
ЗВІТ 

директора КЗ КОР «Васильківська спеціальна 
школа І-ІІ ступенів» 

за 2021/2022 навчальний рік 
Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності з 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», іншими актами законодавства, Положенням про 

спеціальну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

3 листопада 2021 р. № 1132), власним Статутом та була спрямована на 

виконання державної програми «Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Концепції «Нова українська школа», Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розпоряджень Кабінету 

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

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Постанов Уряду 

України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки 

України.  
Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль за 

освітньою, фінансово-господарською та іншою діяльністю закладу освіти, 

створювалися умови для виконанням освітньої програми, навчального плану, 

річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік. 
Основні завдання моєї діяльності, як керівника, у 2021/2022 

навчальному році:  
 організація діяльності спеціальної школи; 
 вирішення питання фінансово-господарської діяльності закладу 

освіти; 
 забезпечення організації освітнього процесу та здійснення 

контролю за виконанням освітньої програми; 
 розбудова та забезпечення функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу; 
 контроль та забезпечення дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу; 
 адаптація змісту і методів навчання до пізнавальних та 

психофізичних можливостей учнів; здійснення системи корекційних заходів, 

спрямованих на засвоєння учнями навчального матеріалу, формування 

життєвих та предметних компетентностей; 
 вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до вимог 

освітньої реформи «Нової української школи», запитів батьків і здобувачів 

освіти;  
 забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки; 



 забезпечення створення у спеціальній школі безпечного 

освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); 
 проведення заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-

технічної бази закладу освіти; 
 залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх 

раціональне використання; 
 забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення 

здоров’я учасників освітнього процесу; 
 забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів і педагогічних працівників; 
 дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; 
 надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей; 
 моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення; 
 залучення педагогічної та батьківської громадськості до 

управління діяльністю спеціальної школи; співпраця з громадськими 

організаціями. 
Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток 

особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування його 

компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального 

та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію мовлення 

та інших вторинних порушень в учнів, засвоєння освітньої програми, розвиток 

здібностей та подальшу соціалізацію.  
Заклад забезпечує реалізацію права дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, 

відповідно має два рівні навчання. 
У спеціальній школі особлива увага приділяється корекційно-

розвитковій роботі, спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи 

та ускладнень, які їх супроводжують (порушення усного та писемного 

мовлення, вторинна затримка психічного розвитку, розлади емоційно-
вольової сфери тощо). 

Корекційно-розвиткова робота в закладі проводиться відповідно до 

освітньої програми, навчального плану школи, висновків комплексної оцінки 

розвитку дитини ІРЦ (обласного ПМПК) та на підставі результатів обстеження 

мовлення, інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери кожної дитини 
шкільним психолого-педагогічним консиліумом. З цією метою інваріантна 

складова робочого навчального плану передбачає проведення корекційно-
розвиткових занять, а саме корекції розвитку та мовлення дитини, занять з 

логоритміки, ритміки та лікувальної фізкультури. Крім того, корекційно-
відновлювальна та розвивальна робота з 15 учнями проводилась практичним 

психологом, з 17 – соціальним педагогом. 



На початку навчального року логопедами школи було обстежено та 

складено діагностичні карти учнів, проведено комплектацію груп для 

корекційної роботи згідно мовленнєвих порушень, складено плани 

корекційної роботи з групами учнів та індивідуальної роботи з окремими 

дітьми. Зміни у мовленні учнів за результатами роботи логопедів фіксуються 

в зошитах логопедичного супроводу. На кожну дитину оформлені мовленнєві 

картки.  
На кінець 2021/2022 навчального року за мережею навчалося 109 учнів, 

прибуло за рік 17 учнів, вибуло – 7. 
За підсумками 2021/2022 навчального року 102 учні 1 – 9-х класів 

переведені до наступного класу, 7 учнів 10 класу випущено зі школи. 
Оцінювання здійснювалося у 4-10-х класах.  
 Аналіз за результатами річних оцінок в класних журналах зроблено у 

вигляді таблиць:  
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Результати навчальних досягнень учнів 
за 2021/2022 навчальний рік по класам 
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5 6 - 1 5 - 17% 43% 

6-А 8  4 4 - 50% 44% 

6-Б 8 - 4 4 - 50% 37,5% 

7 8 - 2 6 - 25% 12,5% 

8 7  1 6 - 14% 12,5% 

9-А 7 - 2 5 - 29% 29% 

9-Б 7 - 1 6 - 14% 14% 

10 7 - 3 4 - 43% 57% 

Всього 76 - 22 50 4 29% 31% 

 
Порівнюючи навчальні досягнення учнів з минулим роком, зменшилася 

якість знань в 5 та 10 класах; збільшилася в 6-А, 6-Б, 7, 8 класах; залишилася 

без змін в 9-х класах. 
Графік моніторингу якості знань учнів за 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 навчальні роки має такий вигляд: 
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основі індивідуалізації та диференціації освітнього процесу. Перед 

педагогічним колективом поставлені важливі завдання, а саме:  
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мовлення), формування соціально-адаптованої та самодостатньої 

особистості. 
 Головними завданнями спеціальної школи є: 

1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, 

зумовленими стійкими фізичними, психічними порушеннями, на здобуття 

загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного 

розвитку; 
2) забезпечення в освітньому процесі системного психолого-

педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку учнів (вихованців); 
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного 

мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та 

соціалізації; 
4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та 

загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та 

здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; 
5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців); 
6) сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), 

запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або 

іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх 

активної участі в освітньому процесі. 
У 2021 році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. 

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. У закладі працювало 38 

штатних педагогічних працівників, у тому числі : директор, 2 заступники 

директора з навчальної та виховної роботи, 1 соціальний педагог, 1 педагог-
організатор, 1 практичний психолог, 1 бібліотекар. Освітній процес 

здійснюють 37 педагогів, з них 35 (95 %) педагогічних працівників мають 

вищу освіту, 1 вихователь – середню спеціальну, 1 вихователь – базову вищу. 

17 педагогів мають спеціальну корекційну освіту. 
Розподіл кваліфікаційних категорій та педагогічних звань наступний: 
• Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 27 осіб. 
• Кваліфікацію «спеціаліст першої категорії» мають 4 осіб. 
• Кваліфікацію «спеціаліст другої категорії» мають 4 осіб. 
• Звання «вчитель-методист» мають 2 особи. 
• Звання «старший вчитель» мають 4 особи. 
• Звання «старший вихователь» має 2 особи. 
• Відмінників освіти України – 5 осіб. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Положення про спеціальну школу, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1132), 

власним Статутом, Концепції «Нова українська школа», Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розпоряджень Кабінету 

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



реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Постанов Уряду 

України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки 

України, плану роботи школи на 2021/2022 н.р., наказу по КЗ КОР 

«Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» «Про організацію методичної 

роботи в КЗ КОР «Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» з метою 

забезпечення якості освіти та освітнього процесу закладу, підвищення 

професійної компетентності та методичної майстерності педагогічних кадрів 
у спеціальній школі проводилася методична робота. 

Методична робота в закладі освіти ґрунтувалася на підставі головної 

методичної проблеми спеціальної школи: «Розвиток мовлення учнів на основі 

індивідуалізації та диференціації освітнього процесу».  
Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти 

шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в 

реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво 

компетентнісної особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до 

організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-
теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної 

підготовки, професійної майстерності педагогів, формування у них потреби до 

саморозвитку та самоосвіти. Особлива увага у 2021/2022 н.р. приділялася 

продовженню впровадження Державного стандарту початкової освіти, 

Концепції НУШ, організації та вдосконаленню корекційно-розвиткової 

роботи, розбудові та забезпеченню функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та освітнього процесу в спеціальній школі.  
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада школи. 

Методична рада школи у складі адміністрації, керівників методичних 

об’єднань забезпечували системний підхід в організації методичної роботи. На 

засіданнях ради були розглянуті питання про зміст інструкційно-методичних 

рекомендацій МОН про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2021/2022 н. р. та інших методичних рекомендацій 

щодо організації та методичного забезпечення освітнього процесу в 2021/2022 
н. р., особливості організації освітнього процесу в 4-х класах Нової української 

школи, про адаптацію учнів 1 класу до навчання в школі та адаптацію учнів 5 

класу до навчання в основній школі, впровадження системи оцінювання, 

спрямованої на оволодіння учнями ключовими компетентностями, про 

оснащення навчальних кабінетів необхідними роздатковими дидактичними 

матеріалами, проведення самооцінювання школи за напрямком зміст освітньої 

діяльності, про стан сформованості навички читання вголос учнів 3-7 класів, 

впровадження системи формувального оцінювання у 1-4 класах, вивчення 

стану викладання та моніторинг знань з навчального предмета біології та хімії 

в 6-10 класах, стану викладання фізичної культури в 1-10 класах , англійської 

мови у 5-10 класах, стану проведення корекційних занять у 2-4 класах, стану 

проведення занять з корекції мовлення та ритміки в 6-8-х класах, 
впровадження в освітній та корекційний процеси інноваційних педагогічних 

технологій, моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр та за 



навчальний рік, про реалізацію освітньої програми початкової та базової 

освіти закладу.  
З метою координації методичної роботи проводились інструктивно-

методичні наради та консультації з керівниками шкільних методичних 

об’єднань, різними категоріями педагогів; підготовлені методичні 

рекомендації з окремих питань. Вироблені методичні рекомендації щодо 

впровадження системи формувального оцінювання в початковій школі, 

застосування педагогами проектних освітніх технологій та елементів STEM-
освіти. Сплановано роботи методичних служб школи на 2022/2023 навчальний 

рік  
У 2021/2022 навчальному році діяльність педагогічного колективу була 

спрямована на сприяння реалізації концептуальних засад реформування 

середньої освіти згідно Концепції «Нова українська школа», передбачивши 

конкретні шляхи реалізації Концепції: вивчена нормативно-правова 

документація, проведений вибір навчальної програми, складене відповідно 

календарно-тематичне планування, отримані нові підручники для учнів 4-х 

класів, продовжується робота зі створення сучасного освітнього середовища 

для учнів початкових класів; забезпечення компетентнісного та діяльнісного 

підходу навчання учнів (вихованців) відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України; планування та здійснення професійної підготовки 

учителів, методичної та організаційної допомоги педагогічним працівникам з 

питань реформування освітньої галузі; організація роботи методичного 

консульт-пункту «Нова українська школа – вчимо по-новому», впровадження 

інтерактивних форм методичної роботи з вчителями (практикування 

проведення тренінгів, участь в онлайн семінарах, вебінарах тощо) із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; реалізація 

стимулюючої функції атестації педагогічних працівників; коригування 

нормативно-правової бази школи. 
Протягом навчального року педагогічний колектив ефективно працює 

над упровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі 

компетентнісного підходу, диференціації та індивідуалізації освітнього 

процесу, впровадження елементів проектних технологій, STEM-освіти, а 

також інформаційно-комп’ютерних та інтерактивних технологій.  
У зв’язку з продовженням в країні карантину, у спеціальній школі на 

період карантину викоритовувалися дистанційні технології навчання. 

Педагоги закладу освіти успішно оволоділи технологією проведення уроків 

онлайн через платформу ZOOM та Google Meet. 
Відповідно до складеного та схваленого на засіданні педагогічної ради 

Плану підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників КЗ КОР 

«Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» на 2021 та 2022 роки 

педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової 

майстерності. У 2021/2022 навчальному році планові курси підвищення 

фахової кваліфікації при КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» пройшли 6 педагогів. Крім того, 

18 вчителів пройшли підвищення фахової кваліфікації вчителів ЗЗСО, які 



забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої 

освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа. Всі 

педагогічні працівники проходять щорічне підвищення фахової кваліфікації, 

відповідно до обраної ними форми та місця проходження. Більшість педагогів 
підвищували свою педагогічну та фахову майстерність, прийнявши участь та 

отримавши відповідні сертифікати в онлайн курсах, науково-практичних 

конференціях, семінарах чи вебінарах різних педагогічних платформ ( Ed Еra, 

ГО «На Урок», Всеосвіта, ВГ «Основа», ІППО). 4 педагоги, а саме Костенко 

С.М., Боярська Л.Л., Сотниченко Т.А., Березанська Г.Д., активно пропагують 

свій досвід педагогічної роботи через онлайн платформи ГО «На Урок» та 

«Всеосвіта», за що мають подяки та грамоти. 
Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

відбувалося під час роботи в шкільних методичних об’єднаннях та комісіях, 

школі передового педагогічного досвіду, школі молодого вчителя, на майстер-
класах. 

9 педагогів успішно пройшли чергову атестацію. Підтверджена 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» Березанській Г.Д., 

вчителю фізичної культури, Бугай Г.М., вчителю біології та хімії; 

підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «старший вчитель» вчителю-логопеду Пасіці Р.А.; 
підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та 

встановлено педагогічне звання «старший вихователь» вихователю 
Сотниченко Т.А. Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої 

категорії» вчителям початкових класів Костенко С.М. та Боярській Л.Л.;  
встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» 

вихователю Пожар О.О. та соціальному педагогу Чепурді О.В. Підтверджена 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» вихователю 

Бондар О.І. 
Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом роботи в межах 

роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків, виховних заходів та 

майстер-класів, створили власні портфоліо та виступали з творчими звітами на 

засіданні педагогічної ради. У шкільному методичному кабінеті підготовлена 

виставка методичних розробок педагогів школи: Бугай Г.М. «Інтегрований 

підхід до освітнього процесу з метою формування в учнів відповідального 

ставлення до свого здоров’я», Березанської Г.Д. «Формування 

здоров’язбережувальної компететності учнів на уроках фізичної культури», 

Пасіки Р.А. «Збагачення, уточнення і активізація словникового запасу 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення шляхом виконання творчих вправ 

та використання сучасних інформаційних технологій», Костенко С.М. 

«Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках 

української мови та заняттях з корекції мовлення», Боярської Л.Л. 

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної мови та у 

корекційній роботі з подолання дислексій у молодших школярів», Сотниченко 

Т.А «Формування в учнів (вихованців) загальнолюдських цінностей, любові 

до рідної землі, національних традицій українського народу», Бондар О.І. 



«Формування особистості вихованців спеціальної школи засобами ігрової 

діяльності», Пожар О.О. «Зміст та методи виховної роботи по формуванню 

бережливого ставлення до природи у молодших школярів», Чепурда О.В. 

«Соціальний захист прав дітей як складова діяльності соціального педагога», 
На високому методичному рівні пройшов бінарний урок з біології та 

фізичної культури на тему:«Рухова активність - основа фізичного здоров’я. 

Гіподинамія – ворог сучасної людини. Гігієна опорно-рухової системи», який 

провели вчителі вищої категорії вчитель біології Бугай Г.М. та вчитель 

фізичної культури Березанська Г.Д.  
Творчо підійшли до організації навчальної діяльності під час відкритих 

уроків вчителі початкової школи. Досвідом роботи з використання 

інтерактивних технологій під час відкритого уроку з літературного читання у 

4-Б класі на тему: «Олександр Олесь. Ліс восени» поділилася вчитель І 

категорії Боярська Л.Л. Урок на тему «Закріплення і узагальнення знань про 

іменник як частину мови» у 4-А класі провела вчитель І категорії Костенко 

С.М. Урок проходив відповідно до поставлених завдань Концепції Нової 

української школи 
Відкрите виховне заняття «Милуйся красою рідної природи» у 2 класі 

провела вихователь ІІ категорії Пожар О.О. Мандруючи лісовою стежиною з 

казковими героями, вихованці виконували цікаві творчі завдання та вчилися 

берегти і любити природу. 
Майстер-клас з виготовлення штучних квітів з фольги для вихователів 

та вихованців 1 класу провела вихователь Бондар О.І.  
З метою підвищення фахової майстерності логопедів в школі успішно 

працює логопедичний семінар-практикум, керівник вчитель-логопед 

Бикова Н.М. В 2021 році були проведені семінари-практикуми з питань: 

організація роботи обстеження мовлення учнів 5-10 класів; планування 

індивідуальної корекційної роботи; дотримання заходів безпеки при 

проведенні корекційно-розвиткових занять в умовах пандемії; сучасні методи 

корекції усного та писемного мовлення учнів початкових класів з ТПМ; 

організація та види проведення мовленнєвої розминки на початку уроків.  
До Міжнародного дня логопеда в закладі освіти традиційно проходять 

засідання логопедичного семінару-практикуму. В цьому році семінар був 

присвячений методам корекційної роботи для подолання оптичної дисграфії у 

молодших школярів та формуванню власного писемного мовлення у дітей з 

ТПМ. Особливу увагу логопеди приділили використанню технологій НУШ, 

які сприяють розвитку писемного мовлення в учнів із застосуванням 

програмних засобів та логопедичних відео ігор. 
Крім теоретичних положень на семінарі проводяться відкриті заняття, 

майстер-класи логопедів, на яких відбувається обмін досвідом роботи, 

демонструються особливості специфіки роботи над виправленням 

звуковимови, розвитку усного і писемного мовлення.  
До Всесвітнього дня ґудзиків вчитель-логопед вищої категорії 

Пасіка Р.А. провела відкрите заняттям з розвитку зв’язного мовлення в 10 

класі на тему «Незвичайні свята».  



Логопеди спеціальної школи беруть участь у програмі ЮНІСЕФ по 

створенню та апробації шрифту для дітей з дислексією («Inclusion Ukr»). 
Аналізуючи методичну роботу закладу, доцільно відзначити роботу 

шкільних методичних об’єднань. Плідно працювали методичні об’єднання 

учителів та вихователів початкових класів, керівник Григоренко О.С., 5-10 
класів, керівник Гордовська С.І. На засіданнях МО розглядалися питання 

теоретичного і практичного змісту. Методичні об’єднання вчителів та 

вихователів спрямовують роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів, 

залучають школярів до участі у творчих конкурсах, предметних тижнях та 

загальношкільних заходах.  
Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити 

прагнення до пізнання і саморозвитку, у школі систематично проводяться 

предметні тижні: тиждень предметів естетичного циклу, природничих наук 

(учитель біології та хімії Бугай Г.М.), Тиждень дитячої та юнацької книги 

(бібліотекар Бабенко Т.В.). Цікавим та змістовним був Тиждень початкової 

школи на тему: «Осінь – чарівниця в гості завітала». Тиждень пройшов під 

гаслом «Учись пізнавати, міркувати, творити і відпочивати». 
В рамсках Всеукраїнського тижня права з нагоди річниці прийняття 

Загальної декларації прав людини соціальним педагогом Чепурдою О.В. був 

проведений захід «У дитини право є, бо дитина це святе» для учнів 9-х та 10 

класів. 
9 вересня 2021 року учні та педагогічний колектив КЗ КОР 

«Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» також долучилися до свята 

спорту «Коли спорт полюбиш – сильним, спритним будеш!» 
Тиждень предметів художньо-естетичного циклу «Мистецький 

вернісаж» включав багато цікавих та змістовних заходів: усний журнал «Якою 

мовою говорить мистецтво» (для учнів 5-6 класів), виставку творчих робіт 

«Мистецтво і рукотворний світ» (5-10 класів), конкурс малюнків «Мій 

мальовничий світанковий край» для учнів 6-7 класів, мистецьку гру «Подорож 

до країни Мистецтва» (для учнів 6-9 класів), заочну мандрівку «Витоки 

майстрів» (для учнів 5-7 класів). Учні 8-10 класів прийняли активну участь у 

відзначенні Міжнародного дня Музики створивши проект «Музика – мова 

душі». Закриття тижня відбулося на шкільному святі «Вчительська доля – 
висока зоря», під час якого учні молодшої та старшої школи взяли участь у 

флешмобах «Любим вчительку свою» та «Мов одна родина наші вчителі».  
Тиждень української мови та літератури був присвячений Дню 

української писемності та мови. В рамках тижня відбулося ряд заходів: 

проведено бесіду «Слово – то мудрості промінь, слово – думка людська», 

конкурс скоромовок-спотиканок «Хто зможе повторити», створено навчальні 

проекти, присвячені українській мові, проведений конкурс «Знавці 

української мови» та інтелектуальна гра «У світі мови», написана творча 

робота «Чому я розмовляю українською», організована книжкова виставка та 

випуск шкільної стінгазети. Традиційно учні та вчителі КЗ КОР 

«Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» приймають участь у написанні 



Радіодиктанту національної єдності. Вчителі української мови та літератури 

провели ряд заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови. 
До Міжнародного дня дитячої книги бібліотекар Бабенко Т.В. провела 

віртуальну захоплюючу мандрівку для школярів світом дитячої літератури.  
З метою захисту дітей в цифровому середовищі в КЗ КОР 

«Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» проведено серію уроків для 

дітей різного віку «Моя суперсила – безпека в інтернеті». 
1 вересня 2021 року у Васильківській спеціальній школі День знань в 

початкових класах розпочався з позитивних емоцій та гарного настрою. З 

учнями початкової школи був проведений патріотичний квест «Україна – це 

ми!», присвячений 30-ти річчю Незалежності України. 
Визначити рівень навчальних досягнень учнів в оволодінні знаннями, 

сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв’язків між навчальними 

предметами, стимулювати пізнавальний інтерес учнів, їхню інтелектуальну і 

творчу діяльність допомагають організовані в школі предметні гуртки. Творчо 

і продуктивно працював природничий гурток «Дивосвіт природи» (керівник 

Бугай Г.М.). На протязі навчального року відбулося ряд розширених засідань 

природничого гуртка: «Про шкідливість спалювання листя», «Захистимо 

тварин разом», «Ліс – живий скарб нашої Землі». 
Зібрані матеріали та підготовлені ряд учнівських проектів: «Гарбуз: 

розкішний і сонячний овоч», «Рослинні шедеври руками людей», 

«Гіподинамія – ворог сучасної людини». Доброю традицією в нашій школі 

стало щорічне проведення акцій екологічного спрямування: «Посади дерево», 

«Найкраща клумба».  
В ході роботи літературного гуртка, під керівництвом вчителя 

української мови та літератури Воробйової О.С., школярі знайомилися з 

життєвим шляхом Василя Сухомлинського, перечитували його твори, 

здійснювали мандрівку в країну слова, знайомилися з новим українським 

правописом, проводили літературні вікторини, переглядали відео, готували 

проекти до Дня української писемності та мови. Члени літературного гуртка 

випустили газети, в яких зібрали цікаві факти про українську мову, 

висловлювали думки «Чому потрібно розмовляти українською?». Протягом 

дня лунали українські народні пісні, а учні читали поезії сучасних літераторів 

про мову.  
Важливе місце в корекційно-розвитковій роботі закладу займає робота 

шкільного психолого-педагогічного консиліуму (ППК). На початку року 

шкільний ППК провів оцінку індивідуального розвитку дітей, які поступили 

до спеціального закладу, на протязі та в кінці року здійснив моніторинг 

результатів корекційно-розвиткової роботи; надавав рекомендації щодо 

зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців); визначав 

оптимальні умови, форми і методи навчання з урахуванням освітніх потреб 

учня (вихованця); приймав рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії 

учня (вихованця); надавав консультаційну допомогу батькам, іншим законним 

представникам учнів, педагогічним працівникам з питань організації навчання 



учня. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі 

засідання. 
На протязі 2021/2022 начального року шкільна ППК провела 4 засідань, 

на яких було обстежено 17 новоприбулих учнів. 
В закладі проводяться заходи з реінтеграції дітей, які мають позитивні 

зрушення в розвитку та можуть навчатися за місцем проживання. За 2021/2022 
навчальний рік реінтегровано до закладів загальної середньої освіти 5 учнів, в 

тому числі за інклюзивною формою навчання – 1 учень, за індивідуальною – 
1 учень. 2 учні вибули до інших закладів інституційного догляду та виховання 

дітей.  Рекомендовано батькам переобстеження в ІРЦ та навчання за місцем 

проживання, в тому числі інклюзивне навчання 4 учнів. 
Педагогічна рада займає важливе місце в освітній діяльності закладу 

освіти. У 2021/2022 навчальному році відбулось 6 засідань педагогічної ради. 

Проведено тематичні педагогічні ради: «Про формування системи оцінювання 

навчальних досягнень, спрямованої на оволодіння здобувачами освіти 

ключовими компетентностями»; «Дослідницька та проектна діяльність учнів 

як шляхи реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі»; «Про 

адаптацію учнів 1-го класу до школи та учнів 5 класу до навчання в базовій 

школі»; «Профілактика булінгу та будь-яких форм насильства в освітньому 

середовищі. Реалізація антибулінгової політики в закладі»; «Впровадження в 
освітній та корекційний процеси інноваційних педагогічних технологій: 

творчі звіти педагогів, які атестуються 
В онлайн форматі відбулося засідання педагогічної ради з питань 

виховної роботи: про роль колективу, громадськості у формуванні здорової 

духовно багатої особистості; формування у школярів потреб і навичок 

самоосвітньої роботи під час проведення самопідготовки у школі; діяльність 

педагогічного колективу із забезпечення умов для самореалізації особистості 

через позакласну та гурткову роботу. 
На засіданнях педагогічної ради розглядалися інші нагальні та 

організаційні питання:  
- Про затвердження та схвалення нормативно-правових актів в 

спеціальній школі. 
- Аналіз результатів успішності навчання учнів за підсумками І 

семестру. 
- Про підсумки вивчення стану проведення корекційно-розвиткових 

занять з корекції мовлення та ритміки в 6-8 класах.  
- Про підсумки вивчення стану проведення корекційно-розвиткових 

занять у 1-4-х класах 
- Творчі звіти педагогів, які атестуються. 
-  Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2023 рік.  
-  Про вибір та замовлення підручників для учнів 9 та 5 класу ЗЗСО на 

2022/2023 навчальний рік.  
- Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2021/2022 навчальному році та інші.  



Стан виконання рішень педради обов’язково заслуховуються на 

чергових засіданнях. 
На кінець навчального року проаналізовано виконання навчальних 

програм з основ наук і зроблено висновки, що вони опрацьовані за змістом та 

за кількістю практичних і письмових контрольних робіт в повному обсязі. 

Навчальний матеріал уроків, які випали в період подовження весняних 

канікул, та тимчасового призупинення освітнього процесу повністю 

опрацьований за рахунок ущільнення навчального матеріалу. В період 

карантину (з 25 по 29 жовтня відповідно до наказу від 22.10. 2021 р. № 72, з 31 

січня по 11 лютого відповідно до наказу від 31.01.2022 р. № 13) та на період 

оголошення воєнного стану (з 29 березня по 27 травня відповідно до наказу 

від 28.03. 2022 р. № 21) було організоване та здійснене дистанційне навчання. 
Дирекцією та педагогічним колективом закладу освіти проводиться 

постійна робота з батьками за такими напрямками: психологічна просвіта, 

діагностичні, консультативні та корекційні види діяльності. Це індивідуальні 

та колективні консультації та бесіди з батьками про особливості виховання 

дітей та продовження логопедичної роботи з дітьми в позаурочний час. 

Розроблені рекомендації для батьків щодо адаптації та виховання дітей, 

пам’ятка батькам про правила спілкування з дітьми. Класними керівниками 

проведено анкетування батьків «Очікування батьків» для визначення їх потреб 

в покращенні рівня навчально-виховної роботи в закладі. Працює 

батьківський лекторій «Співдружність».  
В спеціальній школі розроблено «Положення про батьківські збори та 

батьківський комітет». Сплановано та проводяться засідання шкільного 

батьківського комітету та загальношкільні батьківські збори. 
Всі служби закладу працюють як єдине ціле і вирішують головне 

завдання спеціальної школи –забезпечення здобуття учнями (вихованцями) 

загальної середньої освіти на певному рівні з урахуванням їх індивідуальних 

можливостей, потреб, здібностей та інтересів відповідно до державних 

стандартів. 
Відповідно до частини 8 «Положення про спеціальну школу» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 

року №221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2021 р. №1132) та «Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах 

закладів освіти» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2021 р. № 1131, з метою забезпечення проживання та утримання 

учнів (вихованців) відповідно до чинного законодавства України, створено 

структурний підрозділ КЗ КОР «Васильківська спеціальна школа І-ІІ 
ступенів» - Пансіон, що діє відповідно до установчих документів спеціальної 

школи та на підставі положення про нього, забезпечує проживання та 

утримання учнів (вихованців) відповідно до чинного законодавства України. 

Затверджено «Положення про Пансіон КЗ КОР «Васильківська спеціальна 

школа І-ІІ ступенів». Укладено договори про надання послуг з проживання та 

утримання учня (вихованця) у Пансіоні закладу з одним з батьків або іншим 

представником учня. 



Керуючись законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

Концепцією НУШ, Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 

року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», листом МОН 

України від 16.07.21 року №1/9-362 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 20221-2022 н. р. щодо формуванні в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», Освітньою програмою КЗ КОР «Васильківська 

спеціальна школа І-ІІ ступенів» на 2021/2022 навчальний рік, відповідно до 

річного плану роботи закладу на 2021/2022 н. р., планів роботи соціального 

педагога, практичного психолога, вихователів в закладі проводилась виховна 

робота. 
Головна мета, якої – забезпечення, морально-духовного, культурного, 

фізичного розвитку дитини, набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис 

громадянина Української держави, розвиненої духовності, моралі, художньо-
естетичної, правової, трудової та екологічної культури.  

Виховна робота організовується за напрямами: формування ціннісного 

ставлення до себе, держави, природи, праці, заходи з попередження 

правопорушення, злочинності, безпеки життєдіяльності, здорового способу 

життя, соціального захисту учнів, роботи з батьківською громадою. Значна 

увага приділяється правовій освіті та вихованню учнів з метою надання їм 

правових знань, формування навичок прав та обов`язків громадян у 

демократичній державі, виховання громадянської культури. У навчальному 

закладі організовано роботу з батьківською громадськістю через проведення 

класних та загальношкільних батьківських зборів, загальних зборів колективу 

спеціальної школи.  
Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок 

роботи був і залишається пріоритетним. У зв’язку з відзначенням Дня 

Соборності та Свободи України проведено: години спілкування «Сонце 

Соборності»; виховні години соборності «Соборна мати-Україна – одна на 

всіх, як оберіг». З метою вшанування пам’яті молодих захисників Української 

Народної Республіки, які власною кров’ю вписали героїчну сторінку в історію 

українського визвольного руху, проведена година пам’яті: «Крути – бій за 

незалежність. Трагедія, подвиг, пам’ять…», на яких учні обговорювали 

героїчний подвиг молодих хлопців. Переглянули документальний фільм 

«Недооцінений урок історії. Герої Крут», після якого проводили паралель між 

тими подіями, та подіями які зараз відбуваються на сході. Проведені тематичні 

заходи до Дня Героїв Небесної Сотні, вихованці вшанували подвиг Героїв 

Небесної Сотні біля пам’ятного знаку загиблим Героям Майдану та борцям за 

незалежність України, у місті Васильків. Взяли участь у мітингу з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відбувся 

у місті Василькові біля пам’ятника полеглим в Афганістані. Учні долучилися 

до всеукраїнського флешмобу «#Бути гідним» та «Вільні творити майбутнє!» 

До Дня захисника України, Дня українського козацтва, Дня святої Покрови 



Пресвятої Богородиці для учнів 5-10 класів проведено свято «Козацькі 

забави», організовані зустрічі з учасниками АТО, проведено години 

спілкування. Вихованці школи прийняли участь у заходах до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС. Відзначили День партизанської слави, 

проведено ряд заходів. З нагоди Дня миру проведено шкільну лінійку «Нам 

потрібне мирне небо!», зокрема, на шкільному подвір’ї учні 1-10 класів стали 

учасниками флешмобу «Україна за мир!» 
Учні 8-9-х класів є активними учасниками профорієнтаційних заходів: 

відвідують Васильківський міський центр зайнятості, КНЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей, учні молодших класів відвідують з 

екскурсіями пожежну частину міста. Для фізичного розвитку дітей проведено: 

спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту, турніри з гри в шашки, 

змагання з міні-футболу, настільного тенісу, естафети, «Веселі старти» та 

«Старти надії». Велика увага приділяється просвітницькій діяльності «За 

здоровий спосіб життя». Для забезпечення безпечного навчального 

середовища та профілактики правопорушень серед дітей у закладі проводяться 

превентивні зустрічі учнів 5-10 класів з поліцейськими громади 

Васильківської ТГ Обухівського РУП в Київській області. На виховні заходи 

вихователі запрошують лікарів, психолога. Для старшокласників прочитані 

лекції лікарем наркологом Мухіним О.С. «Про СНІД» та «Шкідливі звички». 

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою 

формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей для учнів 9-10 
класів відбулася година спілкування «Запалимо вогник толерантності», яка 

спрямована на формування в учнів поваги до інших людей, їхніх думок. До 

Міжнародного дня літніх людей діти взяли участь у благодійні акції відвідали 
вчителів, які вийшли на пенсію. 

В рамках Місячника правових знань і превентивного виховання 

заступником директора з виховної роботи та вихователями 5-10 класів 

проведено тренінгове заняття «Сторінками Конвенції ООН».  
Під час дистанційного навчання педагоги працювали в тісному контакті 

з вихованцями, з їх батьками: здійснювали постійний моніторинг стану 

здоров’я, проводили роз’яснювальні бесіди щодо збереження здоров’я 

вихованців, розміщали в застосунку Viber матеріали з питань виховної роботи, 

працювали на освітній платформі ZOOM тощо.  
Органом учнівського самоврядування закладу є Учнівська рада, яка 

складається з 6 комісій. Щопонеділка в школі проводились організаційно-
настановчі загальношкільні лінійки. Учнівське самоврядування працювало в 

тісному зв’язку з педагогічним колективом, адміністрацією школи. 

Проводились спільні засідання, тренінги, приймались рішення щодо учнів, які 

мають порушення дисципліни. Учнівське самоврядування робить життя 

школи змістовним, насиченим, цікавим. Усі комісії учнівського 

самоврядування протягом року взяли участь у підготовці та проведенні 

традиційних шкільних заходів. Таких як: «Свято осені», «Свято Миколая», 

«Святкуємо Новий рік», «День вчителя», «День знань», яскраво відзначили 

День Святого Валентина. Із дзвінкими піснями та теплими словами побажань 



відзначили Щедрий вечір День Маланки, Водохреща. Учасники шкільного 

самоврядування долучилися до проведення акцій: «Годівничка», операція 

«Листопад» - робота на закріплених пришкільних ділянках щодо прибирання 

опалого листя. Проводили рейди-перевірки: «Мій зовнішній вигляд», 

«Найкраща спальна кімната». Організували конкурси стіннівок та малюнків: з 

правової тематики, до Міжнародного дня миру, до тижня «Увага! Діти на 

дорозі», «Щедра осінь», «Світ проти насилля очима дітей», в якому взяли 

участь вихованці 1 – 10-х класів.  
Екологічне, трудове виховання передбачає формування компетентності 

уміння вчитися впродовж життя, екологічної культури, формування творчості, 

працелюбної особистості, умілого господаря. Виконуючи трудові завдання й 

практичні суспільно-корисні справи, учні вчаться працювати, дотримуватися 

правил безпеки та гігієни праці. В рамках екологічного проекту «Зелена 

країна» відбулася акція «Зростаємо разом». Класні керівники та вихователі 

разом зі своїми вихованцями висадили дерева та кущі на території школи. 

Висаджені ялинки, берізки, дубки ростимуть разом з учнями. Акція проходила 

в ігровій формі, щоб школярі якнайкраще усвідомили колосальне значення 

навколишнього середовища на їх здоров’я.  
Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень є питання правового виховання у 

зв’язку з реалізацією положень державних документів «Національної 

програми правової освіти населення» та листів Міністерства освіти та науки 

України «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та 

злочинності серед дітей та учнівської молоді», від 20 липня 2020 року № 1/9-
385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». Центр 

розвитку «Орієнтуйся на успіх» організував благодійний тренінг «Прокачай 

свою мрію!» для учнів спеціальної школи. У програмі благодійного тренінгу 

розкрилися практичні техніки, які показали вихованцям, як правильно 

потрібно будувати свої мрії. Для учнів 7-8-х класів проведена лекція 

«Профілактика торгівлі людьми та порушення прав дитини». Працівники 

ювенальної превенції разом з вихованцями, вихователями проводять 

профілактичну роботу з правового виховання та допомагають організовувати 

дозвілля школярів. У жовтні організовано та проведено акцію «Поширюйте 

факти про наркотики, рятуйте життя!». Під час місячника правових знань і 

превентивного виховання оформлено інформаційно-тематичні куточки з 

питань правового виховання, проведені заходи до Всесвітнього дня дитини, 

оформлено проект-альбом «Ази знання про державу і право», відбулася 

віконна виставка дитячого малюнка «Подорож у країну прав та обов’язків», 

вихователями оформлено тематичну папку «Булінг з середини: причини та 

наслідки», проводились тематичні години спілкування, лекції, перегляд та 

обговорення художніх та документальних фільмів на правову тематику. 

Вихователі під час проведення виховних годин використовують інтерактивні 

педагогічні технології, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих 

ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах. 



Розглядаються питання з профілактики правопорушень на нарадах при 

директорові, на засіданнях шкільного методичного об’єднання вихователів, 

Раді профілактики правопорушень, батьківських зборах. Практичний 

психолог разом з вихователями проводить корекційну роботу з учнями, 

направлену на активізацію власних ресурсів, проводилися тренінгові заняття з 

попередження агресивності, групові тренінги. Щорічно в другу суботу вересня 

відзначається День фізичної культури і спорту. Це свято здорового способу 

життя і радості, що виникає при використанні корисної фізичної діяльності. 

Учні та педагогічний колектив також долучилися до свята спорту «Коли спорт 

полюбиш – сильним, спритним будеш!» Ігри, розваги, змагання, численні 

вправи, тренування фізичних та інших навичок, досягнення кращих 

результатів, ось лише невеликий перелік тих видів діяльності, якими 

займалися школярі. 
Проведення заходів щодо запобігання та профілактики дитячого 

травматизму З метою охорони життя та здоров’я учнів, попередження 

дитячого травматизму проводилась певна робота. Постійно проводяться 

бесіди з профілактики дитячого травматизму за напрямками: вивчення Правил 

дорожнього руху, протипожежної безпеки, користування газовими та 

електроприладами, правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних 

предметів та вогнепальної зброї, правила поведінки на воді, попередження 

випадків отруєння. Ця робота фіксується в класних журналах на відповідних 

сторінках та спеціальних зошитах з техніки безпеки, які ведуть вихователі. 

Обов’язковим є проведення індивідуальних бесід з учнями за пропущеними 

темами (фіксується в журналі в розділі «Індивідуальні бесіди»). Питання стану 

роботи з запобігання дитячого травматизму постійно розглядались та 

аналізувались на засіданнях педагогічних рад, на нарадах при директорові, на 

засіданнях шкільного методичного об’єднання вихователів, на оперативних 

нарадах вчителів, на батьківських зборах. В останні два дні навчання кожної 

четверті в школі проводяться дні безпеки життєдіяльності, під час яких 

проводяться комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму, 

заповнюються пам’ятки на канікули. В вересні в школі організовано та 

проведено місячник «Увага! Діти на дорозі». В межах місячника проводились 

виставки дитячих малюнків, вікторини, практичні заняття з правил 

дорожнього руху. В лютому організовано та проведено місячник знань 

протипожежної безпеки, під час якого проведено конкурс малюнка 

«Обережно, вогонь!», естафету «Юні пожежники», вікторини, практичні 

заняття з евакуації дітей на випадок виникнення надзвичайної ситуації. 

Протягом року проводилися інструктажі учнів з техніки безпеки на заняттях в 

навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалі, під час проведення 

екскурсій та поїздок, облік яких ведеться в журналах з техніки безпеки. За 

2021/2022 навчальний рік під час навчально-виховного процесу випадків 

дитячого травматизму не було. 
У 2021/2022 навчальному році продовжувалася робота гуртків. Система 

гурткової роботи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, а деякі – 
рік – два. Це залежить від бажань і потреб учнів. У закладі діє 9 гуртків, які 



охоплюють 101 школяра, що складає 99 % від загальної кількості учнів. Гурток 

художньо-естетичного напрямку (гурток декоративно-прикладного мистецтва 

– керівник Рассохіна Л.М., гурток «Випалювання» - керівник Пасіка В.П., 

мовно-літературний – керівник Воробйова О.С., математичний гурток – 
керівник Гордовська С,І., природничий гурток – керівник Бугай Г.М., 

спортивна секція «Самбо» - керівник Меленевський Є.А. (позакласна робота з 

фізичної культури). Від міської станції «Юних техніків» на  базі нашого 

закладу працює гурток «Різьблення по дереву» – керівник Сингаївський В.М.  

Працюють гуртки на громадських засадах: «Живи книго!» – керівник Бабенко 

Т.В. та гурток «Перша професія» ГО «Освіторія» - керівник Назарова К. О.  
Учасники гуртків беруть участь у шкільних виставках дитячих робіт та 

загальношкільних заходах. Вихованці гуртка «Моя перша професія» відвідали 

благодійний Новорічний ярмарок «Першої професії» організований ГО 

«Освіторія».  
У виховній роботі закладу приділяється увага екскурсійній діяльності. 

Наші діти відвідали Національний академічний драматичний театр ім. Івана 

Франка, Васильківський історико-краєзнавчий музей, обласний, ландшафтний 

парк в селі Ковалівка), пожежну частину Обухівського РУ ГУ ДСНС України 

у Київській області - Васильківська МТГ. У вересні учні школи за 

запрошенням президента та віце-президента футбольного клубу «Колос» 

Андрія та Ірини Засух, відвідали футбольну подію «Матч Україна U-21 – 
Вірменія U-21», яка відбулася на стадіоні у Ковалівці. 

Робота психологічної служби спеціальної школи в 2021/2022 
навчальному році спрямована на реалізацію таких завдань:  

- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному 

віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до 

самовиховання і саморозвитку; 
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього 

процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 
- профілактика та корекція порушень психофізичного розвитку учнів. 
На початку навчального року була проведена паспортизація класів та 

школи, зібрані і упорядковані списки учнів всіх категорій. В закладі створено 

банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових 

категорій. 
У 2021/2022 навчальному році проводилася практика посиленого 

контролю за дітьми, які потребують індивідуального підходу до вирішення 

проблем, мають складні стосунки в родині та в шкільному колективі.  
Постійно тримаються під контролем діти сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах. Ведеться відповідна документація, 

проводиться робота з дітьми та їхніми батьками, контролюється їх навчальна 

діяльність, відвідування корекційно-розвиткових занять, участь у гуртковій 

роботі та загальношкільних заходах. Особлива увага приділялась учням 

випускного класу, які далі продовжили навчання у закладах професійно-
технічної освіти.  



Велика робота проводилася по напрямку профілактики та превентивних 

заходів. Організований та проведений психолого-педагогічний семінар для 

учнів школи на тему: «Право людини на життя». Проведений практичний 

семінар для педагогів закладу «Суїцид серед підлітків». З учнями 9-10 класів 

проведено анкетування «Жорстоке поводження в сім’ї», бесіду та анкетування 

«Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини», «Безпечний інтернет», 

«Відносини в родині». 
В закладі працює психолого-педагогічний семінар, яким керує 

практичний психолог Замуруєва В.О. Проведені психологічно-педагогічні 

семінари: 
-  «Шляхи вдосконалення роботи педколективу зі зміцнення 

дисципліни і попередження правопорушень учнями» (жовтень 2021 р.);  
- «Прояви дезадаптації та причини її виникнення в учнів 1-ших та 

5-их класів в період адаптації до нових умов у школі»» (грудень 2021 р.); 
Адміністрація та соціально-психологічна  служба школи тісно 

співпрацює з комісією в справах неповнолітніх, Центром дитячої творчості, 

міським відділом в справах сім’ї та молоді. 
Таким чином, робота соціально-психологічної служби у 2021/2022 

навчальному році спрямована на підвищення рівня профілактично-
консультативної роботи як серед учнів, так і серед їх батьків, створення умов 

реалізації творчого потенціалу дитини та реалізації відповідних програм щодо 

розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту 

зацікавленість учнів, батьків та педагогів. 
Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності  
Робота школи з питань охорони праці регламентується планом роботи 

на навчальний рік в якому передбачено окремий розділ «Охорона праці». Всі 

заплановані заходи протягом 2021/2022 н.р. були виконані. Всі працівники 

щорічно проходять обов’язковий медичний огляд; - проводиться навчання та 

перевірка знань з охорони праці і безпеки життєдіяльності. Протягом 

навчального року постійно проводилися заходи, спрямовані на попередження 

травматизму та професійних і інфекційних захворювань учасників освітнього 

процесу. Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та 

учнів школи, інструктажу на робочому місці, нещасних випадків, інструктажу 

при проведенні позакласних та позаурочних заходів. В навчальних кабінетах 

ведуться окремі журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів під час навчання. Розроблена та затверджена 

директором програма вступного інструктажу та інші інструкції. В школі діють 

57 інструкцій з охорони праці, які розроблено у відповідності до «Положення 

про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом 

міністерства юстиції, від 07.04.1998 р. № 226/2666 та наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 р. № 9 і затверджено наказом 

директора. Своєчасно проводяться інструктування учнів на уроках в майстерні 

закладу. 
У школі створена і постійно діє комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. Щорічно проводяться заміри опору 



ізоляції електроустановок, заземлюючих пристроїв з оформленням 

протоколів. Систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

норм та правил пожежної безпеки, здійснюють працівники Обухівського РУ 

ГУ ДСНС України у Київській області - Васильківська МТГ Щорічно 

розробляються заходи щодо усунення недоліків, покращення умов праці та 

навчання. У період підготовки школи до нового навчального року щорічно 

здійснюється поточний ремонт навчальних і виробничих приміщень по 

завершенню яких, комісія проводить огляд та складає відповідні акти, щодо 

дотримання норм з охорони праці. Заходи за результатами перевірок 

усуваються своєчасно. Періодично, один раз на тиждень, перевірявся 

санітарний стан та дотримання правил провітрювання і вологого прибирання 

приміщень. Перед початком 2021/2022 н.р. проведено: - випробування 

спортивного інвентарю та малих архітектурних форм на міцність та надійність 

кріплення; - перевірку та складання відповідних актів-дозволів відповідності 

нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і 

правилам, а також віковим особливостям учнів, навчальних кабінетів, 

майстерні, спортивного залу, допоміжних приміщень до роботи в 

2021/2022 н.р. На початку навчального року складається акт готовності 

закладу до нового навчального року, який погоджується Обухівського РУ ГУ 

ДСНС України у Київській області - Васильківська МТГ та Васильківським 

РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області. Проведено перевірку та 

складено акт готовності школи до роботи в зимовий період. Всі робочі місця 

забезпечені інструкціями з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 

затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666, які 

переглядається у відповідності до існуючих норм.  
Проведено Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності, в рамках 

яких проведені практичні тренінги з евакуації учнів та працівників школи на 

випадок надзвичайних ситуацій. Інші заходи: • Придбано додатково 14 

вогнегасників. • Обладнано протипожежний щит з набором спеціальних 

засобів у шкільній майстерні. • У відповідності до нормативних документів 

переглянуті поетажні плани евакуації учасників освітнього процесу на 

випадок надзвичайної ситуації, які розміщені в коридорах кожного поверху 

навчального корпусу та на кожному поверсі сппального корпусу • 

Перезаключені угоди на постійне спостереження та обслуговування 

автоматичної пожежної сигналізації та блискавкозахисту. • Під час проведення 

ремонтних робіт здійснюється заміна старої електромережі з установленням 

нової електричної арматури, зокрема, такі роботи проведені в приміщенні 

молодшої школи (замінено всі електрощити з електроавтоматами, змонтовані 

вимикачі у коридорах Як наслідок проведеної роботи з охорони праці за 

2021/2022 н.р. в школі не зафіксовано жодного нещасного випадку. 
В закладі проводяться всі необхідні заходи з дотримання санітарно-

гігієнічних вимог та проведення профілактичних заходів для попередження 



масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, інших гострих респіраторних інфекцій; посилений контроль за 

щоденною санітарною обробкою приміщень, організацією роботи медичної 

служби, працівників господарського персоналу та інших служб відповідно до 

розробленого та затвердженого Тимчасового порядку організації освітнього 

процесу в КЗ КОР «Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів» у 2021/2022 

навчальних роках в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 
Медичне обслуговування. Для надання медичної та профілактичної 

допомоги учням спеціальної школи обладнаний медичний кабінет, де працює 

лікар-педіатр та медична сестра. В медичному кабінеті проводяться 

антропометричні виміри, вимірювання артеріального тиску, лабораторні 

обстеження. Лікар визначає групу здоров’я кожній дитині та групу занять з 

фізкультури. Діти з хронічною патологією беруться на диспансерний облік. 

Кожній дитині диспансерної групи проводяться профілактичні та 

протирецидивні заходи. Протирецидивне лікування проводиться амбулаторно 

(якщо дитина проживає в сім’ї), або стаціонарно в дитячій лікарні – для дітей-
сиріт. 

Для лікувальної та профілактичної роботи медичний кабінет має все 

необхідне обладнання та медикаменти. Кошти на медикаменти надає Київська 

обласна рада. Щоб надати невідкладну допомогу в кабінеті обладнані аптечки 

невідкладної допомоги та інструкції до них. Під наглядом лікаря дітям 

проводяться профілактичні щеплення у відповідності до календаря 

профілактичних щеплень. Вакцину для щеплень виділяє поліклінічне 

відділення дитячої лікарні. Медичні працівники школи протягом року 
контролюють проходження медичного огляду педагогічними працівниками, 

учнями (вихованцями) спеціальної школи відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  
Для хворих дітей обладнаний ізолятор на 4 ліжка. В ізоляторі є окремий 

умивальник, туалет. Хворі діти лікуються в стаціонарі дитячої лікарні або 

амбулаторно за місцем проживання.  
В медичному кабінеті ведеться вся необхідна документація. Роботу 

медичного кабінету та санітарно-епідеміологічний режим школи регулярно 

провіряють працівники Васильківської РайСЕС. Всі рекомендації та 

зауваження відмічають в актах. 
Важливою ділянкою роботи в школі є робота та організація 

харчування учнів. В закладі розроблено систему НАССР, яка дозволяє 

передбачити та оцінити ризики і запобігти випуску небезпечної харчової 

продукції та забезпечити гарантії безпечності харчових продуктів. На 

сьогоднішній день застосування принципів НАССР є обов’язковою вимогою 

законодавства України. 
Шкільна їдальня на 120 посадкових місць. Харчування учнів закладу 

регламентується Законами України «Про охорону дитинства», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 



оздоровлення та відпочинку», іншими нормативними документами. Згідно з 

вищезазначеними документами, в школі організоване п’ятиразове харчування. 
Постійно проводиться робота з постачальниками харчової сировини, 

укладені договори, в наявності уся супроводжуюча документація на продукти 

харчування та посвідчення про якість. 
Підвищувався рівень знань та професійна майстерність працівників 

харчоблоку, через участь в семінарах, нарадах, безпосередніх навчаннях по 

розробці чотиритижневого сезонного меню та приготуванню нових страв. 
На харчоблоці є виробничі приміщення – гарячий цех, м’ясо-рибний та 

овочевий цехи, приміщення для миття посуду, складські приміщення. Для 

зберігання молочної продукції та бакалії працює 2 холодильника, дві 

морозильні камери м’яса та риби, холодильна установка для зберігання 

фруктів та погріб для зберігання овочів. На кухні встановлені газова та електро 

плити, духова шафа, м’ясорубка, овочерізка, картоплечистка, 

пароконвектомат, бойлер, посудомийна машина, система очистки води. 

Працює 3 холодильники  – для молочної продукції, м’яса та зберігання 

добових проб. Холодильне та технологічне обладнання у робочому стані. 

Санітарний стан харчоблоку – задовільний. Продукти харчування 

зберігаються та використовуються згідно із санітарними нормами. Кухонний 

інвентар та посуд оновлені у достатній кількості та промарковані. 
Ведеться медичний контроль за якістю харчування. Регулярно 

складається перспективне чотиритижневе сезонне меню. Ведуться відповідні 

журнали, щодо безпечності харчових продуктів. Перспективне меню 

погоджене Держпродспоживслужбою, в наявності технологічні картки та 

блок-схеми приготування страв. Щомісячно проводиться аналіз виконання 

норм харчування. 
Середня вартість харчування за 2021 рік становила 118 грн. на день.  
Медична сестра з дієтичного харчування працює з програмою для 

розрахунку, обліку та аналізу харчування у вигляді комп’ютерної програми 

для розрахунку, обліку та аналізу харчування. 
Мною як керівником закладу, педагогічним колективом в цілому 

приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. 

Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними 

стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів та пришкільної 

території. Щороку наш парк поповнюється молодими деревцями та кущами. 

Подвір'я школи завжди прибране та доглянуте. На квітниках щороку 

висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники школи. 

Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри 

побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на 

газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. 

Приміщення школи завжди ретельно прибрані, продезінфіковані.  
Зроблено поточний ремонт та інші роботи: 
1. Поточний ремонт коридору навчального корпусу № 1: заміна дверей, 

монтаж підвісної стелі, монтаж гіпсокартонних панелей, декоративна 

штукатурка стін.  



2. Заміна дверей навчального корпусу № 2.  
3. Монтаж системи водовідведення у спальному корпусі. 
3. Поточний ремонт перекриття теплиці.  
4. Заміна труб водопостачання (100 м).  
5. Заміна електропроводки коридору навчального корпусу №1, 

встановлення світильників. 
6. Проведення реконструкції газового обладнання харчоблоку, 

оформлення технічної документації.  
Встановлення фільтраційної станції в харчоблоці 
Встановлення фільтрів для грубої очистки води в лазні 
Встановлення вентиляційної системи в лазні  
7. Проведення косметичного ремонту всіх приміщень закладу.  
Фінансування закладу здійснюється Департаментом освіти і науки 

Київської облдержадміністрації, джерелом фінансування є державний та 

обласний бюджети. Всього на утримання закладу на 2021 рік було заплановано 

коштів на суму:  
18 821 880,00 грн. (18 млн. 821 тис. 880 грн.). З цих коштів заплановано:  
- на заробітну плату – 13 млн. 99 тис. 400 грн.;  
- на нарахування – 2 млн. 888 тис. 800 грн.; 
в тому числі по субвенції:  
- на заробітну плату – 9 млн. 461 тис. 200 грн.;  
- на нарахування – 2 млн. 81 тис. 400 грн.;  
по обласному бюджету:  
- на заробітну плату – 3 млн.638 тис. 200 грн.;  
- нарахування – 807 тис. 400 грн. 
Заплановано по обласному бюджету на: 
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря –  
155 000,00 грн.;  
- придбання медикаментів – 22 000,00 грн.;  
- придбання продуктів харчування – 1 217 600,00 грн.;  
- оплату послуг (крім комунальних) – 133 400,00 грн.;  
- видатки на відрядження – 2 000,00 грн..  
В том числі було виділено 1 302 800,00 грн. на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, а саме:  
- оплату теплопостачання – 1 023 100,00 грн.;  
- оплату водопостачання та водовідведення – 44 800,00 грн.;  
- оплату електроенергії – 199 400,00 грн.;  
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг – 11 300,00 грн.  
На соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 880 грн. 
Також було виділено 16 100 грн. на виконання заходів по програмі 

«НУШ», із яких було використано 14 903 грн. для навчання педагогічних 

працівників. 
На капітальні видатки було заплановано і виділено 150 000 грн. (на 

придбання обладнання на кухню). 



Всього за 2021 рік касові видатки складають – 18 млн. 747 тис. 948 

грн., в тому числі:  
- на заробітну плату – 13 млн. 99 тис. 400 грн;  
- на нарахування – 2 млн. 884 тис. 822 грн.; 

в тому числі по субвенції:  
на заробітну плату – 9 млн. 461 тис. 200 грн.;  
на нарахування – 2 млн. 81 тис. 400 грн.;  

по обласному бюджету: 
- на заробітну плату – 3 млн. 638 тис. 200 грн.;  
- на нарахування – 803 тис. 422 грн. 

Касові видатки на придбання:  
- предметів, обладнання та інвентаря становлять – 155 000 грн.  
- медикаментів – 22 000 грн.;  
- продуктів харчування – 1 184 577 грн.;  
- для оплати послуг (крім комунальних) – 130 926 грн.;  
-  на відрядження – 1 980 грн. 

Виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн.268 тис. 363 грн., а саме:  
- теплопостачання – 1 023 100 грн.; 
- електроенергія – 189 163 грн.;  
- водовідведення – 44 800 грн.;  
- інших енергоносіїв та комунальних послуг – 11 300 грн. 

На соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 880 грн. 
 За 2021 рік було отримано благодійної допомоги в майновому виразі на суму 

– 1 млн. 237 тис. 424 грн. 
На основі оцінки якості освітнього процесу, аналізу навчально-виховної 

та методичної роботи в спеціальній школі, потреб та інтересів учасників 

освітнього процесу, з метою формування інноваційної культури та підтримки 

творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти 

дітей з особливими потребами, реалізації державних стандартів освіти, 

успішного впровадження в освітній процес закладу нового змісту освіти, 

заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації особистості в суспільстві необхідно спрямувати роботу школи 

у 2022/2023 навчальному році на вирішення наступних завдань: 
1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 
2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових 

Державних стандартів освіти, положень Концепції Нової української школи. 
3. Підбити підсумки роботи над проблемною темою «Розвиток мовлення 

учнів на основі індивідуалізації та диференціації навчально-виховного 

процесу». 
4. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу відповідно 

до вимог реформування сучасної освіти шляхом: 
- забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти; 



- удосконалення освітнього середовища та освітнього процесу для 

дітей з порушеннями аутистичного спектра; 
- здійснення постійного моніторингу якості освітнього процесу та 

якості освіти в спеціальній школі з метою вчасного коригування та прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності закладу освіти; 
- зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації, 

створення сучасного освітнього середовища, необхідного для навчання та 

успішного розвитку учнів початкових класів Нової української школи та до 

реалізації Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», упровадження Державного стандарту базової загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30 вересня 2020 року № 898, зокрема у 5-их класах; 
- забезпечення методичної підтримки педагогічним працівникам, 

які працюють над впровадженням нових освітніх технологій, в тому числі з 

дітьми з порушеннями аутистичного спектра; 
- сприяти впровадженню методик особистісно і компетентнісно 

зорієнтованого навчання, виховання та розвитку школярів;  
- залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів; 
- забезпечення комплексного та системного підходу до вирішення 

завдань з охорони здоров’я і життя дітей; 
- провести ліцензування медичного кабінету закладу освіти; 
- розробка та виконання заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, 

з метою становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 

гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 

обов’язків; 
- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із 

захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу. 
5. Продовжувати розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх 

кваліфікаційний та професійний рівень. 
6. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікаційних, проектних та 

здоров’язбережувальних технологій в освітній та корекційний процес, 

застосовувати їх в управлінській діяльності.  
7. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок 

освітнього процесу, внутрішнього моніторингу якості освіти та освітнього 

процесу, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності 

закладу освіти. 
9. Розширення додаткових освітніх послуг (корекційно-розвиткових 

занять), зокрема на платній основі для дітей, які не є учнями закладу освіти. 
10. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення економного 

споживання енергоресурсів, електроенергії, води. 
11. Подальше зміцнення та покращення матеріальної бази школи, 

зокрема: 
 облаштування кабінета для проведення групових занять з 

логоритміки (ритміки); 



 продовження облаштування кабінета педагогічної корекції (з 

використанням елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, 
орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, 
фото-, кольоро-, пластилінової, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, 

ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо); 
- приведення у відповідність до законодавства України захисної споруди 

цокольного приміщення спального корпуса спеціальної школи з метою 

забезпечення найпростішого укриття під час повітряної тривоги та 

інших небезпек воєнного часу для учасників освітнього процесу 

закладу; 
 поточний ремонт фасаду та коридору спального корпусу; 
 утеплення фасаду навчального корпусу №1; 
 дообладнання харчоблоку за новим Санітарним регламентом та 

стандартами HACCP; 
  оновлення обладнання та огорожі спортивного майданчику. 
Усе це дозволить створити належні (навчальні, матеріальні, технічні, 

психологічні, етичні, естетичні) умови для успішної реалізації завдань 

навчання, виховання та корекції мовлення дітей з особливими освітніми 

потребами, розвитку і формування їх особистості, соціально-психологічної та 

трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, 

активної громадянської позиції.   
 

 


