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Досягнення та виклики на шляху створення Нової української школи  

 

1.Вступ  

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, 

зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до 

радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її 

удосконалення. 

На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, 

мета якого – стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій  

науково-освітній потенціал. Освіта є основою прогресу людства. 

Ідеологією цієї реформи має стати концепція «Нова українська 

школа». Місія нової української школи – допомогти розкрити та 

розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі 

партнерства між учителем, учнем і батьками. 

Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати «агентом 

змін». Реформою передбачено низку стимулів для особистого і 

професійного зростання педагогів із метою залучення до професії 

найкращих. Школа українська буде успішна, якщо до неї прийде 

успішний учитель. 

Будуть розроблені нові стандарти змісту загальної середньої 

освіти, що ґрунтуватимуться на компетентнісному та особистісно- 

орієнтованому підході до навчання. 

Сьогодні ми зустрілися, щоб дати оцінку досягненням системи 

освіти району за 2016/2017н.р., визначити проблемні моменти та 

поставити нові завдання на шляху створення нової Української школи. 

На виконання заходів щодо реалізації Комплексної програми «Освіта 

Біляївщини» на 2015-2018 роки, затвердженою рішенням районної ради від 

15 квітня 2015 року № 44/724-VI у 2016/2017 навчальному році Управління 

освіти Біляївської районної державної адміністрації спрямувало свою 

діяльність на вдосконалення системи роботи, створення належних умов для 

здобуття дітьми якісної освіти та всебічного розвитку, на впровадження  

Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти. 

Основними пріоритетами освіти району в минулому навчальному 

році були: 

✓ впровадження інформаційного та навчально-методичнного 

забезпечення оновлених в межах чинного Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти програм початкової школи; 



✓ впровадження інклюзивної освіти для навчання та виховання дітей з 

особливостями розвитку; 

✓ організація роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток 

педагогічних кадрів;  

✓ організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, 

комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних 

закладів;  

✓ збереження, оптимізація і покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів району. 

Відповідно до цих пріоритетів упродовж минулого навчального року за 

активної підтримки Біляївської районної державної адміністрації, районної 

ради, органів місцевого самоврядування, батьківської громадськості 

вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її 

подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців району 

до якісної освіти. 

І. Дошкільна освіта 

Основні завдання щодо виконання Конституційних вимог у частині 

забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти здійснюються 

органами місцевого самоврядування району у межах наданих повноважень 

відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту». 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного  віку здійснюють 

27 дошкільних навчальних закладів загального розвитку, в яких  функціонує 

95 вікових груп. 

У дошкільних навчальних закладах виховується 2394 дитини (місто - 

81, село - 2313), 20 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. 

Усіма формами дошкільної освіти від 3 до 6 (7)  років охоплено 85 % 

від загальної кількості дітей відповідного віку. 

З метою максимального охоплення дітей дошкільного віку і 

урізноманітнення різних форм здобуття дошкільної освіти відділом освіти 

районної державної адміністрації, дошкільними навчальними закладами 

ведеться цілеспрямована робота щодо створення організаційно-педагогічних 

умов з питань підготовки до школи дітей п'ятирічного віку. У районі 

охоплено 100 % дітей 5-річного віку дошкільним навчанням. 

Всього у 27 дошкільних навчальних закладах нараховується  2313  

місць, на 100 місцях в середньому  виховується 103 дитини: село - 125 , місто 

- 81. 

Адміністрацією та педагогічними колективами ДНЗ створені належні 

умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування 

дітей в дошкільному закладі. Усі приміщення закладів відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам. 

У дошкільних навчальних закладах працюють 209 педагогічних 

працівників, у тому числі 27 завідувачів, 150 вихователів, 8 вихователів-

методистів, 19 музичних керівника, 5  практичних психологів. 



Для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів було організовано роботу районних 

методичних об'єднань для вихователів, завідувачів ДНЗ. 

В той же час слід зауважити, що активність та результативність участі 

педагогічних працівників дошкільних закладів, особливо сільської 

місцевості, в педагогічних заходах є низькою. 

Ще однією  причиною можна вважати відсутність у ДНЗ посад 

методиста, що мало б забезпечувати вищий рівень якості дошкільної освіти.  

Згідно зі штатним розписом посада методиста є лише в 8 ДНЗ. 

Організація харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 

здійснюється відповідно до чинного законодавства, забезпечується триразове 

харчування. Вартість харчування на 1 дитину становить від 25 до 30 грн., 

батьківська плата в здійснюється відповідно до рішень сесій сільських, 

селищних рад, розмір батьківської сплати становить від 40% до 50 %.                 

В основному дошкільні навчальні заклади забезпечені необхідними 

продуктами харчування: молоком, сметаною, сиром, маслом, м’ясом, рибою, 

цукром, макаронними виробами, крупами, олією. Але у зв’язку з ростом цін 

та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування та 

вартістю продуктового набору натуральні норми виконувались не в повному 

обсязі. Середній показник виконання норм харчування становить – 58 % 

міська місцевість, 74  % сільська місцевість. 

Медико-санітарний контроль за харчуванням покладено в основному 

на медичних сестер дошкільних навчальних закладів, які ведуть відповідну 

документацію. Медичне обслуговування здійснюють 23 медичних 

працівника, які мають середню спеціальну освіту, але 4 дошкільні заклади не 

мають зазначених фахівців. 

Головне завдання дитячого садка – надання якісної освіти кожній 

дитині. Результати проведеного психолого-педагогічного моніторингу дітей 

дошкільного віку свідчать про значне збільшення кількості вихованців із 

високим рівнем готовності до навчання в школі.  

Разом із тим тривожним є той факт, що третина вихованців не готова 

до навчання в школі. 

Проте в роботі дошкільної ланки є ще багато проблемних питань. 

Основними з них можна виділити такі: 

• залишаються перевантаженими 4 дошкільні заклади, найбільш 

Нерубайський ДНЗ я/с «Ромашка», Нерубайської сільської ради 

Нерубайський ДНЗ «Голубок» Нерубайської сільської ради 

Дачненський ДНЗ я/с «Антошка» Дачненської сільської ради 

Хлібодарський ДНЗ д/с  «Берізка» Хлібодарської селищної ради 

• низький рівень активності педагогів щодо 

впровадження  інноваційної діяльності, участі у професійних 

конкурсах та узагальнення власного педагогічного досвіду; 

• невідповідність рівня кадрового забезпечення ДНЗ до вимог 

нормативних документів; 

• чотири дошкільних заклади не мають медичних працівників. 

ІІ. Загальна середня освіта 



Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної 

середньої освіти. Розбудова Нової української школи – це довготермінова 

реформа, яка розпочинається вже зараз.  

Уже з 2016/2017 навчального року учні початкових класів навчаються 

за оновленими програмами. Затверджено 13 оновлених і «розвантажених» 

програм для учнів 1-4 класів (українська мова, літературне читання, 

математика, інформатика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, 

трудове навчання, фізична культура, іноземні мови, природознавство, основи 

здоров’я, «Я у світі» та «Мистецтво»).  

Із метою підготовки вчителів району до роботи за новим Державним 

стандартом початкової освіти та оновленими програмами у 2016/2017 

навчальному році проведена робота методичних об’єднань вчителів 1-4 

класів була спрямована на опрацювання нормативних документів щодо 

затвердження змін до навчальних програм, щодо методичних рекомендацій 

про викладання навчальних предметів, щодо орієнтовних вимог до 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін. 

Вже на початку 2017/2018 н. р. згідно наказу МОН від 13.07.2017р. 

№1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Департаменту освіти і науки 

Одеської облдержадміністрації від 18.07.2017р. №257/ОД «Про проведення 

всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

області», на виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти 

Біляївського району «Освіта Біляївщини» на 2015-2018 роки  буде 

реалізовуватись пілотний проект із впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти на базі 

«Великодальницького НВК «Школа-гімназія» та Нерубайського НВК 

«школа-гімназія» 

План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне 

забезпечення на кожному етапі, тому йде активна підготовка матеріально-

технічної бази відповідних пілотних класів Великодальницького НВК 

«Школа-гімназія» та Нерубайського НВК «школа-гімназія» 

У 2016/2017 навчальному році в районі функціонував                                              

31 загальноосвітній навчальний заклад, де  навчалося 11276 учнів. 

Сьогодні в системі освіти проходить оптимізація мережі навчальних 

закладів (а точніше - закриття нерентабельних установ). У Біляївському 

районі немає закладів, які підлягають скороченню. Проте зменшилась 

кількість класів з наповнюваністю менше, ніж 10 учнів.   

Утримання таких класів вартісне і неефективне. Про це свідчать невтішні 

результати зовнішнього незалежного оцінювання, які є індикатором знань та 

компетенції, набутих учнями в процесі навчання в школі. 

У 2017 році набір учнів у перший клас зменшився порівняно із 

минулими роками. 

 
Рік Загальна 

кількість учнів 

Кількість учнів 1-

го класу 

Середня наповнюваність 

класів 

2014 12092 1382 19,9 

2015 12569 1487 20,5 



2016 11276 1609 21,1 

2017 

(планується) 

11827 1308 22 

 

В Біляївському районі 12298  дітей і підлітків шкільного віку від 6 до 

18 років.  

 Не навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти – 109 дітей, 

із них:  в спеціальних інтернатах для дітей з вадами розвитку – 35 осіб, 17  не 

підлягали навчанню за станом здоров’я. 

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах 

здійснюється за груповою, екстернатною, індивідуальною та інклюзивною 

формами навчання. Так, у 2016/2017 навчальному році навчалися 

індивідуально за станом здоров’я - 57 учнів, екстернатною формою навчання 

– 34 учня. 

 Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є 

запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ 

до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами, у 2016/2017 

охоплено інклюзивною формою навчання – 10 учнів.  

Обсяг видатків на освіту дітей з особливими потребами впродовж         

2015 /2017 років склав 2,326,392 грн, з них: 

1. Організація індивідуального навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами: 

- у 2015 році - 559935 грн.; у 2016 році-615929 грн.; 2017 році – 769911 грн. 

Всього: 1945775 грн. 

2. Впровадження інклюзивного навчання: 

- у 2015 році - 103966 грн.;  2016 році-122951 грн.; 2017 році 153700 грн. 

Всього: 380617 грн. 

Адміністрація закладів надає консультативну допомогу батькам, залучає 

їх до формування індивідуального навчального плану та програми. 

Професійна діяльність вчителя та асистента вчителя спрямована на розвиток 

і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної і трудової 

адаптації учня з особливими освітніми потребами, виховання в нього 

загальнолюдських цінностей, громадянської позиції. 

Серед труднощів, що перешкоджають реалізації ідеї інклюзії:  

✓  недостатня матеріально-технічна база сучасних шкіл, 

✓  невідповідність облаштування класу вимогам перебування в ньому 

дітей із особливими освітніми потребами, кабінетів психологічного 

розвантаження,  

✓ неготовністю частини суспільства прийняти цю ідею. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 

року № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»,  та з метою 

державного контролю за діяльністю навчальних закладів у 2016/2017 

навчальному році проведено атестаційні експертизи Великодальницького 

навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія», Березанської 



загальноосвітньої школи I-III ступенів, Петрівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів. Усі навчальні заклади визнані атестованими. 

З метою покращення рівня якості знань учнів 11-х класів з січня 2017 

року була проведена підготовка учнів до здачі ДПА у формі ЗНО за 

програмою «osvita-online» та програмою «Be smart», яка продовжиться у 

2017/2018н.р. за ініціативою голови ОДА Степанова М.В. 

9 вчителів Біляївщини були залучені до перевірки відкритої частину ЗНО 

з української мови та літератури, 1 учитель – тестові завдання з історії 

України, 3 вчителя - тестові завдання з математики. 

У нашому районі ЗНО проходили 664 учні на базі чотирьох шкіл: 

Нерубайського НВК «школа-гімназія», Дачненського НВК «Школа-

гімназія», Великодальницького НВК «Школа-гімназія», Біляївської ЗОШ №1 

І-ІІІ ст. Завдячуючи керівництву цих освітніх навчальних закладів та 

залученим вчителям, були створені комфортні умови для проходження ДПА. 

Державна підсумкова атестація у формі ЗНО пройшла без зауважень і 

порушень, відповідно до чинного законодавства.  

Випускники, які навчались у класах з кількістю 12 і менше учнів, 

продемонстрували в більшості низький рівень знань. 

Серед 10 ключових компетентностей, якими згідно з Концепцією «Нова 

українська школа повинні оволодіти учні упродовж навчання в школі», на 

першому місці стоїть «Спілкування державною мовою». 

Цього року ДПА з української мови за процедурою зовнішнього 

незалежного оцінювання пройшли 664 випускників району (99%). Високих 

результатів досягли 74 учні, що складає всього 11,2% від загальної кількості. 

Та все ж назву школи, які мають лідируючі позиції в рейтингу шкіл щодо 

якості знань, виявлених під час ЗНО:  

 Української мови та літератури: Великодальницька ЗОШ №2 І-ІІІ ст. ( 

75% ) Дачненський НВК «Школа-гімназія» ( 70%),  Нерубайська ЗОШ №2 І-

ІІІ ст. ( 65%). Але, на превеликий жаль,є школи, у яких показник якості дуже 

низький — 10-13%. 

 Математика:  Великодальницька ЗОШ №2 І-ІІІ ст.( 62,5%), Вигодянська 

ЗОШ І-ІІІ ст.(50%), Дачненська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. (40%). 

Історії України: Дачненського НВК «Школа-гімназія» (66.7%), 

Маринівської ЗОШ І-ІІІ ст.(50%), Хлібодрської ЗОШ І-ІІІ ст.(42,8% якості 

знань). Загальний результат тестування з математики, історії України теж не 

задовольняє вимогам часу. Тому вкрай важливо прискіпливо проаналізувати 

недоліки, і, враховуючи досвід цього року, спрямувати зусилля на 

підвищення якості освіти в школах району. 

 
Навчальний 

предмет 

Загальна 

кількість 

учнів 

Високий 

рівень () 

Достатній 

рівень () 

Середній 

рівень () 

Низький 

рівень() 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Українська 

мова 

664 422 74 

(11%) 

42 

(10) 

182 

(27 %) 

139 

(33) 

336 

(51%) 

200 

(47 ) 

72 

(11%) 

41 

(10) 

Історія 385 291 16  8 69 76 260 183 40 24 



України (4%) (3) (18%) (25) (68%) (64) (10%) (8%) 

Математика 278 195 7 

 (3%) 

7 

(4%) 

42 

(15%) 

36 

(19%) 

176 

(63%) 

113 

(58%) 

53 

(19%) 

39 

(20%) 

 

 

Переваги:  

- зменшився  відсоток учнів, які виконали завдання низького рівня та 

збільшився  відсоток учнів, які виконали завдання на достатньому 

рівні. 

Недоліки: 

- є питання до об’єктивності оцінювання знань учнів, розбіжність між 

результатами річних оцінок і результатами ЗНО наявна у всіх рівнях. 

- допомога учням у правильному виборі предметів ЗНО; 

- здійснення постійної роботи щодо систематизації та узагальнення 

вивченого; 

- використання тестової форми контролю. 

Крім цього випускники шкіл, претенденти на нагородження золотою та 

срібною медаллю у 2016/2017 навчальному році підтвердили, за 

результатами ЗНО: 

- золота медаль 2 учнів із 23, що складає 0,8% (Дачненська ЗОШ № 1     

I-III ст., Маяківська ЗОШ I-IIIст.); 

- срібна медаль не підтвердили 4 із 4, що складає 100%. 

У 2015/2016 навчальному році претенденти на нагородження золотою та 

срібною медаллю підтвердили, за результатами ЗНО:   

- золота медаль 12 із 30, що склало 40%; 

- срібна медаль 2  із 11, що склало 18 %. 

Недоліки: 

- об’єктивність оцінювання знань учнів, розбіжність між результатами 

річних оцінок і результатами ЗНО наявна у всіх рівнях. 

1.2.Профільне навчання 

Основними нормативними документами, що регламентують 

реформування освіти в Україні, законодавчо закріплено нові підходи до 

організації освіти у старшій школі, визнано організацію профільного 

навчання актуальним і своєчасним шляхом розбудови старшої школи. У 

Новій українській школі відбудеться перехід від багатопредметності на 

профільне навчання у старшій школі. 

✓ Відсоток шкіл, у яких упроваджене 

профільне навчання -20,8% 

 

✓ Відсоток учнів 10-11 класів, охоплених 

профільним навчанням-22,87% 

 

✓ Відсоток 10-11 класів, у яких упроваджене 

профільне навчання – 13,5% 

1.3.Літній відпочинок 



Організація відпочинку, зайнятості у літній період, збереження і 

зміцнення здоров'я дітей та підлітків - одне з пріоритетних завдань соціальної 

політики нашої держави. На належному рівні в навчальних закладах була 

організована робота пришкільних таборів відпочинку.  

У червні та серпні 2017 року розпочали роботу пришкільні табори 

у 31 загальноосвітньому навчальному закладі. Всього охоплено 

відпочинком –3277 учнів, на загальну суму – 1089046,900 грн. за рахунок 

управління освіти  - 575759,40 грн. за рахунок сільської ради – 513287,50 

грн. Особливу увагу в роботі таборів було приділено організації дозвілля та 

змістовного відпочинку дітей.  

Під час організації відпочинку дітей у пришкільних таборах було 

проведено 50 екскурсій, до яких залучено 1600 учнів. Робота у пришкільних 

таборах відпочинку базувалася на розвитку дитячої ініціативи, 

самодіяльності, колективних творчих дій та полягала у щоденному 

проведенні змістовних цікавих активних справ. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня  

2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку» та з метою охоплення повною загальною середньою освітою 

учнівської молоді управлінням освіти райдержадміністрації та навчальними 

закладами району  проведено облік дітей шкільного віку на закріплених 

територіях обслуговування. 

Питання охоплення дітей навчанням знаходиться на постійному контролі  

управління освіти та навчальних закладах району.  

1.4. Попередження правопорушень 

Попередження правопорушень серед неповнолітніх є одним із 

найважливіших завдань педагогічних колективів навчальних закладів. 

Останніми роками немало зроблено для підвищення правової культури учнів. 

Ведеться банк даних на дітей, які без поважної причини нерегулярно 

відвідують школу та учнів, схильних до правопорушень.  Як результат 

систематичної роботи по профілактиці правопорушень серед учнівської 

молоді є зниження кількості учнів, які скоїли правопорушення та умовно 

засудженні: 

- у 2015 році - 4 учня; 

- у 2016 році - 7 учнів; 

- станом на 01.05.2017 року - 3 учня. 

Проте, на сьогоднішній день гостро стоїть проблема суїцідальної 

поведінки серед неповнолітніх.  

✓ Недосконалість механізму попередження проявів правопорушень 

серед неповнолітніх спричинена прогалинами в організації 

діагностично-корекційної роботи з учнями;  

✓ використанням переважно словесних методів впливу, що 

призводить до зайвого моралізування;  

✓ відсутністю співпраці із спеціалістами медичних та 

правоохоронних органів;  



✓ недосконалістю чи відсутністю індивідуальних програм розвитку 

дітей, які стоять на шкільному обліку; низьким рівнем організації 

роботи з батьками школярів. 

1.5.Кадрове забеспечення та методична робота 

 «Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - 

писав В.Сухомлинський. Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої 

реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників 

навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні 

принципу єдності їх інтересів. 

Отже метою роботи методичної служби є створення умов для 

всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя 

необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання 

стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів. 

Сьогодні навчально-виховний процес у районі здійснює творчий 

колектив, який складається із 832 педагогів (623 учителя та 209 працівників 

ДНЗ). 

В цьому році пройшли атестацію 159 педагогічних працівників шкіл, в 

тому числі: 142 вчителі, 3 директори, 10 заступників директорів з навчальної 

та виховної роботи та 4 практичні психологи.  

З 146 працівників вищу кваліфікаційну категорію присвоєно: 

 15 вчителям,  

 першу – 16,  

 другу – 29,  

 педагогічне звання «старший учитель» присвоєно – 15,  

 педагогічне звання «учитель-методист» – 1,  

 встановлені тарифні розряди – 4 працівникам.  

Відповідають раніше присвоєній:  

 вищій кваліфікаційній категорії – 56;  

 першій категорії – 16;  

 другій – 4;  

 педагогічному званню «старший учитель» - 33;  

 педагогічному званню «учитель-методист» - 8; 

 раніше встановленому тарифному розряду - 6.  

 Позитивною рисою атестації 2017 року стало збільшення кількості 

молодих вчителів, яким присвоєно другу кваліфікаційну категорію: 5 

вчителям в Великодальницькому НВК «Школа-гімназія», 4 в Дачненській 

ЗОШ №1, 5 в Яськівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 5 в Нерубайському 

НВК«школа-гімназія», 3 в Вигодянській ЗОШ. 

Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах реформування 

загальної середньої освіти вимагає реалізації педагогічної ідеї «Освіта 

протягом життя», що забезпечує задоволення потреб педагогічних 

працівників в особистісному та професійному зростанні. 

В умовах освітніх інноваційних перетворень продовжується робота  

у напрямку професійного розвитку педагога. 

Педагоги району проходять навчання у рамках: 



• українсько-австрійського проекту «Запровадження освітніх 

стандартів у навчально-виховний процесс». Проект триває з червня 2014 року 

учасники проекту: 

- Зубрицька С.П., Вівсюк Т.М., Ніколаєнко І.Ю. – Нерубайський 

НВК «школа-гімназія»; 

- швейцарсько - українського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні»: 

- тренери проекту – Чабан О.В. (Дачненська ЗОШ №1 І-ІІІ ст.,), 

Гриньова М.В. (Усатівський НВК «школа-гімназія» 

ім.П.Д.Вернидуба); 

- учасники проекту – Зубрицька С.П., Ганєва А.І. (Нерубайський 

НВК «школа-гімназія»), Михайленко Г.В., Мойсеєва К.О. 

(Троїцька ЗОШ І-ІІІ ст.), Кожухар І.Г., Іванова О.В. (Граденицька 

ЗОШ І-ІІІ ст.) 

( у 2016/2017 н.р. відбулись тренінги з заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи, виховної роботи та учителями нашого 

райну); 

• участі у VEB-семінарах для загальноосвітніх навчальних закладів 

освіти області – учасників  Міжнародного проекту «Східне партнерство у 

сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)»: 

- Зубрицька С.П.– Нерубайський НВК «школа-гімназія»; 

- Войтенко Н.І. – Петровська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Активними учасниками сучасних інноваційних форматів 

взаємонавчання та спілкування вчителів стали педагоги Усатівського НВК 

«школа-гімназія» ім.П.Д.Вернидуба. 24 лютого 2017р. відбулася регіональна 

(не)конференція міні-EdCamp . 

Використовувалися різні засоби, форми, методи вдосконалення професійної 

майстерності педагогів, серед них найбільш поширеними були такі: 

- інноваційні повідомлення з показом уроків; 

- розвиток традиційних і пошук нових форм методичної роботи; 

- консультації для вчителів, які активно впроваджують завдання 

компетентнісного та діяльнісного характеру; 

- сумісна розробка завдань, що забезпечують умови отримання знань, 

відповідно до вимог державних освіти; 

- узагальнення та розгляд інноваційного педагогічного досвіду. 

Методичний супровід здійснювався диференційовано з: 

- молодими та малодосвідченими вчителями; 

- керівниками предметних методичних об’єднань; 

- вчителями, які атестувалися; 

- вчителями, які проводили відкриті уроки; 

- вчителями які брали участь у професійних конкурсах різних рівнів. 

Крім такої диференціації працювали динамічні творчі групи вчителів, 

постійні творчі групи з реалізації науково-методичної проблеми району, 

експерементально-дослідницької роботи, впровадження питань національно-

патріотичного виховання. 

Цільовою орієнтацією інноваційної діяльності було: 



- створення та використання інтелектуального продукту, реалізація 

нових оригінальних ідей; 

- впровадження здоров’язбережувальних технологі; 

- створення умов виховання в учнів патріотизму, виховання свідомого 

громадянина, патріота України; 

- формування нової філософії освіти на підставі сучасних концепцій 

організації навчально-виховного процесу. 

Робота з молодими вчителями спрямовувалася на: 

- вироблення навичок використання педагогічних технологій навчання, 

які відповідають Державному стандарту початкової загальної освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, 

Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№1392; 

- розвиток ініціативи й творчості, що сприяють підвищенню 

педагогічної майстерності. 

Важливе місце в методичній діяльності займала діяльність 

предметних методичних об’єднань.  

Підсумком діяльності педагогів району стають творчі звіти, аукціони 

педагогічних ідей.  

 

Ярмарок педагогічних ідей та технологій 2016/2017 н.р. 

Кількість навчальних 

закладів 
Кількість робіт 

Кількість 

нагород 

31 164 51 

 

Традиційними в районі стали масові заходи для педагогів. 

Під час проведення конкурсу «Учитель року» вже три роки поспіль 

проводиться фахове тестування для вчителів в он-лайн режимі. Гук Надія 

Миколаївна  учитель початкових класів Маяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

виборола почесне звання «Учитель року – 2017» в районному турі 

Всеукраїнського конкурсу. 

2016/2017 н.р. на базі Нерубайського НВК «школа-гімназія» відбувся 

обласний семінар краєзнавчого напрямку. 

Метою діяльності РМК є навчально-методичне забезпечення та 

інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення 

відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників 

закладів освіти для створення якісних умов здобуття дітьми освітніх послуг, 

розвиток пошукової, дослідницької роботи та інклюзивного навчання. Для 

цього були створені різні методичні формування: 19 районних методичних 

об’єднань, 4 творчих груп, 1 динамічна група засідань, 7 майстер-класів, 5 

педагогічних майстерень , 4 школи молодого педагога, 6 районних семінарів . 

Розвиток національної системи освіти України, її інтеграція в 

європейський освітній простір піднімає на нову висоту роль цілісної 

особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення. 



Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення 

учнівської молоді є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах із 

навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

За результатами 2016/2017 н.р. учні району стали переможцями 

конкурсів, турнірів та олімпіад: 

 

 

Значні події у 2016/2017 н.р. 

В районних етапах:  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка з 100 учасників 29 учнів 

стали переможцями, XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика з 157 учасників – 38 переможців. 

В ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін  взяли участь  47 учнів, з них 10 вибороли призові місця: 

- В обласній олімпіадлі з української мови та літератури Прокоф’єва 

Анна (учениця Нерубайського НВК «школа-гімназія» ) - І місце, 

Орліогло Софія (Великодальницький НВК «школа-гімназія»)  

І місце, 

-  Кочубей Марія (Дачненська ЗОШ №1 І-ІІІ ст) – ІІ місце 

- В обласній олімпіаді з біології. Рамзов Сергій, учень Маяківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. нагороджений дипломом  ІІІ ступеню . 

-  Учні Нерубайського НВК «школа-гімназія» стали переможцями в 

обласних олімпіадах: з історії - Вівсюк  Дмитро,з англійської мови - 

Бондаренко Станіслав, з трудового навчання – Гунявий Олег, 

Челишев Олексій, Михайленко Юлія, Літвиненко Дар’я.  

Орліогло Софія, учениця 11 класу Великодальницького НВК «Школа-

гімназія»( Наставник - Ткаченко Світлана Іванівна, учитель української мови 

та літератури, «учитель - методист»), Прокоф’єва Анна (наставник 

Кудренко Тетяна Володимирівна), переможниці ІІІ обласного етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури гідно 

представили Одеську область на ІV етапі олімпіади та зайняли почесні І та ІІІ 

місця.  

Учениця Нерубайського  НВК «школа-гімназія»(вчитель Кудренко 

Т.В.) Чаплигіна Марія виборола почесні І  місця на ІV(фінальному)  етапі  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г. Шевченка. 

В 2016-2017 році у районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України брали участь 27 дітей, з них: 

Навчальний 

рік 

Районний  рівень Обласний  рівень 
Всеукраїнський 

рівень 

учасники переможці учасники переможці учасники переможці 

2016/2017 492 123 31 8 2 2 



переможцями стали 18 учнів, їх роботи були представлені на ІІ обласний 

(заочний) етап. 

За результатами заочного туру-конкурсу були запрошені 15 учнів для 

участі в ІІ обласному (очному) етапі.  

На обласному етапі МАН переможцями  2 учениці: 

-  ІІІ місце в секції українська мова та література отримала учениця 

Нерубайського НВК «школа-гімназія» Майстренко Анастасія. 

- ІІ місце  в секції географія та ландшафтознавство посіла учениця 

Дачненського НВК «Школа-гімназія» Кулікова Анастасія 

Загальноосвітні навчальні заклади і районний методичний кабінет 

проводить активну роботу для організації і участі в інтелектуальних 

змаганнях та конкурсах. Кожного року учні приймають участь у 

різноманітних конкурсах: з математики «Кенгуру», фізики «Левеня», історії 

«Лелека», природничий «Колосок», англійської мови «Гринвіч», 

українознавства «Соняшник», математики «Золотий ключик», російської 

мови «Лукоморье», природознавства «Геліантус» та ін.  

У ІІІ (щорічному) обласному фестивалі англійської мови ІІІ місце 

вибороли Амбул Олена (Великодальницька ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів), 

Михайлова Анастасія (Нерубайський НВК «школа-гімназія»), Кулік Ольга 

(Іллінська ЗОШ І-ІІІ ступенів).  

11 травня 2017 року базі Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові Україні відбувся Фестиваль англійської мови і культури 

«English Fest». Учні Граденицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: 

Афанасьєва Ксенія, Комаров Олексій, Писаренко Тетяна зайняли ІІ місце. 

Юні мовознавці показали високі знання з англійської мови. Підготувала до 

змагання учитель англійської мови Кошелапова Людмила Іванівна, 

креативний, досвідчений педагог. 

Переможцями обласного етапу XVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика стали Дмитренко Нікіта, учень Нерубайського 

НВК «школа-гімназія» та Орліогло Софія, учениця Великодальницького 

НВК «Школа-гімназія» та взяли участь у ІУ (фінальному) етапі конкурсу.  

Переможцями обласного етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка стали 

Сахарова  Надія, учениця Мирненської ОШ І-ІІІ ст, Нєдєва Вікторія, учениця 

Нерубайського НВК «школа-гімназія». 

Переможниці обласного етапу Орліогло Софія, учениця 

Великодальницького НВК «Школа-гімназія»( вчитель Ткаченко Світлана 

Іванівна), Чаплигіна Марія , учениця Нерубайського  НВК «школа-

гімназія»(вчитель Кудренко С.В.) виборола почесні І  місця на 

ІV(фінальному)  етапі  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.  

З метою активізації фізкультурно-масової роботи  в усіх ланках системи 

фізичного виховання, масового спорту і спорту вищих досягнень, підготовки 

збірних команд для участі в юнацьких фестивалях та змаганнях з видів 

спорту серед школярів у 2016/2017 н.р. проходить спартакіада учнів 



загальноосвітніх навчальних закладів з 10 видів спорту. За результатами 

рейтингу участі в спортивно-масових заходах серед загальноосвітніх закладів 

району І місце зайняв Великодальницький НВК «Школа-гімназія» (8 

призових місць в районній спартакіаді), ІІ місце зайняв Яськівська ЗОШ І-ІІІ 

ст., ІІІ місце- Нерубайський НВК «школа-гімназія». 

 Команди Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Маяківської ЗОШ І-ІІІ ст. брали 

участь в обласних змаганнях з волейболу та «Нащадки козацької слави» 

серед юнаків і отримали відповідно ІІ та ІІІ місця у фінальних змаганнях.  

Головченко Тетяни, , Щербаков Павло учені  Маяцької ЗОШ І-ІІІ ст, 

стали переможницями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Барви 

Дністра» (керівник Подчинок Валентина Іванівна). 

Команди-переможці виборювали перемогу на обласних змаганнях 

спартакіади і досягли певних результатів. 

 Команда учнів Василівської ЗОШ  І-ІІІ ст (вчитель Непомящий І.М.) 

зайняли ІІ місце в обласних зональних змаганнях з волейболу (серед юнаків). 

Збірна команда Маяківської ЗОШ І-ІІІ (вчитель Котляренко Г.М.) , 

Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст., Ведикодальницького НВК «Школа-гімназія» 

приймала участь в обласній спартакіаді «Нащадки козацької слави»   

отримали ІІІ місце.  

Аналізуючи участь в обласній Спартакіаді за минулі роки, варто 

зазначити стабільність участі у змаганнях учнів загальноосвітніх шкіл: 

Яськівської ЗОШ І-ІІІ ст.,Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст, Великодальницького 

НВК «Школа-гімназія», Нерубайського НВК «школа-гімназія», Граденицької 

ЗОШ І-ІІІ ст. Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст., Дачненського НВК «Школа-гімназія», 

Вигодянської ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст., Маяківської ЗОШ І-ІІІ 

ст., Усатівського НВК «школа-гімназія» 

На жаль ще з багатьох навчальних предметів наші учні не витримують 

конкуренції на обласних олімпіадах та конкурсах. 

 

1.6. Виховна робота 

Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах Біляївського 

району протягом 2016/2017 навчального року  спрямована на реалізацію 

Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцію про права 

дитини, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2021 р., 

Комплексної програми «Освіта Біляїщини» на 2015-2018 роки, Концепції 

національно-патріотичного виховання,  листа інституту модернізації змісту 

освіти від 25.07 2016 року №2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з 

питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 

навчальному році» та відповідних нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації, управління освіти Біляївської районної державної 

адміністрації.  

Основним документом щодо виховання залишається Програма «Основні 

орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України». Виховна діяльність в  навчальних закладах району перебудована  



до наступних ключових ліній: ціннісне ставлення до себе,  ціннісне 

ставлення до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави; ціннісне ставлення до культури і мистецтва; ціннісне 

ставлення до природи та ціннісне ставлення до праці.  

Національно-патріотичне виховання школярів є важливою складовою 

процесу виховання, саме воно закладає підвалини для виховання 

громадянина-патріота нової формації, готового до повноцінного суспільного 

життя. 

Відповідно до плану роботи Біляївського РМК на 2016/2017 н.р. для 

ефективної  реалізації  виховного процесу заплановано 11 та проведено 10 

районних семінарів: 

- для заступників директорів з виховної роботи: «Методичні 

рекомендації щодо організації виховного процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладах району у 2016/2017 н.р.» (серпень), «Втілення 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі виховної 

роботи навчального закладу» (жовтень), «Виховні ціннісні орієнтири як 

чинник національно-патріотичного виховання» (лютий), «Національно-

патріотичне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку 

особистості» (квітень); 

- для педагогів-організаторів: «Реалізація основних напрямків 

професійної діяльності педагога-організатора» (листопад), «Роль 

педагога-організатора в національно-патріотичному вихованні» 

(березень); 

- для класних керівників: «Особливості концептуальних підходів щодо 

розбудови моделі виховної системи діяльності в 8-му класі» (серпень), 

«Класний керівник у контексті модернізації виховання учнів» 

(грудень). 

Для новопризначених  заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів організаторів впродовж року діяли «Школа молодого заступника 

директора з виховної роботи» (кер. Сливка В. М., Макаренко Н. З.) та 

«Школа молодого педагога-організатора» (кер. Гордишинська О. Ю. ) 

В рамках українсько-швейцарського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні» 14 грудня 2016 року на базі Мирненської ЗОШ            

І-ІІІ ст. для заступників директорів з виховної роботи проведено семінар-

тренінг на тему: «Ефективні форми і методи громадянської партиципації 

дітей та молоді». 15 грудня 2016 року на базі Маяківської ЗОШ  І-ІІІ ст.  для 

педагогів-організаторів району проведено семінар-практикум з теми: «Освіта 

для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній 

практиці». Отриманий під час участі у семінарах досвід стане у нагоді під час 

організації шкільних соціальних проектів і буде сприяти розвитку 

громадянських компетентностей нового покоління громадян нашої держави: 

свідомого, відповідального та активного, готового брати активну участь у 

житті держави. 

     Педагогічні колективи завершили роботу над реалізацією районної 

проблеми «Формування ключових компетентностей педагогів та учнів  через 



використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як 

засіб  творчого зростання учителя та розвитку творчої особистості школяра». 

 В ЗНЗ району діє 31 дитяче об’єднання, всі вони мають свою 

символіку, працюють  за складеними планами роботи. До роботи учнівського 

самоврядування входить проведення загальношкільних конференцій, 

учнівських зборів, залучення вожатих до роботи в групах-супутниках, 

створення волонтерських груп, інформаційних центрів. Повноцінному 

учнівського самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня 

організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових 

ініціатив, високому рівні відповідальності за спільну справу.  

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитити», за рішенням Всеукраїнського 

збору лідерів учнівського самоврядування та Всеукраїнської  Ради 

старшокласників «Вчимося демократії разом»  члени учнівського 

самоврядування району включились в реалізацію наступних проектів: 

-  Всеукраїнська естафета учнівської молоді «Прапор доброчинності»; 

- проект «Схід-захід – разом!» (в рамках проекту «Рух лідерів +»); 

- Всеукраїнська екологічна ініціатива «Зробимо Україну чистою»; 

- проекти щодо підтримки дітей з особливими потребами; 

- проекти патріотичного спрямування. 

Результати діяльності учнівського самоврядування навчальних закладів 

району за даними проектами постійно висвітлюється на порталі «Освіта 

Одещини» (Біляївський РМК).  

     Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе 

більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадянської позиції.    Основними документами у сфері освітньої політики 

педагога щодо національно-патріотичного виховання підростаючого 

покоління є районна програма «Патріот»  на 2017-2020 роки, (рішення 

районної ради   від 23.12.2016 року №10/161-VІІ); 

- наказ Міністерства освіти і науки  України від 16 червня  2015 року 

№ 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання  дітей і молоді  та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах».  

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у 

системі освіти Біляївського району створено цілісну систему національно-

патріотичного виховання, що здійснюється комплексно – через навчальний 

процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського 

самоврядування і носить послідовний характер.  Відповідно до Календаря 

знаменних дат проводяться тематичні заходи (Всеукраїнська освітня 

кампанія «Голуб миру»,  День захисника України, вшановують учасників 

бойових дій на території інших держав, День Соборності України, День 

добровольця, День пам’яті та примирення та ін.). 



 В усіх навчальних закладах оформлено стенди та куточки з 

національною символікою. 

Важливою формою роботи з учнями на козацько-лицарських традиціях 

є дятячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).                              

В червні 2017  року рій  «Благовіст»  Усатівського НВК «школа-

гімназія» ім. П. Д. Вернидуба брав участь у обласному етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та зайняли 

ІV місце.  

            Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей  є 

система роботи з протипожежної діяльності. Цьому сприяє традиційний 

районний фестиваль Дружин юних пожежних  (22.02.2017 р.). У заходах 

фестивалю взяли участь  15 шкіл, 90 дітей.  

І місце - Незмінним переможцем є команда «Прометей» Кам’янської ЗОШ 

І-ІІІ ст. (директор Жаріт С. А.),  

ІІ місце – дружина юних пожежних  «Екстрім» Граденицької ЗОШ  

       І-ІІІ ст. (директор Терентьєв С. Т.);  

                дружина юних пожежних  «101 крапка ДЮП» Яськівської  

                ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Бузаджи С. О.). 

 ІІІ місце – дружина юних пожежних «Мисливці за вогнем»  

                  Секретарівської ЗОШ І-ІІ ст.(директор Мартинюк О. І.); 

 дружина юних пожежних «Спалах» Яськівської ЗОШ І-ІІ ст.     

(директор  Маренченко О. А.); 

дружина юних пожежних «Red Devils» Усатівського НВК «школа- 

гімназія»  ім. П. Д. Вернидуба (директор Савенко С. Г.). 

У обласних змаганнях команда «Прометей» здобула ІІ місце. 

Важливим фактором патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді є шкільні музеї, яких в районі налічується 12: 

✓ історико-патріотичний музей «Жити, щоб пам’ятати – пам’ятати, щоб 

жити» Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-

гімназія»; 

✓ історичний шкільний музей Яськівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей «Мій край  - моя історія жива» 

Граденицької загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей Маринівської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей Бойової слави Іллінської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей Василівської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів; 

✓ військово-історичний музей Холоднобалківської загальноосвітньої 

школи      І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей Кам’янської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів; 

✓ історико-краєзнавчий музей «Мій край  - моя історія жива» 

Дачненського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»; 



✓ військово-історичний музей бойової слави «Збережемо пам'ять про 

подвиг» Усатівського навчально-виховного комплексу «Школа-

гімназія»                                 ім. П. Д. Вернидуба; 

✓ історико-краєзнавчий музей Маяківської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів; 

✓ етнографічний музей «Українська хата» Нерубайського НВК «школа-

гімназія». 

          У вересні 2016  року  на базі Нерубайського навчально-виховного 

комплексу «школа-гімназія» спільно з Одеським обласним гуманітарним 

центром позашкільної освіти та виховання відбувся семінар-практикум  для 

керівників гуртків краєзнавчого напрямку за темою: «Організація роботи 

краєзнавчих гуртків у світлі Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді». У семінарі-практикумі брали участь керівники гуртків 

загальноосвітніх навчальних закладів районів та міст Одещини. 

11-13 листопада2016 року учениця Нерубайського НВК «школа-

гімназія» Покоф’єва Анна (кер. Ткаченко Т. С.) брала участь у VІІ 

Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний край, 

моя земля очима сучасників», що проходила у м. Миколаєві. Анна отримала 

сертифікат учасника  краєзнавчої конференції, а її робота  опублікована в 

регіональному збірнику учасників VІІ Всеукраїнській краєзнавчій 

конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима 

сучасників». 

        20-22 березня 2017 року у місті Києві відбувся ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». 

Організатором конкурсу є Український державний центр туризму та 

краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.  

    Одещину у зазначеному Конкурсі представляли  Прокоф’єва Анна, 

учениця 8 класу Нерубайського навчально-виховного комплексу «школа-

гімназія  та Ткаченко Тетяна Степанівна, учитель українознавства, керівник 

етнографічного музею «Українська хата». 

Учениця презентувала тематичну екскурсію з етнографічного напрямку 

«Хата, моя біла хата – казка добра й теплоти…» й стала дипломантом даного 

конкурсу.  

Протягом навчального року проведено ряд масових заходів з учнями та 

педагогами, в яких маємо певні здобутки: 

  В листопаді 2016 року проведено районний етап Всеукраїнського 

конкурсу  «Педагог-організатор - 2017», який об’єднав людей однієї справи, 

однієї турботи, одного бажання  – допомогти дітям радісно провести шкільне 

життя. За умовою  проведення конкурсу педагоги-організатори представили 

опис досвіду роботи, заняття учнівського активу та  відеоролик «Я педагог-

організатор, тому,що…».  

І місце виборола – Сорока Оксана Іванівна,  

                               педагог-організатор Яськівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ІІ місце  - Курко Тетяна Петрівна,  

                педагог-організатор Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

ІІІ місце – Швець Світлана Юріївна,  



                педагог-організатор Мирненської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

         18 жовтня 2016 року проведено районний етап Всеукраїнського 

конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний 

дім». В ньому брали участь 10 колективів. Загальна кількість учасників 

склала 60 учнів. Переможцями стали: 

 І місце – команда «Струмочок» Маяківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор         

Повстюк Т.І.). 

ІІ місце – команда «Чисті краплини» Нерубайського навчально-виховного 

комплексу «школа-гімназія» (директор Зубрицька С.П.), команда 

«Планета» Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Бутенко О.А.), 

команда «Росичка» Граденицької ЗОШ І-ІІІ ст. (директор                     

Терентьєв С.Т.). 

ІІІ місце – команда «Веселка» Дачненського навчально-виховного 

комплексу «Школа-гімназія» (директор Губчик А.І.), команда «Eco 

life» Усатівського навчально-виховного комплексу «школа-гімназія» 

ім. П.Д. Вернидуба (директор Савенко С.Г.), команда «Веснянка» 

Нерубайської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. (директор Шестун В.В.). 

24 березня  2017 року в районі проведено фестиваль-конкурс «Молодь 

обирає здоров’я». В ньому брали участь  133 учні з 19 шкіл. За підсумковими 

результатами фестивалю (сумою набраних балів всіх конкурсів) визначено 

переможців районного фестивалю-конкурсу 

 І місце –   команда «Молодь України» Нерубайського НВК «школа-

гімназія»  

                  (директор Зубрицька С. П.). 

ІІ місце – команда «Позитив» (Граденицька ЗОШ І-ІІІ ст.).   

                  (директор Терентьєв С. Т.). 

 ІІІ місце - команда «Energy life» (Усатівський НВК «школа-гімназія»   

                   ім. П. Д. Вернидуба) (директор Савенко С. Г.); 

- команда «Адреналін» (Яськівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

 (директор Бузаджи С. О.). 

В травні команда «Молодь України» Нерубайського НВК «школа-

гіманзія» брала участь у обласному фестивалі та увійшла в десятку кращих 

команд області. 

28 квітня 2017 року  проведено районний тур Всеукраїнської гри команд 

Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху. В ньому брали 

участь  120 учнів з 8 шкіл. 

За сумою набраних балів визначено переможців та нагороджено грамотами 

управління освіти Біляївської районної державної адміністрації за: 

         І місце – команду «Police.U» Усатівського НВК «школа-гімназія»             

ім. П. Д. Вернидуба (директор Савенко С. Г.);  

ІІ місце – команду «Троїцька дорожня академія» Троїцької ЗОШ                        

І-ІІІ ст. (директор Михайленко Г.В.);  

 

          ІІІ місце – команду «ЮНІДОР» Маяківської  ЗОШ І-ІІІ ст.(директор 

Повстюк Т. І.); 



команду «Інспектор» Вигодянської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор 

Мельник С. О.). 

В поточному році учні навчальних закладів району взяли участь у ІХ 

Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе», 

VІ Всеукраїнськомуконкурсі “Моральний вчинок», щорічній Всеукраїхнській 

соціально-екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом!», ІV 

Всеукраїнському конкурсі есе «Я - європеєць», Всеукраїнському конкурсі 

учнівських робіт, присвячених життю і діяльності Михайла Грушевського, 

конкурсі малюнків «Здай кров заради життя», «Молоде покоління за безпеку 

дорожнього руху». 

         Загальноосвітні навчальні заклади району є активними учасниками 

реалізації Всеукраїнських проектів. В Дачненській ЗОШ №1 І-ІІІ ст. з  2015 

року за рахунок виховних годин впроваджується курс «Культура 

добросусідства». Класний керівник 6 класу, Остропальчено О. А.,  у 2016 

році нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу в конкурсі розробок 

виховних годин для учнів середньої та старшої школи за програмою «Я. Ми. 

Країна» спеціального курсу «Культура добросусідства». З 2016 року в районі 

проводиться робота щодо впровадження в закладах освіти програми виховної 

роботи  з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція».   

На базі ЗНЗ працюють  гуртки військово-патріотичного, художньо-

естетичного, спортивного, технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного напрямку. 

Щорічно в жовтні та грудні  проходить тиждень права, класні керівники 

проводять години спілкування з право освітньої тематики. Організовуються 

зустрічі з працівникам и правоохоронних органів. У школах пройшли 

виставки літератури «Закон і ми», вікторини «Діти-повноправні громадяни 

України», «Слово про Закон», ділова гра «Людина і Закон», конкурс «Знаєш 

чи ти закон». Не зважаючи  на всі заходи проведені педагогічними 

колективами та управлінням освіти  профілактична роботи потребує 

подальшого удосконалення. Необхідно приділити увагу застосуванню до 

неповнолітніх не лише заходів, передбачених адміністративним та 

кримінальним законодавством, а  й надання комплексної соціально - 

педагогічної, психологічної допомоги, яка повинна здійснюватися у закладах 

освіти щодо підлітків-правопорушників та функціонально неспроможних 

сімей.  

 

У 2017/2018 навчальному році   виховну роботу в ЗНЗ  необхідно 

спрямувати на вирішення таких завдань: 

• формування демократичних цінностей у школярів, їхньої активної 

громадянської позиції; 

• формування готовності педагогів до впровадження інноваційних 

форм, методів та прийомів розвитку професійної компетентності у 

контексті стратегічних завдань освітньої галузі. 

 

1.7.Матеріально-технічне забезпечення 



 Біляївською районною державною адміністрацією та районною радою 

та управлінням освіти приділяється велика увага перспективам розвитку 

закладів освіти району. Пріоритетними напрямками щодо розширення 

шкільних та дошкільних навчальних закладів визначена реалізація проектів 

будівництва прибудови корпусу початкової школи до Маяківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів в с. Маяки, вул.. Радянської Армії № 69-а; будівництво 

Хлібодарського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів-дошкільного навчального закладу» за новою адресою по вул. 

Промислова, 3»; 

На території Хлібодарської селищної ради давно зростала соціальна 

напруга з причини відсутності сучасної загальноосвітньої школи та 

відсутність місць в дитячому садочку. 

660 дітей шкільного віку на території Хлібодарської селищної ради, 

бажаючих вчитися за місцем проживання, будуть забезпечені навчальними 

місцями. 60 дітей дошкільного віку будуть забезпечені місцями в дитячому 

садочку. 

Проект передбачає забезпечення робочими місцями населення:  

- вчителі 28 чоловік; 

- черговий персонал і вихователі 7 чоловік; 

- персонал медпункту 7 чоловік; 

- персонал харчоблоку 714 чоловік; 

- обслуговуючий інженерно-технічний персонал;  

- прибиральниці 8 чоловік. 

Рішенням Біляївської обласної ради №12/256-VІІ від 27 квітня 2017 року 

передбачення кошти в розмірі 6 млн. грн. на початок будівництва цього 

об’єкту; рішенням Біляївської районної ради №12/256-VІІ від 27 квітня 2017 

року передбачення кошти в розмірі 2 млн. грн. на початок будівництва цього 

об’єкту. 

               30 червня 2017 року відбулося  урочисте відкриття будівництва 

по об’єкту «Будівництво Хлібодарівського навчально-виховного комплексу». 

Управлінням освіти заплановано  та проводяться такі капітальні 

та поточні роботи:  

 

 Капітальні 

видатки 

Поточні 

роботи 

2016р. 24 598 063,00 1 176 500,00 

2017р. 25 621 362,00 1 305 000,00 

   

   

 

      З метою організації підвезення учнів до ЗНЗ району,  у 2016 році 

придбано 3 шкільних автобуси для підвезення учнів до Маринівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великодальницького НВК 

«Школа-гімназія» . 

 

Начальний рік Кількість учнів, що Кількість автобусів 



підвозилося 

2014-2015  1592 18 

2015-2016  1698 18 

2016-2017 1829 21 

 

Концепція Нової української школи перед сучасним учителем і 

навчальним закладом ставить нові завдання, серед яких, додані елементи 

«новий освітній простір» або «інноваційне освітнє середовище» 

В Україні розгортається реформа системи шкільної освіти, 

відповідно зміни відбуваються і в інноваційному освітньому просторі 

Біляївщини. У 2016 н.р. з районного бюджету було виділено і 

профінансовано капітальний ремонт приміщення Усатівського НВК 

«Соуп» , на суму 100 000,00 

Завершені роботи, щодо створення нового освітнього простору 

«Шкільна бібліотека» у Великодальницькому НВК, на суму 74 000,00, 

яка працюватиме за новою інформаційною електронною базою. 

Шкільна бібліотека – інформаційно-культурний центр 

загальноосвітнього навчального закладу, що здійснює інформаційне та 

методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 

Сучасній українській школі потрібен бібліотекар із новим, якісним 

баченням проблем освіти, бібліотекар-творець, професіонал, невтомний 

дослідник-новатор, здатний швидко перебудувати напрям і зміст діяльності 

відпов. 

На жаль, наявні бібліотечні фонди не відповідають читацьким 

потребам читачів. У шкільних бібліотеках переважають застарілі 

видання. Не вистачає навчальної, довідкової та художньої літератури 

сучасних українських та зарубіжних письменників. Залишається 

проблемою часта відсутність відкритого доступу до соціальних мереж, 

забезпечення шкільних бібліотек сучасними комп’ютерами з 

мультимедійним обладнанням. 

У сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у 

визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку 

дітей і молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет.  

Одеським інститутом удосконалення вчителів розроблена концепція 

Інтернет-порталу інформаційно-освітніх ресурсів  «Освіта Одещини», мета 

якої створення єдиної освітньої інформаційної мережі, до складу якої 

увійшли усі навчальні заклади, організації системи освіти  району. 

Функціонування Інтернет-порталу забезпечує ефективне представлення всіх 

освітніх ресурсів  Біляївського району в мережі Інтернет, активний розвиток 

співробітництва, мобільне інформування громадськості про зміст, діяльність, 

проблеми та досягнення  освітньої галузі. Портал надає можливість органам 

управління освітою, методичним службам, навчальним закладам за 

допомогою спеціалізованих конструкторів побудувати індивідуальну 

інформаційну систему, не підлаштовуючись під існуючі різнорідні IT- 

проекти.  



Управлінням освіти Біляївської РДА була проведена робота у напрямку 

покращення достуну до інтернет мережі, а саме з червня 2017р. проведені 

заходи щодо збільшення швидкості інтернет ресурсу ЗНЗ району. 

Сьогодні це є орієнтиром оновлення навчально-виховної ,науково-

методичної роботи усіх ланок, осучаснення та поповнення навчальних 

кабінетів оскільки визначають модель інноваційного освітнього середовища, 

в якому вчитель Нової української школи володітиме інноваційними 

технологіями навчання і виховання, забезпечуючи партнерські стосунки з 

учнями та батьками, здійснюватиме навчально-виховний процес на засадах 

компетентнісного підходу. 

Управління освіти продовжуватиме роботу у напрямку створення 

сучасних освітніх просторів. 

Відповідно до абзацу 6 частини  статті 37 Закону України «Про 

загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 р. №856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу тв. оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 р. 

№418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 р.», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 року  №1116 «Про 

затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів 

ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх 

обрахунку. 

Згідно наказу Управління освіти від 07.12.2016 року  №418/01-04 «Про 

затвердження і введення в дію переліку освітніх індикаторів та якості освіти 

в Біляївському районі» Управління освіти запустило у роботу ряд освітніх 

індикаторів, які дали змогу оцінити якість діяльності ЗНЗ району. 

Підбиваючи підсумки роботи за 2016/2017н.р.ми маємо такі результати. 

 

 

 

1.8. Позашкільна освіта 

У єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає 

позашкільна освіта. 

Станом на 15.09.2016 року в БРБДЮТ відкрито 74 груп гуртків за 

такими напрямками: науково-технічний – 17 груп, туристсько - краєзнавчий 

– 8 груп, еколого-натуралістичний – 4, художньо-естетичний –10, 



декоративно-прикладний – 14, гуманітарні – 8, військово-патріотичні – 3, 

дослідницько –експерементальні-6, соц.- реабілітаційні- 4. 

      Всього гуртковою роботою  було охоплено 1204 дітей району. З метою 

охоплення  позашкільною освітою дітей сільської місцевості на базі всіх 

сільських шкіл району було відкрито 49 груп гуртків за різними напрямками, 

які відвідувало 820 дітей. В місті – 25 груп, які відвідувало 384 дитини. 

  До роботи в гуртках  залучено 70 дітей  з малозабезпечених сімей, 55 з 

багатодітних родин,  4 дітей сиріт, 12 дітей  з девіантною поведінкою, 4 дітей 

інвалідів, 12 напівсиріт.  

 На основі щорічного аналізу, запитів батьків та інтересів дітей, 

тенденції розвитку сучасного позашкільного освітнього простору в 2016-

2017 навчальному році оновлювалася  мережа гуртків закладу.  Почали 

працювати  нові гуртки: «Джура», «Геоінформаційні системи у географії», 

«Фольклор та етнографія України», «Мовознавці», «Українське 

літературознавство», «Бісероплетіння». За рівнями: 20 груп початкового 

рівня, 43 груп основного рівня і 11 груп вищого рівня. 

З метою виявлення творчих здібностей дітей, які не відвідують дитячі 

садки, їх адаптації у дитячому колективі та психологічній підготовці до 

навчання у загальноосвітніх закладах в  2016 2017 н.р.  на базі БДЮТ  почав 

функціонувати гурток «Весела карусель». Головна мета – відмова від 

дублювання змісту навчання у першому класі школи. 

В 2016-2017  навчальному році педагогічний колектив БДЮТ 

складався з 40  педагогічних працівників (11 основних та 29 сумісників), з 

яких 37 чоловік з вищою освітою, 2-  бакалавра,  1 – молодшого спеціаліста і 

1 чоловік з загальною середньою освітою.  

  З метою підвищення фахової та творчої майстерності керівників 

гуртків  в закладі була організована робота профільних методичних 

об’єднань педагогів БДЮТ. Так, в 2016-2017 н. р. свій досвід роботи 

представили керівники гуртків  Вербицька Л.І. і Блохіна Т.П.. 

Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню 

практичної спрямованості діяльності гуртків, об’єднань сприяє участь 

вихованців у різноманітних конкурсах, виставках, святах, фестивалях 

змаганнях. 

Так, 1732 вихованці БДЮТ та учні шкіл району були учасниками та 

організаторами 58 масових заходів Всеукраїнського, обласного,  районного, 

міського рівнів та БДЮТ а саме у: 

- Всеукраїнських - 4; 

- Обласних - 20; 

- Районних -15 

- Міських – 5; 

- БДЮТ - 16; 

Та отримали: 

Дипломів І ст. -165; 

Дипломів ІІ ст. -8; 



Дипломів ІІІ ст.- 4 

Грамоти за активну участь -140. 

Проте, незважаючи на проблеми, відсоток охоплення школярів 

позашкільною освітою знаходиться не на досить високому рівні.   

 

 

Завдання на 2017/2018 навчальний рік 

1.Враховуючи вище зазначене, пріоритетними напрямами 

розвитку дошкільної освіти у 2017/2018 н.р. слід визначити наступні: 

✓ розроблення програми  розвитку дошкільної освіти з урахуванням 

сучасних вимог та потреб ДНЗ; 

✓ збереження та розширення існуючої мережі дошкільних навчальних 

закладів, з метою максимального охоплення дітей дошкільною 

освітою; 

✓ реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою 

освітою; 

✓ забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем 

соціалізації дошкільнят; 

✓ підвищення інноваційного освітнього рівня педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів освіти. 

2. Загальна середня освіта 

✓ запровадження освітніх новацій у 2017/2018 навчальному році, щодо 

створення умов розбудови Нової української школи; 

✓ активізувати роботу над реалізацією завдань, визначених оновленими 

навчальними програмами; 

✓ здійснювати оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

освіти із урахуванням запитів населення та фінансово-економічних 

чинників; 

✓ продовжити роботу  у напрямку створення опорних шкіл в районі,  з 

урахуванням прогнозованих демографічних змін; 

✓ продовжити роботу щодо створення сучасних освітніх просторів у 

загальноосвітніх навчальних закладів, поповнення  матеріально-



технічної бази, забезпечення системного підвищення якості освіти на 

інноваційній основі; 

✓ сприяти розвитку інклюзивної освіти у навчальних закладах та 

створення належних умов, для дітей з особливими освітніми 

потребами, проводити спеціальну просвітницьку роботу серед 

громадськості та батьків, які мають дітей із особливими освітніми 

потребами; 

✓ підвищувати якість підготовки до державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО, в рамках проекту «ВеSmart»/Будь розумним на платформі 

«Osvita-Online»; 

✓ подальше формування здоров’я збережувального середовища; 

✓ формування національно свідомого громадянина України; 

✓ розвиток державно-громадської моделі управління навчальним 

закладом. 

3.Позашкільна освіта 

✓ збереження мережі гуртків та організація високоякісної освіти шляхом 

упровадження сучасних форм і методів роботи,  

✓ повне використання потенціалу сучасних засобів комунікації для 

розвитку партнерства з родинами, громадськими організаціями, 

підвищення рівня поінформованості про свої досягнення і проблеми, 

оновлення змісту позашкільної освіти відповідно до інтересів дітей, 

потреб сімей і суспільства. 

 


