психолого-педагогічну допомогу батькам. Для забезпечення єдиних вимог та наступності сімейного і суспільного виховання,  

до роботи на даних пунктах було залучено працівників закладів - практичних психологів, соціологів, вчителів – логопедів та  музичних керівників. 

 Безперечно, важливою складовою доступності дошкільної освіти для всіх категорій громадян є розмір батьківської плати за утримання дітей в 

дитячому садку. У минулому році її збільшення відбулося наприкінці квітня в середньому на 2,5 грн., при цьому незмінною залишилася доля  

батьківської плати – 65 % від встановленої вартості одного дитино-дня, а для  багатодітних сімей ця частка складає лише 50% вартості одного 

дитино-дня. Решта витрат компенсувалась за рахунок коштів міського бюджету, на який також покладені витрати за безкоштовне харчування дітей-

пільговиків – сиріт, під опікою, інвалідів, малозабезпечених, які брали (або беруть) участь в АТО чи ООС, загиблих  під час виконання обов’язків. З 

нового навчального року до списку пільговиків будуть долучені діти внутрішньо переміщених осіб.  

 Загалом лише на харчування дітей в закладах дошкільної освіти протягом минулого навчального року було витрачено 6,9 млн.. грн.., що на 0,8 

млн.. грн.. більше, ніж у попередньому році (і це при тому, що через епідемію коронавірусу дитячі садки міста не працювали з березня по червень 

2020 року). 

 Слід додати, що не лише харчування дітей здійснюється за кошти міського бюджету: виключною компетенцією органів місцевого 

самоврядування є повне утримання дошкільної галузі. Щороку значні фінанси вкладаються у розвиток матеріально-технічної бази її закладів  та 

предметно-ігрового середовища. Разом з цим, розвиваючи матеріальну базу дошкілля, ми ніколи не забуваємо і про завдання забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітей із соціально вразливих груп. 

 Актуальним  в умовах реформування освіти є процес іміджу дошкільного закладу, який вимагає планування, організації та контролю, 

формування професійної компетентності педагога, внутрішнього соціально-психологічного клімату у колективі. 

Слід відзначити, що  сьогодні конкурентоспроможними є всі 13   закладів дошкільної освіти міста, які забезпечують стабільно високий  рівень 

якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють в режимі розвитку. 

«Фірмовим стилем» дошкільних установ є візуальні складові, що дають змогу бердичівлянам вирізняти садочок з поміж інших, такі як:   

- привабливе оформлення приміщень та території (оснащення групових кімнат, майданчиків, озеленення) – що притаманно ДНЗ № 2,4,7,16, 22, 

25,26,27 

- комфортне середовище (оптимізм і доброзичливість персоналу, своєчасна психологічна допомога…) – яке в повній мірі забезпечують у ДНЗ № 5, 

11, 15,17,26,28 



  

- якість освітніх послуг (підготовка дітей до школи, їх вихованість, розвиток психічних процесів, творчих здібностей тощо) – ДНЗ № 4, 11,15, 26, 27 

- позитивний образ керівника та персоналу (рівень етичної, професійної та комунікативної культури, педагогічна компетентність…) – ДНЗ № 

5,11,22,26 

«Родзинкою» всіх   закладів дошкільної освіти міста є створення інформаційного простору (це потреба часу), який сприяє налагодженню 

взаємодії з батьками, вирішує завдання Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу дошкільної освіти.   

Яскравою візиткою кожного закладу стали  діючі сайти, на яких можна дізнатися про життя дітей у садочку, дослухатися до порад фахівців, 

відвідати фото та відео галерею, поставити запитання та отримати відповідь стосовно розвитку, виховання та навчання дошкільнят.  У такий спосіб 

інформується громадськість міста про діяльність закладів, формується позитивна  думка батьків.   

 Загалом, злагоджена робота дошкільної ланки міста відповідає замовленню суспільства, стимулює творчу активність педагогів, носить 

системний та комплексний характер, сприяє удосконаленню педагогічної майстерності педагогів, озброєнню їх практичними вміннями і навичками 

роботи з дітьми відповідно до державних стандартів. 

Попереду нас чекає велика робота по досконалому здійсненню особистісно-орієнтовного виховання і навчання дошкільнят, модернізації 

дошкільної освіти, яка полягає у вдосконаленні її змісту, гуманізації цілей та принципів, осучасненні навчально-виховних технологій; потреба 

тісного інтегрування родинного і суспільного виховання, збереження пріоритетів родинного виховання, активного залучення членів сім’ї до участі 

у навчально-виховному процесі дошкільного закладу. 

 

 

Загальна середня освіта. 

 

Формування спроможної мережі закладів освіти для забезпечення надання якісних і доступних освітніх послуг з урахуванням ефективного 

використання наявних ресурсів та стратегічного планування розвитку освіти на відповідній території є одним із напрямів роботи управління освіти і 

науки міста. 

Право мешканців міста на  доступність здобуття повної загальної середньої освіти забезпечено не тільки створеною системою закладів різних 

типів, а й забезпеченням умов для отримання освіти за різними формами, відповідно до освітніх запитів та індивідуальних здібностей  школярів.  

У 2019-2020 навчальному році, як  і в попередні роки, вона була представлена діяльністю гуманітарної гімназії № 2, навчально-виховних 

комплексів «Школа-гімназія-ліцей» № 4 та 10, ліцею № 15, 9 загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів  № 1,5,6,7,8,11,12,14,17. Для задоволення 

потреб батьків було забезпечено роботу школи І ступеня – ЗОШ № 18. Громадяни, які своєчасно не отримали загальну середню освіту, мали 

можливість продовжити навчання у вечірній (змінній) школі № 3, у складі якої функціонував навчально-консультаційний пункт для осіб, що 

відбувають покарання у виправній колонії  № 70. У 2019-2020 навчальному році за вечірньою формою навчалося 78 осіб (0,9 % від загальної 

кількості учнів). 

Вкотре зафіксоване збільшення учнівського контингенту до 8940 осіб, що на 263 більше попереднього року. Відповідно до збільшення 

учнівського контингенту відбулося збільшення у порівнянні з попереднім роком кількості класів – з 326 до 327 одиниць. 

Стійкою є тенденція щодо найменшої кількості класів серед закладів І-ІІІ ступенів – 11 – у колегіумі № 14, аналогічно найбільшою  – 40 – у 

НВК № 10. На фоні загального збільшення учнівського контингенту спостерігається його зменшення у деяких закладах. Так, другий рік поспіль це 

зафіксовано у СЗОШ № 8 (-15 уч.), цьогоріч до даного закладу приєднались БМГГ № 2 (- 3 уч.), ЗОК № 14 (-17 уч.) та БМЛ № 15 (- 10 уч.), що 

наразі не характерно для галузі загальної середньої освіти міста. В інших школах кількість учнів збільшилась. Першість за цим показником у НВК 

№ 10, ЗОШ № 12 та 17, контингент яких збільшився на 69, 59 та 41 особу відповідно. 



  

Проте, не зважаючи на позитивну тенденцію до збільшення кількості учнів у школах міста, лише 5 з 15 закладів загальної середньої освіти (а 

це 33 %) працюють на повну потужність, що негативно впливає на рентабельність їх утримання, призводить до невиправданого збільшення витрат 

кошторису та вартості навчання одного учня. 
 

   Кількість класів у закладах загальної середньої освіти                             Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти 

 

       
 

Кошторис загальних витрат на утримання закладів загальної середньої освіти за підсумками 2019 року 

(у порівнянні з 2018 роком) 

 

Заклади освіти Касові видатки 
на утримання закладу за 

підсумками 2018 року 

Вартість одного учня у 2018 
році 

Касові видатки 
на утримання закладу за 

підсумками 2019 року 

Вартість одного учня 
у 2019 році 

СЗОШ № 1 12 331 277, 82 15 433, 39 12 822 618, 58 15 791 

БМГГ № 2 10 390 603, 87 14 491,78 12 322 037, 46 17 234 

НВК № 4 12 148 790, 42 14 275, 90 13 588 765, 29 15 746 

ЗОШ № 5 6 796 250, 72 16 104, 86 7 827 084,30 18 725 

ЗОШ № 6 6 532 370, 60 17 281, 40 7 466 545, 53 17 568 

ЗОШ № 7 7 843 532, 38 20 060, 19 7 148 687,04 17 827 

СЗОШ № 8 7 121 030, 48 14 328, 03 7 859 974,02 16 409 

НВК № 10 22 680 612, 41 18 900, 51 19 367 885,66 15 347 
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ЗОШ № 11 6 381 751, 09 15 377, 71 6 904 348,51 15 585 

ЗОШ № 12 12 882 772, 23 14 523, 98 15 226 272,03 16 130 

ЗОК № 14 5 337 561, 83 18 032, 30 6 054 572,22 21 170 

БМЛ № 15 12 386 441, 08 13 052, 10 13 966 240, 77 14 795 

СЗОШ № 17 8 496 700, 84 13 011, 79 9 798 894,16 14 119 

ЗОШ № 18 5 748 812, 55 25 895, 55 6 777 172,61 26 682 

     

УСЬОГО 137 078 508,3 15 797, 91 147 131 098,18 16 458,62 
 

Для забезпечення раціонального використання бюджетних коштів  продовжено роботу з оптимізації мережі класів та доведення їх 

наповнюваності до нормативів, визначених чинним законодавством. З цією метою управлінням освіти ведеться помісячний облік руху учнів: 

проаналізовано рух учнів та кількість класів по кожному закладу, їх середня наповнюваність; комплектування 1-х класів порівняно з кількістю дітей 

5-річного віку за мікрорайоном обслуговування та 6-річного, які не навчаються; комплектування 10-х класів порівняно з кількістю випускників 9-х 

класів. Завдяки вжитим заходам при комплектуванні нових класів більшість освітніх закладів міста виконало вимоги наказу МОНУ від 20.02.2002 

№ 128.  

Разом з цим, слід відмітити від’ємний результат  між показниками вибуття та прибуття учнів до закладів загальної середньої освіти міста. Так, 

за підсумками 2019-2020 навчального року до ЗЗСО прибуло 247 учнів, вибуло – 268, при цьому лише 44% з них перейшли на навчання до інших 

шкіл міста, решта – вибули на навчання до інших навчальних закладів України та за її межами. 

У порівнянні з минулим роком майже у всіх школах (крім БМГГ № 2 та ЗОК № 14) зросла наповнюваність класів. При цьому, як і в попередні 

роки, завдяки наполегливій роботі колективу з оптимізації класів й набору дітей найвищу наповнюваність класів демонструють НВК № 10 (31,6), 

ЗОШ № 1 (29,0), СЗОШ № 17 (28,92)  та гімназія № 2  (28,5), найнижчу – ЗОШ № 18,11 та 6 (21,7,   23,32 та  25 відповідно). 
Середня наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році: 
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Загалом, середня наповнюваність класів у місті в останні роки має тенденцію до збільшення і складає 27,33 (при цьому слід врахувати 

наявність у мережі класів чотирьох спеціальних класів з наповнюваністю 10-12 осіб, які працюють на базі ЗОШ № 18).  Загалом, середня 

наповнюваність по місту на початок 2019/2020 навчального року більша за нормативну, що застосовується при визначенні обсягу освітньої 

субвенції і становить для міст обласного значення 27 осіб.  

 У порівнянні з попереднім навчальним роком до 13,52 (у минулому році - 13,19) підвищився показник кількості учнів на одного вчителя, що 

також свідчить про позитивні тенденції стану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.  

Зростання контингенту учнів, зокрема початкової ланки, спричинило збільшення двозмінного навчання У порівнянні з попереднім 

навчальним роком дещо зросла кількість учнів, що навчалися у дві зміни:  у такій спосіб  працювало 36 класів, в них 947 учнів , у минулому році  

таких класів було 33, в них навчалось  870 дітей. Таке збільшення пояснюється загальним збільшенням учнівського контингенту на протязі останніх 

5-ти років. 

Позитивною є тенденція щодо збільшення кількості випускників 9-х класів, які продовжують здобуття освіти у старшій школі, що свідчить 

про ефективну роботу адміністрацій закладів щодо збереження учнівського контингенту, посилення уваги до організації освітнього процесу та 

створення умов, що задовольняють потреби мешканців міста в освіті. 

Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів за мовою навчання повністю відповідає потребам територіальної громади міста: 100% 

школярів навчаються українською мовою. Разом з цим, для задоволення освітніх потреб інших національних меншин, у ряді шкіл вивчається як 

друга іноземна польська  мова (її вивчає 698 учнів) та  російська (її вивчає 616 учнів). 

Система вступу до вищих навчальних закладів, складання зовнішнього незалежного оцінювання кожного року висувають більше вимог до 

якості освітнього процесу.  

Перехід старшої школи на профільне навчання відбувається за рахунок реалізації навчальних програм різних рівнів (стандарту, академічної 

та профільної освіти). 

Моделі організації профільного навчання в місті відповідають нормативним вимогам і забезпечують різні форми організації. Діюча система 

профільного навчання в місті реалізується різними шляхами: через мережу  закладів освіти різного типу - гімназії, ліцею, колегіуму¸ класи з 

поглибленим вивченням предметів, профільні класи, різнопрофільні групи в межах класу.  

Протягом минулого навчального року поглиблене вивчення окремих предметів запроваджено у 96 класах 12 закладів освіти міста. 

Допрофільною підготовкою було охоплено 2 728 учнів, що на 269 менше, ніж у минулому році, і становить – 33% проти 37% - від загальної 

кількості контингенту 1-9-х класів. Найбільшим попитом користуються класи, в яких запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов – 1894 учні 

або 69 % від загальної кількості учнів, що навчалися за програмами поглибленого вивчення предмету,  дещо менше – класи з поглибленим 

вивченням української мови та літератури – 628 учнів або 23%,  решта учнів (від 2% до 4%) на поглибленому рівні вивчали математику, біологію та 

історію. 

 28 класів 12 закладів освіти функціонували за програми профільного рівня. Загалом профільним навчання було охоплено 95 5 учнів старшої 

школи – 713 учнів. Розподіл здобувачів освіти за профілями виглядав наступним чином:  

 

- українська мова - 456 учнів 

- іноземна мова  -109 учнів 



  

- математика  - 91 учень 

- біологія   - 30 учнів 

- історія України - 27 учнів.     

 

 Найбільшим попитом серед школярів користується напрям української філології, чиє домінування продовжується протягом останніх років. 

Через це щороку знижуються показники профільних класів природничо-математичного, історичного напряму та іноземної філології,  які ще не так 

давно були більш популярними.  

Статистичні дані показують, що у старшій профільній школі для вивчення на профільному рівні в основному обираються предмети, які не 

вивчалися у базовій школі поглиблено, а є обов’язковими при складанні ЗНО. 

Основними проблемами організації профільного навчання у старшій школі  є дублювання однакових профілів навчання у закладах освіти, які 

розташовані на географічно малих територіях; створення профілів навчання, де першочерговими є не побажання здобувачів освіти, а забезпечення 

педагогічного навантаження вчителів; запровадження того чи іншого профілю навчання на основі вибору найбільшої кількості учнів, ігноруючи 

потреби меншості; нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного та 

відповідного потребам їх дітей профільного навчання; кадрові проблеми старшої профільної школи і недостатня матеріально-технічна база закладів 

освіти.  

Вирішення цих проблем можливе шляхом створення нової мережі ліцеїв з чітким визначенням профілізації кожного з них і можливою 

ліквідацією ІІІ ступеня окремих шкіл, як це передбачено Законом України «Про повну загальну середню освіту» і над чим слід серйозно працювати 

протягом нового навчального року.  

 Цілеспрямована робота із запровадження профільного навчання дозволила досягти високого показника вступу випускників старшої школи до 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації, який за підсумками 2019-2020 навчального року становить 80 % проти 82 % у попередньому 

році. На незначне зменшення даного показника цьогоріч вплинула складна епідемічна ситуація, внаслідок якої частина випускників обрала для 

навчання місцеві заклади вищої освіти меншого рівня акредитації: 9 % випускників стали студентами ВНЗ І-ІІ рівня. 

Керівникам закладів слід і надалі тримати на контролі питання надання кожному старшокласнику  можливості побудови необхідної саме для 

нього, а не для школи та окремих вчителів, освітньої траєкторії, забезпечення необхідного організаційного супроводу формування мережі 

профільних класів. Для цього слід ретельно вивчати запити учнів та побажання батьків, обирати профілі відповідно до їх потреб та з урахуванням 

кадрового та матеріального забезпечення школи, проводити на належному рівні роботу серед учнів 9-х класів щодо визначення напряму 

профілізації навчання у старшій школі, здійснювати аналіз результативності організації профільного навчання у старшій школі.  

Підвищеної уваги потребує питання збільшення показника охоплення допрофільним  навчанням учнів 8-9 класів (лише 60% контингенту 

учнів 8-9 класів вивчають на поглибленому рівні окремі предмети). Уваги до цього питання найбільш потребують ЗЗСО №№ 6,11 та 15, які 

цьогоріч не забезпечили роботу таких класів, є необхідність у покращенні роботи у даному напрямку у ЗОШ № 17,7 та 12.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Показник ( у %) охоплення допрофільним навчанням учнів 8-9-х класів  

закладів загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році: 

 
 

          Управлінням освіти та  закладами загальної середньої освіти  ведеться робота щодо оновлення нормативно-правового, інформаційного, 

матеріально-технічного забезпечення та організації допрофільної підготовки, створено каталог навчальних програм, який постійно оновлюється. 

 На рівні попередніх років  залишилась кількість класів, які працювали за програмами  розвивального навчання за системою Д.Б. Ельконіна – 

В.В.Давидова та педагогічною технологією «Росток» (НВК № 4 та БМГГ № 2). Вдалим виявився експеримент щодо запровадження у НВК № 10 

навчання першокласників за програмою «Інтелект України», а у ЗОШ № 12 – за програмою «На крилах успіху», про що свідчить неабиякий інтерес 

до його продовження з боку батьків майбутніх школярів. 

Продовжувалась  робота із впровадження та реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти.  

За підсумками 2019-2020 навчального року 76 % учнів шкіл міста засвоїли  навчальні програми у відповідності  до вимог   нових Державних 

стандартів на високому та достатньому рівні, при цьому частка учнів початкових класів, які навчаються за новими стандартами, склала  90%.  
 

Підсумки навчання учнів 5-9-х класів закладів освіти міста за 2019-2020 навчальний рік 

 

Заклади освіти Кількість учнів Початковий рівень 

навчальних 

досягнень 

Середній рівень 

навчальних 

досягнень 

Достатній рівень 

навчальних 

досягнень 

Високий рівень 

навчальних 

досягнень 

Рейтинг 

СЗОШ № 1 428 6% 30% 43% 21% 7,37 
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БМГГ № 2 346  10% 50% 40% 8,90 

НВК № 4 383 2% 22% 50% 26% 8,00 

ЗОШ № 5 227 6% 37% 43% 14% 6,95 

ЗОШ № 6 197 7% 32% 41% 20% 7,22 

ЗОШ № 7 192 6% 36% 42% 16% 7,04 

СЗОШ № 8 267 1% 32% 42% 25% 7,73 

НВК № 10 632 1% 20% 44% 34% 8,28 

ЗОШ № 11 218 4% 36% 42% 18% 7,22 

ЗОШ № 12 439 8% 28% 41% 22% 7,26 

ЗОК № 14 140  38% 41% 21% 7,49 

БМЛ № 15 457 1% 17% 51% 31% 8,36 

СЗОШ № 17 356 4% 26% 45% 25% 7,73 

УСЬОГО 4282 4% 28% 44% 24% 7,64 
 

Підсумки навчання учнів 10-11-х класів закладів освіти міста за 2019-2020 навчальний рік 

 

Заклади освіти Кількість учнів Початковий рівень 

навчальних 

досягнень 

Середній рівень 

навчальних 

досягнень 

Достатній рівень 

навчальних 

досягнень 

Високий рівень 

навчальних 

досягнень 

Рейтинг 

СЗОШ № 1 79  15% 47% 39% 8,8 

БМГГ № 2 57  3% 39% 58% 9,65 

НВК № 4 83 1% 13% 39% 47% 8,96 

ЗОШ № 5 49 3% 28% 41% 28% 7,82 

ЗОШ № 6 45 2% 14% 41% 43% 8,75 

ЗОШ № 7 19 5% 29% 47% 19% 7,4 

НВК № 10 119  10% 47% 43% 8,99 

ЗОШ № 11 31 1% 26% 41% 32% 8,12 

ЗОШ № 12 72 1% 17% 50% 32% 8,39 

ЗОК № 14 34 3% 43% 31% 23% 7,22 

БМЛ № 15 94  13% 46% 41% 8,84 

СЗОШ № 17 48  6% 45% 49% 9,29 

УСЬОГО 730 1% 18% 43% 38% 8,54 

 

 



  

 

 

 

Рейтинг закладів освіти міста за підсумками навчання учнів 5-9-х класів закладів освіти міста за 2019-2020 навчальний рік 

 
Рейтинг закладів освіти міста за підсумками навчання учнів 10-11-х класів закладів освіти міста за 2019-2020 навчальний рік 

 

 
 

Однією з важливих життєвих цінностей громадян та вирішальним фактором соціальної справедливості є можливість отримання якісної освіти.  
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Функцію незалежної оцінки її якості, надання об’єктивної інформації про конкурентоспроможність міської системи освіти реалізує ЗНО та 

державна підсумкова атестація  учнів.  

Враховуючи, що в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції МОН України було прийнято рішення щодо звільнення випускників від 

ДПА, єдиною можливістю отримання об’єктивної оцінки якості засвоєння навчального матеріалу залишилось ЗНО, в якому у 2020 році взяло 

участь 330 випускників 11 класів із 341, які були випущені зі старшої школи (96,9 %). 

Загалом, ЗНО-2020 продемонструвало в цілому хороший результат й системність роботи педагогічних колективів щодо підвищення якості 

освіти. 57% випускників здали ДПА (у формі ЗНО) на високому та достатньому рівні. Однак, при такому позитивному моменті зафіксовано суттєве 

зниження  якості знань учнів майже з усіх предметів, крім української мови та літератури й хімії: 

 

Предмет Якість знань за підсумками 

ЗНО-2019 

Якість знань за підсумками 

ЗНО-2020 

Зростання/падіння 

Українська мова 72% 79% + 7 % 

Англійська мова 75% 69%      -6 % 

Історія України 75% 65% -10 % 

Математика 75% 48% -27 % 

Біологія 64% 46% -18 % 

Географія 56% 34% -22 % 

Фізика  94% 63% -31 % 

Хімія  50% 60% + 10 % 

 

Найкращі результати ЗНО, як і у попередні роки, продемонстрували випускники гімназії № 2, 81% якої виконали тестові завдання на 

достатньому та високому рівні, при цьому майже кожен другий гімназист впорався з завданнями на високому рівні.  

Вищий за середній по місту показник якості знань учнів за результатами ЗНО – 57 % - показали випускники НВК № 4 (72%), ЗОШ № 12 

(66%), НВК № 10 (62%); на рівні міського показники випускників БМЛ № 15. Нижчий за загальноміський показник якості знань учнів за 

результатами ЗНО-2020 в учнів ЗОК № 14 (54%), СЗОШ № 17 (51%), ЗОШ № 6 (50%), ЗОШ № 1 (49 %), ЗОШ № 5 (44 %), найменший – у ЗОШ № 7 

– 38%.  

Найбільшу кількість балів початкового рівня випускники шкіл отримали на ЗНО з математики – 12, англійської мови – 10, української мови та 

літератури – 6, географії – 2, історії, хімії, біології  - по 1. Жодної оцінки початкового рівня не отримано на ЗНО з фізики. Початкового рівня знань 

на ЗНО-2020 не виявлено  тільки у випускників БМГГ № 2, найменшу кількість таких оцінок  зафіксовано в учнів ЗОШ № 5 (1 оцінка), та НВК № 4, 

БМЛ № 15, ВЗОШ № 3 (по 2 оцінки). Найбільша кількість балів початкового рівня у випускників ЗОШ № 6 та НВК № 10 (по 6 оцінок). 

Керівникам ЗЗСО необхідно здійснити ретельний аналіз ЗНО, насамперед, для самооцінки закладу, виявлення прогалин у знаннях дітей, 

надання допомоги вчителям та батькам в організації роботи з кожним учнем. Крім того, треба виявити фактори, що вплинули на їх результати, 

визначити шляхи підвищення рівня сформованості мотивації учнів до навчання, активізувати роботу методичних осередків закладів щодо 

підвищення фахової майстерності вчителів; забезпечити контроль за якістю підготовки та проведенням уроків педагогами, системним 



  

впровадженням тестових технологій в освітній процес, організацією диференціації навчання, повторенням та систематизацією навчального 

матеріалу у випускних класах, а також здійснити контроль за дотриманням вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, з більшою 

вимогливістю визначати претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.  
 

Якість навчання випускників 11-х класів (у %) за підсумками ДПА,  

проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

 

  
 

Результати  

ДПА учнів 11-х класів, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  

у 2019/2020 навчальному році 

 

Школа 
Українська мова Математика Історія України 
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СЗОШ № 1 44 1 12 18 13 70% 98% 18 2 7 6 3 50% 89% 27  10 9 8 63% 100% 

БМГГ № 2 16  1 7 8 94% 100% 9  2 4 3 78% 100% 9  2 2 5 78% 100% 

ВЗОШ № 3 7  2 3 2 71% 71% 4 2 1 1  25% 50% 6  1 3 2 83% 100% 

НВК № 4 30  4 13 13 87% 100% 19 1 4 10 4 74% 95% 15  3 7 5 80% 100% 

ЗОШ № 5 17  1 12 4 94% 100% 8 1 3 2 2 50% 87% 11  5 4 2 55% 100% 

ЗОШ № 6 15  2 10 3 87% 100% 9 3 5 1  11% 67% 9 1 2 4 2 67% 89% 

ЗОШ № 7 18 1 2 14 1 83% 94% 9  8 1  11% 100% 13  5 7 1 62% 100% 

НВК № 10 58 2 14 20 22 72% 97% 31 2 16 11 2 42% 94% 37  17 15 5 54% 100% 

ЗОШ № 12 39  6 17 16 85% 100% 22 1 8 10 3 59% 95% 18  5 8 5 72% 100% 

ЗОК № 14 15 1 4 5 5 67% 93% 3 1  2  67% 67% 12  4 4 4 67% 100% 

БМЛ № 15 48  9 22 17 81% 100% 19 1 10 5 3 42% 95% 36  14 17 5 61% 100% 

СЗОШ№17 27 1 5 10 11 78% 96% 13 1 6 3 3 46% 92% 18  2 9 5 78% 100% 

РАЗОМ 334 6 62 151 115 79,6% 98% 164 15 70 56 23 48% 91% 211 1 72 89 49 65% 100% 
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СЗОШ № 1 6  4  2 33% 100% 23 1 6 11 5 70% 96% 3  2  1 33% 100% 

БМГГ № 2 3  1 2  67% 100% 7   3 4 100% 100%        

ВЗОШ № 3        4  1 2 1 75% 100% 1  1   0% 100% 

НВК № 4 5  2  3 60% 100% 13 1 2 7 3 77% 92% 2  1 1  50% 100% 

ЗОШ № 5 2  2   0% 100% 7  2 3 2 71% 100%        

ЗОШ № 6 5  3   0% 100% 7 2 2 2 1 43% 71%        

ЗОШ № 7 5  2   0% 100% 7 3 3 1  13% 57%        

НВК № 10 17  11 4 2 35% 100% 19 1 3 10 5 79% 95% 3   3  100% 100% 

ЗОШ № 12 6  2 3 1 67% 100% 19 2 1 9 7 83% 89% 3   2 1 100% 100% 

ЗОК № 14 7 1 3 2 1 43% 86% 6 1  1 4 58% 100%        

БМЛ № 15 5  3 2  40% 100% 12  5 5 2 58% 100% 3  1 1 1 67% 100% 

СЗОШ№17 4  1 1 2 75% 100% 13 1 5 3 4 54% 82% 1  1   0% 100% 

РАЗОМ 65 1 34 19 11 46% 98% 137 12 30 57 38 68% 91% 16  6 7 3 63% 100% 
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СЗОШ № 1 2  1  1 50% 100% 9  7 1 1 22% 100% 

БМГГ № 2 2   2  100% 100% 2  1  1 50% 100% 

ВЗОШ № 3               

НВК № 4 1   1  100% 100% 6  3 2 1 50% 100% 

ЗОШ № 5 1  1   0% 100% 5  3 2  40% 100% 

ЗОШ № 6               

ЗОШ № 7        2  2   0% 100% 

НВК № 10 4 1 1 2  50% 75% 5  2 3  60% 100% 

ЗОШ № 12 1  1   0% 100% 7 1 2 4  57% 86% 

ЗОК № 14        2  2   0% 100% 

БМЛ № 15 4  1 2 1 75% 100% 18 1 12 5  28% 94% 

СЗОШ№17        5  4 1  20% 100% 

РАЗОМ 15 1 5 7  60% 93% 61 2 38 18 3 35% 97% 

 

Якість засвоєння випускниками старшої школи предметів  

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 
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Якість знань випускників старшої школи з української мови  

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

 
Якість знань випускників старшої школи з математики 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 
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Якість знань випускників старшої школи з історії України 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

 
Якість знань випускників старшої школи з іноземної мови  

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 
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Якість знань випускників старшої школи з фізики 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

 
Якість знань випускників старшої школи з біології 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 
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Якість знань випускників старшої школи з географії 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

 
Якість знань випускників старшої школи з хімії 

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 
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ЗНО як і раніше залишило проблему щодо об’єктивності оцінки знань учнів педагогами закладів освіти міста. Звільнення від державної підсумкової 

атестації не вплинуло на зниження кількості медалістів у школах міста: всі претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю отримали 

нагороду за підсумками навчання у старшій школі (без врахування результатів ЗНО-2020). 

Проте, аналіз результатів ЗНО медалістів досить невтішний.  

Із 47 учнів медалістів  троє взагалі відмовились від участі в ньому, 26 учнів підтвердили своє право на заявлену відзнаку  (55%). 

100% право на нагородження відповідною медаллю підтвердили випускники  ЗОШ № 5 та ЗОШ № 12,  які на високому рівні склали іспити у 

вигляді ЗНО,. Найгірші показники  щодо об’єктивності медалістів виявлено у БМЛ № 15, де  майже жоден з 3-х претендентів не підтвердив право на 

нагородження. 

 

Заклад Кількіст

ь 

медаліст

ів, 

які 

брали 

участь у 

ЗНО 

З них Кількість 

медалістів, які 

не брали участь 

у ЗНО 

підтвердил

и  право на 

нагороджен

ня 

відповідно

ю медаллю 

% не 

підтвердил

и  право на 

нагородже

ння 

відповідно

ю медаллю 

% 

СЗОШ № 1 7 5 71% 2 29% - 

БМГГ № 2 4 3 75% 1 25% - 

НВК № 4 9 5 56% 4 44% - 

ЗОШ № 5 2 2 100% - - - 

ЗОШ № 6 - - - - - 1 

НВК № 10 8 3 38% 5 62% 2 

ЗОШ № 12 2 2 100% - - - 

БМЛ № 15 3 0 0% 3 100% - 

СЗОШ № 17 9 6 67% 3 33% - 

РАЗОМ 44 26 63% 18 37% 3 

 

Загалом,  середній бал медалістів за результатами ЗНО-2020 коливається від 9,33 (у БМЛ № 15) до 11,84 (у ЗОШ № 12); оцінки у 8 балів та нижче 

отримали 16 медалістів, з них учениця ЗОШ № 17 Пухальська М. не підтвердила оцінку високого рівня з жодного предмету:  
 

 

 

 



  

 

 

 

Середній бал медалістів за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2019/2020 навчальному році 

  
 Загалом, за підсумками 2019-2020 навчального року, як і в попередні роки, питома вага учнів залишається на достатньому рівні компетенції, 

що свідчить про стабільну роботу закладів освіти. Середній бал свідоцтва по місту, отриманого випускниками основної школи, склав за підсумками 

року 8,17 балів  (у минулому навчальному році – 7,91, у попередньому – 8,01), при цьому найвищий бал свідоцтва 11,9 в учня НВК № 10, 

найнижчий  1,95 – в учня СЗОШ № 17). 
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Середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту зафіксований на рівні 9,0 балів (у минулому році – 8,99, у попередньому - 8,87), 

при цьому найнижчий та найвищий середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту в учнів ЗОШ № 7 та  НВК 4,10 (3,5 та 12,0 

відповідно). 

 

 
Проте, наявність серед випускників основної школи учнів, які навчаються на початковому рівні навчальних досягнень, ((СЗОШ № 1 – 4, ЗОШ 

№ 7 – 1, СЗОШ № 17 – 3), свідчить про необхідність здійснення глибокого аналізу та корекції діяльності освітніх закладів з метою надання учням  

якісної загальної середньої освіти на всіх етапах її навчання. Керівникам закладів необхідно перейнятися ідеєю про те, що результат їх роботи 

вимірюється якістю надання ними освітніх послуг та якістю створення сприятливих умов для позитивного динамізму в освітньому процесі. При 

цьому слід врахувати подальший розвиток зовнішньої системи оцінки якості освіти, який передбачає запровадження ЗНО  не лише для випускників 

старшої, а й основної школи, що вимагатиме додаткового контролю за об’єктивністю оцінювання знань 

За підсумками 2019-2020 навчального року 1135 випускників шкіл міста одержали документи державного зразка, при цьому 14% отримали 

відзнаку за високі досягнення у навчанні.  

 

 2015-2016 2016-2017  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту 649 706 783 789 794 

Свідоцтво про повну загальну середню освіту 303 334 286 320 341 

Загальна кількість випускників 9-х та 11-х 

класів 
952 1040 1069 1109 1135 

з них: 
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досягнення у навчанні» 

нагороджені срібною медаллю «За досягнення у 

навчанні» 
15 11 20 19 8 

Разом (%) 
39 

(12,9 %) 
33 

(9,9 %) 

30 

(10,5 %) 

41 

(12,8%) 
47 

(13,8%) 

 

Одним із важливих напрямків діяльності управління освіти є здійснення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного 

віку.  

У 2019-2020 навчальному році здійснено облік дітей і підлітків шкільного віку; у всіх закладах загальної середньої освіти створено реєстр 

учнів; в управлінні ведеться електронний реєстр дітей шкільного віку; у визначені терміни складено статистичний звіт форми № 77–РВК. 

Встановлено, що кількість зареєстрованих у місті дітей і підлітків, які за віком повинні навчатися для здобуття повної загальної середньої 

освіти, станом на 01.09.2019 становить  9748, що лише на 271 особу більше, ніж у минулому році. 

Із загальної кількості дітей, зареєстрованих у місті, не підлягають навчанню за станом здоров’я  - 26 дітей. Із тих, які підлягають навчанню, 

четверо здобувають спеціальну освіту в освітніх закладах для дітей з вадами розумового розвитку, не навчається п’ятеро дітей 6-річного віку. 

Серед позитивних тенденцій у цьому напрямку слід відзначити відсутність у місті дітей і підлітків, які покинули навчання, або не приступили 

до навчання з 1 вересня, що свідчить про результативність роботи закладів загальної середньої освіти щодо здійснення контролю за охопленням 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку.  

На постійному контролі управління освіти питання відвідування учнями навчальних занять. Основною причиною відсутності учнів на уроках 

є хвороба, проте наявні факти  пропуску учнями навчальних занять без поважних причин. Як зажди, нестабільною була  ситуація щодо показника  

пропусків  уроків  без поважних  причин у ВЗОШ № 3, такі факти були у ЗОШ №№ 5,8,12, 17. Для роботи з такими дітьми було налагоджено 

співпрацю з міською службою у справах дітей та ювенальною поліцією.  

Постійно проводиться моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять, що сприяє виявленню неповнолітніх, які систематично 

пропускають уроки. 

 З метою контролю за відвідуванням занять учнями керівникам шкіл було запропоновано вжити і реалізувати ряд  заходів: 

- розробити плани щодо залучення дітей шкільного віку до навчання; 

- спільно із службою у справах дітей провести роз’яснювальну роботу з батьками та дітьми, які мають пропуски без поважних причин; 

- провести індивідуальні бесіди з батьками та особами, що їх замінюють; 

-  своєчасно інформувати управління освіти і науки, міську службу у справах дітей про учнів, які протягом 10 днів не відвідували навчальний 

заклад без поважної причини.  

- вести журнали  обліку відвідування учнями занять; 

- своєчасно вносити записи про  відсутніх учнів у класних журналах;  

- зобов’язати класних керівників оперативно з’ясовувати причини пропусків, підтримувати  постійний зв’язок із батьками учнів. 

Практикується проведення рейдів «Урок», “Увага – підліток!”. Щомісячно подається інформація про відвідування учнями школи до 

управління освіти і науки. 

Закладами освіти систематично аналізується стан відвідування учнями занять на методичних оперативках класних керівників, на нарадах при 

директорові, на засіданнях учнівського парламенту,  ведуться журнали обліку відвідування та обліку  роботи з дітьми, які схильні до 

правопорушень та потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги.  



  

Протягом  навчального року ведеться активна інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення 

належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей. Класними керівниками та соціальними педагогами систематично проводились 

індивідуальні бесіди з батьками учнів, які схильні до бродяжництва та  правопорушень,  надаючи рекомендації в розвитку взаємовідносин в сім'ї.  

За потребою відвідуються сім'ї, які потрапили в СЖО,  сім'ї учнів, що схильні до правопорушень, фіксується протокольно. 

Здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять залишається одним із важливих напрямків діяльності, як  закладів освіти, 

так і  управління в новому навчальному році. 

Захист прав  на освіту, корекцію фізичних та психічних недоліків, адаптацію в суспільстві дітей, що мають відхилення у стані здоров’я  - один 

з важливих напрямків демографічної політики держави. 

У місті реалізуються різні варіанти інтеграції дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров’я.  Їх навчання  здійснюється у 

спеціальних (корекційних) класах, що функціонували на базі ЗОШ № 18, інклюзивних класах, які функціонували на базі ЗОШ № 1,6,7,10,12,15 та 

18, за індивідуальною формою роботи у вигляді педагогічного патронажу.  

У 2019-2020 навчальному  році у школах міста нараховувалось 196 учнів з інвалідністю (у минулому році їх було 174) , з них майже кожен 

третій - 54 учні -  скористалися правом отримання освіти шляхом індивідуального навчання у формі педагогічного патронажу. Всі учні, які 

підлягають навчанню в школі, зараховані до того чи іншого закладу загальної середньої освіти; для всіх  дітей-інвалідів створені відповідні умови 

для навчання, забезпечені рівні права і  можливості для одержання загальної середньої освіти.  

Для задоволення освітніх потреб таких дітей  у минулому навчальному році функціонувало чотири початкових класи, в яких здійснювалось 

навчання учнів за програмами спеціалізованих шкіл для дітей, що мають вади у психічному та (або)  розумовому розвитку.  За скоригованими 

програмами у таких класах здобували освіту 44 учні, з якими крім вчителів-класоводів працювали  вчителі-логопеди та шкільні психологи. 

 У 2019/2020 навчальному році для 96 учнів, які за станом здоров’я не можуть навчатися за очною формою навчання, в усіх школах міста було 

організовано педагогічний патронаж. Найбільша кількість таких учнів у НВК № 10 – 21 особа, найменша – у ЗОШ № 18 – 1 дитина. Для реалізації 

індивідуальних навчальних планів дітей, які навчалися за формою педагогічного патронажу було додатково використано 1215 понадпланових 

тижневих годин, що за фінансовими показниками відповідає 67.5 вчительським ставкам (у минулому навчальному році такий показник становив 62 

ставки). 

 У порівнянні з попереднім роком значно розширилась мережа інклюзивних класів, накопичується досвід впровадження у практику роботи 

педагогічних колективів інклюзивної освіти.  За підсумками 2019/2020 навчального року інклюзивне навчання було запроваджено у семи закладах 

загальної середньої освіти та чотирьох закладах дошкільної освіти: функціонувало 26 інклюзивних класів та 5 інклюзивних групи, в яких навчалось 

і виховувалось 42 дитини (29 школярів та 13 дошкільника). 

За кошти міського бюджету та цільової державної субвенції на освіту дітей з особливими освітніми потребами було закуплено необхідні 

матеріали та обладнання. Навчання цих дітей здійснювалось відповідно до індивідуальних програм розвитку, з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей. 

Велика увага приділяється питанню підвищення рівня доступу дітей з інвалідністю до закладів освіти шляхом обладнання їх пандусами.  Більше 

70 % шкіл вирішили питання забезпечення вільного доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до першого поверху шкільних приміщень: 

ЗОШ №№ 1,4,5,6,7,12,15 забезпечують безперешкодний доступ до закладу дітей на візочках (пандуси), наявні кнопки виклику в ЗЗСО № 6, 18, НВК 

№ 10, у ЗЗСО № 18, 2, 8, 14 діти з інвалідністю мають безперешкодний доступ до закладів і без пандусів. 

2019-2020 навчальний рік став другим за рахунком, як в Україні стартувала освітня реформа НУШ. Для реалізації реформи у місті за останні 

роки удосконалили освітнє середовище, змінили зміст освіти та підготовку вчителів.  



  

У 2019-2020 н.р. учителі початкових класів, як і минулого року, мали змогу самостійно або об’єднавшись у професійні спільноти складати 

навчальні програми на основі Державного стандарту початкової освіти. Підготовлені тренери-вчителі закладів загальної середньої освіти міста 

допомагали педагогам-початківцям застосовувати в роботі принципи нової школи під час підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, 

заступників директорів. 

Із березня 2020 року формат роботи закладів освіти різко змінився на дистанційний. Аналізуючи потреби в своєчасній допомозі у виборі 

медіапродукції, управлінням освіти і науки були надані рекомендації щодо поповнення методичної скарбнички вчителів та вихователів з питань 

використання різноманітних освітніх порталів, сайтів, платформ, надані консультації з проблем впровадження дистанційних технологій. 

З метою пошуку нових можливостей, прийомів і методів дистанційного навчання та їх опанування управлінням освіти в умовах карантину було 

організовано проведення онлайн-наради з керівниками закладів освіти. 

У школах міста для організації дистанційного навчання, отримання домашніх завдань і зворотнього зв’язку застосовувались різноманітні 

інструменти, платформи та освітні веб-ресурси, зокрема: 

 для проведення онлайн-уроків - платформи Zoom, Meet, Skype,; 

для організації зворотного зв'язку - освітні платформи  Google Classroom, Мій клас, Classtime, електронна пошта, соціальні мережі, засоби 

зв’язку, месенджери: Skype, Viber, Telegram;; 

для проектної роботи, спільної взаємодії, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації від всіх учасників процесу в одному місці 

використовували віртуальну інтерактивну дошку Padlet, різні додатки Google; 

як середовища для контролю і оцінювання знань, підготовки до ЗНО: https://zno.osvita.ua/, Google forms, Kahoot!, LearningApps.  

При викладанні навчальних предметів учителі використовували електронні бібліотеки, проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», онлайн школа 

«Ранок», «На урок», Розумники, Нова школа, Всеосвіта, масові відкриті онлайн курси Прометеус, EdEra, Ilearn, Coursera.  

В умовах карантину значна частина педагогічних працівників активно займалася самоосвітою та саморозвитком, опановувала нові сучасні 

технології, що дозволило підвищити свій фаховий рівень з використанням безкоштовних онлайн платформ для навчання вчителів. 

Плідно працював інклюзивно-ресурсний центр, який розпочав свою роботу з січня 2019 року. У КУ «Бердичівський ІРЦ» працює 7 фахівців 

(2 практичних психологи; 2 вчителя-дефектолога; 2 вчителя-логопеда (1,5 ставки). Незаповненими залишаються вакансії - 2 ставки вчителя-

реабілітолога, 0,5 вчителя-логопеда, 1 ставка вчителя-дефектолога. За підсумками 2019-2020 н.р. на обліку і ІРЦ перебуває 752 дитини. 

Протягом звітного періоду у Центрі облаштовано кабінети для корекційно-розвиткових занять вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, 

практичного-психолога, вчителя-реабілітолога, що дозволяє на відповідному рівні проводити індивідуальні та групові заняття з дітьми, що мають 

обмежені фізичні можливості та потребують корекції розвитку. 

Протягом 2019-2020 року фахівцями ІРЦ проведено 343 комплексні оцінки розвитку дитини. Відповідно до результатів діагностики 

відбувається  зарахування дітей: 

- у спецгрупи ЗДО комбінованого типу (групи для дітей з порушеннями мовлення, зору, слуху, опорно-рухового апарату, ЗПР, важкими 

інтелектуальними порушеннями);  

- у класи зі спеціальною програмою навчання для дітей із ЗПР; 

- організація інклюзивної форми навчання у ЗОШ, ЗДО.  

Рекомендовано інклюзивну форму навчання: ПТУ – 3 особи з ООП; ЗДО – 10 осіб з ООП; ЗОШ – 19 осіб з ООП; навчання у спеціалізованих 

закладах  – 9 осіб з ООП. 



  

Командою працівників ІРЦ в рамках просвітницької діяльності в березні 2020 року оголошено місяць поширення інформації про аутизм, 

залучено заклади освіти, батьків дітей з особливими освітніми потребами, громадськість. Інформація висвітлювалася засобами соціальних мереж, 

виготовлено буклети, інформаційні стенди, пам`ятки. 

Педагогами ІРЦ дистанційно  організовано роботу «Батьківського клубу» для батьків дітей з особливими освітніми потребами,  які  

перебувають на обліку в ІРЦ. Батькам надаються практичні поради вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів та практичних психологів щодо 

особливостей психофізичного розвитку дітей. 

Пріоритетними напрямками діяльності Бердичівського ІРЦ у новому 2020-2021 навчальному році визначено:: 

 вдосконалення та посилення супроводу батьків, які виховують дітей з ООП; 

 вдосконалення педагогічної майстерності фахівців установи з питань інноваційних методів роботи з дітьми з ООП; 

 поповнення матеріально-технічної бази; 

 налагодження співпраці фахівців КУ «Бердичівський ІРЦ» з командами психолого-педагогічного супроводу  дітей з ООП  закладів освіти 

міста, батьками, громадськістю тощо; 

 комплектацію штату ІРЦ відповідними фахівцями; 

 подальше облаштування ІРЦ для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 

Методична робота. Обдарованість. 

 

В сучасних умовах модернізації освіти та впровадження концептуальних засад Нової української школи завданням методичної служби є 

створення сприятливих умов для розвитку педагогів, врахування їх інтересів, мотивів діяльності та потреб соціального та інтелектуального 

розвитку. 

Діяльність інформаційно-методичного центру протягом минулого навчального року була 

зосереджена на вдосконаленні системи освіти в сучасних соціально-економічних умовах через 

підвищення професійних компетентностей освітян,  активізації соціальної ефективності в умовах 

Нової української школи. У діаграмі представлена інформація щодо учасників освітнього процесу в 

місті протягом 2019-2020 навчального року:  

 Удосконалення рівня професійної компетентності відбувається через курсову підготовку 

освітян. З 01 січня 2020 року педагоги міста проходять підвищення кваліфікації у відповідності до 

Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Постанова передбачає щорічне підвищення 

кваліфікації. 

 Наші освітяни активно використовують вільний вибір форм курсового підвищення кваліфікації  

на базі ЖОІППО, інших закладів вищої освіти 

області та держави, які мають відповідну 

ліцензію надання освітніх послуг, а також різноманітних семінарах, вебінарах, інших 

сучасних формах методичної роботи.  

З метою мінімізації ризику поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, при ЖОІППО було започатковано дистанційне 

проходження курсів.  
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  Всього з 01.09 по 26.06. 2020  410 освітян міста підвищили свою фахову майстерність. З них майже 48 % педагогів змогли пройти дистанційне 

підвищення кваліфікації. 

 Позитивним результатом курсової перепідготовки педагогів  міста є:  

 - задоволення індивідуальних потреб педагогів у підвищенні фахової компетентності;  

 - своєчасне вирішення актуальних питань курсового підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників;  

 - удосконалення науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів; 

 - повністю забезпечити реалізацію права педагогічних працівників на підвищення професійної кваліфікації  за державним замовленням,  не 

рідше як один раз на п’ять років, гарантоване їм ст. 57 Закону України «Про освіту»; 

 - скористатися правом вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п.1.8 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України). 

  

 Атестація педагогічних працівників як система заходів була спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, 

визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня кваліфікації, присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних 

звань.  

      Поставлена мета атестаційної діяльності системно  реалізовувалася через низку дій:  стимулюванні цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, оцінка росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, що цілком 

впливає на підвищення престижу й авторитету учителя та забезпечує ефективність освітнього процесу в цілому.  

 Атестація відбулася з дотриманням принципів відкритості, колегіальності; доброзичливого 

ставлення до педагогічного працівника, повноти та об’єктивності оцінювання професійної 

діяльності, що є одним із засобів мотивації педагогічних кадрів до якісної роботи, прагнення до 

постійного підвищення майстерності. 

 У 2019-2020 навчальному році було атестовано 227 педагогічних працівників: 

- керівників  на відповідність займаній посаді - 16  

- педагогічних працівників ЗЗСО - 138 

- працівників ЗДО - 59 

- працівників ЗПО – 14. 

Педагогічних працівників за категоріями 

атестовано: 

- на вищу категорію 73 особи:  

- ЗЗСО -69, ЗДО - 3, ІМЦ -1 

- на першу категорію 50 осіб: ЗЗСО - 39, ЗДО – 10, ІРЦ - 1 

- на другу категорію  36 осіб:  ЗЗСО -20, ЗДО- 16 

- спеціаліст 5 осіб:- ЗЗСО -2, ЗДО -3 

Присвоєно та встановлено відповідність раніше присвоєним педагогічним званням: 

- «учитель – методист» - 16 осіб 

- «старший учитель» -  34 особи 

-  «вихователь-методист» - 4 особи 

вища категорія І категорія

ІІ категорія спеціаліст



  

- «старший вихователь» - 1 особа. 

Відповідно до змін, внесених в наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011,  в накази МОН № 1135 від 08.08.2013 

та № 930 від 06 жовтня 2010 року, пункт 1.6 Типового положення визначив порядок призначення працівників на посади керівників загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів, згідно якому призначенню на посаду керівника має передувати їх атестація. 

          За підсумками конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти атестовано 1 особу, а також 1 особу, яка 

претендувала на посаду директора Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи. 

Згідно з перспективними і поточними планами атестації керівних кадрів на відповідність займаній посаді було атестовано - 16 осіб керівного 

складу, з них: 

- директорів ЗЗСО - 2 

- заступників директорів з НВР та ВР - 10 

- завідувачів дошкільних навчальних закладів – 3 

- завідувач ІМЦ – 1. 

    З метою формування особистісних професійних якостей педагогів закладів загальної середньої освіти, популяризації сучасних педагогічних 

ідей, які роблять процес навчання цікавим і результативним, в рамках опрацювання І етапу методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти 

учнів шляхом підвищення інноваційної культури педагогів» на початку навчального року було організовано роботу 39 методичних студій, які є 

інноваційним видом професійного навчання, характеризуються творчою атмосферою, поєднують освітян, які прагнуть самовиразитися та 

підвищити свій професійний рівень. 45 педагогів шляхом гармонічного поєднання теоретичного, методичного і технологічного занурення в 

актуальні питання викладання представили досвід власного впровадження в освітній процес нових за своїм змістом та формою ідей. 

Ефективність науково-методичної роботи як важливої складової системи підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів в 

міжатестаційний період значною мірою визначається рівнем її організації. У минулому навчальному році активно працювали 48 форм методичної 

роботи, які у відповідності до завдань та напрямків діяльності реалізовували на практиці проблемно-пошукові та розвиваючі методи, 

використовували інтерактивні форми роботи та досягнення психолого-педагогічної науки. Інноваційна діяльність здійснювалася шляхом 

переосмислення і переоцінки власного досвіду; цілеспрямованого удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів; сприйняття 

цінностей нового педагогічного мислення; нового розуміння національних вартостей. Структура навчального року, запропонована міським 

управлінням освіти і науки, дала можливість педагогам-початківцям, учителям-предметникам під час канікул активно спілкуватись на методичних 

майданчиках закладів освіти, ділитись досвідом успішної реалізації принципів дитиноцентризму, педагогіки партнерства, ефективних способів 

комунікації з вихованцями та їх батьками, результатами роботи з обдарованими дітьми, власними методичними родзинками. 

Епідемія коронавірусу стала справжнім випробуванням не лише для медицини, а й для освіти. Сьогодення поставило перед школою нові 

виклики й завдання, які потребують гнучкості та прийняття швидких рішень: нагальна потреба перевести освітній процес на дистанційну форму. 

Все довелося робити у надзвичайному темпі. Тішить те, що освітяни змогли максимально мобілізуватися, відшукати нові можливості розвиватися, 

творити, спробувати себе у новій ролі. Нові реалії відкрили перед учасниками освітнього процесу багато додаткових можливостей. Адміністрації 

шкіл, яких можна назвати сучасними кризис-менеджерами освіти, стали організаторами навчання онлайн, розробляли ефективні шляхи подолання 

проблем, що виникали, максимально допомагали педагогам, дітям та їх батькам. Активну участь педагоги міста взяли у проведенні методичних 

марафонів, організованих ЖОІППО. А колективи МГГ № 2, НВК № 10, ЗОШ № 12, ЗОК № 14, СЗОШ № 17 поділилися своїм досвідом організації 

дистанційного навчання та виховного процесу. Але водночас освітяни зіткнулися із рядом проблем (відсутній або недостатньо швидкісний 

інтернет, немає зв’язку з учнями, батьками тощо). Серйозного додаткового стресу через організацію дистанційного навчання зазнали і  батьки учнів 

молодшої та середньої школи, адже  діти ще не в тому віці, коли здатні самоорганізовуватися. Досвід показав, що дистанційна освіта напруженіша і 

https://nus.org.ua/tags/383/


  

стресовіша, ніж навчання у приміщенні школи, адже і педагоги, і діти, і батьки вийшли із звичної для себе зони комфорту класу і змінили своє 

життя. Тому сьогодні перед освітянами постає необхідність в оволодінні сучасними методиками (у даній ситуації звичні методи і прийоми 

працюють інакше), новими інструментами, які допоможуть мотивувати учнів, організувати клас, налагодити ефективний зворотній зв’язок. Зараз 

педагоги  як ніколи потребують онлайн консультацій, тренінгів, електронних ресурсів,  єдиного майданчика, на якому були б зібрані й оцінені 

експертами кращі матеріали з організації дистанційного навчання.  

Упровадження   Концепції   «Нова   українська   школа», покладення в її  основу компетентнісного  підходу   зумовило  нові  вимоги  до  

особистості  й  діяльності педагогічних працівників закладів освіти і особливо до керівників цих закладів, яким в умовах реформування системи 

освіти надаються нові повноваження. Сучасний керівник сьогодні значно  більшою  мірою,  ніж раніше, несе відповідальність за ефективність 

роботи школи, взаємодію із зацікавленими сторонами, стратегічні цілі, якість освіти, вдосконалення та розвиток педагогічних працівників, тому 

ІМЦ приділяє велику увагу питанням розвитку управлінської компетентності, творчої ініціативи керівників закладів освіти, удосконаленню форм і 

методів підвищення їхньої кваліфікації в контексті сучасних викликів (реалізація Концепції НУШ, виконання Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти: управлінські процеси).  У минулому навчальному році 

продовжено роботу постійно діючого семінару директорів закладів загальної середньої освіти, який працював над проблемою «Формування 

інноваційного розвитку закладів освіти», та семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи, який працював над проблемою 

«Управління педагогічною творчістю», проведено методичні наради з актуальних питань практичної діяльності керівника закладу, організації 

підвищення кваліфікації педагогів, ефективності атестаційного процесу тощо. 

Протягом минулого навчального року педагогічні колективи активно впроваджували в освітній процес елементи інтерактивних, 

інформаційних, здоров’язбережувальних технологій, проєктної технології, технологій особистісно-орієнтованого навчання, технологій розвитку 

креативного мислення, ТРВЗ, STEM-освіти, технології «Створення ситуації успіху» та інші, працюючи над реалізацією різних  методичних 

проблем. 

Інноваційна діяльність дає широкі можливості професійного зростання кожному педагогу, допомагає прогнозувати результати навчання, 

спонукає вчителя до саморозвитку, адже кваліфіковані та мотивовані вчителі — основна складова якісної освіти. У  2019 році стартував пілотний 

проєкт із добровільної сертифікації вчителів, мета якого – виявити та стимулювати вчителів із високим рівнем професійної майстерності, які 

володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями, сприяють їхньому поширенню. Тетяна Бойко, учитель 

початкових класів НВК№10, продовжуючи розвивати свій інноваційний потенціал, єдина у місті успішно пройшла сертифікацію, яка відбувалася у 

три етапи: незалежне тестування, самооцінювання власної педагогічної майстерності та вивчення експертами практичного досвіду роботи.  Педагог 

довела, що учитель початкових класів сьогодні самостійно формує для себе індивідуальну траєкторію розвитку та зростання, є помічником, 

консультантом, професійні вміння якого спрямовані на мотивацію учнів навчатися. 

Постійному професійному розвитку компетентності педагогічних працівників у визначенні та осмисленому впровадженні пріоритетів 

освітньої галузі сприяє  участь у педагогічних виставках. У жовтні 2019 року педагогічні колективи БМЛ № 15, ЦПО ім. О. Разумкова та ЗОШ № 12 

представили свої напрацювання на Одинадцяту міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті». У виставці брали участь 560 представників із 

25 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії. Педагоги БМЛ №15 та ЦПО ім.. О. Разумкова здобули на виставці золоті 

медалі, а колеги ЗОШ № 12 – бронзову. 

На традиційну виставку «Сучасна освіта Житомирщини» було подано методичні розробки педагогічних працівників закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти. Експертиза  представлених матеріалів показала, що переважна більшість робіт відповідає вимогам щодо 

оформлення, характеризується новизною і актуальністю тем, різноманітна за тематикою, має високий рівень естетичного оформлення і практичного 

спрямування. Проте частина методичних розробок не відповідала заявленому виду видання, а показник оригінальності становив менше 75%. На 



  

обласний етап виставки було направлено 44 роботи, 75% з яких відзначені дипломами: 

 
 

Конкурс педагогічної майстерності – одна із яскравих подій в освіті. Його проведення допомагає краще зрозуміти й усвідомити значимість 

професії вчителя в житті країни, систематизувати надбання щоденної праці кращих педагогів, а конкурсантам дає змогу зробити крок на шляху до 

професійного зростання. Проте щороку ми спостерігаємо зниження зацікавленості до участі у конкурсі «Учитель року». Цьогоріч лише троє 

педагогів зголосилися взяти участь у конкурсних випробуваннях «Практична робота», «Методичний експромт», «Проект» та «Тестування». Це 

Ірина Гопчук , вчитель історії СЗОШ № 1, Тетяна Трушевська, вчитель початкових класів НВК № 4, та Лариса Бойко, вчитель початкових класів 

ЗОШ № 12, яка увійшла у фінал обласного етапу конкурсу. 

          Шкільні бібліотекарі протягом минулого навчального року активно працювали над забезпеченням потреб освітнього процесу, надавали 

систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями із шкільних предметів, а педагогам  - у підвищенні фахової педагогічної 

майстерності шляхом популяризації літератури. Проведена велика робота по замовленню та веденню обліку підручників у системі ІСУО. 

Результатами копіткої роботи педагогічних колективів над упровадженням інноваційних технологій навчання і виховання стали вагомі 

результати учнів закладів освіти міста під час олімпіад, конкурсів та інтелектуальних змагань. 

Традиційно у жовтні – лютому 2019/2020 навчального року було проведено І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2»,  IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів було скасовано. 

Предметні олімпіади в місті проведено відповідно до чинної нормативно-правової бази за таким графіком: І етап – жовтень 2019 року;  ІІ 

етап – листопад - грудень 2019 року; ІІІ етап –  січень-лютий 2020 року. У міському етапі олімпіад взяли участь 892 учні (у минулому навчальному 

році – 857).  355 з них стали переможцями та призерами, що складає  40%. Всього було проведено 20 олімпіад: з української мови та літератури, 

іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської, іспанської), історії,  математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, екології, 

інформатики, російської мови і літератури, економіки, інформаційних технологій, правознавства, технічної та обслуговуючої праці. 
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 Органiзацiйний та методичний супровід проведення олімпіад, який здійснювали Гриченко Н.А., завідувач ІМЦ, та Грубенька О.П., методист 

ІМЦ, вiдповiдав вимогам Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,  турніри, конкурси з  навчальних  предметів,  конкурси-захисти  

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності. Плідно працювали журi, до складу яких були 

залучені кращі педагоги міста. 

Більшість учнів успішно справились із завданнями, виявили глибоке розуміння законів, теорій, продемонстрували вміння творчо застосовувати 

теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення та висновки, відстоювати власну думку. Все це свідчить 

про систематичну, цілеспрямовану роботу педагогічних колективів навчальних закладів, окремих вчителів міста з обдарованими дітьми та 

талановитою учнівською молоддю.  

 
Показники з предметів за підсумками ІІ етапу олімпіад  у 2017-2020 рр. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 У 2019-2020 навчальному році спостерігається збільшення кількості учасників ІІ етапу олімпіад на 35 учнів, проте дещо зменшився 

відсоток призерів олімпіад з 42% до 39,79%. 

 Найкращі результати показали учні на олімпіадах з екології, німецької мови, російської мови і літератури, української мови і літератури та 

правознавства. Призерами цих олімпіад стали 50% і більше відсотків учасників. Протягом останніх чотирьох років спостерігається щорічне 

зменшення переможців з історії, хімії, фізики та біології: 

Предмети Учасники 

2016 -2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Англійська мова 64 71 76 81 

Астрономія 18 15 11 13 

Біологія 69 72 64 67 

Географія 78 75 72 79 

Екологія 10 8 8 9 

Економіка 15 12 16 13 

Інформатика 20 14 22 17 

Інформаційні технології 16 18 21 24 

Історія 79 81 79 74 

Математика 119 127 115 109 

Німецька мова 12 23 24 20 

Правознавство 49 48 35 40 

Російська мова та література 55 43 43 44 

Українська мова та література 103 112 96 105 

Фізика 59 56 47 52 

Хімія 69 66 64 64 



  

 

Кількість призерів предметних олімпіад  (міський етап) 

за підсумками  2019-2020 навчального року 

 

 
 

Статистичні характеристики участі команд у ІІ етапі олімпіад  
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Призові місця %переможців до 

загальної кількості 
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СЗОШ № 1   5 2 10 7 9 8 6 10 20 11 14 21 44% 44% 

МГГ № 2   8 11 4 8 21 25 13 21 23 21 23 18 80% 60% 

НВК № 4   6 7 9 10 20 24 21 13 33 32 32 23 52% 43% 

ЗОШ  № 5   1 0 3 2 10 7 3 5 18 12 5 10 26% 34% 

ЗОШ № 6   0 0 1 1 1 2 2 7 8 8 7 9 19% 26% 

ЗОШ № 7   1 0 0 1 1 1 1 3 6 7 3 3 9% 19% 

СЗОШ № 8   0 0 0 0 5 4 4 1 7 8 10 7 25% 21% 

НВК № 10   6 7 3 7 22 20 23 17 33 33 33 23 50% 43% 

ЗОШ № 11   1 0 0 1 5 4 4 2 11 13 11 10 26% 23% 

89%

55% 55% 51% 50% 49% 47% 46% 46% 42% 41% 38%

23% 23%
17% 16%



  

ЗОШ № 12   9 5 4 7 15 11 15 7 30 22 19 20 45% 43% 

ЗОК № 14   2 1 5 6 3 7 7 6 12 17 11 10 46% 39% 

БМЛ № 15   3 4 8 9 11 13 10 12 22 26 14 9 53% 53% 

СЗОШ № 17   3 3 3 4 17 4 4 12 13 16 11 13 33% 44% 

Всього   45 40 50 63 140 130 113 116 236 226 193 176 42% 39,79% 
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Бали переможців Коефіцієнт рейтингу Місце по рейтингу 
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СЗОШ № 1 72 45 82 86 1,01 0,68 1,2 1 5 8 3 6 

МГГ № 2 126 151 82 121 1,52 1,48 1,6 1,53 1 1 1 2 

НВК № 4 123 139 140 112 1,07 1,23 1,2 1,04 4 2 4 4 

ЗОШ № 5 53 33 29 35 0,78 0,6 0,7 0,7 7 9 8 8 

ЗОШ № 6 11 14 18 35 0,34 0,31 0,3 0,53 11 12 12 9 

ЗОШ № 7 14 10 6 17 0,29 0,17 0,1 0,46 12 13 13 9 

СЗОШ № 8 22 20 22 10 0,42 0,38 0,4 0,26 10 11 10 12 

НВК № 10 129 128 117 109 1,33 1,08 1 1 2 4 6 10 

ЗОШ № 11 31 25 23 21 0,52 0,49 0,4 0,38 9 10 11 11 

ЗОШ № 12 120 80 86 76 1,33 0,83 1 0,95 2 6 7 7 

ЗОК № 14 31 43 57 58 0,67 0,86 1,1 1,02 8 5 5 5 

БМЛ № 15 70 85 84 90 0,82 1,12 1,4 1,58 6 3 2 1 

СЗОШ № 17 79 43 36 69 1,11 0,7 0,7 1,05 3 7 9 3 

Протягом січня-лютого 2019/2020 навчального року проведено ІІІ етап учнівських предметних олімпіад з української мови та літератури, 

іноземних мов (англійської, німецької, польської),  історії,  математики, біології, географії, фізики, хімії, екології, інформатики, російської мови і 

літератури, інформаційних технологій, правознавства, (всього 15 олімпіад).  

Найбільш представницькими були команди учнів на олімпіадах з української мови і літератури, англійської мови, математики, історії, 

російської мови і літератури. Збільшилася кількість учасників олімпіад з англійської мови, історії, російської мови і літератури: 

Предмети Кількість 

учасників  

2015-2016 

Кількість 

учасників  

2016-2017 

Кількість 

учасників  

2017-2018  

Кількість 

учасників  

2018-2019  

Кількість 

учасників  

2019-2020  

англійська мова 6 7 6 7 8 



  

біологія 8 9 5 6 2 

географія 4 4 5 6 3 

екологія 2 2 2 1 2 

ІКТ 2 2 1 3 2 

інформатика 3 3 4 5 4 

історія 5 6 5 4 5 

математика 6 7 6 7 6 

німецька  мова 3 5 6 5 4 

право 2 5 4 4 3 

трудове навчання 2 - 1 - - 

російська мова та література 1 5 4 2 5 

українська мова та література 9 7 7 9 9 

фізика 6 5 4 5 4 

французька мова 1 1 1 - - 

хімія 8 4 5 6 4 

 

Продемонструвати свої знання з 8 навчальних предметів у 2019-2020 начальному році мали можливість вихованці ЗОШ № 12, з 7 -  учні МГГ № 

2, з 6 – олімпійці БМЛ № 15, з 5 – колегіанти ЗОК № 14.  

Найбільшу кількість юних олімпійців склали учні ЗОШ № 12, МГГ № 2 та БМЛ № 15, СЗОШ № 1, ЗОК № 14, НВК № 4 та НВК № 10: 

Заклад освіти 2015-2016 2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

СЗОШ № 1 5 5 3 11 7 

МГГ № 2 6 11 5 9 8 

НВК  № 4 12 12 15 18 5 

ЗОШ № 5 4 3 6 3 2 

ЗОШ № 6 0 0 0 - 2 

ЗОШ № 7 1 1 1 - - 

СЗОШ № 8 4 1 0 - - 

НВК № 10 14 15 10 6 5 

ЗОШ № 11 1 0 0 1 1 

ЗОШ № 12 9 14 13 11 13 

ЗОК № 14 0 0 4 3 6 

БМЛ № 15 9 1 5 5 8 

СЗОШ №  17 4 9 4 4 4 

всього 69 72 66 71 61 



  

 

Високими показниками якості виконання завдань олімпіад відзначилися учні ЗОК № 14, ЗОШ № 6, НВК № 4 та ЗОШ № 11: 

 

Заклад освіти Кваліметрія Місце по кваліметрії 

2016 -2017 2017-2018  2018 -2019  2019-2020  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

СЗОШ № 1 47,38 54,39 57,31 55,79 8 5 4 6 

МГГ № 2 52,02 43,46 43,75 50,71 7 10 8 9 

НВК № 4 54,56 59,48 59,16 65,47 4 3 3 3 

ЗОШ № 5 62,24 48,21 52,91 59,52 1 8 5 5 

ЗОШ № 6 0 0 - 73,82 0 0 - 2 

ЗОШ № 7 55,74 50 - - 3 7 -  

СЗОШ № 8 42 0 - - 10 0 -  

НВК № 10 57,61 65,87 49,69 52,66 2 1 6 8 

ЗОШ № 11 0 0 37,5 65 0 0 10 4 

ЗОШ № 12 53,2 50,88 39,33 49,03 6 6 9 10 

ЗОК № 14 0 62,59 81 77,91 0 2 1 1 

БМЛ № 15 44 55,46 44,86 54,7 9 4 7 7 

СЗОШ № 17 53,66 45,9 78,89 55,79 5 9 2 6 

 

Вагомих здобутків на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів досягли Рибак Марина (ЗОК№14), Шимченко 

Діана (ЗОШ№12) та  Ящук Денис (НВК№4). Проте, майже половина учасників виконали завдання на середньому та низькому рівні: 

 
 

Найкращі результати у ІІІ етапі обласних олімпіад продемонстрували вихованці НВК № 4, ЗОК № 14, ЗОШ № 11 та СЗОШ № 17. Слід 

зазначити, що учні НВК № 4 п’ятий рік у трійці лідерів за результатами перемог обласних олімпіад.  

 

28%

26%

41%

5%

високий 

достатній

середній

низький



  

Заклад 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

№ 1 0 0 1,6 1,6 2,3 1,5 1,57 

№ 2 2,2 2,4 1,7 1,73 0,8 1 1,13 

№ 4 1,4 1,6 2,2 3 2,4 2,4 3,8 

№ 5 0 0 0,5 3 2,7 1,3 2 

№ 6 0 0 0 0 0 0 1,5 

№ 7 0 1 1 0 0 0 0 

№ 8 0,8 2 0,8 1 0 0 0 

№ 10 2,2 2,1 1,7 2 1,9 1,2 1,4 

№ 11 0 0 0 0 0 0 3 

№ 12 1,2 1,5 1,9 1,64 1,8 2,2 1,85 

№ 14 0 0 0 0 3,5 5 3,3 

№ 15 1,3 1,6 1,3 3 1,2 0,8 1 

№ 17 2,8 3 1,5 1,5 1,3 2 2 

 

Традиційно високий рівень знань показали учні шкіл міста на олімпіадах з інформаційних технологій, німецької мови, правознавства, 

української мови і літератури та інформатики: 

Предмет Рейтинг 

2013-2014 

Рейтинг 

2014-2015 

Рейтинг 

2015-2016 

Рейтинг 

2016- 

2017 

Рейтинг 

2017-2018 

Рейтинг 

2018- 

2019 

Рейтинг 

2019- 

2020 

Англійська мова 1,4 1,6 2,67 2,4 3 2,86 1,75 

Біологія 1,86 2,43 2,63 1,1 1 0,67 0,5 

Географія 1 0,4 0,75 1 2,2 1,17 1,33 

Екологія 1,67 1,33 3 0 0,5 1 2 

ІКТ 1,33 3 2 4 5 4,33 4 

Інформатика 3,4 3 0,67 1 2,5 2 2,5 

Історія 1,75 0,2 2,2 1,7 2 0,75 1,8 

Математика 0,75 0,9 0,83 1,9 2,33 0,57 1 

Німецька  мова 3 3 3,67 3 2,67 3,4 3 

Правознавство 2 5 1 2 1,5 2,25 3 

Російська мова 1,78 4 3 3 2,25 2 1,8 

Українська мова і література 1,83 3,2 1,4 2,29 2 2,22 3 

Фізика 2 1 0,5 2,4 1,25 1 0,5 

Хімія 2 1,57 0,5 1,75 0,8 1 0,25 



  

 
Порівняльна результативність участі в олімпіадах за предметами: 

 

Предмети Кількість призових місць Кількість балів 

 2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Англійська мова 6 7 6 6 8 16 17 18 20 14 

Біологія 7 4 3 2 1 21 10 5 4 1 

Географія 3 2 5 3 2 3 4 11 7 4 

Екологія 2 0 1 1 2 6 0 1 1 4 

ІКТ 2 2 1 3 2 4 8 5 13 8 

Інформатика 2 3 4 4 4 2 3 10 10 10 

Історія 5 6 4 3 3 11 10 10 3 9 

Математика 3 5 4 2 4 5 13 14 4 6 

Німецька  мова 3 5 6 5 4 11 15 16 17 12 

Правознавство 2 4 2 3 3 2 10 6 9 9 

Російська мова 1 5 3 2 3 3 15 9 4 9 

Українська мова і література 7 6 6 6 9 13 16 14 20 27 

Фізика 1 4 3 3 2 3 12 5 5 2 

Хімія 2 3 2 4 1 4 7 4 6 1 

 
Кількість переможців ІІІ етапу предметних олімпіад в розрізі шкіл 

 

Заклад освіти 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 

СЗОШ № 1 4 3 8 8 5 

МГГ № 2 9 2 5 5 7 

НВК № 4 10 12 13 13 5 

ЗОШ № 5 3 6 2 2 2 

ЗОШ № 6 0 - - - 1 

ЗОШ № 7 0 - - - - 

СЗОШ № 8 1 - - - - 

НВК № 10 12 7 5 5 3 

ЗОШ № 11 0 - - - 1 

ЗОШ № 12 11 10 8 8 10 

ЗОК № 14 0 4 3 3 6 



  

БМЛ № 15 1 4 2 2 6 

СЗОШ № 17 6 3 2 2 2 

всього 57 51 48 48 48 

 

Учні ЗОШ № 12, МГГ № 2, ЗОК № 14 та БМЛ № 15 вибороли найбільшу кількість призових дипломів. Успішними були результати участі в 

олімпіадах вихованців НВК № 4 та СЗОШ № 1. 

На діаграмі представлено результативність команд міста на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів протягом 

останніх років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  2019- 2020 навчальному році у ІІІ етапі предметних олімпіад юні бердичівляни здобули 48 призових місць. Саме такі результати стали 

можливими завдяки головним рушіям покращень в освіті – учителям. У підготовці учнів до участі в 

обласних олімпіадах брали участь 47 педагогів. 83% з них мають вищу категорію, 6% - першу, 9% - 

другу, 2% - «спеціаліст». 64% педагогів мають педагогічні звання «учитель-методист» та «старший 

учитель». Переможцями стали вихованці 37 вчителів.  

 

Рейтингові результати участі у ІІІ етапі предметних олімпіад за останні п’ять років подані 

на таблиці: 

Навчальний рік Учасників Дипломи 1 ст. Дипломи 2 ст. Дипломи 3 ст. 

2016-2017 72 8 27 22 

2017-2018 66 9 22 20 

2018-2019 71 12 16 20 

2019-2020 61 8 18 22 

7 8
9 12 8

17

27
22

16 18

23

22 20
20 22

47

57
51 48 48

2015 -2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

І

ІІ

ІІІ

Всього

39

3
4 1 вища категорія

перша 
категорія

друга категорія



  

 

Як завжди активно у місті пройшов міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка», У І етапі Конкурсу брали участь усі бажаючі учні 5-11 класів, всього 716 учнів (у минулому навчальному році - 865 учнів).  

Учасниками  ІІ (міського) етапу стали 148 (у минулому навчальному році - 143 учні). 61 з них став переможцем. Найкращі рейтингові показники у 

представників команд ЗОШ № 12, ЗОК № 14 та БМЛ № 15. Якісні знання на конкурсі показали учні ЗОШ № 12, ЗОК № 14, НВК № 4, МГГ № 2, 

БМЛ № 15.  

На Всеукраїнському рівні здобули перемогу (ІІІ місце) Рибак Марина, учениця 10 класу ЗОК № 14, (вчитель  Світлана Лазарчук) та 

Петельська Ірина, учениця 11 класу ЗОШ № 12 (вчитель Галина Одинецька). 

У І етапі ХХ Міжнародного Конкурсу ім. Петра Яцика взяли участь 1016 учнів 3-11 класів, у ІІ – 199. Переможцями стали 79 школярів. 

Переможцем в області стала учениця БМГГ № 2 Сутко Софія (вчитель Людмила Грабовська). Кращі знання у Конкурсі продемонстрували учні 

МГГ № 2, НВК № 4 та № 10, ЗОШ № 12. 

9 перемог у 10 інтелектуальних конкурсах здобули юні хіміки, географи, математики, біологи, економісти, правознавці, інформатики,фізики, 

учасники конкурсу «Мирний космос». 38 учнів представляли наше місто в обласних інтелектуальних конкурсах.  Активними учасниками цих 

конкурсів були учні  НВК № 4 та ЗОШ № 12: 

 

Конкурс № 1 № 2 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 10 № 11 № 12 № 14 № 15 № 17 

Юних хіміків    1    1       1 1 1      

Юних географів   1         1 1 1 1    

Юних математиків     2          1   1 1 

Юних економістів     1            2   2   

Юних біологів     1 1     1  1 1     

Юних інформатиків      1             2       

Юних фізиків           1 1   1   1 1 

Юних правознавців     5                     

Всього учнів 0 2 10 2 0 0 2 3 3 9 1 4 2 

 

24 учні, що на 9 менше минулого року, взяли участь у  І етапі МАН. Юні науковці представляли свої роботи у  19 секціях по 9 віділеннях.17 

учасників набрали 75 і більше балів.  

 

Відділення № 1 № 2 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 10 № 11 № 12 № 14 № 15 № 17 

Хімії та біології 2 1           1 

Екології та аграрних наук      1   1 1    

Літературознавство, 

фольклористика, 

мистецтвознавство 

1  2     2  1  1  

Мовознавство  2           1 



  

Історія  1          1  

Філософія  1           1 

Технічні науки 1             

Комп’ютерні науки 1             

Разом 5 5 2   1  2 1 2  3 3 

 

Проте, як завжди, учасники продемонстрували низькі результати виконання контрольних робіт з базових дисциплін, зокрема з математики. У 

ІІ (обласному) етапі взяли участь 16 кращих юних науковців, які вибороли 10 призових місць: 5 перших, 3 других та 2 третіх. 

 Активну участь учні МГГ № 2, НВК № 4 та № 10, ЗОШ № 7,  № 11 та № 18, СЗОШ № 8, ЗОК № 14, БМЛ № 15 брали участь у природознавчій 

грі «Геліантус», міжнародній грі із світової літератури «Sunflower» та українознавчій грі «Соняшник». Участь у цих заходах сприяє  формуванню в 

учнів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, виробляє  навички аналізу мовного 

та літературного матеріалу,    допомагає    в опрацюванні  методики роботи з тестами, розвиває почуття патріотизму та дослідницькі здібності учнів, 

активізує позакласну та позашкільну роботу. 

З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування протягом 2020-2021 

навчального року зосередити увагу на виконанні таких завдань: 

 узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; 

 координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; 

 формування та оприлюднення бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації, необхідних 

для професійного розвитку педагогічних працівників; 

 надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

 консультування педагогічних працівників з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; проведення супервізії; 

розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з 

використанням технологій дистанційного навчання; впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного 

підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. 

 

Виховний простір 

 

Основною метою організаторів виховного процесу в закладах освіти міста Бердичева протягом 2019-2020 навчального року було створення 

цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Виховний процес будувався за такими напрямами: 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське виховання); 

 ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання);  

 ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання);  

 ціннісне ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання);  

 ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та моральне виховання); 

 ціннісне ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання). 



  

Виховна робота носила системний та плановий характер. Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки протягом року 

забезпечував науково-методичний супровід організації виховного процесу у місті. З цією метою організовано роботу методичних груп з питань 

виховної роботи,  робота яких на всіх рівня передбачала надання реальної, дієвої допомоги педагогам-виховникам у підвищенні їхньої професійної 

майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, сприяли пошуку кращих технологій педагогічної праці, 

ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу: 

 опорна школа з питань організація виховної роботи на базі БМГГ № 2 (директор І.Ю. Толочко); 

 постійно діючий семінар заступників директорів з виховної роботи (керівник К.Т. Сальва, заступник директора з навчально-виховної 

роботи НВК № 10) з проблеми «Системно-діяльнісний підхід в освітньому просторі – важлива умова підвищення інноваційної культури вчителя»; 

 творча група заступників директорів з виховної роботи, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів (керівник С.О. Шитова, 

заступник директора з навчально-виховної роботи НВК № 4) з проблеми «Створення виховного простору – пріоритетне завдання сучасної освіти»; 

 міська методична комісія педагогів-організаторів (керівник Ж.В. Солом’яна, педагог-організатор СЗОШ № 17) з проблеми «Формування 

громадянської компетентності школярів через розвиток учнівського самоврядування»; 

 постійно діючий семінар керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників (керівник Л.Л. Хомяк, заступник директора з 

навчально-виховної роботи БМГГ № 2) з проблеми «Підвищення рівня професійної компетентності педагогів по створенню і розвитку класного 

колективу»;  

 секція практичних психологів закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти міста (керівник ЗЗСО – Поліщук О.П. , 

(ЗОК №14) та ЗДО – Лакізюк О.Ю. (ЗДО №15),) з проблеми «Впровадження  психологічних і соціально адаптивних технологій щодо профілактики і 

подолання негативних явищ в учнівському середовищі та сприяння повноцінному розвитку компетентностей особистості».  

 секція соціальних педагогів закладів освіти (керівник Ю.В. Вознюк, соціальний педагог НВК № 10) з проблеми впровадження соціально-

адаптивних технологій щодо профілактики і подолання негативних явищ в учнівському середовищі та сприяння повноцінному розвитку 

компетентнісної особистості. 

Відповідно до річного плану управління освіти і науки протягом року на високому рівні проведені семінари: 

1. Для заступників директорів з виховної роботи:  

 20 грудня 2020 року на базі ЗОК № 14 за темою  «Впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в систему виховної роботи 

сучасної школи» (ЗНВР Гринчук О.В.); 

2. Для керівників шкільних методичних об'єднань  класних керівників: 

 13 грудня 2019 року на базі ЗОШ №11   за темою «Проектні технології, як засіб формування ключових компетентностей особистості учня» 

(ЗНВР Кучерява  В.М); 

3. Для  педагогів-організаторів: 

 17 грудня  2019  року на базі БМГГ №2 за темою «Застосування інноваційних технологій у діяльності педагога-організатора. Інструменти 

коуча» (Педагог-організатор Артемчук В.А.); 

4. Для фахівців психологічної (практичних психологів та соціальних педагогів) служби проведено: 

 Семінар для шкільних  психологів міста «Соціально-психологічні аспекти розвитку дитини системи інклюзивної освіти», на базі СЗОШ 

№1, грудень 2019 р.(Психолог Горчакова А.М.) 

 Семінар для  соціальних педагогів  міста «Психологічні та правові аспекти профілактики булінгу в учнівському середовищі. Інформаційно-

просвітницька робота з батьками»,  на базі СЗОШ №8, жовтень 2019 р.(Добролюбова К.А.) 

 Семінар для дошкільних  психологів міста «Примхи дітей дошкільного віку: як реагувати на них батькам та  педагогам?», ЗДО №27, 



  

жовтень 2019 р. (Психолог Гусєва С.В.) 

 Семінар для дошкільних психологів  міста «Використання технології леп-буків у роботі фахівця соціально-психологічної служби з дітьми 

дошкільного віку»,  ЗДО №7, січень 2020 р.(Психолог Безпала О.Л. та соц.педагог Процюк Л.М. ) 

Основним завданням закладів освіти у виховній діяльності було так побудувати виховний процес, щоб сама її організація, приклади 

авторитетних наставників-учителів, шкільне освітнє середовище виховували дітей у дусі патріотизму, національної свідомості, єдності поколінь та 

спільності культурної спадщини; соціальної активності та працелюбності особистості,  яка готова взяти на себе відповідальність за свої дії, здатна 

до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей. І тому процес виховання у закладах освіти міста протягом року здійснювався 

за допомогою різноманітних інтерактивних форм виховної діяльності.  

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в у закладах освіти міста Бердичева є громадянське виховання молоді – формування 

свідомого громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, 

вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Де головною метою педагогів закладів 

було  підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, 

визначальними для нашого суспільства, формування громадянської позиції у кожного учня. Тут органічно поєднувались високі моральні чесноти, 

громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, перед 

Батьківщиною.  

Так як одним із головних завдань громадянського виховання є розвиток патріотизму, з яким органічно поєднується національна 

самосвідомість громадян, на уроках, інших заходах велика увага приділяється формуванню почуття громадянської гідності, національного 

світогляду молоді, вихованню любові до Батьківщини, поваги до її національних героїв та історичного минулого, культурних цінностей, звичаїв, 

обрядів та державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій, саме тому національно-патріотичне 

виховання займає провідне місце у позакласних заходах закладів освіти.  

Дана робота була організована  відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, шляхом реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання, затвердженого Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, плану дій щодо реалізації Стратегії, 

державних цільових програм з питань з національно-патріотичного виховання, обласних та  місцевих програм, проведення заходів, заклади освіти 

керуються законодавчо-нормативними  актами Верховної Ради України: Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді,  Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років,  Про увіковічення пам’яті Героїв 

України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України;  указами президента України: Про День Національної гвардії України, Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, Про відзначення 150-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського,  Про День Гідності і Свободи та ін..  

Підвищуючи  роль української мови як національної цінності, учні міста брали активну участь в Міжнародному  конкурсі  знавців української 

мови імені Петра Яцика, проводились шкільні  тижні української мови та літератури, мовні вікторини, турніри, літературно-музичні композиції, 

вечори,  конкурси юних філологів, «Свято рідної мови», «Шевченківські дні», «Андріївські вечорниці», які сприяли вихованню  культури  мовлення 

учнів, любові до української мови, рідного краю, поваги  до народної мудрості. Найкращі учні,  переможці конкурсів  відзначені грамотами 

управління освіти і науки. Двоє учнів ЗОШ №12 та ЗОК №14 вибороли ІІІ місце на Всеукраїнському рівні у  Міжнародному мовно-літературному  

конкурсі Т.Г.Шевченка.   

У закладах освіти міста сформована система роботи, яка охоплює навчальну, позаурочну та позашкільну діяльність педагогів, школярів, 

батьків. У НВК № 10 організовано роботу клубу «Відважний» з військово-патріотичного виховання учнівської молоді. в НВК № 4 працює гурток 

«Нащадки Козацької Слави». Важливу роль у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді відіграють шкільні музеї. На даний час в 



  

місті зареєстровано два музеї закладів загальної середньої освіти: в НВК №4 та БМЛ №15.  Заклади загальної середньої освіти № 6, №7, №17 

працюють над створенням музеїв історії школи і мають певні напрацювання. 

З метою виховання у дітей та молоді національно-патріотичних почуттів, поваги до історії свого народу, гордості за його героїчне минуле і 

сьогодення  у закладах загальної середньої освіти міста проведені інформаційно-просвітницькі та виховні заходи, присвячені вшануванню пам’яті 

героїв бою під Крутами: інформаційні хвилини, бесіди, уроки пам'яті, виховні години, усні журнали, виставки та конкурси стіннівок і малюнків 

тощо. 

Зокрема, учителі  історії підготували та провели тематичні уроки та  інформаційні хвилинки на уроках історії, присвячені  бою під Крутами за 

українську державність: «Пам’яті героїв Крут», «Герої  Крут - ніхто не забутий», «Герої  Крут, у пам’яті людській», «Патріотизм української 

молоді: історія і сьогодення», «Їх було 300, доля їх терниста», «Подвиг молодих героїв. Їм було 17», «Війна Радянської Росії проти УНР. Бій під 

Крутами» та ін.  

Різноманітною була тематика бесід та виховних годин, уроків патріотизму, годин спілкування проведених із врахуванням вікових 

особливостей школярів: «Подвиг Героїв Крут: погляд із сьогодення», «Героїв імена – у пам’яті народній», «Бій під Крутами. Історія брехні та 

зради», «Вони ішли у безвість білих куль…», «Перемога духу. Пам’яті героїв Крут», «Крути. Історичній пам’яті присвячується», «Коли стають до 

зброї діти, народ цей не перемогти», «Трагічність і символічність Крут». 

 Старшокласники підготували та провели для молодших школярів цикли інформхвилинок та бесід, презентацій, присвячених подвигу молодих 

героїв Крут та сучасних захисників незалежності України, а також взяли участь в учнівських конференціях, усних журналах та засіданнях круглих 

столів: «Мужність молодих героїв Крут – приклад для захисників України сьогодні», «Подвиг героїв бою під Крутами», «Пам’ятай їх подвиг», «Ви 

за свободу гинули без скарг»,  «Пам'ять про борців за незалежність України – вічна». В усіх закладах загальної середньої освіти міста Бердичева 

проведені урочисті лінійки, організовано перегляд документального фільму «Крути».   

У шкільних бібліотеках організовано тематичні виставки літератури, присвячені історії боротьби українського народу за незалежність та 

державотворення «Славні та трагічні сторінки історії Української держави», проведені літературні читання «На Аскольдовій могилі – України 

цвіт». 

Учні та педагоги  СЗОШ №8 підготували освітньо-виховний захід 102 річниці бою під Крутами в М-Формації, розповідь про студентську 

молодь, яка героїчно зупинила чотирьохтисячну армію більшовиків. 

Ряд виховних заходів проведено до відзначення Дня Соборності  України. Класні керівники провели  уроки пам'яті, години класного 

керівника, круглі столи:  «В єдності наша сила», «З відданістю Україні в серці», «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг», «Україна – єдина 

Соборна держава», «Соборна Україна: від ідеї до життя», «Великі творці Соборності»,  «Соборність. Шлях до незалежності», «Державність, 

соборність, стабільність», «Я-держава-суспільство». На уроках історії учні переглянули  документальні відеоматеріали про події, історичні факти 

проголошення Акта злуки, подій Української революції 1917-1921 років: «Акт злуки УНР та ЗУНР», «Соборність в душах єдність у серцях», «Свято 

злуки. Політика пам'яті». 

З 07 по 11  жовтня 2019  року у закладах освіти міста  проходили заходи з нагоди відзначення Дня захисника України, метою яких є 

виховання української молоді, формування патріотичної свідомості, шанобливого ставлення до захисників України усіх поколінь, розвиток 

мотивації, спрямованої на підготовку до захисту держави і служби у Збройних Силах України.   

Протягом тижня педагоги  провели виховні години, уроки пам'яті, години класного керівника, уроки історії «В єдності наша сила», «З 

відданістю Україні в серці», «Ми нащадки козацького роду», «Нині – вільна й незалежна Україна-ненька», «Українська армія – школа мужності», 

«Тепло долонь і серця – захисникам України». В закладах  діяла виставка плакатів, стінних газет «Україна у моєму серці», «День захисника 

України».   



  

Вихованці ЦПО ім..О.Разумкова взяли участь в заочному обласному фестивалі патріотичних дій «Патріот-Fest» та в очному ІІІ етапі 

фестивалю «Моя майбутня професія – військовий», який проходив  в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. В НВК №4 

пройшли міські змагання  «Нащадки козацької слави».  

Протягом тижня учні шкіл мали можливість переглянути художні і документальні відеоматеріали про подвиги захисників України, історичні 

факти становлення української армії: «Небесна сотня», «Гвардія», «Полон», «Далекий постріл», «Аеропорт». 

09 жовтня 2019 року в м. Житомирі учні ЗОШ №12 взяли участь у зональних змаганнях з Футзалу серед допризивної молоді на кубок  

Міністра оборони України.   

У приміщенні «М-Формації»  відбулася зустріч із родинами бердичівських героїв, які загинули в АТО та презентовано збірку «Бердичів 

пам'ять збереже». Педагоги шкіл, де навчались бердичівські герої, розповіли про своїх колишніх учнів.  

Хвилюючим моментом було вшанування та покладання квітів до меморіальних дошок загиблих учасників АТО в СЗОШ №1 (Сідлецького С, 

Діхтієвського В.), СЗОШ №8 (Реготуна О.П.), СЗОШ №17 (Вітківського В.), ЗОК №14 (Дульчика В.Г.), ЗОШЩ №7 (Абрамова Р., Панасюка Ю.В.), 

ЗОШ №6 (Пителя О), НВК №10 (Венгера О.), БМЛ №15 (Ковтун С.Л.), ЗОШ №12 (Старіков Є.А., Гадіулін С.Ф.), педагогічний коледж (Атішев 

Р.О.). 

За ініціативи міського голови В.К. Мазура зібрано у збірку і видано книгу «Бердичів пам'ять збереже». Освітяни міста та  учні  зібрали  нариси 

про героїв-бердичівлян, що загинули під час участі в АТО  і увіковічнили пам'ять загиблих бердичівлян під час захисту територіальної цілісності на 

сході України на сторінках книги.   

Ряд заходів з героїко-патріотичного виховання школярів та учнівської молоді проведено біля меморіальних дошок Героям, які брали участь в  

операції  Об’єднаних сил на Сході України і загинули під час виконання обов’язків військової служби і які встановлені на приміщеннях ЗОШ № 1, 

СЗОШ № 8, НВК № 10,  № 12, ЗОК № 14 та  СЗОШ № 17.  Учні ЗОШ № 6, № 7, № 12 та БМЛ № 15 такі заходи проводять біля меморіальних 

дошок, встановлені  на будинках, де проживали Герої, які були учнями їхніх закладів. 

Також в жовтні 2019 року педагоги міста та учні закладів освіти  відзначали  75-річницю  вигнання нацистів з України, вшановували  подвиг  

ветеранів  Другої світової  війни, зберігаючи пам'ять про полеглих героїв за визволення української землі. Педагоги та молодь міста взяли участь у 

загальноміському урочистому зібранні громадськості та покладанні квітів до меморіалу «Слава Героям», пам’ятника визволителям м. Бердичева. У 

бібліотеках закладів освіти організовано тематичні виставки художньої та історичної літератури «75 річниця визволення України», «Пам’ятаємо 

героїв, збережемо у серцях їх імена». Книги, альбоми, газетно-журнальні статті, представлені на експозиції, допомагали  більше дізнатися молоді  

про боротьбу українського  народу проти нацистів та вшановувати  пам’ять наших дідів та прадідів. У закладах освіти  міста були проведені 

тематичні лінійки, години спілкування, уроки мужності, уроки пам’яті, усні журнали, бесіди, презентації, переглянуто документальні фільми, лекції 

«Героїзм українського народу та ціна перемоги у Другій світовій війні», «Тих днів не змовкне слава»,  «Вони визволяли Україну», «Наша вулиця 

носить ім’я героя», «Наш край у роки Другої світової  війни», «Заради життя на землі», «Україна в полум’ї війни», «Навіки в пам’яті», «Тих днів у 

пам’яті не стерти і сьогодні», «На березі вічності», «Пам’ять… Ти завжди з нами»,  організовано екскурсії до музею історії міста з оглядом 

експозицій, що відображають події Другої світової  війни.  

У травні 2020 року з урахуванням вимог карантину проведено ряд дистанційних заходів з відзначення Дня пам'яті і примирення та Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: учнями 11 класів  створено віртуальний альбому на Google диску  «Пам’ятаємо!Перемагаємо! 

Залишаймося вдома!»; проведено онлайн  акції  Марафон Пам’яті «Назавжди у наших серцях…», 

https://www.facebook.com/groups/825245791298279/?ref=group_browse;  учні,  педагоги закладів представляли фото у фейсбук своїх дідів та  прадідів, 

вшановуючи їх подвиг словами подяки, читали вірші; створено групи у facebook «Назавжди у наших серцях…» 

https://www.facebook.com/groups/825245791298279/?ref=group_browse


  

https://www.facebook.com/groups/825245791298279/?ref=group_browse;  8-9 травня педагоги закладів освіти індивідуально покладали квіти та 

вшановували  пам'ять загиблих.   

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження і донесення до молоді об’єктивної інформації про доленосні події в 

Україні, а також віддання належної поваги патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та в листопаді 2013 року – лютому 2014 року 

стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, в 

закладах освіти міста щорічно відзначається  День Гідності та Свободи. Класні керівники закладів освіти провели виховні години, уроки історії, 

бесіди, круглі столи: «Революції, що змінили країну», «В єдності наша сила», «Україна – це територія Гідності і Свободи», «Європейський вибір 

України», «Причини початку революції в Україні», «Революція Гідності. Як все починалося», «Герої сьогодення», «Збережемо гідність і свободу 

українського народу» та ін.. 

Для учнів старшої школи вчителями історії проведені  круглі столи  «Герої нашого краю – патріоти України, єдиної суверенної держави». 

Шкільними бібліотекарями організовано тематичні виставки, читання віршів, бібліотечні уроки: «Герої не вмирають», «Подвиг, що непідвласний 

часу». Оформлені фотовиставки «Пам'яті героїв Майдану», «Україна у боротьбі за державність». Організовано зустрічі з учасниками Революції 

Гідності й АТО на Сході України, діяла виставка плакатів, стінних газет «Україна у моєму серці».  

В фойє закладів транслювалися відеоролики про революційні події лютого 2014 року: «Революція Гідності»,  «Майдан»,  «Зима, що нас 

змінила».  Учні закладів освіти  взяли участь у флешмобі: читали вірші, співали пісні, розстилали прапор України. Всі заходи були акцентовані на 

тезах про незмінність європейського шляху розвитку України,  на досягненнях  в утвердженні незалежності та європейської інтеграції України. 

20.02.20 року педагоги та молодь закладів освіти  міста взяли участь в зібранні громадськості з вшанування та увічнення пам'яті борців за 

демократичні цінності, права і свободи людини та інтереси держави. 

Ще один важливий напрямок громадянського виховання – це утвердження гуманістичної моралі. Важливими моральними цінностями, які 

визначають громадянську поведінку особистості, є доброта, увага, чуйність, милосердя, совість, чесність, правдивість, свобода, рівність, 

справедливість, повага і любов до своїх батьків, толерантність, гідність, працелюбність, відповідальність та інші. Ці якості прищіплються молоді 

педагогами впродовж року,  стимулюють  соціально цінну поведінку, застерігають  від правопорушень  та  визначають культуру особистості, Так в 

жовтні 2019 року відзначаючи Міжнародний день  громадян похилого  віку та День ветерана, вшановуючи  гідне  ставлення  громадян похилого 

віку, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями педагогами та учнями закладів освіти організовано 

і проведено ряд виховних  заходів, святкових  концертів, уроків доброти, годин  спілкування:  «Сивина на скронях – мудрість у очах», «Мудрі та 

багаті літами», «З добром у серці», «Поважаймо старість словом і ділом», «Моя прабабуся», «Толерантність та повага до людей» та ін.. Учні 

початкових класів виготовляли проекти «Дерево мого роду», розповідали та презентували фото про своїх рідніх. В ЗОШ №11 серед учнів 

початкових класів проведено конкурс вітальних листівок бабусям (дідусь) «Моя бабуся (дідусь) найкраща». В ЗОШ №12 організовано «Родинне 

коло»,  зустріч вчителів та учнів закладу з ветеранами педагогічної праці, вчителями, які працювали в закладі  щодо обміну досвідом.  Учні СЗОШ 

№8 організували у геріатричному пансіонаті літературно-музичні композиції «Поспішайте творити добро». 

Проведені заходи  в закладах освіти  до Дня партизанської слави: бесіди «Путивль – партизанський край», літературні години «Подвигу жити 

вічно», години пам’яті «Партизанськими стежками», «Україна - земля героїчного народу», історичні години «Колиска партизанської слави», «Тих 

днів не змовкне слава» та ін..  Організовані виставки перегляду літератури, присвячені підпільно-партизанському руху в період Другої світової 

війни. До братських могил, меморіалів покладено квіти від вдячних нащадків.  

В листопаді 2019 року було проведено ряд заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів (на виконання  резолюції  голови Житомирської 

обласної державної адміністрації  від 19.11.2019 року № 10505/07/1-19).  23 листопада учні, педагоги закладів освіти долучилися до 

https://www.facebook.com/groups/825245791298279/?ref=group_browse


  

загальноукраїнської акції «Засвіти  свічку».  25 листопада 2019 року  проведені  загальношкільні  лінійки – «Пам’ятаймо про минуле». Учнями 

зачитано уривки зі спогадів очевидців, про те як  відбувалася колективізація, вивезення зерна і їжі за кордон.  

Вчителі історії, класні керівники провели уроки-пам'яті, години спілкування, виховні години:   «Закон п’яти колосків»,  «Скорбота в серці 

навіки», «Голодомор – помста за свободу, помста за революцію», «Це остання хлібина, остання…», «Голодний вік на багатих землях», «Вони 

зберігали власну ідентичність», «Голодомор: цифри і факти».  

Старшокласники разом із вчителями історії провели круглі столи: «Злочин Геноциду – Голодомору 1932-1933рр. в Україні», «Голодомор та 

його наслідки для українського суспільства»,  створено презентації «Пам'ять в ім'я майбутнього». 

Педагоги та молодь закладів освіти міста, біля пам’ятника-стели,  що на розі вулиць Козацької та Чуднівської, вшанували пам'ять безвинно 

загиблих, закатованих голодною смертю людей в ті страшні 1921-22рр., 1932-33рр., 1946-47рр.. 

У шкільних бібліотеках були організовані  тематичні книжкові виставки на тему «Голодомор – геноцид української нації», «Гірка правда 

історії мого народу»,  що висвітлювали події, пов’язані з голодомором 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947рр. 

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як 

всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). В травні 2020 року в закладах загальної середньої освіти міста 

Бердичева планувалося проведення даної гри на базі еколого-натуралістичного відділення центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова  та НВК №10    

І етапу. Однак враховуючи санітарно-епідемічну ситуацію в країні, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, листа КЗПО «Обласний центр 

туризму, краєзнавства учнівської молоді» Житомирської області від 20.05.20 № 51 «Про проведення Всеукраїнського онлайн-конкурсу «Відун»  

заклади освіти міста НВК №4, ЗОШ № 7, ЗОШ №8, БМГГ №2 взяли участь в даному онлайн-конкурсі. Рій НВК №4 «Бердич» вибороли ІІІ місце в 

області (Підсумковий протокол від 23 травня 2020 року). 

В грудні 2019 року з нагоди святкування Дня Збройних Сил України на базі НВК №10 відбулися заходи 1-го етапу програми військово-

патріотичного виховання молоді “Ми - громадяни України”, які проводила Громадська спілка “Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій 

та волонтерів АТО”. 

Упродовж  двох днів 173 учні 9-11 класів дев’яти закладів загальної середньої освіти міста опановували військову справу на практичних 

заняттях з тактичної та вогневої підготовки, військової топографії і тактичної медицини. Військово-патріотичний вишкіл було організовано на 

високому професійному рівні та проведено військовими інструкторами Збройних Сил України, ветеранами АТО (ООС) та волонтерами зі всієї 

України. По закінченні занять учасники отримали свідоцтво про успішне проходження вишколу. 

Така нетрадиційна форма національно-патріотичного виховання учнівської молоді зацікавлює молодь, сприяє підняттю мотивації до вивчення 

військової справи. 

Однією з важливих умов залучення учнів міста до громадської діяльності є організація та підтримка діяльності органів учнівського 

самоврядування  і які є невід’ємним компонентом виховної системи кожного закладу освіти,  адже їх належне функціонування забезпечує 

динаміку демократичних відносин в шкільному середовищі, сприяє особистісному розвитку, самовизначенню, соціальній адаптації та 

самореалізації особистості в демократичному суспільстві. 

Головними  завданнями органів  учнівського самоврядування в закладах освіти є організація різнопланової діяльності усіх підструктурних 

підрозділів, створення оптимальних умов для розвитку кожного школяра, кінцевим результатом якого є сформована  активна позиція щодо 

реалізації ідеалів і цінностей України; демократична громадянська культура; уміння критично мислити; здатність до самоосвіти й саморозвитку; 

уміння використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми та опрацьовувати різноманітну інформацію, уміння грамотно 

сприймати та аналізувати проблеми суспільства; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською 



  

відповідальністю; прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї країни, бути конкурентоспроможним на ринку праці, впевнено приймати 

сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці.  

Перелік питань, які обговорюються і розв’язуються учнівською радою, відповідає вимогам сучасного життя і інтересам учнів: формування 

творчих учнівських об’єднань за інтересами; організація трудової діяльності в мікрорайоні, надання шефської допомоги престарілим, ветеранам, 

дітям війни, особам з інвалідністю, учасникам АТО; шефство над історичними і архітектурними пам’ятниками, що знаходяться на закріпленій 

території; благоустрій вулиць, парків, скверів; організація допомоги птахам і диким тваринам у зимовий період; залучення учнів до діяльності щодо 

реалізації соціально значущих проектів; залучення дітей до читання художньої літератури; організація змагань і конкурсів (в т.ч. інтелектуальних, 

спортивних, розважальних); організація консультативних груп з окремих предметів; створення пошукових груп, об’єднань, загонів; зв’язок із 

випускниками школи, участь у підготовці ювілейних зустрічей; обладнання ігрових майданчиків за місцем проживання, організація дозвілля та 

активного відпочинку шкільної молоді тощо.  

В школах учнівською радою чітко визначені обов’язки кожного члена й учасника самоврядування, продумані форми заохочення за активну 

участь у громадських справах, зміцнюються й розвиваються колективні традиції, організовано навчання органів самоврядування, створені умови 

для залучення якомога більшої кількості школярів з метою навчання управління. З цією метою управлінням освіти і науки міста Бердичева  

продовжено координацію роботи органів учнівського самоврядування та  діяльності  «Школи лідерів». Так 30.10.2019 року було проведено 

засідання лідерів учнівських колективів «Лідер і лідерство». Цінність діяльності «Школи лідера» у формуванні простору школи полягає у вихованні 

в учнів почуття обов’язку, відповідальності, поваги до законів держави, суспільної ініціативи, підприємливості, протидії насильству й 

несправедливості; формуванні лідерських якостей активного громадянина; розвитку самостійності при прийнятті рішень і їх реалізації в інтересах 

об’єднання; досягненні особистісних і суспільно значущих цілей. 

Учнівське самоврядування розвивається в  кожному закладі освіти, мають свою назву, організаційно-змістову модель діяльності та символіку. 

Регламентується їх діяльність відповідними положеннями, статутами. Найбільш активними в 2019-2020 навчальному році були  

 Осередок «Лідер», СЗОШ №8.  Їх проект "Healthy  Schools: заради здорових і радісних школярів"! (здорове харчування, рухливий спосіб 

життя, безпечне освітнє середовище), керівник Козачук Н.О., було задіяно 100 учасників. 

 Учнівська організація «Єдність», НВК №10, які  брали участь: Міжнародний  освітній проект  «Школа сприяння сталому розвитку», де 

задіяно 1500 учнів закладу протягом 2016-2019р.;  Всеукраїнський проєкт «Я дослідник», задіяно 95 учнів, проект триває; Проєкт «Healthy 

Schools» Автор Центр "Розвиток КСВ" та Mondelēz International Foundation, задіяно 1200  учнів закладу,  проект триває. 

 Осередок «Planet  Sarvers» («Захисники планети»). Брали участь в Всеукраїнському проекті Zero Waste School Klitchko Foundation за 

підтримки Coca-Cola Beverage (школа без сміття) протягом  2017-2020 р.р.., задіяли не лише всіх учнів свого закладу 944 учні, але й 13 закладів 

освіти міста. Вибороли І місце на Всеукраїнському рівні в даній проектній діяльності. 

 Осередок «Співдружність», БМГГ  №2, керівник Артемчук В.А.,  організували:  Проєкт  «Медіаграмотність»,  Проєкт  «Події, що 

пережили час», які діяли протягом 2019-2020 н.р. 

 Учнівський парламент НВК №4, керівник Шитова С.О., організували:  Проєкт - Екологічний світогляд «Вчимося сортувати сміття», 

Проєкт «Рух – це життя» (формування свідомого ставлення до здорового способу життя), довготривалі проекти. 

  Учком (учнівський комітет) ЗОШ І-ІІІ ступенів №12, заступник директора з НВР Порхун О.М., соціальний педагог Андрушенко В.Е.,  

організували:  Проєкт  «Учень року» за номінаціями: «Спортсмен року», «Відкриття року», «Творча особистість», ГРАН-ПРІ «Учень року»;  

Проєкт «Шкільна служба медіації», мета  проєкту: співпраця  школярів, практичного  психолога, соціальних педагогів  та педагогів закладу  до 

активної участі у формуванні безпечного середовища в школі  шляхом розвитку в них навичок вирішення конфліктів методом співробітництва. 

Покращення  загальної  атмосфери  в  стосунках  школярів,  профілактика  виникнення  конфліктів  та  правопорушень  серед  учнів  школи; Проєкт 



  

«Відкривай Україну» - освітній проєкт для учнів 7-11 класів з усієї України., мета проєкту - створити середовище для розвитку підлітків міст 

України, у якому вони набудуть необхідних вмінь та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом - у місті. 

Участь школярів в роботі органів самоврядування сприяє формуванню чіткої і усвідомленої громадянської позиції, ціннісного ставлення до 

себе та інших; дозволяє підвищити соціальну компетентність, розвивати соціальні навички поведінки, спрямовані на самостійне прийняття рішень у 

різних  ситуаціях.  

В закладах освіти міста активно ведеться робота по підвищенню  рівня поінформованості широких верств населення про європейські 

цінності та стандарти з метою стимулювання поведінкових змін та соціальних трансформацій в українському суспільстві. Так у січні 2020 року 

учасники освітнього процесу НВК №10  долучилися до проєкту «Демократична школа», який реалізовує Європейський центр ім. Вергеланда у 

співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи з метою підтримки реформ середньої освіти в Україні. У лютому місяці  2020 

року ініціативна група НВК №10 взяла участь у вступному тренінгу разом з представниками інших шкіл з різних областей України. Програма 

сприяє зміні української школи, яка буде  виховувати активних громадян, які поважають права людини. В умовах дистанційного навчання 

Демократична школа продовжила свою роботу. Тренери програми провели три онлайн-зустрічі на платформі ZOOM, спрямовані на поглиблення 

розуміння демократії у школі. Представники  батьків, учнівського активу, адміністрація, педагоги НВК №10 зробили  самооцінювання за 

допомогою спеціально розробленого «Інструменту демократичного розвитку школи»,обрали напрямки, у яких  продовжать працювати у 2020-2021 

н. р. 

В БМЛ №15 відбулося засідання Євроклубу «Бердичі» із волонтером Корпусу Миру США - Девід Свердлова «Зустріч крізь океан». 

В усіх закладах загальної середньої освіти міста в планах роботи класних керівників, соціальних педагогів, психологів  проведено  

профорієнтаційні  заходи  в 5-11-х класах, з метою орієнтації на вибір професій, актуальних на ринку праці.  Проводиться система годин 

спілкування з формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і потребами 

суспільства  - «Калейдоскоп професій», «Обери майбутнє», «Моя кар’єра починається сьогодні», вікторина «Професія: що, де,  коли?», для учнів 

середньої ланки організовано конкурс малюнка «Професії  сьогодення», для початкових класів – склади пазли, перегляд презентацій про професії та 

ін..   Практичні психологи проводять профдіагностику з метою виявлення інтересів та схильностей молоді, здійснюють моніторинг  

готовності  школярів  до  профільного  й  професійного   самовизначення   шляхом   анкетування   учнів   та   їхніх батьків,  допомагають складати 

професіограми, надають профконсультації, знайомлять з вимогами професій.  Практичним психологом ЗОШ №1 А.Горчаковою було розроблено  

психокорекційний комплекс «Професійне самовизначення учнів 9-х класів», затверджений міською експертною комісією протокол №2, від 

23.011.2020 року. 

Ще одним важливим напрямком виховної роботи у місті є превентивне виховання та виховання в учнів ціннісного ставлення до себе. 

Правова освіта учнівської молоді здійснюється в ході вивчення обов’язкових шкільних предметів: основ здоров’я та правознавства, історії, а також 

позакласних заходів. З метою підвищення рівня правової освіти учнівської молоді, формування необхідної системи правових знань, виховання 

соціально - правової активності підростаючого покоління традиційно  в  жовтні щорічно  проходить Місячник правових знань, в грудні – тиждень 

права. В ході місячника та тижня права проводяться години спілкування, семінари, конференції, рольові ігри, дебати, тренінги на правову тематику, 

де  учні поглиблюють свої знання про положення Конституції України, знайомляться з Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини, 

Конвенцією ООН про права дитини, іншими документами.  В рамках місячника  та тижня правових знань  в закладі пройшли наступні заходи:   

Всеукраїнський урок права у 9-х класах «Права людини»,  виховні години у класах  «Казкова правознавча подорож» (1-4 кл.), Конвенція ООН про 

права дитини», «Знай свої права, дитино» (5-7 кл. ), «Вчимося жити у правовій державі», «Конституція України – основний закон нашої держави», 

«Законність – норма нашого життя», «Ми будуємо правову державу» (8-11), години спілкування «Закон про тебе і для тебе» (грудень), брейн-ринг 



  

«Я маю право»,  конкурс дитячих малюнків «Я – громадянин України», «Права дитини в малюнках», написання творів «Права очима дітей». У 

шкільних бібліотеках була організована виставка «Правова література». 

В червні 2020 року, використовуючи засоби технологій дистанційного навчання, педагоги підготували  презентацію  «Конституція України» 

для учнів  старших класів. Молодь взяла участь у забігу напівмарафону  «Я – Українець», який і був приурочений Дню Конституції та Дню молоді. 

На будівлях закладів  освіти було вивішено Державний прапор України. 

Все це сприяє  формуванню у дітей та учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших, виробленню навичок 

відповідальної поведінки підростаючого покоління до негативних впливів соціального середовища та донесення до молоді,  що насилля  є 

порушенням прав людини. 

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється, в першу чергу,  чітким плануванням. В річних  планах  роботи 

закладів освіти в розділах  «Правове виховання та превентивна  робота з учнями», «Охорона дитинства та соціальний захист» чітко 

прослідковується система правоосвітньої та  профілактичної роботи з учнями.  

У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить соціально-психологічній службі, яка забезпечує психічне здоров’я 

учнів, сприяє гармонізації взаємовідносин в класних колективах, вирішенню проблем психологічного забезпечення освітнього процесу школи, 

попередженню конфліктів, правопорушень. Соціальний педагог та психолог проводять за потребою діагностичну,  консультативну роботу, бесіди з 

учителями, батьками. Аналізуючи отримані результати,  надають допомогу класоводам і класним керівникам з виявлення причин у неправомірній  

поведінці учнів та її корегуванні.  Відповідно до результатів діагностики складають план  корекційної роботи, проводять індивідуальні 

консультацій з підлітками.   

Керівниками закладів загальної середньої освіти проводилась системна робота щодо залучення дітей,  схильних до правопорушень, до занять 

у гуртках, секціях, клубах за інтересами як у школах, так і в позашкільних закладах. 

Складовими  роботи з правового виховання у навчальних закладах стала також: 

 організація роботи ради профілактики правопорушень (комітетів дисципліни та правопорядку та ін.).,  основним завданням яких було 

швидке реагування на кожний випадок протиправних дій учнів; 

 робота з підвищення правової культури батьків, засідання батьківських рад та комітетів,  на яких  розглядалися питання неправомірної 

поведінки учнів;  

 інформаційна  робота з педагогічними кадрами: проведення лекцій та семінарів, зустрічей з працівниками  поліції. 

 участь  у  профілактичних рейдах, що проводяться ювенальною превенцією  зі службою у справах дітей та управлінням соціальних 

служб для сім’ї та молоді  

 організація у бібліотеках закладів  освіти тематичних виставок «Дітям про закон», створення тематичних каталогів  з правознавчої 

тематики. 

Усіма закладами налагоджено чіткий облік сімей пільгових категорій, складені психологічні карти на кожну дитини,  визначається емоційно-

психологічний стан дитини і родини, у якій  вона мешкає,  складені плани індивідуальної роботи, ведеться  робота по  залученню дітей до участі у 

гуртках, надаються  необхідні рекомендації підліткам, батькам, вчителям, класним керівникам. Психологами шкіл проводяться тренінги з розвитку 

соціально-емоційної компетенції  усіх учасників освітнього процесу. З батьками проводились індивідуальні бесіди щодо відповідального 

батьківства та забезпечення прав та інтересів дітей, належного виконання батьками їх обов’язків.  

Соціальний паспорт ЗЗСО пільгових категорій у 2019-2020 навчальному році: 

 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 69 

 дітей з інвалідністю – 196 



  

 дітей з  багатодітних сімей – 1129 

 дітей з малозабезпечених сімей – 100 

 дітей, які мають статус постраждалих внаслідок  аварії на ЧАЕС  - 169 

 дітей, батьки яких загинули в АТО – 11 

 дітей з сімей учасників АТО – 830 

 дітей з внутрішньо-переміщених осіб (з Луганської та Донецької областей Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) – 35 

 дітей з неповних сімей – 1056 

 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах – 48 

 талановитих та обдарованих дітей – 1985 

 дітей, які проживають у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - 10 

Закладами  освіти налагоджено ефективний механізм взаємодії з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  з і службою у 

справах дітей, управлінням у справах молоді та спорту, відділом поліції, міською лікарнею, проводиться системна робота з питань раннього 

виявлення осіб, що потрапили у складні життєві обставини.  В квітні 2020 року під час пандемії COVID-19 таким сім'ям надавалась допомога у 

вигляді продуктових наборів.  

Всі заклади освіти відкриті для навчання дітей, незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших 

особливостей  та  готові  забезпечити безбар’єрне фізичне середовище, адаптацію  навчальних  програм  та планів, методів  і  форм  навчання, тим 

самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись, у тому числі і дітям з особливими освітніми потребами,  залучаючи  батьків до співпраці. 

В кожному закладі освіти є практичні психологи, логопеди, соціальні педагоги,  які надають допомогу дітям  відповідно до різних освітніх потреб; 

створюють  позитивну атмосферу в шкільному середовищі. 

У закладах систематично проводиться профілактична робота з попередження усіх видів насилля, інтернет-залежності, ведеться психолого-

педагогічний супровід  дітей, що потрапили в складні життєві обставини.  

Саме тому щоб попередити ці явища в закладах освіти запроваджується комплексний підхід у сфері запобігання жорстокого поводження з 

дитиною та протидії проявам булінгу (цькуванню), розроблені та затверджені плани заходів з метою попередження всіх форм насильства. Класні 

керівники, соціальні педагоги, психологи  проводять тематичні виховні години, бесіди, круглі  столи, консультації, тренінги з формування 

толерантних взаємовідносин між учнями, тренінги  асертивної поведінки, ін.. «Мій улюблений світ - без насильства»,  «Зупинимо булінг разом!»,  

«Безпечне середовище – запорука щасливого дитинства»,  «Булінг – долаємо разом».  Методом створення соціального колажу  був проведений 

тренінг «Що призводить до булінгу?»,  «Відповідальність за скоєння насильства»; «Безпечний інтернет» ін.. 

Молодші школярі через творчість, арт-терапію теж долучаються до акції «Щасливі діти» , беруть участь в проектах «Наші долоньки проти 

насильства». 

Педагоги, психологи, соціальні педагоги зареєструвались та пройшли курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти». Мета якого – навчити освітян розпізнавати ситуації булінгу (цькування) та вчасно і правильно реагувати на його прояви в освітньому 

середовищі. 

Протягом листопада-грудня 2019 року всі заклади освіти долучилися до  проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»,  

привертаючи увагу громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та 

жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.  



  

Проведено методичну нараду з практичними психологами та соціальними педагогами щодо виконання правових  документів: лист 

Міністерства юстиції України  від 12.09.2019 року № 5.3/17/2019/17179 та план проведення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проєкту «Я маю право!»,  лист МОН  від 11.02.20 № 1/9-80 «Про затвердження наказу МОН України 

від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

Педагогічними колективами, психологами, соціальними педагогами були організовані інформаційно-просвітницькі заходи  з питань правової 

освіти учнівської молоді та попередження насильства. Проведені  бесіди, години класних керівників, години психолога, круглі столи: «Україна – 

країна свободи» з переглядом соціальної реклами «Не дай себе обманути», психологічні тренінги: «Торгівля людьми – глобальна проблема 

сучасності» (учні 9-х класів)», «Запобігання торгівлі людьми» (8-9 кл.), правова година «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» (10-11 ті 

класи), «Відповідальність при скоєнні насильства», «Торгівля людьми – третє тисячоліття – рабство існує», «Скривджені діти або що таке 

зловживання щодо дітей»,  «Що таке торгівля людьми», «Будь обережним з незнайомими людьми», «Людина не товар», «Торгівля людьми: міфи чи 

реальність» (1-7 кл.). Проведені  відеолекторії для учнів старшої ланки: «Станція призначення життя», «Життя на продаж»,  «Небезпечна гра  - не 

стань живим товаром», «Відповідальність при скоєнні насильства».  

Бібліотекарі шкіл організували виставки  малюнків «Щасливе дитинство». Вчителі філології залучили учнів старших класів до написання 

творів «Я-людина. Я – не товар». Створені інформаційні вісники з даної проблематики та виготовлені буклети «Ні – торгівлі людьми» (ЗОШ №11, 

5, ГГ №2).  

В ЗЗСО №12  психологом проведено тренінг з елементами методики кола  «Розвиток умінь безконфліктного спілкування. Роль педагога в 

процесі миробудування». Проведено засідання  класних керівників: «Вирішення конфліктів мирним шляхом» було присвячене таким проблемам, як 

формування моральних якостей, взаємовідносинам у родині, шкільних колективах і стимулювало до інтенсивної творчої співпраці, вміння бачити 

соціальний світ не лише крізь призму теоретичних положень, але й в контексті реальності. 

Проведені  відеолекторії  «Станція призначення життя», «Насильство над неповнолітніми та як уберегтися від нього», «Життя на продаж». 

Активно долучилися до акції і органи учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи, оновлені  куточки 

соціальної реклами з питань запобігання насильства в сім’ї та в учнівському середовищі.   

У закладах освіти  міста проведені  батьківські збори з питань протидії торгівлі дітьми  на  контактування дітей зі сторонніми особами та 

характерними змінами у поведінці дітей, батьківський всеобуч на тему: «Насильство над дитиною: покарання та заохочення». 

Методист ІМЦ Повійчук О.А. та психолог колегіуму №14 Поліщук О.П.  взяли участь у Всеукраїнському моніторинговому дослідженні стану 

виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми (онлайн-анкетування). 

На сайтах закладів освіти  міста Бердичева оформлені тематичні сторінки «Соціальна реклама з протидії торгівлі людьми». 

Важливим напрямом роботи закладів загальної середньої та закладів  позашкільної освіти  міста є екологічне виховання дітей та учнівської 

молоді. Від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан 

природного середовища. Свідоме й бережливе ставлення до природи маємо формувати з дитинства у сім'ї та школі, за умови активного формування 

екологічної культури та накопичення систематичних знань у цій галузі. Екологічне навчання і виховання – це психолого-педагогічний процес, 

спрямований на формування у людини знань наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації 

та активної життєвої позиції в галузі охорони, збереження і примноження природних ресурсів. Тому в  закладах освіти запроваджена система 

екологічного виховання, яка включає навчальні заняття та позакласну роботу з валеологічного, еколого-натуралістичного, екологічного напрямків. 

З метою розвитку екологічної свідомості та культури учнівської молоді, залучення їх до активної природоохоронної діяльності, забезпечення 

поліпшення довкілля, виховання в учнів  шанобливого ставлення до природи в закладах освіти учні  постійно беруть активну участь у 

різноманітних екологічних Всеукраїнських конкурсах: «Ми – діти Землі», «Гуманне ставлення до тварин», «Зоологічна галерея», Всеукраїнській 



  

акції  «Годівничка»,  конкурсах-виставках, експедиціях та акціях: «Барв осінніх кольори», «Краща ялинка незрубана», «Парад шкільних квітів», 

«Природа та фантазія», «За життя - без сміття» (СЗОШ №8 Прибирання берега річки Гнилоп'ять), «Зелена естафета», «Шкільне подвір’я», «Чиста 

Україна», «Допоможемо птахам взимку», акціях по  збору вторинної сировини.  

Уже традиційними в школах стали екологічні свята «Осінній вернісаж», «Барви осені», фото виставки «Наші улюбленці», «Друге життя 

побутових відходів» тощо.  

Систематично проходять  виховні години, круглі столи екологічного спрямування, учні шкіл беруть участь в конкурсах малюнків, стінгазет та 

соціальної реклами, на дану тематику,  пишуть проєкти: «Вплив забрудненої води на здоров’я людини», «Натуральний папір, шляхи його 

утилізації», «Створення безвідходних матеріалів на основі природної сировини», «Мешканці водойм»(НВК №4), «Зробимо світ кращим» (БМЛ 

№15), створюють презентації, організовують відеолекторії:  «Екологічні проблеми Бердичева»(ЗОШ №5), «Збереження перелітних птахів від 

шкідливого впливу пластикових відходів»(ЗОШ №7). 

З метою підтримки і розвитку творчого потенціалу учнівської молоді, виховання в них екологічної культури та дбайливого ставлення до 

природи, учні закладів освіти №7, 8, 11,  вихованці  ЦПО ім. Разумкова взяли участь в обласному фестивалі екологічного кіно  «Кіно-EKO-FESТ» 

(20 грудня 2019 року) 

В жовтні 2019 р. до Міжнародного  дня захисту тварин  у всіх закладах освіти міста   пройшли «уроки доброти»,  бібліотечні уроки   «Ми 

відповідальні за тих, кого приручили», бесіди  «Мій менший друг», конкурс малюнків «Цей загадковий світ тварин», виставка-конкурс «Мій 

домашній улюбленець».  

Учні ЗОК №14 та вихованці ЦПО ім.Разумкова  на чолі з педагогом О.А. Рощенюк,  протягом навчального року брали участь  у тренінгових 

заняттях з питань змін клімату у рамках реалізації проєкту «Школа агентів кліматичних змін». 

Вихованці ЦПО ім. О.Разумкова взяли участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи» у 

м. Києві ( з 05 по 07 листопада  2019р.)    

    Учні ЗОШ №11 та   вихованців  ЦПО ім. О. Разумкова  взяли участь в обласному конкурсі з акваріумістики та  мистецтва аквадизайну 

«AQUASCAPE» в м. Житомирі (21 листопада  2019 року) 

Протягом листопада-грудня 2019 року був проведений міський  етап  традиційної щорічної Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки 

«Новорічна композиція» в 7 номінаціях: стилізована ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічний вінок, сюжетна композиція, 

флористична новорічна, картина чи колаж, новорічний подарунок. У міському етапі конкурсу взяли участь наступні заклади загальної середньої 

освіти: СЗОШ №1, БМГГ №2, НВК №4, ЗОШ №6, ЗОШ №7, СЗОШ №8, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №12,  БМЛ №15, СЗОШ №17, ЗОШ №18.  

Всього представлено 61 роботу у 7 номінаціях. Роботи переможців міського етапу (I місця) направлено до комунального закладу «Обласний 

еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради  для участі в обласному етапі  Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки 

«Новорічна композиція». 

Проведені міські етапи Всеукраїнських конкурсів «Гуманне ставлення до тварин», «Зоологічна галерея». Роботи переможців міського етапу 

направлено  до комунального закладу  позашкільної освіти  «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради для участі в 

обласних етапах.   

Учні ЗОШ №7 та ЗОШ №11 вихованців  ЦПО ім. О. Разумкова  взяли участь в урочистому нагородженні переможців конкурсу  «Природи 

ніжний пагінець» в ІІІ номінації   «Найкращий прозовий твір» в м. Києві ( 11 грудня 2019 року). 

Учнівський та педагогічний колективи НВК №10 активно включився у Всеукраїнський рух «За сталий розвиток» та є учасником 

Міжнародного проекту GIZ (енергоефективність у громадах), метою якого є формування в учнів, вчителів, і батьків позитивної мотивації до сталого 



  

екологічного дружнього стилю повсякденного життя, GLOBE, «Я-дослідник». Вчаться зменшувати нераціональне енерго та водопостачання; 

збирають макулатуру, відпрацьовані батарейки, а  чайні пакетики  використовують  як компост для кімнатних рослин. 

Педагогічний та учнівський колектив БМЛ №15 співпрацюють з  Бердичівським лісовим господарством, неодноразово брали участь у 

Всеукраїнському проєкті «Майбутнє лісу у твоїх руках» та висаджували  дерева на території лісництва.  

Вчителі іноземних мов  разом із директором БМЛ №15 В.Г.Івасюк  та ліцеїстами-євроклубівцями  протягом 2018-2020 років брали  участь в 

екологічній ініціативі «Zero Waste School» (школа без сміття) від благодійної організації Klitschko Foundation за  підтримки фундації «Coca-Cola» 

Beverages Україна та здобули перемогу серед 1098 шкіл, увійшовши до сотні обраних в минулому році та вже в  2020  році вибороли І місце на 

Всеукраїнському рівні. Протягом навчального року весь колектив Бердичівського міського ліцею №15: учні, педагоги, батьки здобувачів освіти, 

активно вели природоохорону діяльність  (прибирання берегів річки Гнилоп’ять), заходи з екологічного просвітництва: конкурс міських шкільних 

агітбригад, конкурс на кращий ековиріб (сумки), збір макулатури та пластику тощо.  

У закладах освіти міста реалізується напрямок формування здорового способу життя, метою якого є забезпечення охорони та зміцнення 

здоров’я дітей та молоді, самовдосконалення тіла і духу. 

З метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, формування в учнів 

відповідального ставлення до власного здоров’я та усвідомлення його ціннісної значущості в закладах освіти міста були проведені різноманітні 

спортивні змагання та виховні заходи.  

Протягом року учні закладів загальної середньої освіти міста брали активну участь в Спортивних іграх школярів Житомирщини.  

Організовано та проведено в залік Спортивних ігор школярів  міські спортивні змагання з: баскетболу (юнаки та дівчата), волейболу (юнаки та 

дівчата), легкої атлетики, плавання, теніс настільний, футболу (юнаки), міні-футболу серед дівчат, футзалу, «Козацький гарт», олімпійське 

лелеченя, шахи.  Рейтингові місця участі ЗЗСО в змаганнях та кількості отриманих балів розподілились наступним чином: І місце – ЗОШ №12 (202 

бали), ІІ місце – СЗОШ  №1 (179 балів), ІІІ місце ЗОШ №12 (176 балів). 

Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів, пізнавального ставлення до олімпійського спорту, почуття 

самоствердження, здорового суперництва, почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів педагоги закладів загальної середньої 

освіти міста проводять ряд змагань з футболу, спортивні  конкурси, естафети, ігри, змагання з армрестлінгу,  цікаві бесіди, виховні години, зустрічі 

зі спортсменами, урочисті лінійки:  “Спорт – запорука здоров’я!», «Олімпійські ігри: сходинки історії», «Олімпійськими стежинами до здоров’я», 

«Символи і талісмани олімпіад», «Українські олімпійці»,  «Хто такі параолімпійці?» та ін.. Також вихованню любові до спорту  сприяє проведення 

традиційних  місячників, декад з пропагування здорового способу життя, спортивних свят, екскурсій, естафет: «Веселі старти», «Козацькі забави»,  

проведення міських змагань Спортивних ігор школярів, відзначення Дня здоров’я,  Дня фізкультурника.  

У вересні 2019 року з нагоди Дня фізичної культури і спорту, Всеукраїнського олімпійського уроку та Олімпійського тижня у закладах освіти 

міста були проведені спортивно-розважальні квести для учнів 4 класів, де учні показали свою влучність, витривалість та спритність на смузі 

перешкод, перетягуванні канату, розв'язували кросворди. Організовано товариські зустрічі з волейболу між учнями 9-11 класів.   

Педагоги НВК №10 у співпраці з міським центром «Спорт для всіх» та Бердичівським управлінням молоді і спорту, ДЮСШ організували на 

Центральному стадіоні Бердичева спортивне свято «Мама, тато, я – олімпійська сім’я!», на яке були запрошені родина спортсменів Олішевських. У 

спортивній естафеті взяти участь 12 сімейних пар та їх діти, учні НВК №10, змагались на швидкість, спритність, витривалість у 5 етапах спортивної 

естафети.  

З метою популяризації здорового способу життя, заняття спортом, розвиток олімпійського руху учителем фізичної культури  НВК №4 

Кузіком Ю.М. разом із адміністрацією закладу освіти було організовано на центральному стадіоні Бердичева олімпійські змагання: веселі старти, 

міні-футбол і змагання з легкої  атлетики.   



  

21 вересня 2019 року  в м. Коростишеві  команда учнів міста (СЗОШ №1, НВК №10, БМЛ №15)  взяли участь у змаганнях з легкоатлетичної 

естафети та міні-футболу серед дівчат у залік Спортивних ігор школярів Житомирщини 2019-2020 н.р. 

З 30 вересня по 03 жовтня 2019 року були проведені  міські змагання з футзалу серед допризовної молоді на Кубок Міністра оборони України, 

переможцями яких стали учні ЗОШ №12 та 09 жовтня 2019 року команда-переможниця взяла  участь в м. Житомирі у зональному етапі змагань з 

футзалу,  і вибороли ІІ місце, вчитель Шаповал В.В. 

16 жовтня 2019 року на базі НВК №4 проведені  міські змагання «Козацький гарт» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста в залік 

Спортивних ігор школярів 2019 – 2020 навчального року, де І місце вибороли – НВК №4, ІІ місце – НВК №10, ІІІ місце ЗОШ №12. 

22-24 жовтня 2019 року проведені  змагання з міні-футболу серед дівчат в залік Спортивних ігор школярів міста 2019-2020 навчального року. 

Переможцями стали: І місце СЗОШ №1, ІІ місце – ЗОШ №12, ІІІ місце – ЗОШ №5. 

05-11 листопада 2019 року на центральному міському стадіоні були організовані та  проведені  змагання з футболу серед юнаків в залік 

Спортивних ігор школярів міста 2019-2020 навчального року. Переможці І місце – ЗОШ №12, ІІ – ЗОШ №5, ІІІ – НВК №10 

з 12 по 13  листопада 2019 року проведені міські змагання з шахів серед учнів закладів загальної середньої освіти міста в залік Спортивних 

ігор школярів 2019 – 2020 навчального року, переможці:  І місце – СЗОШ №1, ІІ місце – НВК № 4, ІІІ місце –ЗОШ №6.  

15 листопада 2019 року учні НВК 4, 10, ЗОШ 6 та СЗОШ №1 взяли участь в  м. Коростишеві  у зональних змаганнях з шахів  у залік 

Спортивних ігор школярів Житомирщини 2019-2020 н.р., де вибороли ІІІ командне місце,   Менн Єва (НВК №10 ) виборола І місце особистісне.   

30 листопада 2019 року проводились відкриті спортивні змагання з баскетболу серед дівчат 2007-2008 р.н. присвяченого пам'яті Заслуженого 

тренера України Пушкарьова В.М. на базі ЗОШ №12, збірна команда міста – вихованки Бердичівської ДЮСШ Лонського вибороли І місце серед 3х 

команд. 

27-29 листопада 2019 року на базі спортивної зали ЗОШ №12 проведені міські змагання з  баскетболу  серед  учнів-юнаків закладів загальної 

середньої освіти міста. І місце – НВК №4, ІІ місце – ЗОШ №12, ІІІ місце – ЗОШ №11. 

04-06 грудня 2019 року на базі спортивної зали  ЗОШ №12 проведені  змагання з  волейболу  серед  юнаків закладів загальної середньої освіти, 

переможці: І місце –ЗОШ №1, ІІ місце – БМЛ №15 , ІІІ місце – БМГГ №2.  

16-18 грудня – міські змагання волейболу  серед  дівчат закладів загальної середньої освіти, переможцями стали: І місце – БМЛ №15, ІІ місце 

– ЗОШ №12,         ІІІ місце – ЗОШ №11, 20 грудня 2019 року збірна команда міста взяли участь у зональних змаганнях  волейболу ( дівчата).  

Шкільними  бібліотекарями шкіл постійно організовуються  виставки літератури, перегляд відеоматеріалів про видатних спортсменів 

Бердичева та України,  проводяться виставки дитячих малюнків «Здоров'я – найбільша цінність людини», фотосушки «Спорт – це моє життя». 

Ефективним засобом попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формуванні здорового способу життя було 

проведення в заклах освіти соціально-психологічних тренінгів, дискусій,  зустрічей з медичними працівниками: «Здоров’я – моя цінність», «Сила 

звичок», «Реальний та віртуальний друг», «Спілкування в інтернет-мережі». Цікавими і інформаційними для підлітків 6-8 класів були години 

запитань і відповідей,  круглі столи, які проведені у співпраці з благодійною організацію АСЕТ Хімич А.Г. : «Основи безпеки в інтернеті», 

«Вживання підлітками ПАР», «Міфи і правда про тютюн», «Твій вибір», «Бути здоровим модно». 

Для учнів молодшої ланки з метою розвитку активної мотивації дбайливого ставлення  до власного здоров'я та прагнення  займатися фізичною 

культурою, проведені цікаві уявні мандрівки, спортивні свята, ігрові години: «Країна здоров’я»,  «Мандрівка в країну здоров’я», «Твоя безпека в 

твоїх руках», «Здоровим бути – зі спортом дружити», «Хто такі параолімпійці?», «Історія олімпійських ігор», «Олімпійськими стежинами до 

здоров’я», квест «Мандруючи країною Здоров`я»  та ін.. 

Важливим моментом здоров’язберігаючої компетентності є залучення дітей до  різноманітних  спортивних  секцій,  гуртків, організації  

екскурсій, походів, що пропагує гармонійний розвиток особистості. Тому тісна співпраця педагогів, батьків налагоджена із Центром позашкільної 



  

освіти імені О. Разумкова та ДЮСШ ім. В. Лонського, які сприяють розвитку культури здоров'я особистості. Учні відвідують позашкільні гуртки  

ДЮСШ ім. В. О. Лонського, АРТ-студію «Різома».  Також в закладах освіти проводяться спортивні свята, конкурси, День фізкультурника: «Веселі 

старти», «Тато, мама, дитина – спортивна родина». «Козацькі забави», змагання з волейболу та баскетболу між вчителями та старшокласниками.  

З метою формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та усвідомлення його ціннісної значущості в закладах загальної 

середньої освіти міста були проведені різноманітні соціально-профілактичні   заходи, тематичні виховні години, усні журнали, бесіди, лекції, відео 

лекторії, профілактичні консультації, години соціального педагога та психолога: «Вибір є завжди у кожного з нас», «Психотропні речовини: ілюзія 

безпеки», «Життя без паління», «Умій сказати НІ», «Реальний та віртуальний друг», «Небезпечне захоплення» «Моє  майбутнє – в моїх руках», 

«СНІД, секс і стосунки», «Не нашкодь собі», «Молодь і проблема вживання наркотиків», «Шкода яку наносить куріння суспільству», «Реклама і 

протидія тютюнопалінню», «Вплив алкоголю і наркотиків на здоровя підлітків» тощо. 

Ефективним засобом попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формуванні здорового способу життя було 

проведення соціально-психологічних тренінгів «Ні шкідливим звичкам», «Твій вибір», перегляд й обговорення документальних фільмів «Правда 

про наркотики», «Біле рабство», проведення квесту  «Стежка безпеки», фотоконкурсу «Ми обираємо здоровий спосіб життя». 

Цікавими і інформаційними для підлітків 6-8 класів були години запитань і відповідей,  круглі столи проведені у співпраці з благодійною 

організацію АСЕТ Хімич А.Г.: «Вживання підлітками ПАР», «Знай, щоб жити», «Міфи і правда про тютюн», «Твій вибір», «Бути здоровим модно», 

«Профілактика СНІДУ та ВІЛ-інфекції», «Основи безпеки в інтернеті». 

В ЗОШ №12 проведені тренінгові заняття волонтерами благодійної організації «Місія в Україну». 

Для учнів 1-4 класів з метою розвитку активної мотивації дбайливого ставлення  до власного здоров'я та прагнення займатися фізичною 

культурою, класоводами проведені цікаві уявні мандрівки, спортивні свята, ігрові години: «Країна здоров’я»,  «У здоровому тілі – здоровий дух».  

В закладах загальної середньої освіти 01.12. 2019 року були проведені заходи присвячені  відзначенню Міжнародного дня боротьби зі 

СНІДом, проведено конкурс стіннівок «Що я маю знати про СНІД», головною метою якого було привернути увагу до даної  проблематики.  

З 09.12-13.12.2019 року в  закладах освіти проводився тиждень Правових знань, на які запрошувались представники ювенальної превенцїї  

Чубоха О.Я.  та інспектори Бердичівського відділу поліції, де піднімались питання попередження неповнолітніми вживання психоактивних 

речовин.  

В НВК №4 проведено педагогічну раду «Впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес». 

Бібліотекарями шкіл оформлені тематичні книжкові виставки «Моє життя – моя цінність», проведені виставки дитячих малюнків «Зробимо 

життя безпечним», «Я обираю здоров'я»,  проведені бібліотечні уроки у співпраці із медичними працівниками.  

Класними керівниками проведені батьківські збори з питань БЖД та здорового способу життя, поповнені інформаційно-довідкові куточки 

матеріалами з даних питань рекомендаціями психолога, соціального педагога, медичної сестри: «Здорова сім'я», «Наші цінності», «Вплив тютюну 

та алкоголю на організм підлітка», «Режим дня – запорука здоров'я дитини». 

Відповідно до наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 29.08.2019 р. № 312 та з метою 

проведення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму  на початку 2019-2020  

навчального  року, удосконалення форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх учасників дорожнього руху в усіх закладах освіти 

міста Бердичева протягом вересня 2019 року  проведено місячник профілактичних заходів  «Увага! Діти на дорозі!». 

Проведені наради з педагогами щодо удосконалення освітньої діяльності з вивчення безпеки дорожнього руху та сімейного виховання 

навичок безпечної поведінки на автошляхах міста,  для учнів були  проведені загальношкільні лінійки на тему «Будь уважним на дорозі», 

інструктажі та Єдині уроки з Правил дорожнього руху.  



  

Класні керівники провели години спілкування, бесіди, брейн-ринги,  виховні години  на теми: «Безпека на дорозі – запорука життя»,  «Я 

учасник дорожнього руху», «На наших вулицях», «Безпечний маршрут», «Подорож до країни дорожніх знаків»,  «Залізничний переїзд», квести 

«ПДР – пам’ятай і виконуй», «Щоденні ризики і небезпеки на дорозі». 

Проведені профілактичні бесіди з учнями та їх батьками стосовно безпеки дорожнього руху при користуванні велосипедами, роликовими 

ковзанами, скейтбортами тощо. 

Для дітей молодшого шкільного віку під час таких занять використовувалися дидактичні ігри «Абетка пішохода», «Три кольори безпеки», 

«Зелений, жовтий, червоний», «Уроки світлофорика».  Проведено гру подорож «Дорожня мозаїка» де з учнями відпрацьовувалися навички 

переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехрестях, вивчалися дорожні знаки. Цікавим було й перегляд навчальних мультфільмів 

«Азбука дорожньої безпеки». 

Серед школярів середньої ланки були проведені традиційні конкурси малюнків «На дорозі – небезпечно, то ж обачним бути доречно», стінних 

газет «Будь уважним на дорозі», «Галерея безпеки», «Правила дорожнього руху – твоя безпека» та організовані  тематичні бібліотечні виставки з 

вивчення правил дорожнього руху, оновлено інформацію в класних куточках, складено схеми руху учнів: «дім – школа – дім».  У щоденники учнів 

вклеєні маршрути безпечного руху до школи. 

Всі заходи були проведені з використанням інтерактивних форм навчання: складання пазлів «Перехрестя», гра «Товаришуймо із дорожніми 

знаками», вікторини на знання правил дорожнього руху «Наш друг - світлофор»,  проведено різноманітні конкурсні програми, кросворди, перегляд 

відеофільмів «Дорожній рух», «Автомобіль, дороги, пішохід».  

Вчителі – словесники організували написання диктантів, творів  з питань профілактики нещасних випадків на дорогах, правил безпеки при 

переході через залізничні колії, перебування на пасажирських платформах і в потягах. 

Вивчення Правил дорожнього руху здійснюється на уроках предмету «Основи здоров’я» з 5 по 9 класи. Під час навчальних занять 

розглядаються теоретичні питання безпеки на дорогах пішохода, велосипедиста та пасажира;  правила безпеки при переході через залізничні колії, 

перебування на пасажирських платформах і в потягах, безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля та небезпечні вантажі. Учнів 

знайомлять із різновидами ДТП та особливостями  дії свідків ДТП. Під час виконання практичної частини курсу моделюються ситуації надання 

першої невідкладної допомоги при ДТП. До таких занять долучилися представник  ювенальної  превенцїї  Чубоха О.Я.  та інспектори 

Бердичівського відділу поліції при ГУНП в Житомирській області Бондар Д.М. та Шеремет О.М.  

Учні ЗЗСО №1, 6, 10, 15 взяли участь у  Всеукраїнському конкурсі соціальних фото-відеоробіт в рамках Національного проєкту «Безпечна 

країна». На конкурс зареєструвались та подали фотороботи ЗЗСО №6 – 5 робіт, БМЛ №15 – 3 роботи, СЗОШ №1 – 2 роботи, НВК №10 – 3 роботи. 

Всього 13 робіт.   

Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів розглядалися і на батьківських зборах, 

щодо відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час.   

Оскільки робота з даної теми виходить за межі місячника, керівникам закладів освіти рекомендується  у подальшому продовжувати  

проводити  тематичні заходи з правил дорожнього руху не менше ніж один раз на місяць. 

З 11 по 17 листопада 2019 року проведено ІІ етап Тижня безпеки дорожнього руху (перший з 06 по 12 травня 2019 року).  15 листопада 2019 

року проведено єдиний національний урок «Безпечна країна». 

Учні закладів загальної середньої освіти зареєструвались та подали свої фотороботи на  Всеукраїнський конкурс соціальних фото-відеоробіт в 

рамках Національного проєкту «Безпечна країна». Всього 13 робіт (ЗЗСО №6 – 5 робіт, БМЛ №15 – 3 роботи, СЗОШ №1 – 2 роботи,  НВК №10 – 3 

роботи) 



  

На виконання спільної постанови Управління ДСНС України в Житомирській області,  управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації та обласної організації Добровільного пожежного товариства від 22.10.2019 №01-9/3717, від 30.10.19 №2238-2/3-19 «Про проведення 

обласного «Місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності»,  наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради від 29.10.2019  №418/01-06 «Про проведення місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності» та з метою проведення цілеспрямованої 

профілактичної роботи щодо попередження надзвичайних подій та ситуацій за участю дітей, підняття рівня знань та отримання навичок з безпеки 

життєдіяльності з 04  листопада по 30 листопада 2019 року проведено «Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності». 

Відповідно до плану в усіх закладах освіти міста поновлено куточки безпеки життєдіяльності, куточки рятувальника, проведено навчальні 

заняття з питань евакуації дітей на випадок пожежі. 

Організовано та проведено методичні наради, круглі столи з педагогами «Безпека життєдіяльності – важливий аспект освітнього процесу», «6 

правил безпечної прогулянки, що має виконати педагог». 

З учнями в закладах загальної середньої освіти проведені виховні години, години спілкування, бесіди, лекції: «Сигнал:Увага всім!», «Якщо 

друг опинився у небезпечній ситуації», «Коли вогонь становить небезпеку», «Небезпечні речовини вдома», «Перша допомога в надзвичайних 

ситуаціях», «Безпечна поведінка з електроприладами», «101 – народна служба порятунку», «Безпека мого життя», «Безпечна поведінка з 

невідомими хімічними речовинами», «Правила поводження під час природних, техногенних та соціальних надзвичайних ситуацій», «Безпека на 

воді і на льоду», «На льоду розважайся – на небезпеку не наривайся», «Небезпечні знахідки»,  «Безпечні ігри та розваги», «Водойма -  місце 

підвищеної небезпеки».  

Також були проведені цікаві тренінги, уроки-ігри, ділові ігри, практичні заняття: «Поведінка з незнайомими людьми», «Гігієна – основний 

засіб боротьби з інфекціями», «Джерела струму: їх небезпечність для життя і здоров’я людини», «Обережно:вибухонебезпечні знахідки», «Із вогнем 

погані жарти».  

В ЗОШ №12 проведено фотосушку «Котигорошко. Школа безпеки!», демонстрацію  презентацій «Безпека життя – основа буття». 

З учнями початкової ланки були проведені педагогами тематичні ранки,  організовано перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови», 

відеороликів: «Обережно електрика», «Вогонь-не іграшка», «Щоб не трапилось біди», «Коробка з сірниками маленька – а біди багато», «Небезпечні 

канікули», «Засоби безпеки в транспорті», «Сам вдома», «Азбука безпеки на дорозі». 

Цікаві інтерактивні заняття з елементами тренінгу, брей-ринги, презентації   проведені  в НВК  №10 та  НВК №4 і СЗОШ №8 квест «Бережи 

своє життя». 

Всі школярі міста залучалися до написання диктантів, творів, переказів профілактичного спрямування.  У фойє кожної школи були 

представлені стіннівки на дану тематику, до оформлення яких залучилися батьки учнів.  

Учні старшої школи залучилися до виготовлення буклетів та пам’яток «Обережно-тероризм», «Вибухонебезпечні предмети». 

У шкільних бібліотеках організовано тематичні виставки літератури «Безпека життя - понад усе», проведені бібліотечні уроки, конкурси 

дитячих малюнків «Знаємо. Діємо»,  проведені інструктажі під час осінніх  канікул. 

В рамках місячника на базі ЗОШ № 12 (15.11.2019) проведено відкриті заходи за участю працівників Бердичівського  міськрайонного відділу 

управління ДСНС України в Житомирській області, навчально-консультаційного пункту цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  м. 

Бердичева  на тему «Маршрут безпеки!». Була проведена  інтерактивна  гра «Маршрут безпеки». До її організації долучилися представники 26-тої 

окремої артилерійської бригади, студенти Бердичівського медичного коледжу та волонтери Червоного Хреста. 

На території школи  було розміщено п’ять локацій – «Протирадіаційна», «Хімзахист», «Протипожежна», «Медична» та «Червоний Хрест», 

відвідуючи які учні сьомих класів мали змогу збагатити свої знання з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.  



  

Військові демонстрували прилади радіаційної розвідки, вчитель Захисту Вітчизни розповів про об’єкти укриття, необхідні складові 

«тривожної валізи», фахівці ДСНС навчали дітей алгоритму дій при виникненні пожежі в побуті, виявленні вибухонебезпечних предметів тощо.  

Студенти Бердичівського медколеджу та волонтери Червоного Хреста продемонстрували, як накладаються різні типи пов’язок, як зупинити 

кровотечу, правильно провести штучну вентиляцію легенів потерпілому.  

Завершальний етап – евакуація на майданчик біля школи, де рятувальники презентували техніку та обладнання, що застосовується при 

ліквідації надзвичайних ситуацій. Працівники державної служби продемонстрували навички пожежогасіння, ознайомили з правилами поведінки в 

надзвичайних ситуаціях, нагадали дітям правила безпечної поведінки в осінньо-зимовий період. Неабияк цікаво було школярам приміряти 

спеціальне спорядження та спробувати себе в ролі рятувальника і ліквідувати умовну пожежу. Враховуючи те, що люди останнім часом знаходять 

вибухонебезпечні або підозрілі предмети, фахівці ДСНС провели роз’яснювальну роботу серед учнів на рахунок того, як діяти у подібних 

ситуаціях. 

У ході місячника діти взяли активну участь у конкурсах на  кращий малюнок, кращий вірш та кращу роботу на тему «Навчаємося жити 

безпечно!». Здійснено відбір  робіт декоративно - прикладної творчості. Кращі роботи надіслано організаторам місячника для відзначення 

переможців.  

Протягом усього періоду даного Місячника в закладах освіти були проведені зустрічі із працівниками Бердичівського міськрайонного відділу 

управління  ДСНС України в Житомирській області на тему: «Попередження пожежі від пустощів та необережного поводження з вогнем». Діти 

здійснили екскурсії до пожежної частини міста. Проведені і батьківські збори із залученням працівників підрозділу ДСНС. 

Хід усіх міських заходів та проведення Місячника висвітлено у засобах масової інформації. 

Було проведено міську громадську  акцію «Запобігти! Врятувати! Допомогти!», відповідно до графіку проведення плану роботи управління 

освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради в НВК №4 (директор Бабій Ю.П.), проведено відкриті заходи за участю працівників 

Бердичівського  міськрайонного відділу управління ДСНС України в Житомирській області, на тему: «Безпека у моєму житті!». Було проведено 

«Єдиний урок безпеки». Успішно пройшла навчальна евакуація школярів та зустріч  з працівниками державної служби ДСНС, які  

продемонстрували навички пожежогасіння, ознайомили з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях, нагадали дітям правила безпечної 

поведінки в осінньо-зимовий період. 

Питання безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму розглядаються на нараді директорів,  систематично проводиться аналіз стану 

профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності. Питання про підсумки профілактичної роботи по запобіганню всіх видів травматизму у 

закладах освіти міста узагальнюються  наказами міського управління освіти і науки.  

Питання щодо удосконалення  профілактичної роботи з дітьми та учнівською молоддю та утвердження здорового способу життя знаходяться 

під постійною увагою управління освіти і науки та закладів освіти міста Бердичева.  

З метою запобігання  всім випадкам дитячого травматизму у літній період 2020  управлінням освіти і науки було видано наказ від 20.05.20 

№160-01-06 «Про запобігання всім  видам дитячого травматизму серед здобувачів освіти закладів освіти міста у літній період  2020 року». 

Розглянуто на педагогічних радах і методичних об'єднаннях класних керівників із використанням технологій дистанційного навчання стан 

травматизму учасників освітнього процесу за І півріччя 2020р.  

Проведено інструктажі на період літніх канікул з учасниками освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності із використанням 

технологій дистанційного навчання. 

22.06.2020 року на заклади загальної середньої освіти направлено лист  № 833/01-12 з метою посилення інформаційно-просвітницьку роботу  

щодо дотримання правил безпеки на водних об’єктах та надання першої медичної допомоги потерпілим, вимог протипожежної безпеки, 

електробезпеки, безпеки дорожнього руху, поведінки в громадських місцях, поводження з незнайомими людьми та предметами, поведінки в умовах 



  

підвищення температури, попередження випадків перегрівання на сонці, профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм виробничої 

санітарії, порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо та проведення інструктажів, використовуючи можливості дистанційних форм та 

засобів спілкування,  донесення даної інформації і до батьків учнів та наголошення на їх відповідальності за безпеку дітей. 

В закладах освіти здійснюється  ряд профілактичних заходів, направлених  на попередження розповсюдження коронавірусної інфекції 

(збільшення кратності проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів, провітрювання та кварцування приміщень, 

виготовлення пам’яток та інструкцій для дітей та працівників щодо попередження, масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом тощо) та було забезпечено всі умови для проведення ЗНО.  

Ще одним із важливих та пріоритетним напрямком виховної роботи закладів освіти міста є сприяння творчому розвитку особистості.  

З метою забезпечення освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, 

виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля протягом року проведено цілеспрямовану роботу щодо 

організації позашкільної діяльності школярів.  

Позашкільні навчально-виховні заклади є складовою системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, 

забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвиткові, готує до активної 

професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, 

обдарувань та стану здоров’я дітей.  

Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова здійснює освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, 

здібностей вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, 

затвердженого постаново КМУ від 06.05.2001 №433, в якому позашкільною освітою протягом 2019-2020 навчального  року охоплено 2482 

вихованці  у 45 гуртках, 103 групах.  Структурними підрозділами ЦПО ім.. О.Разумкова є відділення художньо-естетичного виховання дітей та 

юнацтва (19 гуртків, 57 груп, 1442 вихованці), відділення науково-технічної творчості (12 гуртків, 24 груп, 518 вихованців), соціально-

реабілітаційний напрямок діяльності – 21 вихованець, гуманітарний – 77 вихованців.  

У Центрі  позашкільної освіти ім. О.Разумкова були впровадженні інновації у змісті  та технології організації освітнього процесу:  

 Педагоги  працюють за оновленими навчальними програмами, затвердженими органами місцевої влади. При побудові навчальних програм 

застосовувався компетентнісний підхід, враховані сучасні технології та наукові відкриття у галузі техніки, екології, декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 в освітній процес запроваджено внутрішню (інтегровані навчальні програми гуртків «Творча майстерня», керівник Мельник Т.М. 

(внутрішньопредметна); «Інтегрована навчальна програма гуртка «Театру пісні  «Краплинки», керівник Вялова О.В.; інтегрована програма гуртка 

раннього розвитку дітей «Розумашки» (міжпредметна), керівник Ланцова О.М.; бінарні та інтегровані заняття та зовнішню інтеграцію (Програма 

інтеграції  Центру позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти), що значно розширює простір виникнення нових соціальних відносин 

та досвіду вихованців, а це є показником результативності перезавантаження змісту позашкільної освіти; 

 у освітньому процесі гуртків акцент переміщено на СОТ: проектне навчання, яке дає можливість розвиватися, адаптуватися, формуватися 

як особистість. Проектна діяльність  надає гуртківцям можливість на власному досвіді побачити результати своєї праці, аналізувати свої дії, 

уміння  соціалізуватися; технологія навчання як дослідження; проблемне навчання; е-навчання (запроваджено у систему освіти QR-коди, участь в 

інтернет-олімпіадах); нові техніки: Ебру; Грифонаж, Ошибана. 

Колектив ЦПО ім. О. Разумкова координує підготовку та проведення міських масових заходів для дітей та учнівської молоді, а також 

забезпечує участь вихованців у виставках, фестивалях, конкурсах різних рівнів. Протягом минулого навчального року було організовано та 



  

проведено понад 286  таких заходів, якими охоплено вихованців закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, залучено 20500 

дітей закладів освіти міста.  

Заходи проведені у 2019-2020 н.р. мали  розважально-пізнавальний, концертний, ігровий характер. Так, у 2019-2020 н.р.були проведені: 

 захід до Дня працівників освіти «Коли педагоги були маленькими»; 

 флешмоб «Разумковці за мир» до Всесвітнього дня миру; 

 природоохоронна акція «Юннати скликають друзів», у рамках Всеукраїнської акції. На території табору «Соколятко» традиційно 

проведений одноденний табір разумковців, де вихованці та педагоги єдиною родиною працювали, відпочивали, творили й природу оберігали, в 

рамках табору проведений екологічний квест «Країні Юннатії – 95»; 

 музична вітальня до Міжнародного дня музики; 

 фестивальний тиждень обдарованих дітей, відповідно до освітньо-виховної програми «Обдаровані діти», впродовж якого творчо 

обдаровані діти продемонстрували високий рівень своїх авторських робіт; творчі вечори: вокального та театрального,  хореографічного мистецтва,  

екологічного спрямування і як завершення тижня організовано екскурсійну  поїздку  обдарованих дітей до першої в Україні екошколи «7 fields» 

(с.Семиполки, на Київщині). 

 церемонія нагородження «Кращий разумковець - 2019». 10 років натхненної праці, високих досягнень та перемог, нових змін та 

інновацій. І все це з великою любов’ю до дітей та прагненням творити; 

 традиційний конкурс «Сила, розум, талант» для юнаків, вихованців ЦПО («Містер ЦПО-2019», володар титулу  став Ілля Сідлецький, 

керівник Жанна Кабанчук);  

 весняне свято-конкурс для дівчаток «Міс ЦПО-2020» (обрано Марію Онофрійчук, яка 11 років є вихованкою Центру позашкілля, 

керівники Ратушинська В.В. та Куліченко Л.С.) 

 під час зимових канікул (за окремим планом) провели майстер-класи по виготовленню різдвяно-новорічних прикрас; 

 екскурсія в природу «Чарівний парк» (Соболь Т.Г.),  

 інтегрований захід «День здоров’я» (Ваховська Н.О., Яремчук Ю.І., Вікарій Л.В., Станкевич Н.С),  

 святкова зустріч «Новорічні передзвони» (Тетьоркін А.Г.) святкові чаювання друзів «Новорічні розваги» (Ратушинська В.В., Мельник 

Т.М., Філімонова  Л.М., Яковлєва Н.А.);  

 новорічно-різдвяне свято «У колі друзів» (Кармазін В.М., Поплавський В.Л., Музиченко Д.М.) та святкове інтегроване заняття 

«Цікавинки з дідом Морозом» (Вялкова Н.В.).  

 пізнавально-розважальний захід «Різдвяні звичаї, обряди та традиції», у зразковому гуртку  «Моделювання іграшок-сувенірів» 

(Сальнікова О.Є) та образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» (Сапонюк В.О.); 

 новорічне свято разом з батьками та новорічними дарунками в зразковому театрі пісні «Краплинки» (Вялова О.В., Морозова О.А.) та 

зразковому  ансамблі сучасного танцю «Шакті» (Захарчук Т.О.), традиційно - у зразковому хореографічному ансамблі  «Колібрі» (Андрейчик 

М.А.), по всіх групах у зразковому ансамблі естрадного танцю «О-ля-ля» (Думинська І.В.) та у наймолодших вихованців інтегрованого гуртка 

раннього розвитку дитини «Розумашки» (Ланцова О.М., Музиченко Д.М.); 

 участь у традиційній міській церемонії нагородження кращих бердичівлян «Подія року-2019»; 

 свято вручення документів про позашкільну освіту вихованцям ЦПО ім. О.Разумкова- 48 випускників отримали документ про позашкільну 

освіту, з них 27 - з відзнакою; 

 захід та благодійна акція до Дня захисника України «Подарунок бійцю»; 



  

 Бердичівська відкрита виставка-конкурс «Історико-технічне стендове моделювання». Участь у конкурсі взяли представники: м.Бориспіль, 

м.Київ, м.Коростишів, м.Бровари, м.Житомир, м.Висока Піч, м.Бердичів. Незмінним організатором виставки є керівник гуртка «Історико-технічне 

стендове моделювання» нашого Центру О.А.Савенко. Отож результати виставки-конкурсу:ІІІ-є  м. - команда м.Києва (4 призових місця);  ІІ-ем. -

команда  м.Коростишева (11 призових місць); і І-емісце - вибороли господарі - команда Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова (18 призових 

місць);  

 розпочато другий сезон спільного проекту «Я тебе бачу, я тебе чую, я тобі посміхаюсь»  у відділенні еколого-натуралістичному напряму; 

 нестандартне, інклюзивне свято «Простір добра та милосердя» вже вкотре підготували та провели  для  дітей з особливими освітніми та 

фізичними потребами в актовій залі ЦПО та концертно-розважальна програма для громадської організації «Промінчик»; 

 новорічні казки для молодших школярів міста. У великій залі МПК ім. О.Шабельника відбувалось казкове новорічне дійство під назвою 

«Чарівна сила» ( режисер постановки – Ратушинська В.В.); 

 участь у Християнському святі колядок (зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», керівник Куліченко Л.С.); 

 участь у святі хорової музики «Битва хорів» (зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», керівник Куліченко Л.С.); 

 участь у заході до Дня Соборності України (ансамбль джазового співу «Старий рояль», керівник Поплавський В.Л., вокальний ансамбль 

«Золотий ключик», керівник Харчук Е.Й., акомпаніатор Юркова А.В., зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», керівник Куліченко Л.С., 

зразковий театральний гурток «Трамвайчик», керівник Ратушинська В.В.); 

 підготовка та проведення міського заходу до Міжнародного дня рідної мови. 

У 2019-2020 н.р. на базі науково-технічного відділення також були організовані та проведені міські масові заходи, а саме: з Web - дизайну 

«Шкільний світ»; «Літературна майстерня»;«Крізь терни до зірок»; «Мирний космос»; на краще володіння офісними програмами; І та ІІ етапи 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Бердичівського міського наукового товариства учнівської молоді; - 

11 інтелектуальних конкурсів; відбірковий етап Всеукраїнського літературного конкурсу «Природи ніжний пагінець»(дистанційно). 

Колективом  ЦПО ім. О. Разумкова були організовані для дітей місцеві та виїзні пізнавальні екскурсії (музей науки, м.Вінниця (Рощенюк 

О.А., Яремчук Ю.І., Соболь Т.Г.); до екошколи села Семиполки на Київщині (обдаровані гуртківці закладу), музей історії «Політехніка» та зоопарку 

м.Києва (ЯковлєваН.А., Філімонова Л.М., Мельник Т.М.); музею єврейства (Черниш Л.А.), до міського конструкторського бюро (Смичок А.І.).  

У 2019-2020 році були заплановані але  не проведені через вимушений карантин масштабні  традиційні масові заходи такі, як VІІ міський 

конкурс дитячої творчості «Сузір’я Бердичева» (номінації «Хореографія», «Вокал», «Театр»); ювілейні святкові програми з нагоди 10 річчя 

зразкового театрального гуртка «Трамвайчик», гуртка «Оркестр духових інструментів»; захід «День ЦПО», звітні заходи творчих колективів 

Центру, літній табір разумковців, розважально-пізнавальні заходи для пришкільних мовних таборів, святкування Дня міста, які б дали можливість 

реалізувати нові задуми та ідеї педагогів і вихованців закладу.  

Але, виходячи із ситуації, ряд заходів (нових за формою та змістом) проводились дистанційно в соціальній мережі Фейсбук, в групі 

«Об’єднання разумковців «Нове покоління» заходи: майстер-класи, акції, марафони, флешмоби, челенджі, конкурси різних рівнів.                                 

У своїй діяльності під час організації дистанційного навчання ЦПО ім. О.Разумкова  керувався основними нормативними документами з 

позашкільної освіти та листами МОН України щодо організації освітнього процесу в період карантину (Наказ МОН № 466 від 25.04.13. 

«Положення про дистанційне навчання»; Лист МОН №6/604 від 30.04.20р. «Про особливості організації освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти під час карантину»; Лист МОН №6/604-20 від 19.05.2020. «Про надання організаційно-методичних рекомендацій щодо 

навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (додаток до листа). Серед них:  

 онлайн-трансляція мюзиклу «Мері Поппінс, до побачення…» до Міжнародного дня театру та дистанційний конкурс для вихованців усіх 

груп зразкового театру пісні «Краплинки» «Краплинки – особистості творчі» (керівник О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова);  



  

 відео-конкурси «Мій домашній улюбленець», «Моя кімнатна рослина» (Л.В.Вікарій, Ю.І.Яремчук, Н.О.Ваховська, В.Л.Поплавський, 

Т.Г.Соболь, О.Є.Сальнікова, О.А.Савенко),  

 челенджі «Вдягни маску», «Заражайся танцвірусом», 

  #свійдосвогопосвоє (Л.С.Куліченко), 

  #дистанційна робота естрадні гурти (В.М.Кармазін),  

 #співаємо дистанційно (В.Л.Поплавський),  

 #співаємо вдома (керівник Е.Й.Харчук, акомпаніатор А.В.Юркова),  

  «Ми сумуємо за нашими вихованцями», «Знакові події 2020: Позашкілля», «Я Випускник Позашкілля»,  

 флешмоби «Одягни вишиванку», фотоспогадів «Свято Перемоги у наших серцях»,  

 «Позашкілля заради майбутнього. День захисту дітей»,  

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс "STAR BIRTH" (зразковий хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник 

М.А.Андрейчик),  

 Міжнародний онлайн-конкурс дитячої, учнівської та студентської творчої молоді під час надзвичайної ситуації пандемії Covid -19 «Зірка 

Фест. Київська веселка»  

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс творчої молоді «Соняшник», розробили та провели онлайнконкурс «Краса врятує 

світ»(зразковий  ансамбль танцю «Яринка», керівник Ж.В.Кабанчук),  

 обласний дистанційний конкурс  виконавців художнього слова «Єднаймо Україну Тарасовим словом» (зразковий театральний гурток 

«Трамвайчик», керівник В.В.Ратушинська),  

 Всеукраїнський конкурс учнівської молоді «Я-частинка природи» з нагоди Всесвітнього дня захисту дітей та охорони довкілля  

(В.О.Сапонюк, О.А.Р.ощенюк, Н.С.Станкевич),  

 Всеукраїнський телевізійний конкурс «Зірочко, засвітись!»  

  Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Твоя мрія»  

 #дистанційна робота оркестру духових інструментів #карантин - не завада (керівник А.Г.Тетьоркін).                                                                                                                                                                                                                                   

Запровадження дистанційного  навчання  стало поштовхом та можливістю для підвищення фахового рівня усіх педагогів. Он-лайн простір 

відкрив великі можливості знайти для себе багато нового та цікавого, сформувати нові навички роботи в програмах, почерпнути ідеї для втілення, 

надихнутись цікавим досвідом колег. За період карантину педагоги, учні навчились працювати на он-лайн платформах, рекомендованих МОН для 

дистанційного навчання, спрямували свої зусилля на оволодіння навичками створення відеороликів, відеоуроків, відеомайстер-класів.  

Досвід роботи закладу в організації виховної роботи з учнями дистанційно представили  колективи НВК №10 (К. Сальва, заступник директора 

НВР), ЗОШ №11 (В.Кучерява заступник директора з виховної роботи), ЗОК №14 (О. Гринчук заступник директора заступник директора з виховної 

роботи), СЗОШ №17(О.Мельник, заступник директора з виховної роботи) та ЦПО ім. Разумкова  (О.Боровська, директор закладу), взявши участь у 

ZOOM конференції «Виховна робота освітнього закладу в умовах карантину», яку було організовано В.Гусак, методистом лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР». 

З метою надання кожній дитині можливості для всебічного, творчого розвитку закладом позашкільної освіти ім.. Разумкова до занять в 

гуртках, участі в масових заходах різних рівнів залучалися діти пільгових категорій, а саме: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 

діти з багатодітних сімей, діти з особливими освітніми потребами та фізичними вадами (котрі дозволяють займатися гуртковою роботою та 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVc9SOtBH6i1BkADsFuwGxdbLmlvnl83xT8fy8VsFoFTA4SCYU5nhMuuMTOmC5xSVDBDRvhRhSB6RpX9glhkYUednUa5q-_sbEv1kPJQojS9Us1ipnk3THJldEWc6AsbK9McR_IRNKM04aThK-s0LIrjpKJBmi2jVJkh3rdEoOwTtBfhvGZ4kzUIQhMyecEJh8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&hc_location=ufi&__cft__%5b0%5d=AZVomzCkmoDFU_ixTza2A6FWUeHXgTa01o0AkrAzjdLd9V4lkOfXP3n1XRLttgYrmY7GhJTslWOzJsCnWyAISVkBBnMCdozKUic9wxqdyewkOZB52A5ncZJh9eJ5Q7xjCM8ZI2pIsbLmtDE6ZgE8jpM6L8Xc5jOrZf34dIfp9VRiJ4ZzpkApN1FZ94lwOqp8CuE&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9?__eep__=6&hc_location=ufi&__cft__%5b0%5d=AZVomzCkmoDFU_ixTza2A6FWUeHXgTa01o0AkrAzjdLd9V4lkOfXP3n1XRLttgYrmY7GhJTslWOzJsCnWyAISVkBBnMCdozKUic9wxqdyewkOZB52A5ncZJh9eJ5Q7xjCM8ZI2pIsbLmtDE6ZgE8jpM6L8Xc5jOrZf34dIfp9VRiJ4ZzpkApN1FZ94lwOqp8CuE&__tn__=-UK-y-R


  

перебувати в дитячому колективі), діти-чорнобильці, діти-переселенці з зони ООС, діти учасників зони ООС. Якщо порівняти кількість дітей 

пільгових категорій за останні чотири роки, то побачимо наступне  (таблиця ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ЦПО докладають максимум зусиль для створення сприятливого освітнього середовища для вихованців пільгової категорії та завжди 

радо зустрічають всіх, хто приходить пізнавати, навчатись, творити.  

17.10.2019 відбувся захід з дітьми з особливими освітніми і фізичними потребами «Екологічна стежина» у відділені еколого-натуралістичного 

напрямку, де дітки знайомились з тваринками, працювали з природнім матеріалом, відпочивали, насолоджувались фарбами природи.  

30.11.2019 разумковці провели уже традиційний інклюзивний захід «Простір добра і милосердя» де було створено особливу атмосферу 

веселощів, простір здоров’я, пізнання та розвитку дітей. У рамках свята  було проведено заняття з ритмопластики.  

31.11.2019 - концертно-розважальна програма для громадської організації «Промінчик» від творчих колективів Центру позашкільної освіти 

ім.О.Разумкова з ігровою програмою та подарунками.  

31.01.2020 – чергове заняття в рамках проекту «Я тебе чую, я  тебе бачу, я тобі посміхаюсь». Темою арт-терапії з образотворчого мистецтва  

було «Правопівкульне малювання» - особливий спосіб нормалізувати психоемоційний стан, самовиразитись та релаксувати. Кожна дитина 

створила справжній шедевр. Робота у рамках даного проекту продовжується. 

Завдяки творчій самовідданій праці педагогічного колективу, Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова є осередком творчої самореалізації, 

соціальної адаптації дітей та підлітків, місцем культурного дозвілля, центром пошуку, розвитку, підтримки юних талантів. 

Розвиток та підтримку обдарованих дітей, створення необхідних умов для реалізації їх здібностей в обраному виді спорту, підготовку 

спортивного резерву для збірних команд України, змістовного відпочинку та дозвілля дітей, загартування, набуття навичок здорового способу 

життя забезпечує також Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.О. Лонського, яка  є закладом позашкільної освіти спортивного 

профілю. У ДЮСШ ім. В.О.Лонського  протягом 2019-2020 навчального  року працювало 31 навчально-тренувальна група, 6 відділень (баскетбол, 

бокс, боротьба вільна, плавання, рукопашний бій, легка атлетика). Кількість  вихованців у н.р. становила 398 учасників, з них 217 вихованці у 

групах початкової підготовки, 167 – базової підготовки та 14 вихованців груп спеціалізованої підготовки.   

Крім того, діти та учнівська молодь мають змогу розвивати свої творчі здібності у гуртках та студіях міського Палацу культури 

ім. О.Шабельника, музичній школі, художній школі, арт-студії «Різома» Анатолія Залевського. 

Аналіз виховної роботи у закладах освіти міста  показав, що даному питанню приділяється належна увага. Заклади освіти міста працюють над 

розвитком системи виховної роботи. Пріоритетними напрямами у виховному процесі були громадянський, патріотичний, превентивний, 

екологічний, формування навичок здорового способу життя та сприяння творчому розвитку особистості. 

               Пільгова категорія дітей  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Діти-сироти та під опікою          15           15         12 3 

Діти з багатодітних сімей        93          99         111 112 

Діти з особливими освітніми та фізичними потребами         16          11         22 30 

Діти-чорнобильці         5           3          2 - 

Діти-переселенці із зони ООС         7          5          3 - 

Діти учасників ООС         14          19         28 35 

                             Всього       150        152       178 180 



  

Головними завданнями у виховній роботі з учнями на 2020-2021 навчальний рік слід визначити:  

1. Створення та розвиток у закладах освіти міста цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.  

2. Посилення роботи з питань створення виховного простору для особистісного розвитку учнів. 

3. Виховання дітей та молоді, формування у них цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів, загальної культури здійснювати 

відповідно до завдань, визначених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

4. Продовження роботи з питання формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, 

українського народу, шанобливе ставлення до його культури. 

5. Удосконалення системи роботи з превентивного виховання дітей та учнівської молоді. 

6. Сприяння розвитку органів учнівського самоврядування.  

 

Кадри 
 

Упродовж 2019-2020 навчального року управлінням освіти проводилась цілеспрямована робота щодо забезпечення реалізації кадрової 

політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, формування керівного складу у комунальних закладах освіти та з питань 

нагородження.  

Станом на 01 червня 2020 року загальна облікова чисельність працівників управління освіти  та закладів комунальної форми власності, що 

перебувають у його підпорядкуванні, становить 1562,53 штатних одиниць, з них 565,0 - у ЗЗСО, 784,12 – у ЗДО, 132,2 – у ЗПО, 3 – посадових особи 

місцевого самоврядування; 32 – фахівці централізованої бухгалтерії управління; по 5 – професіоналів міського інформаційно-методичного центру 

та  інклюзивно-ресурсного центру, 24,45 – штатних одиниць працівників господарської групи управління.    

Протягом року постійно проводилась консультативна робота: надавались роз’яснення щодо атестації педагогічних працівників, організації 

роботи, обліку робочого часу, порядку зміни режиму роботи та звільнення з роботи в період карантину, унесення змін та розроблення нових 

посадових інструкцій, планування та надання відпусток, оформлення листів непрацездатності, обрахування педагогічного стажу, що дає право на 

встановлення відповідної доплати, оформлення довідок про підтвердження місця роботи, займаної посади за місцем вимоги та ін.. 

Здійснювалась організаційна робота щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами  управління освіти покладених на них 

завдань та обов’язків за підсумками роботи в 2019 році.  

Проводилась роз’яснювальна робота щодо підготовки документів для нагородження державними нагородами, обласними та міськими 

відзнаками; переукладення контрактів та додаткових угод з керівниками закладів освіти, які перебувають у комунальній власності міста. 

За цей період управлінням підготовлено проекти рішень щодо проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників 

закладів загальної середньої освіти міста, здійснено організаційне забезпечення 2-х засідань конкурсних комісій для проведення  відбору кандидатів 

на заміщення посад директорів ЗОШ № 7 та 5, засідань атестаційної комісії управління та засідань нагородної комісії з попереднього розгляду 

питань про нагородження за результатами атестації та підсумками роботи в 2019-2020 навчальному році. 

Упродовж атестаційного процесу 2019-2020 навчального року управлінням опрацьовано майже сотня атестаційних листів педагогічних 

працівників та керівних кадрів, які атестувались на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічних звань, відповідність займаній посаді. 

У межах наданих повноважень постійно проводиться робота щодо профілактики правопорушень та дотримання вимог законів України «Про 

запобігання корупції», та «Про службу в органах місцевого самоврядування». 



  

Одним із показників якості освіти є кваліфікаційний рівень підготовки учителів міста Бердичева. Аналіз статистичних даних рівня 

забезпеченості закладів загальної середньої освіти учителями дозволяє констатувати такі факти і тенденції. 

  

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ МІСТА БЕРДИЧЕВА (2018 РІК) 

 

Учителі – молоді фахівці 5,8% 

 

 

Найбільше – у СЗОШ № 8 (17%), 

найменше (відсутні) -  у ВЗОШ № 3, ЗОШ     

№ 5, ЗОК № 14, СЗОШ № 17 

 

 

Учителі-пенсіонери 13,9 % 

 

 

Найбільше (більше 20%) – у ВЗОШ № 3 (25%), 

БМЛ № 15 (23%), СЗОШ № 17 (21,7), ЗОШ № 5 

(21,6 %), найменше – у ЗОШ № 11 (0), СЗОШ  

№ 8 (2,5%)  

ВІК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стаж педагогічної роботи понад 20 років;  мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. 

 

 

 

Кожен восьмий педагогічний працівник має звання «Учитель-методист», кожен п’ятий – «Старший вчитель». 

 

55-60 років 

понад 60 років 

41-50 років 51-54 роки 

31-40 років 

до 30 років 



  

 ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

МІСТА БЕРДИЧЕВА  

У РОЗРІЗІ КОЖНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

  Найбільше педагогічних працівників (загалом 62 %), які 

мають звання «Учитель-методист», «Старший вчитель» та одну з 

найвищих відомчих нагород «Відмінник освіти», у НВК № 4; найменше – 

у ВЗОШ № 3 (12 %) та ЗОШ № 18 (12 %). 
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ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - 2018 
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Харчування 

 

У 2019-2020 навчальному році управління освіти і науки відповідно до вимог чинного законодавства про освіту забезпечувало харчування 

учнів  шкіл.   

Успішному вирішенню цього завдання сприяла створена у місті єдина система організації дитячого харчування, що дозволяє здійснювати за 

єдиними цінами закупівлю продуктів дитячого харчування, розробляти меню з дотриманням норм харчування,  здійснювати централізовану 

доставку продуктів для шкільних їдалень, надавати допомогу закладам освіти у ремонті технологічного обладнання харчоблоків тощо. Встановлена 

з квітня 2020 року вартість харчування (для вихованців ясельних груп дошкільних навчальних закладів  - 29,06 грн., для вихованців дошкільних 

груп – 43,81 грн., для вихованців санаторних груп - 53,70 грн., для учнів 1-4 класів -  14,49 грн.,- для учнів 5-11 класів пільгових категорій – 17,04 

грн., для вихованців груп продовженого дня - 14,49 грн.) дозволила у повній мірі виконати натуральні норми харчування дітей, визначені  

законодавчими актами України.  

У всіх школах міста (крім  вечірньої школи № 3) функціонували їдальні та буфети, в них 2,4 тис. посадкових місць, у тому числі 1137 у 

пристосованих приміщеннях. Приготування їжі здійснювалось на базі 11-ти харчоблоків; у школи №№ 6,8 та 14 готові сніданки та обіди  

доставлялися автотранспортом централізованої господарської групи. 

Крім того, для потреб учнів та працівників закладів освіти було організовано роботу буфетів з великим асортиментом хлібобулочних та 

кондитерських виробів, напоїв.  Ціни на них та асортимент буфетної продукції контролювались відповідними установами та організаціями.  

Матеріально-технічний стан шкільних харчоблоків та їдалень в цілому задовільний: у наявності все необхідне технологічне і холодильне 

обладнання, роздаткові столи, дошки, ножі, інвентар для прибирання, промаркований посуд, у необхідній кількості наявні миючі та дезінфікуючі 

засоби. Разом з цим, функціонуюче технологічне обладнання зношено на 80%, систематичного ремонту потребують інженерні мережі, заміні 

підлягає майже 50 % посуду.  

Протягом 2019-2020 навчального року харчування учнів шкіл міста здійснювалось виключно за кошти міського бюджету. З дотриманням 

вимог чинного законодавства про охорону дитинства здійснювалось одноразове безкоштовне харчування учнів школи І ступеня, 346 учнів 

пільгових категорій 5-11-х класів (сироти, під опікою, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС,  малозабезпечені, діти загиблих під час АТО). Для 

майже 1200 вихованців груп подовженого дня  було організовано харчування за кошти батьків; за наявності відповідних документів здійснювалось 

дієтичне харчування.  

Управлінням освіти систематично здійснювався контроль за якістю продуктів, умовами їх зберігання та своєчасністю поставок. Неодноразові 

перевірки роботи  навчальних закладів засвідчили, в основному,  дотримання ними санітарно-гігієнічних норми щодо організації харчування та 

оптимального режиму роботи їдалень. Недоліки, які були виявлені під час перевірок, оперативно виправлялись адміністраціями освітніх закладів. 

Новим елементом у роботі шкільних харчоблоків стало впровадження системи НАССР, як важливого інструменту для контролю безпеки 

харчування. Свою компетенцію з впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, керівники та медичний персонал закладів підвищили 

шляхом участі в онлайн-курсі «Безпечність харчових продуктів, сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» та на 

нарадах керівників. Для ефективного впровадження зазначеної системи розроблені і затверджені паспорти харчоблоків, налагоджений системний 

контроль за технологією приготування страв, небезпечними факторами в критичних точках, дотриманням санітарного законодавства на 

харчоблоках. 

Дана робота перебуває на початковому етапі, тому у новому навчальному році керівникам закладів необхідно постійно підтримувати 

функціонування принципів системи HACCP на харчоблоках, систематично здійснюючи аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за всіма 

етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів і до моменту подачі готової страви.  



  

 
 

Матеріально-технічне забезпечення функціонування закладів освіти 

 

У 2020 році на галузь освіти міста виділено кошти у сумі 184 млн. 337 тис. 112 грн., що дозволило забезпечити належне та безперебійне 

функціонування мережі освітянських установ. 50 % цієї суми склала освітня субвенція державного бюджету на виплату заробітної плати 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інклюзино-ресурсного центру.  Решта – кошти міського бюджету, які були 

спрямовані наступним чином: 2 млн. 131 тис. 645 грн. - на харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій;  19 млн. 942  тис. 889 

грн. - на оплату праці обслуговуючого та технічного персоналу шкіл,   60 млн. 170 тис. 566 грн. - на утримання закладів дошкільної та позашкільної 

освіти. 

Значні кошти міського бюджету були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази освітянських закладів. Було придбано: 

перегородки сантехнічні ( НВК №4) – 55 158,83 грн., термоси харчові (ЗОШ№6,14) – 19 440,00грн., акумулятори до електролічильників (ЗОШ№ 6, 

8, 11) – 4 100,00грн., автомат захисту (ЗОК№14) – 3 004,00 грн.,плиту OSB та лінолеум (СЗОШ№17) – 14 929,50 грн., фарба (ЗОШ№5) – 1306,02 

грн., ЗОШ№7 – 2998,08 грн., ЗОШ№ 18 – 5317,80 грн., НВК№ 4 – 12 995,00 грн. та грунт, шпаклівка – 457,50 грн.; кахель (ДНЗ№7) – 15 009,00 грн., 

плитка (ДНЗ№17) – 2412,50 грн., фарба (ДНЗ№17) – 2435,00 грн., лінолеум (ДНЗ№22) – 3 186,00 грн., двері міжкімнатні 4 шт. (ДНЗ№22) – 9 920,00 

грн., також кахель (ДНЗ№28) – 5 014,00 грн., душовий піддон (ДНЗ№28) – 2 310,00 грн.; косарка – 2300,00 грн., фарба 3 987,10 грн., акумулятор до 

електролічильника – 820,00 грн. ( ЦПО ім.Разумкова);  двері вхідні 10 300,00 грн., офісні меблі 26 500,00 грн. та решітка металева 9 726,30 грн. – 

для інклюзивно-ресурсного центру. 

До початку навчального року закуплені шкільні журнали на суму – 49 823,00 грн. 

За рахунок коштів іншої субвенції було придбано: 

вікна – 27000,00 грн.  для ЗОК№14 та вікна для   ДНЗ№4 – 20 0000,00 грн..; 

багатофункціональний пристрій – 5 990,00 грн. , документ-камера – 5 990,00 грн.,137 900,00 грн. – оснащення кабінету хімії, 15 000,06  грн. – 

інтерактивна панель, 32 697,00 грн. – комплект з хімії(реактиви)  для НВК №10.  

Також за кошти іншої субвенції - 44 997,98 грн. був виконаний поточний ремонт ганку в СЗОШ№ 17 та після проведення спрощеної 

процедури закупівлі виконано роботи з поточного ремонту асфальтного покриття території СЗОШ № 17 за кошти міського бюджету на суму 112 

907,15 грн.. 

Проведені проектні та пошукові роботи по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова» на суму  

943 тис. 374 грн.. 

Завершено у 2020 році капітельне будівництво спортивного майданчика Бердичівської СЗОШ№1 ім. Т.Г. Шевченка на загальну суму – 1 

млн. 382 тис. 083 грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну документації по капітельному ремонту приміщення з улаштуванням протипожежної сигналізації НВК № 

4 та БМЛ № 15 – 88 016,00 грн. та виготовлено проектно-кошторисну документації капітальний ремонт частин будівлі по усім дошкільним закладам 

освіти 46 894,72 грн.. 

Завдяки надходженню субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було придбано дидактичні 

матеріали – 76 203,00 грн. м’які пуфи – 21 150,00 грн., багатофункціональний пристрій – 12 000,00 грн. та персональні комп’ютери – 99 400,50 грн. 



  

  На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» для 1-4 класів придбано дидактичний 

матеріал  – 181 326,00 грн.(кошти субвенції), 77 711,40 грн.(кошти місцевого бюджету – співфінансування), комп’ютерне обладнання – 225 238,10 

грн.(субвенція), 96 530,62 грн. (співфінансування).  

Проведена відкрита процедура закупівлі результатом якої став підписаний договір на закупівлю шкільних меблів, а саме комплекти: стіл 

учнівський, стілець учнівський 960 шт., стіл для роботи з конструкторами 46 шт., відкриті шафи для зберігання засобів навчання 35шт., стіл 

учительський 1шт. на загальну суму 1 млн. 219 тис. 999 грн. в тому числі  853 тис. 999 грн.(субвенція) та 365 тис. 999 грн.(співфінансування). 

За період січень-вересень 2020 року було проведено ряд поточних ремонтів.   

– ЗДО №22 – 99 724,96 грн. ремонти ганку з улаштуванням пандусу; 

– ЗОШ№ 12 – 168 022,00 грн. ремонти ганку з улаштуванням пандусу; 

– БМЛ№ 15 було ганку з улаштуванням пандусу також системи водопостачання та електроосвітлення на загальну суму 109 332,52 грн..  

– ЗОШ№1 – 117 501,21 грн., системи водопостачання;  

– ДНЗ№ 26 – 49 855,64 грн. підлоги; 

– ДНЗ№ 16 – 19 748,00 грн. ремонт мийної; 

– ДНЗ№27 – 7401,51 грн. ремонт електрооснащення; 

– СЗОШ №17 – 37 013,74 грн. електромережі; 

– ДНЗ №7 – 60 521,33 грн. покрівлі; 

– ДНЗ №4 – 49 975,15 грн. системи водопостачання та інші. 

Для запобігання розповсюдження COVID-19  було придбано засоби профілактики: 

– Опромінювачі бактерицидний – 111 881,00 грн. 

– Пірометри – 139 964,00 грн. 

– Антисептик – 216 880,00 грн. 

– Санітаб – 55 476,00 

– Маски – 219 100,00 грн. 

– Рукавички – 2 250,00 грн. 

– Рідке мило – 27 352,00 

– Паперові рушники – 30 816,00 грн. 

– Контейнери пластикові – 27 300,00 грн. 

– Оприскувачі – 10 190,00 грн. 

– Пакети для сміття – 5 128,00 грн. 

– Засіб для миття посуду – 9 975,00 грн. 

За рахунок коштів благодійного фонду було придбано: 

– Лампи кварцеві – 30 590,00 грн. 

 

 

 

 

 


	Соціальний паспорт ЗЗСО пільгових категорій у 2019-2020 навчальному році:
	Протягом усього періоду даного Місячника в закладах освіти були проведені зустрічі із працівниками Бердичівського міськрайонного відділу управління  ДСНС України в Житомирській області на тему: «Попередження пожежі від пустощів та необережного поводже...


