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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! 

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», 

керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед 

педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, 

демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах 

взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 

2021-2022 навчальному році.  

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувалася 

посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які 

регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики 

в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі 

освіти.  

Свою роботу та роботу закладу представляю за результатами комплексного 

самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти 

інституційного аудиту, а саме: 

 Освітнє середовище закладу освіти; 

 Система оцінювання здобувачів освіти; 

 Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників; 

 Управлінські процеси закладу освіти. 
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РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Фактична потужність закладу становить: 

 дошкільний підрозділ, який охоплює 60 дітей віком від 3-х до 6 (7) років з вадами 

мовлення.  

  шкільний підрозділ початкова школа- 10 класів, 116 учнів:  

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами мовлення;  

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку;  

основна школа 6 класів (з 5 по 9 (10) клас) – 73 учня  

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами мовлення;  

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Реалізація програми розвитку Чорноморської спеціальної школи  2021/2022 

навчального року передбачала створення якісних умов для здобуття спеціальної освіти 

дітьми з особливими освітніми потребами віком від 3-х до 16 років, що потребують 

корекції індивідуальних вад розвитку для успішної соціальної адаптації шляхом 

комплексної корекційно-розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації.  

         Однією з важливих умов для 

освітнього процесу є створення безпечного 

та комфортного освітнього середовища для 

учасників освітнього процесу. Ми постійно 

працюємо над його оновленням та 

покращенням. Проте в закладі освіти 

залишається проблематичним облаштування 

території з урахуванням доступності та 

універсального дизайну. 

Територія закладу огороджена, 

убезпечена від доступу стороннього 

автотраспорту, на території закладу немає 

«схованок», де учні можуть залишитися без 

нагляду дорослих. Територія закладу є 

достатньо озелененою. 

 У приміщенні школи:  

-  класних навчальних кімнат-17  

- кабінет інформатики  

- бібліотека  

- спортивна (актова) зала (пристосована)  

- адміністративний блок, де розміщено кабінети директора та адміністрації  

- кабінети логопедичної роботи - 3  

-кабінет психолога (пристосований),  

-кабінет обслуговуючої праці  

-кабінет ритміки та ЛФК  

-кабінет сенсорної інтеграції (потребує дооснащення)  

-медичний кабінет  

-їдальня для школярів  
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Однак, бракує кімнат для розміщення навчальних кабінетів для дітей з 

інтелектуальною недостатністю  

У приміщенні дошкільного підрозділу:  

- групові осередки- 4, в кожному з них облаштовано місце роботи логопедів  

- харчоблок   

- спортивна  зала  

-кабінет медичної сестри та палата-ізолятор.   

Навчальні приміщення початкової школи (навчальні кабінети, допоміжні  

приміщення, туалетні кімнати) непрохідні (відокремлені) від приміщень для учнів 

старших класів. 

 Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та 

працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних 

кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреації). Заклад освіти 

дотримується режиму провітрювання, у навчальних кабінетах є графік провітрювання. 

Забезпеченість закладу меблями на 90%. Більшість класних кімнат відповідає типовим 

перелікам та вимогам навчальних програм. 

            Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, 

коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали. 

           Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам, однак туалетна кімната 

для учнів основної школи ІІ поверху  потребує капітального ремонту. 

         Організація харчування учнів в обідню пору здійснюється у дві зміни, згідно 

затвердженого режиму. Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним 

нормам. Посуду вистачає на всіх учасників освітнього процесу. В приміщенні для 

приготування їжі дотримуються режиму зберігання продуктів та готових страв.  

          На території закладу є багатофункціональний спортивний майданчик, ігрові 

майданчики для дошкільнят та учнів початкових класів. Проте в закладі освіти 

залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності та 

універсального дизайну. 

       В попередньому році ми намагалися створити умови для роботи і навчання, 

відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні класи та групи, 

забезпечити навчальний заклад новим сучасним обладнанням. Кожен рік виконуються 

косметичні ремонти, наявні висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про 

відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл ДСНС, протоколи 

замірів опори ізоляції електромережі.  

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального 

та управлінського процесів 

  

     Упровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій визначено 

Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є 

інформатизація системи управління. На початок 2022 року у Чорноморській спеціальній 

школі використовувалося 54 сучасних комп’ютер, з них: 
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-для управлінської діяльності – 8 ; 

-у кабінеті інформатики для організації навчально-виховного процесу-15; 

- 1-10 класах (16 класів)- 18; 

- в кабінеті музично-естетичної діяльності-2 

- у корекційних педагогів, логопедів- 9; 

  Крім того, сім навчальних кабінетів початкової школи забезпечені стаціонарними 

мультимедійними комплексами. Ще три переносних використовуються у позакласних та 

методичних заходах. Протягом наступного року необхідно продовжити діяльність 

працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. 

Заклад освіти підключений до високошвидкісного інтернету (меньше 100 МБ/с), що 

значно покращує освітній процес у школі і 

дозволяє використовувати всі можливості 

глобальної мережі Інтернет, але нажаль не на 

достатньому рівні. З розвитком глобальної 

мережі Інтернет школа отримала необмежені 

можливості представити себе, свій колектив та 

його досягнення далеко за межами свого 

регіону. Інтернет дозволив вести спілкування 

між колегами-педагогами на сторінках веб-

ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, 

вирішувати наболілі проблеми, тощо. Мережа 

Інтернет стала доступною у фойє, зонах рекреації, коридорах відкрита «гілка» 

безкоштовного WІ-FІ, яку учні використовують для пошуку необхідної інформації з 

власних ґаджетів, але не у всіх кабінетах школи. Учні, які не мають можливості 

підготувати необхідну для навчання інформацію з використанням Інтернету вдома, 

спокійно можуть це зробити у шкільній бібліотеці, рекреаціях з використанням власних 

ґаджетів.  

Важливою умовою функціонування безпечного освітнього середовище є наявність 

безпечного контенту, який запобігає доступу учнів до заборонених сайтів. Наш системний 

адміністратор разом із вчителем інформатики працювали у цьому напрямку та 

забезпечили його реалізацію. 

        Навчальний заклад повністю оснащений системою протипожежного оповіщення, 

датчиками протипожежної сигналізації з різним спектром дії та підключений до пульта 

централізованого пожежного спостерігання. Даний пристрій забезпечує цілодобовий 

контроль та оповіщення за пожежною безпекою у навчальному закладі. А також територія 

закладу оснащена 4 камера відеонагляду. 

 

Харчування дітей в закладі 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у закладі. 

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах» (зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 

України), іншими нормативними документами.  
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Згідно з вищезазначеними документами та затвердженого перспективного меню  

для дітей дошкільного віку було організоване – триразове харчування - сніданок, обід, 

підвечірок  ; 

 для учнів 1-4 класів організовано  дворазове харчування- сніданок та обідом з 

урахуванням режиму роботи ГПД ; 

- учні 5-10 класів – одноразовим гарячим харчуванням ( гарячий обід).         

 Форма організації харчування в закладі моно профільне меню, що визначає один 

набір страв та не передбачає самостійного вибору споживачами його компонентів. Гаряче 

харчування  учнів відбувається згідно графіку у їдальні. Щоденний контроль за 

організацією харчування учнів 1-10 класів здійснюється медичною сестрою з дієтичного 

харчування, черговим адміністратором, класним керівником та вихователями ГПД. 

Звільнення дітей від сплати за харчування здійснюється відповідно до діючого 

законодавства України та  рішення Чорноморської міської ради Одеського району 

Одеської області.  Регулярно проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо 

організації харчування дітей різного віку під час навчально – виховного процесу. 

Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та 

вимоги до оформлення документів. Створено  з представниками батьківського 

самоврядування групу контролю за якістю харчування у школі. 

Чорноморська спеціальна школа  укомплектована штатом кухарів та підсобними 

робітниками харчоблоку відповідно штатного розпису. Протягом року адміністрацією 

закладу та органами громадського самоврядування (відділ освіти, Держпрослужба та інші)  

здійснювалися перевірки організації та якості харчування, зі складанням відповідних 

актів. 

Необхідними складовими процесу організації харчування у закладі  є: 

 видання відповідних наказів; 

 затвердження списку дітей пільгової категорії; 

 відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; 

 приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої 

якості; 

 складання меню-розкладу; 

 виготовлення страв; 

 проведення реалізації готових страв; 

 ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне гаряче харчування, а 

також дітей, які потребують дієтичного харчування; 

 контроль за харчуванням з боку адміністрації, класних керівників, батьків 

учнів; 

 інформування батьків під час проведення батьківських зборів про 

організацію харчування дітей у закладі. 

Продукти харчування та продовольча сировина надходять до навчального  закладу 

разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, 

сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічного експертизи). Облік 

дітей, охоплених безкоштовним харчуванням, здійснюється класними керівниками, які 

вчасно повідомляють про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування- 

соціального педагога.  
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В шкільній їдальні не допускається використання продуктів харчування без 

відповідного сертифікату якості; реалізація страв та виробів, продуктів харчування, які не 

допускаються в дитячому харчуванні, використання обладнання та інвентарю не за 

призначенням. 

 Щомісяця соціальним педагогом разом з громадською комісією, бракеражною 

комісією перевіряється стан організації харчування в закладі, за результатами перевірки 

складено акти перевірки, які затверджені директором. Обов’язково в закладі ведеться 

щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти, згідно журналу обліку харчування.  

        Під час введення воєнного стану в Україні з березня місяця по серпень 2022 року на 

підставі клопотання  адміністрації щодо підтримки  учнів з соціально-незахищених сімей, 

які перебувають на території Чорноморської міської ради було організовано безкоштовне 

гаряче харчування (обіди) при ліцеї №3,  а також допомога у вигляді сухпайків один раз 

на тиждень за кошти місцевого бюджету. Клопотання оновлюються щомісячно, 

враховуючи звернення батьків учнів та вихованців  закладу. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ  ТРАВМАТИЗМУ.  

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 

2021/2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки 

України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 

«Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 

16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організація 

навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 

     У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та 

запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної 

ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних 

методичних об’єднань класних керівників тощо.  

            У шкільному та дошкільному підрозділах Чорноморської спеціальної школи 

створена  система профілактичної роботи з питань, яка включає в себе комплекси занять 

за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. 

Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з 

питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи, 

оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі 

розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з 

охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 

2021/2022 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації. 
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У класних журналах 1-10-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із 

правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, 

правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування 

електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки 

на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. 

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в 

окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, 

інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів 

дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.   

Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2021/2022 навчальний рік, ми   

можемо стверджувати, що   випадки травм знизилися. З вересня 2021 по лютий   2022 року 

випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу не   було виявлено. Під час 

дистанційної роботи з березня по червень 2022 року класні керівники проводили бесіди з 

учнями на тему небезпечних знахідок під час війни, сигналів повітряної тривоги, 

поводження з незнайомими людьми тощо. 

         У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити 

систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та 

контроль за поведінкою учнів на перервах, під час екскурсій тощо. 

        Протягом 2021-2022 навчального року системно здійснювався контроль за 

виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів, дотримання правил дорожнього 

руху, технічної безпеки, протипожежної безпеки під час навчально-виховного процесу та 

в позаурочний час 

        Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів. На 

кожному поверсі є чергові вчителі, класні керівники  супроводжують та знаходяться разом 

з дітьми  в їдальні. Володіють інформацією про місце знаходження дітей в позаурочний 

час, залучають до гурткової роботи, в разі потреби відвідують вдома, проводять 

індивідуальні бесіди з батьками та дітьми. 

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом 

навчального року організовується чергування по школі учнів 5-10 класів та вчителів. Але 

цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме: 

 класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час 

чергування по школі, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів; 

 класним керівникам 1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально 

ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по 

школі»; 

 класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у школі, 

виховувати повагу до чергового учня та вчителя. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в 

побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорі, на 

класних батьківських зборах. 

 

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю 

в шкільному середовищі. У грудні проведено акцію «16 днів проти насильства», у січні 

для учні 6-10 класів було організовано виховний  захід «Школа без булінгу». На 

шкільному сайті розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу.  
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           Передбачалися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського 

середовища на формування здоров’я дитини: 

 залучення учнів до роботи у шкільних гуртках та поза межами школи; 

 рейд – огляд школи, медичний огляд; 

 бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя; 

 тижні і місячники з попередження травматизму; 

 зустрічі з спеціалістами та працівниками правоохоронних органів; 

 проведення спортивних змагань  

 проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування 

навичок здорового способу життя; 

 проведення фізкультхвилинок на уроках та рухливих ігор на перервах; 

 випуск газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, 

тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок 

здорового способу життя; 

 робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зменшення факторів 

негативного впливу на здоров’я учнів. 

         У результаті проведених заходів 

спостерігаються позитивні зміни в 

поведінці й діяльності учнів, 

психологічному кліматі  в учнівському 

середовищі, покращується 

міжособистісна взаємодія серед усіх 

учасників навчально – виховного 

процесу. Тому за звітний період жоден 

учень не скоїв правопорушення, яке б 

тягло за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. 

       Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації і адаптації, надавалася 

консультаційна допомога з урахуванням особистих відмінностей. Постійно проводилася 

робота з батьками (бесіди, лекторії). Протягом року проводилася діагностична робота з 

вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і вивчення валеологічних 

шляхів корекції. Просвіта батьків відбувалася на зборах, методичних нарадах, 

педагогічних радах, радах школи, конференціях. 

 

Соціально-психологічна служба  

    Враховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально – психологічної служби 

у 2021/2022 н. р. (практичний психолог, заступник директора з виховної роботи, 

соціальний педагог, класні керівники), в Чорноморській спеціальній школі системно 

проводиться  діагностична, профілактична, просвітницька, корекційно – відновлювальна, 

розвивальна, консультаційна робота.  

Щорічно на початку навчального року проводиться соціальна паспортизація класів 

та груп. Складаються  списки дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного 

харчування за кошти громади. 

             На початку 2021/2022 навчального року був складений соціальний паспорт закладу 

(на початку січня 2022 року оновлений), в якому на облік беруться всі пільгові категорії 

дітей різного віку.  
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          В закладі налічується 249 дітей ( 60 вихованців дошкільного підрозділу, 189 учнів 

шкільного підрозділу). З них:  

- дітей з інвалідністю -38,  

- дітей, які перебувають на «Д»-обліку лікарів-спеціалістів-42,  

- дітей-сиріт – 7,  

-дітей, позбавлених батьківського піклування -4,  

-дітей з багатодітних родин -18,  

-дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах- 17 дітей  

-дітей із малозабезпечених сімей – 33,  

-дітей, які виховуються у неповній сім’ї (батьком без матері) – 2.  

      Питання соціальної підтримки постійно контролюється, сім’ї дітей різних  

категорій регулярно відвідуються. Особлива увага приділяється роботі з дітьми без 

батьківської опіки. Здійснюється посилений контроль, надається всіляка допомога 

опікунам, проводяться первинні та контрольні обстеження умов життя і виховання 

неповнолітніх та вирішується багато інших питань, важливих для поліпшення 

матеріального та психологічного стану дітей без батьківської опіки та їх опікунам. 

Протягом навчального року проводилися різноманітні акції для поліпшення матеріального 

становища дітей, які її потребують (одягом, канцтоварами, проведення тематичних 

ярмарок та ін.).       Традиційно за допомогою благодійної допомоги небайдужих людей 

проводилося свято «День Благодійності», «День святого Миколая», соціальні акції 

«Сім’я», «Опіка».  

       До участі у громадському житті закладу залучалися не тільки діти, а й їх батьки. З 

усіма батьками цих категорій проводилися індивідуальні та групові бесіди. У своїй 

діяльності соціальний педагог співпрацював з уповноваженим з прав дитини, з 

оперуповноваженими у справах дітей, зі службою у справах дітей, працівниками поліції та 

ДСНС, з батьківською громадою.  

З дітьми, батьками та педагогами проводилися консультації, бесіди за запитом з 

розв’язання деяких проблем у вихованні дитини (індивідуальні, групові). 

 

Робота з профілактики правопорушень серед неповнолітніх 

      В спеціальній школі працює психологічна служба. Один з напрямків діяльності 

ПС спрямовано на оперативне реагування на пропуски навчальних занять. Для 

покращення стану відвідування занять учні, які без поважної причини пропускають 

навчальні заняття, або порушують правила поведінки, разом із батьками запрошуються на 

засідання Штабу ПП.  

       Заступником директора з виховної роботи, соціальними педагогами, психологом 

організовувалися зустрічі, бесіди, тематичні виставки. 

- Зустріч з працівником правоохоронних органів, бесіда на тему «Юридична 

відповідадьність неповнолітніх. Незнання закону не звільняє від відповідальності» 

- Заходи  “Разом для найкращого Інтернету” ; Виставка дитячого малюнку «Право очима 

дітей»    

-Виховні години "Конвенцію про права дитини"-що це?,  «Конституція України- основний 

закон держави»; 

- Участь в щорічній акції «Годівничка». 

-Учні 8-9 класів прийняли участь у перегляді документальної стрічки «Розірви коло» на 

тему насильства в сім' ї.в Палаці культури та фотовиставку «Річ у тім». 

     Старшокласники нашої школи постійно отримують інформацію про шляхи 
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профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії насильству тощо. Напередодні зимових канікул з 

метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, дотримання 

підлітками пожежної безпеки, заборони вживання тютюнових виробів і алкогольних 

напоїв, режиму перебування у вечірній та нічний час у громадських місцях превентивну 

бесіду з учнями старших класів провів інспектор муніціпальної варти. 

 Впродовж року продовжила свою роботу Рада профілактики правопорушень. Робота 

адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, 

бродяжництва серед неповнолітніх у 2021-2022н.р. була побудована відповідно до 

правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента 

України, програм правової освіти населення, і проводилась згідно з планом спільних 

заходів Чорноморської спеціальної школи, служби у справах дітей 

Чорноморської держадміністрації, кримінальної міліції у справах дітей. З метою 

профілактики дитячої бездоглядності регулярно проводилися рейди «Урок», «Діти 

вулиці», «Зовнішній вигляд». Проведені заходи сприяли формуванню в учнів необхідності 

дотримуватися конституційно-правових норм, своїх прав і обов’язків. 

         З метою виявлення рівня обізнаності учнів з питань ставлення учнів до проблем 

насильства в суспільстві та в шкільному середовищі, виявлення фактів жорстокого 

поводження з дітьми, вивчення проблеми підліткового насильства практичним 

психологом Коберник К.В. та класними керівниками 5-10 класів проведено анкетування, 

соціальні опитування серед учнів. За результатами анкетування   Катерина Володимирівна 

та класні керівники провели інформаційні хвилинки «Скажемо «Ні!» жорстокості і 

насильству»,   заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: причини виникнення та шляхи 

розв’язання» (для старшокласників), виставка дитячих малюнків «Світ без насильства». 

Всіх учасників освітнього процесу ознайомлено з нормативно-правовою базою щодо 

недопущення насильств будь – якого виду. На  початку навчального року була проведена 

паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів пільгових категорій. 

Протягом року до  банку даних дітей постійно вносилися корективи. 

       Шкільним психологом Коберник К.В. проводилась низка профілактичної, 

психологічної просвіти серед педагогічного, батьківського, учнівського колективів. Для 

вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 8-х, 9-х класів з 

метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Особлива увага приділялася 

дітям під час входження в нові періоди життя.  
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Виховна робота 

        Виховна робота в Чорноморський спеціальній школі протягом 2021-2022 навчального 

року була спрямована на  виконання Закону України «Про освіту», на виконання завдань, 

поставлених Конвенцію про права дитини, відповідно до реалізації Концепції державної 

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

період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 №988, 

Статуту закладу, 

річного плану роботи 

закладу на 2021-2022 

навчальний рік,  Указів 

Президента України від 

25.06.2013 № 344/2013 

«Про національну 

стратегію розвитку 

освіти в Україні на 

період до 2021 року», 

від 18.05.2019 № 

286/2019 «Про 

стратегію національно-

патріотичного 

виховання», від 

30.05.2018 № 453 «Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання 

проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 № 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану 

заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на 

період до 2020 року», від 21.08.2019 № 693-р, наказів Міністерства освіти і науки України 

від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання 

державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і 

науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047 

«Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства 

і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», від 20.07.2020 № 

1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в 

дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)», «Про затвердження плану заходів щодо реалізації норм положень 
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Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020-2022 

роки».  

       Виховна робота в 2021-2022 навчальному році була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації 

в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння 

морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на 

усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі 

професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до 

протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з 

закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

       У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над 

виховною проблемою: «Через співпрацю педагогів і батьків в особистісно-орієнтованому 

навчанні і вихованні до формування мобільної соціально-адаптованої особистості». 

   Усю виховну роботу колектив спрямовував на те,  щоб допомогти дітям розкрити свої 

творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати 

один одного краще. В 

закладі розвинена художня  самодіяльність,  учасники  якої  беруть  активну  участь 

у   всіх  загальношкільних  заходах. 

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та 

забезпечення повноцінного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного 

виховання у закладі освіти діяли 5 гуртків, а саме: 

 

№  Назва  Керівник 

1.  Джерело Циж Л.В. 

2.  Музикотерапія Загускіна Т.О. 

3.  Пам 'ять Лещенко Г.А. 

4.  Веселі фарби Леонова В.І. 

     5. Цікава інформатика Шевчишена А.А. 

          У цих гуртках розвивають свої творчі та інші здібності 164 учні, що становить 

практично 86% від загальної кількості учнів школи. Гуртківці є активними учасниками 

всіх шкільних та позашкільних заходів. Так, наприклад, члени гуртків творчого 

спрямування беруть активну участь у заходах пов’язаних з творчістю, а саме: 

міжнародний конкурс малюнків: «Пограй зі мною» країна Словенія, міський конкурс 

«Подаруй місту новорічну іграшку» та отримали дипломи 2 ступеню та нагороду у 1000 

грн. Вміння помічати й розуміти прекрасне, цінувати його, створювати вироби своїми 

руками - це все збагачує духовний світ дитини.  
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Досягнення учнів школи постійно висвітлюються на веб-сайті навчального закладу 

та в соціальній мережі Фейсбук. 

Впродовж 2021-2022 н.р. за участю учнів школи та гуртківців проводилася низка 

шкільних та обласних 

(дистанційних) конкурсів 

і заходів згідно із планом 

проведення навчально-

виховних заходів відділу 

освіти та плану виховної  

роботи закладу освіти на 

2021-2022 н .р. 

Жодна з держав не 

може вважати себе а ні 

розвиненою, ані 

демократичною, якщо її 

громадяни не знають 

свого минулого. Особливо 

потрібно його знати нам, 

українцям. Під час занять 

гуртка «Пам 'ять»  учні 8-9 класів змогли дізнатися більше про тих людей, хто звеличує 

наше місто, ознайомилися з історією Чорноморська скрізь біографію його мешканців. . 

Вихованці гуртка беруть активну участь у шкільних заходах: відзначення Дня 

партизанської слави та річниці партизанського руху в Україні у період Другої світової 

війни 1939-1945 рр;  «Бабин Яр – життя і смерть. Тільки пам’ять не сивіє», Захист проекту 

«Революція гідності — головні дійові особи»; «Міжнародний день пам'яті жертв 

Холокосту»; тощо… Особливість роботи гуртка «Пам 'ять» полягає у вихованні у дітей 

почуття самосвідомості, любові до своєї батьківщини та рідного краю.  

      Серед проведених традиційних шкільних заходів є: День знань (01.09), День фізичної 

культури і спорту в рамках якого проведено лінійку до відкриття Олімпійського тижня, 

Олімпійські уроки, виставку малюнків та флешмоб (06-10.09), флешмоб до Міжнародного 

дня Миру (21.09), День партизанської слави (22.09), загальношкільні заходи до Дня 

працівників освіти (01.10), традиційні вітання вчителів-пенсіонерів в рамках відзначення 

Дня людей похилого віку (02.10), урочистий захід посвяти у першокласники учнів 1-х 

класів (15.10) та п’ятикласники учнів 5 класу(14.10), написання Всеукраїнського радіо 

диктанту національної єдності до Дня української писемності та мови (09.11), заходи та 

флешмоби до Дня Гідності і Свободи (19.11), загальношкільний виховний заходи до Дня 

пам’яті жертв Голодомору (26.11), акція «Запали свічу» (27.11), спортивні змагання до 

Дня збройних сил України (06.12), бесіди до Дня вшанування учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС (14.12), загальношкільні свята до дня Благодійництва (02.12.),  де проведені були 

цікаві майстер- класи 

-  з миловаріння  «Подаруємо дітям радість».  

- Майстер – класи з виготовлення новорічної ялинки.  

- З виготовлення піци 

- Новорічного віночка. 
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    - Свято Миколая (19.12), новорічні розваги (20-24.12), захід до Дня Соборності 

України, акція «Ланцюг 

єднання» (22.01), виховний 

захід до відзначення Дня Героїв 

Крут (28.01), гра «Хто зверху?» 

до Дня усіх закоханих (14.02), 

виховний захід до Дня Героїв 

Небесної Сотні (21.02), 

літературна композиція до 

Міжнародного дня рідної мови 

(21.02), Кольоровий тиждень 

(21-25.02). Традиційно у 

нашому навчальному заході ми 

також відзначаємо 

Міжнародний день пам’яті 

Чорнобиля (26.04), День 

пам’яті та примирення (08.05), День вишиванки (19.05) та День Матері (07.05), День сім'ї 

(15.05), День довкілля (05.06) та Свято останнього дзвоника (14.06), однак, цього річ, за 

умов воєнного стану в країні, нам не вдалося провести ці заходи з учнями в школі, тому 

ми привітали всіх на сторінці шкільного сайту 

(https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html та у фейсбук 

https://m.facebook.com/profile.php?id=500865451101269&ref=content_filter.  

Уся робота колективу 

закладу спрямована на виховання 

шанобливого ставлення до 

державних святинь, української 

мови і культури, історії. З цією 

метою налагоджено 

використання державної 

символіки України, проведено 

ряд виховних заходів, що 

сприяли формуванню почуття 

патріотизму в школярів.  

У навчальному закладі 

працювало 10 груп продовженого 

дня, чисельність- 116 учнів. Розроблено режими роботи, які виконуються вихователями.  

Вихователі ГПД працюють над створенням умов для повноцінного розвитку 

особистості молодшого школяра через комплексний системний підхід до організації 

виховання, навчання, розвиток та збереження здоров’я учнів, проводять розвивальні та 

спортивні ігри, спостереження за природою під час прогулянок, проводять виховні заходи.  

Ефективність патріотичного виховання залежить не  лише від соціальної активності 

дитини, але й  від психолого-педагогічної підготовленості батьків. Сьогодні робота з 

батьками в патріотичному відношенні постає актуальним завданням закладу. Роботу з 

батьками проводимо за такими напрямками: 

https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html
https://m.facebook.com/profile.php?id=500865451101269&ref=content_filter
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- залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні 

екскурсій, керівництво гуртками, бесіди з учнями на патріотичні теми, різноманітні форми 

спільної пошукової і творчої діяльності); 

- бесіди про героїчні подвиги українського народу. 

Систематична та  цілеспрямована діяльність сприяє формуванню в  учнів високої 

патріотичної свідомості, почуття любові до  України, готовності до  виконання 

громадянських і  конституційних обов’язків.  

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке 

направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи з таких 

позицій, у школі створено демократичну модель учнівського самоврядування. Його 

діяльність здійснюється за чітко складеними планами, засідань учнівської ради та кожного 

міністерства та комісій згідно графіка двічі на тиждень. Роботу учнівського 

самоврядування координує педагог-

організатор.  

Діяльність учнівського 

самоврядування в 2021-2022 н. р. 

була спрямована на виконання 

основних завдань сучасної освіти, 

що зумовлені пріоритетними 

напрямами реформування школи, 

визначеними Державною 

національною програмою «Освіта 

(«Україна ХХІ століття»), 

Концепцією національно-

патріотичного виховання учнівської 

молоді, Концепцією розвитку 

загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів». 

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського парламенту були:  

 використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання 

учнів школи;  

 виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження 

шкідливих звичок та правопорушень серед учнів;  

 формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки;  

 значення особистості (у шкільному та громадському житті);  

 підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію 

діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної роботи, співпраці з 

батьківським комітетом, міським центром зайнятості, дитячими та громадськими 

організаціями, підприємствами міста;  

 вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної 

допомоги, передача досвіду організаторської роботи; формування системи життєвих 

цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; 

використання засобів ІКТ. 

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх 

загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту, 
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виконували свої обов’язки відповідно до приналежності до тої чи іншої комісії чи 

міністерства. В зв`язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом в країні багато 

заходів проведено в дистанційному режимі. 

      Висновки: Поставлені мета та завдання на 2021/2022 навчальний рік виконані на 

достатньому рівні. Але з причин воєнного стану в країні багато заходів було пропущено а 

деякі проведено в дистанційному форматі. Виходячи із вище сказаного, вважати виховну 

роботу у 2021-2022 навчальному році такою, що відповідає плану та реалізації концепції 

національної школи в педагогічному процесі. 

 

Цивільний захист 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2021/2022 

навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі були затверджені плани 

основних заходів підготовки цивільного захисту на 2021/2022 роки, уточнені Плани дій 

структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ 

спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу навчальних закладів 

згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам 

захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. 

Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів  

«Основ здоров‘я» у 4-10-х класах. 

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом 

навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у 

екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у закладі Дня цивільного 

захисту. З 02-06.05.2022 року було проведено дистанційно заходи з питань Цивільного 

захисту з метою захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.  

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні на території нашого закладу було 

відкрито з квітня 2022 року  волонтерський центр, в якому працювали вихователі ГПД 

згідно графіка чергування. Головною його метою було надання благодійної допомоги у 

вигляді одягу, іграшок, продуктів харчування родинам наших вихованців, 

внутрипереміщеним особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та допомога 

воїнам ЗСУ та тероборони, які нас захищають. Жоден працівник нашого закладу не 

залишився осторонь цієї благодійної справи. Однак, вже з квітня ми розпочали 

допомогати і родинам ВПО, родинам пільгових категорій, які проживають в нашому місті. 

Приємно було чути слова подяки за нашу допомогу, родини ВПО з теплом порівнювали 

наше місто та територію нашого навчального закладу з своїми рідними місцями.   

Всі інші педагоги працювали в форматі онлайн, з дотриманням правил безпеки.  

З червня 2022 в закладі йде робота щодо приведення у відповідність  до вимог 

найпростішого укриття  підвального приміщення нашого закладу, його обладнання та 

ремонт.  
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РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

           Освітній процес у Чорноморський спеціальній школі розпочався відповідно до 

структури навчального року з 01 вересня 2021 року та тривав по 31 травня 2022 року. 

Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  

освітнього закладу та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2021 року по 

30 грудня 2021 року; ІІ семестр з 12 січня по 31 травня 2022 року.  

     Мережа класів 

Адміністрацією  та педагогічним колективом Чорноморської спеціальної школи 

проведено певну роботу щодо збереження й розвитку  шкільної  мережі. 

Структура контингенту Навчальний рік 

Поточний Попередній 

Кількість учнів 189 187 

Загальна кількість класів: 16 17 

 

Школа І ступеня –  10 класів: 

- з українською мовою навчання –  8 класів 

- - з мовою національних меншин- 2 класи 

Школа ІІ ступеня – 6 класів: 

- з українською мовою навчання – 6 класів; 

Середня наповнюваність класів у 2021-2022 навчальному році становить 12 учнів. 

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2021/2022 навчальному році 

були: 

 організація обліку дітей та підлітків на території обслуговування; 

 спільна робота з ЗДО; 

 контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 функціонування гуртків; 

 індивідуальна робота з учнями та батьками; 

 надання закладом якісної освіти. 

 

Аналіз руху учнів 

Учнів на початок 

2021/2022 н. р. 

Вибуло Прибуло Учнів на кінець 

2021/2022н. р. 

187 --------- 2 189 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вони зумовлені зміною місця проживання 

родини або пов’язані з переїздами. 

       На початку навчального року в школі  навчалося 187 учня  в 16 класах, з них: 115 

учнів 1 ступеню, 72 учня П ступеню. На кінець навчального року кількість учнів 

становить 189, з них: 116 учня 1 ступеню, 73 учня П ступеню. За 2021/2022 н.р. в 

Чорноморську спеціальну прибуло 6 учнів з них 5 учнів І ступеню, 1 учень ІІ ступеню; 

вибуло 4 учнів, з них 4 учня І ступеню.  

Протягом 2021-2022 н. р. заклад освіти працював за оновленою Освітньою 

програмою, відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
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освіти» впровадженого у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з 

особливими потребами, наказу МОН України від 26.07.2018 №814 «Про затвердження 

типової освітньої програми  початкової освіти для дітей  з особливими освітніми 

потребами»  для 1-4-х класів  спеціальних закладів загальної середньої освіти з 

особливими освітніми потребами» та наказу  МОН України від 26.07.2018р.  №  816  «Про 

затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями», наказу № 

467 від 01.04.2020 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями 

інтелектуального розвитку", Типової освітньої програми для закладів загальної середньої 

освіти під керівництвом О.Я. Савченко . 

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня,  наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 №144, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 "Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, 

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

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

реабілітаційних центрів» 

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась 

за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина 

робочого навчального плану в 2021/2022 н. р. була спланована на врахування побажання 

учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної 

складової використані для посилення корекційно-розвиткової складової навчальної 

програми з метою надання якісної спеціальної освіти. Загальна кількість годин на 

варіативну складову становила 129 годин.  

Варіативна складова навчального плану в 1 класі використовувалася на підсилення 

предмету «Навчання грамоти» з додаткового часу інваріантної складової по 1 годині. У 2-

А, 2-В класах використовувалася на підсилення предмету «Українська мова та літературне 

читання» з додаткового часу інваріантної складової по 1 годині. В 3, 4-Б, 4-В класах 

використовувалася на   підсилення предмету «Українська мова та літературне читання» з 

додаткового часу інваріантної складової  по 2 години. В 4-А класі додатковий час, 1 

година, було надано на вивчення предмету «Літературне читання» (рос.).  

Додаткова година варіативної складової була надана на предмет «Соціально-

побутове орієнтування» (варіативна складова). Вся варіативна складова була направлена 

на корекційно-розвиткову роботу: 

На предмет «Корекція мовлення» відведено 47 годин;  

на предмет «Корекція розвитку» відведено 27 годин; 

на предмет «Логоритміка» -20 годин; 

на предмет «Лікувальна фізкультура» -20 годин;  

на предмет «Соціально-побутове орієнтування»-2 години. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://zakononline.com.ua/documents/show/334880___334945
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Варіативна складова навчальних планів школи ІІ ступеня використовується на: 

 Корекційно-розвиткові заняття а саме: предмет «Логоритміка» -4 години; 

на предмет «Корекція мовлення» - 28 годин; на «Лікувальну фізкультуру» – 10 годин; на 

предмет «Соціально-побутове орієнтування» -2 години. 

 Додаткова година варіативної складової була надана на предмет «Трудове 

навчання» у 8 класі та «Українська мова» у 10 класі. На індивідуальні заняття з 

математики у 5-9 класах відведено по 1 годині з варіативної сладової.  

На педагогічній раді в травні 2022 року було обговорено та взято за основу освітню 

програму для учнів 1-4 класів та 5-10 класів на 2022-2023 навчальний рік. До складу 

освітніх  програм включена варіативна складова, а також педагогічним працівникам 

запропоновано визначити предмет, який потребує  додаткові години для вивчення даного 

предмету.  

       Згідно з річним планом роботи освітнього закладу на 2021/2022 навчальний рік 

адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-10-х класів за 

2021/2022 навчальний рік. По закінченню навчального року випускним є  один 9-й клас (2 

рік навчання) – 6 учнів. З них 4 учня закінчили на середньому  рівні, що становить 67 %., 2 

учня закінчили на початковому рівні, що становить 33%.  

          Для 5 учнів Чорноморської спеціальної школи,  які за станом здоров’я не можуть 

відвідувати учнівські колективи було організовано навчання за індивідуальною формою- 

педагогічний патронаж. На кінець 2021/2022 навчального року на педагогічному 

патронажі навчалося 5 учнів, з них: 2 учня початкової школи за програмою для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення; 2 учня старшої школи за програмою із порушеннями 

інтелектуального розвитку, 1 учень старшої школи за програмою для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення.  

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021/2022 навчального року із 189 учнів 1-10 

класів: 

 116 учнів 1-4  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень; 

 183 учнів переведено  на наступний рік навчання; 

 не атестованих учнів немає. 

 Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   

наведено:  
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Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до 

самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є 

впровадження  вивчення профільних предметів в старшій школі з метою подальшої 

соціалізації учнів- випусників. 

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей 

пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання 

й розвитку. В умовах війни і пандемії освітній процес вимушено відбувався за допомогою 

дистанційних форм навчання. Тому спрямували свою роботу на створення безпечного і 

здорового освітнього середовища поза межами закладу освіти. Про це ідеться у 

«Методичних рекомендаціях щодо проведення заходів із здобувачами освіти для 

Клас Кіл-ть 
учнів 

Рівень навчальних досягнень з математики 

Початковий Середній Достатній Високий 

К-сть 
учнів 

% К-сть 
учнів 

% К-сть 
учнів 

% К-сть 
учнів 

% 

5 13 ------ -- 9 71 4 29 ------- ---- 

6 16 ------ -- 9 58 7 42 ------- ---- 

7 15 ------ -- 11 74 4 26 ------- ---- 

8 13 1 8 8 62 4 30 ------- ---- 

9 16 ------ -- 14 88 2 12 ------- ---- 

10 6 ------ -- 1 16 4 68 1 16 

Всього 80 1 8 52 61 25 31 ------ ----- 

 

Клас 

 

К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень з української мови 

Початков

ий 

Середній Достатній Високий 

К-сть 

учнів 

% К-

сть 

учні

в 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% 

5 13 ----- -- 12 93 1 7 ------- ---- 

6 16 ---- -- 5 33 11 67 ------- ---- 

7 15 ----- -- 10 67 5 33 ------- ---- 

8 13 1 8 5 38 7 46 ------- ---- 

9 16 ----- -- 15 93 1 7 ------- ---- 

10 6 1 16 2 32 3 52 ------- ---- 

Всього 80 2 3 49 61 28 36 ------ ---- 
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формування їхніх компетентностей з уникненням ризиків, пов’язаних з можливим 

ураженням вибухонебезпечними предметами та порядку дій під час їх виявлення», які 

опрацювати класні керівники з учнями 

Консиліум психолого-педагогічного супроводу учнів 

Організовуючи навчально-виховний процес, Чорноморська спеціальна школа стикається з 

наявністю в учнів проблем, серед яких: 

- відсутність у дітей позитивного, емоційного і соціального досвіду спілкування; 

- наявність в учнів функціональних і соматичних розладів здоров'я; 

- вступ дитини в дошкільний підрозділ, 1 клас, перехід на новий рівень навчання; 

виражене незадоволення основних потреб, які відповідають віку дитини (нереалізованість 

потреби в безумовному прийнятті з боку батьків і педагогів, недостатня задоволеність 

потреби в спілкуванні з однолітками); 

- низька соціальна адаптація, неадекватна самооцінка учнів тощо. 

У зв'язку з цим в нашому закладі створено і функціонує консиліум психолого - 

педагогічного супроводу з метою надання спеціалізованої допомоги учням, батькам і 

педагогам. Система роботи була спрямована на відстеження динаміки та компенсацію 

недоліків розвитку, заповнення прогалин освіти, подолання негативних особливостей 

емоційно-особистісної сфери, нормалізацію і вдосконалення навчальної діяльності учнів, 

підвищення працездатності, активізацію пізнавальної діяльності. 

            Всі учні закладу, як шкільного так і дошкільного підрозділів, системно отримують 

необхідну корекційно- розвиткову  допомогу фахівців (дефектологи, логопеди, психологи, 

соціальний педагог, корекційні педагоги, керівники гуртків тощо). Для учнів були 

розроблені індивідуальні плани корекційних занять з 

фахівцями, які реалізовувалися протягом року, 

аналізувалися, коректувалися. У корекційній 

діяльності учнів існують і проблеми: низька 

зацікавленість і участь батьків (законних 

представників), відмова від рекомендацій КППС по 

організації навчання дітей. 

     Проте гострою проблемою залишається 

облаштування сенсорної кімнати, кімнати 

психологічного розвантаження, кабінетів трудового 

навчання для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. Тому це є одним із основних пріоритетних напрямків роботи адміністрації 

закладу на наступний навчальний рік.  

        Групою фахівців психолого-педагогічного супроводу системною є робота щодо 

виявлення дітей групи ризику та резерву. 

        Особливу увагу приділяємо учням груп резерву.  Працюючи з ними, намагаємось 

пам’ятати та впроваджувати в життя слова В.Сухомлинського: «У дитині ми повинні 

бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва 

мудрість батька, матері, педагога, іншими словами - потрібно вміти любити дітей».  

            Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу 

таких учнів, продовження їх навчання в закладах загальної школи за місцем проживання.  

В процесі роботи над даним питанням :  

- покращено індивідуальну роботу з дітьми групи резерву  
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- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної 

особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій  

- залученню дітей до активної участі в предметних тижнях, творчих конкурсах тощо.  

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Протягом 2021-2022 навчального року педагогічний колектив Чорноморської 

спеціальної школи працював над методичною проблемою «Розвиток і стимулювання 

позитивної внутрішньої мотивації інтегрованих суб’єктів взаємодії навчально-виховного 

процесу, провідної ідеї підвищення ефективності навчально-виховного процесу, якості 

освіти школярів». В закладі реалізовані практичні заходи щодо впровадження мовного 

законодавства. Щорічно перевіряється виконання Закону України «Про мови», 

контролюється стан викладання української мови та літератури, проводяться курси з 

підвищення рівня володіння українською мовою. Документація ведеться українською 

мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки.  

Методична робота реалізовувалась у наступних методичних об’єднаннях: 

 предметів суспільно-гуманітарного циклу; керівник Берладіна Я.І. 

 предметів фізико-математичного циклу; керівник Шевчишена А.А. 

 початкових класів, керівник Соколова  К.М.;   

 вчителів суспільно-природничих наук, керівник Чумак Л.О. 

 класних керівників, керівник Верис К.В.;  

  вихователів ГПД, керівник Джус Ю.Л. 

 вихователів дошкільного підрозділу, керівник Маценко Н.Ю. 

 вчителів художньо-естетичного циклу, фізичного виховання та трудового 

навчання; керівник Гайванюк Д.Р. 

 педагогів корекційно-розвивального напрямку, керівник Буданову О.О. 

       В роботі предметних методичних об’єднань використовувались різні форми роботи: 

повідомлення, виступи, огляди, дискусії тощо. Вироблялись методичні рекомендації на 

основі вивчених та обговорених питань, впровадження яких сприятиме підвищенню 

фахового рівня педагогів та рівня навчально-виховної роботи. Розглядались питання про 

роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізація основних положень 

нормативних і директивних документів про освіту; форми організації самостійної роботи 

учнів; методики організації та проведення сучасного уроку.      

       До реалізації завдань методичної роботи активно залучались вчителі, які мають 

педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, 

міських  методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. 

Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, 

виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна 

майстерність. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику 

інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом 

взаємодії всіх, хто навчається. До недоліків роботи всіх методичних об’єднань слід 

віднести недостатність практичного спрямування діяльності, а саме: взаємовідвідування 
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уроків з метою обміну практичним досвідом роботи з учнями, здійснення аналізу цих 

уроків з урахуванням впровадження новітніх технологій, друк методичних наробок у 

фахових виданнях. 

        З метою практичного навчання педагогічних працівників Чорноморської спеціальної 

школи  та педагогічних працівників міста протягом 2021/2022 навчального року на базі 

Чорноморської спеціальної школи  було проведено 2 семінари:  

     1. Міський фестиваль за темою «Маємо честь запросити». ( 15.12.2021) 

      2.Міський майстер-клас для вихователів ЗДО за темою «Лепбук, як новітній спосіб 

систематизації знань дітей творів В.Сухомлинського». (19.01.2022) 

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчує, що основну увагу вчителі 

приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, 

спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення 

сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації 

ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш 

раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів. На засіданнях 

методичних об’єднань розглядались, зокрема, такі питання: 

 виконання Державних стандартів освіти; 

 вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних 

документів про освіту; 

 опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 

2021-2022 навчальному році; 

 методика організації та проведення сучасного уроку; 

 використання інтерактивних технологій як засіб підвищення ефективності 

уроку; 

 формування предметних компетентностей в учнів; 

 вивчення передового педагогічного досвіду вчителів міста, області. 

      Робота методичних об’єднань була спланована, засідання проводилися на належному 

рівні з обговоренням науково-теоретичних питань і практичної діяльності вчителів. 

Виходячи з аналізу роботи методоб’єднань за минулий навчальний рік, необхідно 

зазначити, що головною формою в реалізації завдань, які поставлено перед школою, як і 

раніше, залишається урок. Саме тому протягом наступного навчального року 

педколективу необхідно приділяти більше уваги вдосконаленню проведення уроку через 

інтенсифікацію навчального процесу, впроваджувати в педагогічну практику активні 

форми навчання, спрямовані на підвищення результативності уроку, якість знань та 

творчих здібностей учнів за умови збереження і зміцнення їх здоров’я.  

         Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення закладу освіти 

кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2021-2022 н. р. заклад 

освіти був забезпечений кадрами на 100%. Розстановка педагогічних кадрів  

здійснювалась відповідно до фахової освіти працівників. До складу педагогічного 

колективу в 2021/2022 н.р. входило 60 педагогічних працівників. Вважаю позитивним те, 

що незважаючи на складність та особливість роботи  плинності кадрі в закладі немає.  

Рівень педагогічної майстерності: 
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«спеціаліст вищої категорії» – 17 осіб –   28 %. 

«спеціаліст І категорії» – 22 осіб – 37 %. 

«спеціаліст ІІ категорії» – 13 особи – 22 %. 

«спеціаліст з вищою освітою» – 5 осіб – 8 %. 

«спеціаліст з середньою спеціальною освітою» - 3 осіб – 5 % 

Педагогічні звання мають 12 осіб, а саме: 

2 вчителя звання «учитель методист» –– 3 %: Лещенко Г.А., Козлова Н.І. 

9 вчителів звання  «старший учитель» –– 15 %.: Артеменко В.В., Бурлаченко В.І., Єгорова 

Г.М., Буга О.Д., Кострикіна Н.І., Бузажи М.В., Глущенко О.В., Ляміна Л.А., Чумак Л.О.  

1 вихователь дошкільного підрозділу отримав  звання «старший вихователь» -– 2%,  

Токарева Г.М.  

         Нагороджено знаком  «Відмінник освіти»- 1 вчитель:  Лещенко Г.А. – 2% 

 

На даний час вакантною є одна педагогічна посада ( на час відпустки по догляду за 

дитиною до 3-х років)- вихователь ГПД (1 ставка) .  

Педагогічними та технічними працівників інших професій ми забезпечені в повній мірі.     

Педагогічний стаж педагогічних працівників 

№ п/п Стаж роботи Учителів-46 

1 до 3-х років 2 

2 4-10 років 9 

3 11-20 років 11 

4 Понад 20 років 24 

Віковий склад педагогічних працівників 

№ п/п Вік педагогічних працівників Учителі 

1 до 30 років 8 

2 31-40 років 13 

3 41-50 років 8 

4 51-55 років 5 

17 

22 

13 

5 
3 

спеціаліст з вищою 
категорією 

спеціаліст першої 
категорії 
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5                            55 років 3 

6                56 - 60 років 3 

7                Понад 60 років 9 

          

         Підвищення педагогічної майстерності 

у 2021-2022 навчальному році.  

 Атестація педагогічних працівників у школі 

проводилась відповідно до Закону України 

«Про освіту» (ст. 54), Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом МОН 

України № 1135 від 08.08.2013 р., зі змінами 

та доповненнями, Закону України «Про 

середню освіту» (ст.27). Під час атестації педагогічних працівників визначаються 

професійні якості вчителя, його сильні і слабкі сторони, рівень загальної культури, 

підкреслюється вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, 

створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду кращих вчителів школи. Педагоги загальноосвітнього закладу 

постійно працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності. 

Вчителі, які атестувалися у 2021/2022 навчальному році давали відкриті уроки з 

предмету, семінари, позакласні заходи, було вивчено рейтинг вчителів серед колег, учнів 

та їх батьків, проводилися контрольні роботи, вивчалася педагогічна майстерність та 

відповідність займаній посаді. Вчителі продемонстрували здатність забезпечувати 

засвоєння учнями теоретичних основ та сучасних досягнень наук, вміння встановлювати 

контакт з учнями з урахуванням індивідуально-типологічних та психофізичних 

особливостей дітей, додержання педагогічної етики, моралі. Педагоги Чорноморської 

спеціальної школи використовують індивідуальний та диференційований підхід до учнів, 

володіють сучасними освітніми технологіями, використовують різноманітні методи, 

прийоми в навчально-виховному процесі, вдосконалюють навички володіння 

комп’ютерною технікою, інтернетом. На основі перевірки складені аналітичні довідки, що 

підшиваються та зберігаються. При проведенні атестації адміністрація школи приділяє 

належну увагу моральному заохоченню педагогічних працівників, представляючи їх до 

нагородження грамотами різного рівня.  

№ п/п Вид діяльності Педагоги 

    1 

Атестація (всього) у тому числі: 

- підтвердили кваліфікаційну категорію 

- не підтвердили кваліфікаційну категорію 

- підвищили кваліфікаційну категорію 

- підтвердили педагогічне звання: 

18 

2 

- 

15 
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«старший вчитель» 

«учитель-методист» 

- встановлено педагогічне звання 

«старший учитель» 

- не підтверджено педагогічне звання «старший учитель» 

1 

- 

 

0 

1 

 

 Порушено клопотання перед відділом освіти про нагородження 5 педагогічних 

працівників за результатами атестації.  

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про 

преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх педагогічних 

працівників в розмірі до одного посадового окладу. Також згідно статті 57 Закону України 

«Про освіту» щодо виплати педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі 

до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов’язків педагогічні працівники отримують  матеріальне заохочення у кінці 

календарного року. Технічні працівники преміюються відповідно до додатку 2 Колективного 

договору закладу освіти «Положення про преміювання працівників» за сумлінне виконання 

службових обов’язків в розмірі однієї мінімальної зарплати. 

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуються партнерського стилю 

керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них 

обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. 

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль 

здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На 

моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум 

агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як 

порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість 

поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У 

зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і 

характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх 

підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і 

властивостей.  

      Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що 

порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. 

Педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, 

навчання та розвитку дітей, поставлену напочатку навчального року.  

Під керівництвом адміністрації закладу відбувається планування, керівництво та 

аналіз методичної роботи протягом начального року. Майстерність учителів 

здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів 

України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, 

семінарах, виконанні особистих творчих планів. 

          Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на 

таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «PROMETHEUS», Одеська академія 

неперервної освіти, Міжнародний інститут інклюзії, Благодійна організація Благодійного 
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фонду «Живи, Україно!», НПУ імені М.П.Драгоманова тощо, де проходять курси, беруть 

участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють 

тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів. Аналіз якісного складу та 

освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про 

можливість проведення навчально-виховного процесу на високому професійному рівні. 

Традиційним у закладі освіти залишилося проведення предметних тижнів та 

творчих тижнів учителів, які атестуються. 

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної 

майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, 

адміністративних нарад, нарад при директорі. 

      Кожен учитель має план самоосвіти, результативність самоосвіти знаходиться під 

контролем керівників методичних об’єднанань та адміністрації закладу. У листах 

вивчення результативності самоосвіти вчитель вказує, яку статтю в журналі чи книгу він 

опрацював, які ідеї чи наробки взяв для реалізації, та який кінцевий результат чи користь 

він вбачає від упровадження цих інновацій. Майже всі вчителі відповідально ставляться 

до самоосвіти, впроваджуючи у свою повсякденну роботу інтерактивні технології, рольові 

ігри на уроках, роблячи свій урок оригінальним і неповторним. З кожної вивченої статті 

вчитель бере корисні поради та технології. Результатом самоосвіти є ріст педагогічної 

майстерності, підвищення якості уроків, занять, реалізація творчого пошуку та 

педагогічних  ідей. 

Разом з тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих 

недоліків: 

• недостатньо налагоджене взаємовідвідування уроків учителями; 

• кожне методичне об’єднання автономне у своїй роботі й практично не 

пов’язане з роботою інших методичних об’єднань; 

• педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у 

фахових виданнях; 

• керівники ШМО недостатню увагу приділяють оформленню протоколів 

засідань, які часто містять схематичний характер; 

• потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у міському 

конкурсі «Учитель року», сертифікації вчителів. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

   Слід зазначити, що молодший дошкільний вік — це період переходу від предметної 

діяльності до гри, тому протягом навчального року ігрова діяльність систематично 

інтегрувалась у навчальний процес.  

Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, 

інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та 

формування необхідних життєвих навичок.  

           Методична служба ЗДО – це складова робота педагогічної освіти, яка має цілісну 

систему заходів і дій та направлення на: навчально – методичне забезпечення дошкільної 
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освіти, організацію та  вдосконалення фахової підготовки педагогів, зростання 

професійної майстерності кожного педагога та колективу в цілому.         

           Дошкільний  підрозділ  має 4 групи компенсуючого типу з наповнюваністю 65 

дітей віком від 3 до 6 років з вадами мовлення.  

  Протягом  2021/2022 навчального року педагогічний колектив дошкільного підрозділу 

працював над наступними завданнями:  

1.Впровадженння системно-цільового підходу у формуванні діалогічної компетенції дітей 

з урахуванням морально-соціального розвитку на основі інтеграції  за творами 

В.О.Сухомлинського. 

 

2. Удосконалювання роботи  щодо усвідомлення вихованцями норм і правил   здорового 

способу життя  шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників 

здоров’язбережувальної компетентності. 

           Педагоги дошкільного підрозділу Чорноморської спеціальної школи  активно 

залучаються до роботи в міських обласних та всеукраїнських семінарах, засіданнях 

творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. 

           З метою практичного навчання педагогічних працівників протягом 2021/2022 

навчального року на базі закладу було проведено 4 практичних семінарів з досвіду роботи  

колективу та 1 майстер-клас на місто,  а саме:                 

- практичний семінар «Перспективне планування освітньої роботи вихователя за 

програмою «Дитина»,  вихователь – методист Токарєва Г.М.; 

- теоретично-практичний семінар: «Створення презентацій та портфоліо, як засіб 

самовдосконалення педагога, за допомогою PowerPoint – практична робота по 

створенню презентацій», вихователь – методист Токарєва Г.М. 

- семінар-практикум «Психолого - педагогічний супровід гіперактивної дитини», 

психолог Кармазіна В.М. 

- семінар-0дискусійний клуб «Педагогічна та батьківська мудрість виховання – 

духовне надбання дітей», вихователь – методист Токарєва Г.М. 

- майстер-клас на місто «Лепбук, як новітній спосіб систематизації знань дітей 

творів В Сухомлинського» (своїми руками), вихователь – методист Токарєва Г.М., 

вихователь Маценко Н.Ю. 

           Протягом  2021/2022 навчального року 10 педагогів пройшли курсову 

перепідготовку на базі Національного державного педагогічного університету                         

ім.М.П.Драгоманова при інституті корекційної педагогіки та психології кафедри 

психокорекційної педагогіки  в період  з 25.10.2021 по 29.10.2021 за програмою 

«Корекційна робота з дітьми з психофізичними порушеннями». На платформах:  Педрада,, 

ІПП Всеукраїнська науково онлайн- конференція, Онлайн-освіта  EdEra . EДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА та НУШ пройшли курси підвищення кваліфікації   наступні педагогі: Боцуляк С.М., 

Нецеля Г.В., Бакаленко М.М., Панкова Н.В., Гацкулова К.В. Згурська О.Б. Токарєва Г.М., 

Талаліхіна С.А., Кармазіна В.М.  

Атестація педагогів дошкільного підрозділу Чорноморської спеціальної школи  пройшла  

відповідно до вимог діючого законодавства освіти,   з метою активізації творчої 

професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, 
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підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і 

виховання дошкільнят.  

          Вихователі, які атестувалися у 2021/2022 навчальному році провели відкриті  

заходи, було вивчено рейтинг діяльності  педагогів серед колег, та їх батьків, вивчався 

рівень  педагогічної  майстерності та відповідність займаній посаді. Вихователі 

продемонстрували здатність забезпечувати засвоєння дітьми програмових та теоретичних 

основ та вміння встановлювати контакт з дітьми з урахуванням психофізичних 

особливостей дітей, додержання педагогічної етики, моралі. Педагоги дошкільного 

підрозділу використовують індивідуальний та диференційований підхід до вихованців, 

володіють сучасними освітніми технологіями, використовують різноманітні методи, 

прийоми в навчально-виховному процесі, вдосконалюють навички володіння 

комп’ютерною технікою, інтернетом. 

          Згідно річних задач на навчальний рік були підготовлені та проведені наступні 

консультації: «Турбота про здоров’я дитини» - інструктор з фіз.виховання  Бакаленко 

М.В., «Сучасні форми співпраці з батьками» - вихователь Бастракова Н.М., «Спадщина В. 

Сухомлинського - невичерпане джерело морально-естетичного виховання дітей» - 

вихователь Згурська О.Б., «Виховання людини у педагогічній спадщині В. 

Сухомлинського» - вихователь Чернушенко В.В., Продовжуємо роботу: «Дитячий 

малюнок: навчитися розуміти та цінувати» - психолог Кармазіна В.М. «Мнемотехніка, як 

метод розвитку мовлення дошкільнят» - вихователь Маценко Н.Ю., «Розвиток емоційно - 

моральної сфери в дітей та позитивного ставлення до природи за допомогою 

використання творів В. Сухомлинського» - вихователь Бастракова Н.М.,  «Планування 

ранкових зустріч у ЗДО: працюємо по-новому», «Творчість без обмежень. Виховання 

обдарованих  дітей»,  «Готуємося до атестації», «Наші проекти» - «Використання творів 

В. Сухомлинського в освітньому процесі» - вихователь методист Токарєва Г.М. 

          Контроль за якістю навчально - виховного процесу відбувався згідно визначених 

планом термінів. За навчальний рік проведено тематичні перевірки: «Готовність закладу 

до нового навального року» (у серпні), «Створення предметно-розвивального середовища 

в ЗДО» (всі групи), перевірка дітей старшого віку «Рівень сформованості діалогічної 

компетенції з урахуванням морально-соціального розвитку дітей старшого віку» в 

листопаді. По результатах перевірок складено та обговорено на методичних радах довідки 

перевірок. 

                  Стало доброю традицією проведення тематичних днів: 

- «День Знань» (вересень); 

-«Всесвітній день миру» (акція «Голуб миру») (вересень);                                                                   

-«День дошкілля» (27вересня);                                                                                                         

- «Всесвітній день Чорного моря» (жовтень); 

-«День українського козацтва»  (жовтень);                                                                                       

-«День зимових птахів» (27 листопада);                                                                                            

- «День святого Миколая»  (19 грудня); 
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- «Міжнародний день рідної мови» (21 лютого);                                                                                     

Під час їх підготовки та проведення педагоги   показали свою майстерність, особистісну 

та соціальну компетентність. 

          В жовтні пройшов тематичний  тиждень «Дорога і діти», а з 11-15 жовтня 2022   

«Всеукраїнський тиждень права», «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» по матеріалах 

яких йде накопичування досвіду роботи. 

          Двічі на рік у вересні та травні  педагогами проводиться моніторинг рівня розвитку 

дітей ( цьому році моніторинг провели тільки у вересні у зв’язку з воєнним станом), в 

вересні також відбулося фізобстеження дітей. Щомісяця проходили Дні здоров’я та раз у 

квартал спортивні свята. Інструктор з фізичного виховання Бакаленко М.В. відповідально 

відноситься до їх проведення. 

         Робота вихователів над проблемною темою відбувалася систематично, в ході роботи 

педагогами було підібрано  чимало теоретичного та виготовлено практичного матеріалу. 

Ця робота активізувала форми методичної роботи кожного педагога, покращила рівень 

теоретичної підготовки. Рівень педагогічної майстерності протягом навчального року 

значно покращився. Але в новому навчальному році слід звернути увагу на теоретичну 

підготовку вихователя: Лупашко В.В., логопеда Орлову М.В. на формування 

комунікативно – мовленнєвих навичок дітей через ігрову діяльність, на збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, (підвищення захисних сил 

організму), звички до здорового способу життя. 

           В ході відвідування навчально–виховної діяльності вихователям рекомендується 

постійно проводити комплексний підхід в його організації, обов’язково планувати 

ускладнення для виконання індивідуально – особистісного підходу. Під час підготовки до 

занять вихователям ретельно продумувати програмове завдання, ускладнення, 

роздатковий матеріал, сюрпризні моменти, використовувати диференційований підхід до 

дітей.                                                                                                                                                                                                                                                 

Методичний кабінет поповнено новими посібниками:                                                        -

методичні:                                                                                              

«Дошкільнятам про державні символи України» О.Дроб`язко;                                                            

«Україна – моя  Батьківщина».  Програма – патріотичного виховання дітей дошкільного 

віку. 

Папки: «Школа маленьких патріотів» (проект освітньої роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку);                                                                                                     

«Патріотичне виховання в ЗДО»(перспективне виховання, конспекти занять, сценарії свят 

і розваг, дидактичні та рухливі ігри, бесіди);                                                                       -

демонстраційний матеріал:                                                                                              

   Папка «Народні ремесла та художні промисли (ілюстрації);                                                                   

«Символи України»  (гра-заняття для ознайомлення з державними та національними 

символами України);                       

  База картотек, тематичні  папки з методичним та демонстраційним матеріалом  в 

дошкільному підрозділі  Чорноморської спеціальної школи потребують подальшого 

поповнення.  
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      За 2021-2022 навчальний рік, на мою думку, вдало проведена діагностична робота з 

дітьми, консультативна робота з педагогічним колективом (в більшості з вихователями). 

Зробивши аналіз про виконану роботу за 2021-2022 навчальний рік, в наступному році 

планується більше приділити уваги роботі з батьками та корекційно-компенсаторній 

роботі. Нажаль з березня місяця дошкільний підрозділ не працював по причині воєнного 

стану в Україні, вихователі змушені були піти у відпустки та на простій. 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Як керівник закладу освіти розумію, що якість освітньої діяльності неможлива без 

розуміння шляхів розвитку Чорноморської спеціальної школи, як закладу спеціальної 

освіти.  

Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії 

розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад. 

Тому у 2021-2022 навчальному році адміністрація закладу освіти разом із 

передовими педагогами закладу та експертними групами працювала над створенням 

Стратегії розвитку на 2022-2027 роки для удосконалення якості освітніх послуг, які надає 

заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.  

Під час розроблення Стратегії розвитку закладу та річного плану роботи закладу 

ми намагалися врахувати результати вищеописаного анкетування, особливо що стосується 

булінгу та цькування. Створена Стратегія розвитку закладу включає у себе реалізацію  

протягом п’яти років наступних проєктів: «Сучасний освітній дизайн», «Співпраця ЗДО  

та НУШ: педагогіка партнерства», «Плекаємо патріотів України», «Добро починається з 

тебе», що дасть змогу скерувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, 

задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б 

реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та 

письмового спілкування двома рідною мовою, комп’ютерними технологіями. 

У 2021-2022 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, що 

включав розділи із управлінської діяльності, навчально-виховної, навчально-методичної 

та виховної робіт, контрольно-аналітичну та фінансово-господарську діяльність закладу.  

На даний час адміністрація навчального закладу працює над розробленням річного 

плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік, з проєктом, якого вже ознайомлений 

педагогічний колектив закладу. Річний план розроблений відповідно до Стратегії 

розвитку та освітньої програми, є основним робочим документом для організації 

повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року та передбачає 

реалізацію чотирьох основних напрямків роботи внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти, а саме щодо освітнього середовища, системи оцінювання освітньої діяльності 

учнів, системи педагогічної та управлінської діяльностей. Стратегія розвитку закладу має 

реалізовуватися через систему планування.  

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти 

розроблена внутрішня система забезпечення якості освіти, що включає критерії, правила і 

процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів 

освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм 

забезпечення академічної доброчесності, тощо. Проте повинна визнати, що моніторинг 

освітньої діяльності протягом 2021-2022 року здійснювався лише частково, що певною 

мірою пов’язано із карантинними обмеженнями та введенням військового стану в країні. 

Цього навчального року адміністрацією навчального закладу здійснювалося вивчення 
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системи роботи вчителів, що атестувалися, протягом навчального року вивчався стан 

ведення класних журналів, особових справ учнів тощо. Однак, з лютого 2022 року ми 

активно співпрацювали з батьківською громадскістю щодо покращення роботи з 

дистанційного навчання учнів, проводилася системна роботи з відвідування дистанційних 

уроків членами адміністрації, а також було проведено опитування батьків, педагогів з 

питань покращення даної роботи.  

Для успішної роботи та конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, 

педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення 

сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі освіти 

є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та 

педагогічних працівників. Результати анкетування, проведенні у березні, свідчать в 

загальному про сприятливий психологічний клімат у колективі, проте часто між 

учасниками освітнього процесу виникають непорозуміння, вирішити які буває нелегко. 

Завжди схиляюся до конструктивного вирішення конфліктів задля прийняття рішення, яке 

задовільнятиме учасників конфлікту. Важлива роль у цій роботі належить психологу та 

соціальному педагогу закладу. Нажаль ця посада знаходиться на вакансії, проте ми 

працюємо у цьому напрямку. 

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання 

вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової 

інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному закладі створений та 

активно функціонує офіційний сайт  (https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html та у 

фейсбук https://m.facebook.com/profile.php?id=500865451101269&ref=content_filter, де є відкритий 

доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює 

події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів організації дистанційного 

навчання. Шкільне життя навчального закладу висвітлюється також на офіційних 

сторінках Facebook, а саме «Дошкільний підрозділ Чорноморської спеціальної школи» та 

сторінка «Чорноморська спеціальна школа», які є більш популярними серед учнів та 

батьків. 

Особливу увагу, як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення закладу. Протягом 2021-2022 навчального року у закладі здійснені наступні 

ремонтні роботи: 

Звіт по поточним та капітальним ремонтним роботам 

за рахунок місцевого бюджету за 2020-21 рік 

по Чорноморський спеціальній школі 

 

№ Види робіт Підрядна 

організація 

Дата 

 

№ 

договор 

підряду 

Сума 

1 Поточний ремонт з 

благоустрою території 

ФОП 

Чечельницький 

16.04.2020 

р 

57 195703,37 

грн 

https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html
https://m.facebook.com/profile.php?id=500865451101269&ref=content_filter
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2 Поточний ремонт 

приміщень (БТІ) 

86,89,91,71,99 

ФОП 

Чечельницький 

 

16.04.2020 

р 

56 97690,66 

грн 

3 Капітальний ремонт 

теплового пункта 

ТОВ «Клімат 

контроль сервіс» 

13.10.2020 

р. 

 71595,72 

грн 

4 Поточний ремонт: сходові 

марші основної школи, 

ремонт стелі, туалетної 

кімнати блоку інтеграції (2 

поверх) 

 15.06.2021 №01-

1017 

41126.00 

5 Планове гідравлічне 

випробування системи 

опалення, водовідведення 

та водопостачання  

 15.06.2021 0611010 30000 

6 Придбання спеціального 

обладнання для сенсорної 

кімнати ТМ «VEMA 

KIDS» 

 15.06.2021 КЕКВ 

3110 

140000.00 

7 Поточний ремонт 

пожежної сигналізації 

ТОВ «Експерт 

система» 

25.06.2021  22 8000,00 

грн 

8 Поточний ремонт сходів з 

1-2 поверх будівлі старшої 

школи, коридору 2 поверху 

ВТФ «Дует» 

ТОВ 

05.10.2021 100 59304,35 

грн 

9 Проектні роботи системи 

опалювання 

ТОВ «Клімат 

контроль сервіс» 

20.12.2021 147 48499,15 

грн 

10 Поточний ремонт системи 

опалювання 

ТОВ «Клімат 

контроль сервіс» 

20.12.2021 145 49000.00 

грн 

11 Капітальний ремонт з 

благоустрою території 

ВТФ «Дует» 

ТОВ 

05.10.2021 101 237409,06 

грн 

12 Капітальний ремонт з 

благоустрою території 

тротуарною плиткою 

ВТФ «Дует» 

ТОВ 

23.11.2021 123 4673,14 

грн 

 

За період 2021-2022 навчального року заклад отримав за державні кошти: 
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 Для наших наймолодших школярів, було придбано новенькі шкільні меблі: 

парти та стільці, шкафи, 1 стіл для художнього мистецтва; комп’ютерну техніку: 2 

принтери, 2 ламінатора, 2 проектора, 21 шт. ноутбуки та дидактичні матеріали. 

 Індивідуальні засоби захисту (маски, резинові рукавиці), дезінфікуючі 

засоби, рідке мило тощо. 

       З метою економії бюджету були вжиті цілеспрямовані заходи: жорстка економія 

енергоносіїв, надання додаткових канікул для учнів у осінній і весняний періоди, що 

змусило педагогічний колектив вдаватися до ущільнення навчального матеріалу, 

залучення позабюджетних коштів на харчування учнів 1 – 10 класів. З метою покращення 

умов функціонування закладу протягом року дирекцією школи проводилася 

цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад 

приймає благодійну допомогу батьків, спонсорів, меценатів у вигляді матеріальних 

цінностей, а саме отримано 2 телевізора, акваріум тощо.  

Фінансовий стан благодійної допомоги 

Чорноморської спеціальної школи за 2020-21 рік: 

 

№ рахунку Надходження Витрати Залишок Рік  

UA 

828201720314261020301019188 

МФО820172,УДКСУ м.Київ 

-------------- ------------- 2900 грн 2020 р 

10 000 грн 12 900 грн 0 грн 2021 р 

 

Хочу зазначити, що школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання 

енерго та газоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних 

проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт системи інтернет, ремонт 

огорожі території обох підрозділів спеціальної школи, ремонт майданчиків для рухливих 

ігор учнів початкової школи, замощення плиткою території шкільного подвір'я, який 

перебуває в аварійному стані-не працює система водовідведення стоків води, 

деформований старий асфальт: ями, взуття асфальту через кореневища дерев, прибудова 

корпусу навчальних кабінетів або добудова третього поверху із залученням спеціалістів 

будівельно-інженерних організацій тощо. Адміністрація закладу постійно вивчає потреби 

учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення 

потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.  

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — 

за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і 

сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, 

за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, 

захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які 

примножують справу нашого навчально-виховного комплексу. 

 

 

 


