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Шановні  учасники конференції! 

Забезпечення високоякісної освіти в місті на всіх її етапах і рівнях 

розглядалися і розглядаються як пріоритетне завдання сьогодення. Відповідно 

до цих пріоритетів відділом освіти, навчальними закладами міста за активної 

підтримки органів місцевого самоврядування, батьківської громадськості  в 

минулому навчальному році вживалися заходи для забезпечення 

функціонування галузі освіти міста, її подальшого розвитку, створення умов 

для рівного доступу мешканців міста до якісної освіти. Зокрема, організація 

роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток педагогічних кадрів, 

організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, 

комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти, збереження, оптимізація і  

покращення матеріально-технічної бази закладів  освіти міста тощо. 

Нове покоління - інформаційне, покоління майбутнього. Щоб стати 

кимось, вони не готові чекати, доки виростуть, а намагаються 

самореалізуватись тут і зараз. Вони відкриті до нових знань, людей і 

активностей . Ми віримо, що наша українська школа зможе знайти свій шлях до 

серця та розуму сучасної дитини, допоможе становленню життєстійкої та 

життєздатної людини нового покоління, забезпечить якість навчання та освіти. 

Проаналізувавши минулий навчальний рік і в рамках підготовки до 

нового 2019/2020 навчального року можна підвести підсумки роботи системи 

освіти Переяслава-Хмельницького.  

Мережа навчальних закладів міста включає 8 загальноосвітніх закладів 

(гімназія, 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. та 1 ЗОШ І ст.), 5 дошкільних 

навчальних закладів, 3 позашкільні заклади та міжшкільний навчально-

виробничий комбінат. З 1 січня 2018 року у місті функціонує також 

Інклюзивно-ресурсний центр. 

 



Забезпечення рівних можливостей 

в отриманні якісної дошкільної освіти 

 

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини в 

забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти. Доступність до 

якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою 

цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового 

освітнього процесу.  

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в місті  

функціонує 5 закладів, діючих 47 груп, де здобувають  освіту 1366 дітей віком 

від 1 до 6 (7) років. Потужність цих закладів становить 1140 місць, що не 

перевищує кількість вихованців. Середній показник чисельності дітей у 

закладах дошкільної освіти із розрахунку на 100 місць становить 119 дітей. 

Дошкільною освітою в місті охоплено 97% дошкільнят, у тому числі 98% 

дітей п’ятирічного віку. 

Дошкільна ланка освіти особлива, адже дошкільний вік – це базовий 

етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості кожної 

дитини. 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно 

до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками 

здійснюють заклади дошкільної освіти №6 «Малятко», №7 «Берізка», №8 

«Золотий ключик», №9 «Сонечко», №10 «Любавонька». 

Всі заклади дошкільної освіти забезпечені кадрами. В них працює 126 

педагогічних працівники. З минулого навчального року до штатних розписів 

введена посада інструктора з фізичного виховання, що дало можливість підняти 

фізичне виховання дітей у закладах дошкільної освіти на більш високий рівень. 

Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів 

протягом року сприяла курсова підготовка. У 2018-2019 навчальному році 25 

педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ 

КОР «Академія неперервної освіти», про атестовано 28 педагогічних 

працівників, з них 18 – проатестовано міською атестаційною комісією, 7 – 

атестаційними комісіями закладів дошкільної освіти. 



Упродовж навчального року заклади дошкільної освіти міста 

працювали за пріоритетними напрямками, а саме: задоволення потреб громадян 

відповідно території в здобутті дошкільної освіти, забезпечення відповідності 

рівня дошкільної освіти вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, 

створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання 

дітей,  умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, наступності між 

ланками освіти, гармонійний розвиток особистості дитини у період 

дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її 

успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя, створення 

фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи, 

збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини, створення 

сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів та батьків. 

Дошкільна освіта міста забезпечує збалансований розвиток дитини, 

відкриває широкі можливості для самореалізації, саморозвитку та 

самозбереження, сприяє сформованості базису особистісної культури. 

Особливу увагу педагогічні працівники закладів дошкільної освіти приділяють 

розвитку особистості дошкільника, вихованню в нього шанобливого ставлення 

до сім’ї, родини, держави, забезпеченню якісної підготовки до школи та до 

подальшого життя. Запровадженню нових методів навчання та виховання дітей 

сприяли різноманітні інтерактивні форми роботи з педагогами. 

Одним із основних інструментів забезпечення якісної освіти є 

впровадження у діяльність закладів дошкільної освіти інформаційно-

комунікаційних технологій, що дає можливість покращити розвиток управління 

та результати освітньо-виховного процесу. Важливим чинником розвитку 

сучасної дошкільної освіти є долучення педагогів до світових джерел 

інформації. Всі заклади мають комп’ютери, підключені до мережі Інтернет. Та 

для покращення роботи педагогів з ІКТ необхідно розширити комп’ютерну 

мережу у ДНЗ №6 «Малятко», ДНЗ №7 «Берізка», ДНЗ №8 «Золотий ключик», 

№9 «Сонечко». У всіх закладах дошкільної освіти функціонують групи для 

дітей з мовними вадами, всього 8 груп, та було б доцільним відкриття в місті 



груп спеціального призначення для дітей з малими затухаючими формами 

тубінфекцї та іншими вадами.  

До цього часу у наших дошкільних закладах відсутня електронна 

реєстрація для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти. Проте у нас 

немає проблем по влаштуванню дітей до дошкільних закладів. При відділі 

освіти у методичному кабінеті ведеться реєстрація дітей, всі батьки, у яких 

виникає необхідність влаштування дитини до ЗДО, отримали дозвіл на 

направлення дитини до установи. Цього року 352 дитини зараховано до 

закладів дошкільної освіти, з них 186-2016 року народження, 164 - 2017 року 

народження. Всього набрано 12 груп дітей молодшого та раннього віку. 

На разі реконструкція закладу дошкільної освіти №5 «Казка» 

залишається одним із пріоритетних завдань у роботі органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. Розуміючи всю міру відповідальності за 

створення умов рівного доступу до якісної освіти всім дітям, відділом освіти 

спільно з міською радою, а також місцевими органами самоврядування у 2018-

2019 навчальному році вжито дієві заходи щодо збереження існуючої мережі. 

Окрім того, батькам пропонується влаштування дітей у групи короткотривалого 

перебування дітей. 

Посилюється увага до організації взаємодії закладу дошкільної освіти 

з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи є залучення батьків, 

інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу. У 

минулому навчальному році педагогами всіх закладів дошкільної освіти 

запрошувались батьки вихованців, які знайомили дітей із своїми професіями, 

вчили малят різним видам діяльності, що викликало у дітей зацікавленість та 

інтерес. 

Отже, система злагодженої роботи в дошкільній освіті відповідає 

замовленню суспільства, стимулює творчу активність педагогів, носить 

системний та комплексний характер, сприяє удосконаленню педагогічної 

майстерності педагогів, озброєнню їх практичними вміннями і навичками 

роботи з дітьми відповідно до державних стандартів. Методична робота з 

педагогами ДНЗ міста спрямована на створення оптимальних умов для 



оперативного розв’язання проблем, що виникають, для своєчасного 

ознайомлення педагогів з інструктивно-методичними документами, 

інноваціями, на результативність і якість освітньої роботи у дошкільній галузі. 

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів №7 «Берізка», №9 

«Сонечко», №10 «Любавонька» проводять дослідно-експериментальну роботу 

регіонального рівня. Всі педагоги міських дошкільних закладів проводять 

інноваційну діяльність. Дошкільні заклади №8 «Золотий ключик» та №10 

«Любавонька» проводять міжнародну діяльність. Вихователі проявляють 

творчість, педагогічну майстерність у роботі з дітьми. Педагоги співпрацюють з 

науковцями ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім.. Григорія Сковороди», проводять спільні заходи, науково-

практичні конференції. В рамках дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня продовжується творча співпраця ЗДО №7 «Берізка» та ЗДО 

«Смородинка» м. Лубни Полтавської області, така ж співпраця вже декілька 

років існує між ЗДО №10 «Любавонька» та Київським ЗДО №518, що сприяє 

розвитку творчої ініціативи в обох колективах. 

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» та 

№10 «Любавонька» висвітлюють свою роботу на шпальтах журналів 

«Вихователь-методист дошкільного закладу» та «Дошкільне виховання». 

Слід відмітити працю всіх вихователів, але особливої уваги 

заслуговують вихователі Кузьміч Лєна Петрівна,Намоченко Надія Анатоліївна, 

музичний керівник Шелест Інна Анатоліївна, ДНЗ №6, Ружановська Людмила 

Володимирівна, Кучеренко Жанна Олександрівна, Василенко Анастасія 

Сергіївна, Посполіт Людмила Миколаївна, Бобир Валентина Петрівна, 

Бур’яновська Тетяна Володимирівна, Чорна Любов Миколаївна, Потужня 

Олена Михайлівна, ДНЗ №7, Розманова Людмила Михайлівна, Жупина Ірина 

Миколаївна, Сулима Надія Миколаївна, Чичикало Ольга Іванівна, ДНЗ №8, 

Мартишко Оксана Василівна, Москаленко Ірина Миколаївна, Василенко 

Валентина Петрівна, Овсієнко Надія Володимирівна, Жупина Валентина 

Володимирівна, Бублик Тетяна Андріївна, Русанова Ольга Вікторівна, Палатна 

Світлана Петрівна, Коженець Ніна Миколаївна, Чирка Світлана Григорівна, 



ДНЗ №9, Сапіташ Оксана Миколаївна, Губрій Інна Віталіївна, Верба Оксана 

Григорівна, Панферова Таміла Григорівна, Слива Ольга Анатоліївна, Литвин 

Ніна Миколаївна, Бондарєва Тетяна Василівна, Дмитренко Віта Борисівна, 

Білогруд Оксана Григорівна, Сасюк Світлана Володимирівна, Шаблієнко 

Галина Іванівна, Луценко Лариса Миколаївна, ДНЗ №10. Цей список можна 

продовжувати далі, бо всі вихователі працюють творчо, майстерно. 

У процесі модернізації дошкільної освіти потрібно не лише 

декларувати визнання права малюка на щасливе дитинство, а й створювати для 

цього реальні умови. А саме, на державному рівні визнати, що забезпечення 

якості і доступності дошкільної освіти має бути пріоритетом в діяльності 

відповідних державної виконавчої влади, регіональних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування; вважати першочерговим завданням 

подальший розвиток мережі дошкільних установ, різних форм, систем 

дошкільної освіти та типів дошкільних навчальних закладів; вважати 

пріоритетними питання забезпечення достатнього фінансування дошкілля, 

поліпшення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення 

дошкільної освіти, підняття рівня соціального забезпечення педагога, 

підвищенню рівня його кваліфікації тощо. 

 

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
 

 

Етап  у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут 

відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих 

позицій, ідеалів та принципів.  І першочергове завдання сучасної школи - це 

забезпечення  умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного 

розвитку кожного учня, забезпечення  рівного доступу до якісної освіти. 

Відповідно до статистичних даних у 2018/2019 навчальному усі діти 

шкільного віку, що підлягають навчанню, були охоплені  різними формами 

навчання.  

 Для дітей із особливими освітніми потребами  відповідно до 

рекомендацій психолого - медико- педагогічної  консультації та заяв батьків 



було організовано індивідуальне ( 30 учнів) та інклюзивне  навчання (14 учнів в 

12-ти класах)  у 6 -ти  закладах  загальної середньої освіти міста. 

Реформування системи освіти стосується не тільки самої мережі закладів 

освіти, а й організації освітнього  процесу та змісту освіти на всіх її рівнях. 

У 2018/2019  навчальному році базову загальну середню освіту отримло 

292 випускники, із них 16 випускників отримали свідоцтва з відзнакою. У 

2018/2019 навчальному році отримали свідоцтва про здобуття повної загальної 

середньої освіти 141 випускник, із них 3 учні екстернатної форми навчання.  

 Із 141 випускників закладів загальної середньої освіти отримали 

свідоцтва  звичайного зразка – 128 учнів, 13 учні - з  відзнакою (9% від 

загальної кількості випускників, що на 4 % більше ніж минулого року). 

Протягом року було визначено 22 випускники – претенденти на нагородження 

золотими медалями, однак за результатами ДПА - ЗНО 17 випускників  не 

підтвердили свої результати. За підсумками навчального року 5 випускників  

підтвердили звання високого рівня та нагороджені золотими медалями (ЗОШ І-

ІІІ ст №1-1, гімназія-1, ЗОШ І-ІІІ ст №7-3), срібними (ЗОШ І-ІІІ ст №1 – 2, ЗОШ 

І-ІІІст №3- 2 , ЗОШ І-ІІІ ст №7-3 гімназія – 1). За прогнозованими показниками 

у новому 2019/2020 навчальному році в закладах освіти міста розпочнуть 

навчання 3558 учнів, об’єднані  в 133 класи, що на 3 класи більше ніж в 

минулому році. 

 За попередніми даними, вперше сядуть за парти 371 першокласник. 

 

Реформування початкової ланки освіти, як фундаменту  

Нової української школи 

 

«Нова українська школа» – це програма реформування середньої освіти, 

починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчаться через 

практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість того, щоб заучувати 

інформацію. Також реформа передбачає зміни в порядку зарахування дітей, 

співпраці між вчителями і батьками, оновлення матеріально-технічної бази 

шкіл.  



Для облаштування кабінетів початкової освіти відповідно до проекту 

«Нова українська школа» з міського бюджету витрачено 1600 тис грн. та 

освітньої субвенції  639839 тис грн 

1 вересня 2018-2019  н.р. розпочалось реформування загальної середньої 

освіти. До першого класу 2019-2020 р Нової української школи в нашому місті 

прийде 371 учень, яких навчатиме 14 вчителів. Змістовні й конструктивні 

зміни, які відбуваються в системі освіти, зумовлюють необхідність підготовки 

педагогічних працівників нової генерації. До впровадження Концепції Нової 

української школи в нашому місті підготовлено 27 педагогів у тому числі 14 

вчителів початкової ланки , які навчатимуть першокласників у 2019-2020 н.р. 

З метою якісної організації роботи що до впровадження реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» проведено наради з директорами закладів середньої освіти. У січні 2019 

року на базі загальноосвітньої школи 1 ст.№6 відбувся міський семінар для 

керівників закладів освіти «Особливості надання освітніх послуг в умовах 

реформування». 

З метою обміну досвідом, обговорення актуальних питань реформування 

освітньої галузі для вчителів початкових класів протягом року проведено ряд 

засідань міського консультативного пункту з питань «Організація освітнього 

процесу в 1 класі НУШ», «Ідеї Нової української школи» та декілька 

практичних занять  по роботі з «Лего» та організації інтеграції в освітньому 

процесі. 

У березні 2019 року на базі ЗДО№10 «Любавонька» відбувся  міський семінар-

практикум для завідувачів та методистів дошкільних закладів та вчителів 

початкової ланки на тему » Шляхи забезпечення наступності в роботі  ЗДО та 

школи на засадах дитиноцентризму. 

Підвищення престижності 

та суспільної ролі вчителя – постійна турбота місцевої влади 

 

В період з 20 жовтня 2018 року по 15 березня 2019 року вивчалась 

педагогічна діяльність учителів, які атестуються, шляхом відвідування уроків, 

позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, 



ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі 

методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з 

організацією навчального-виховного процесу тощо. 

Атестація в закладах освіти здійснена до 1 квітня 2019 року. 

В закладах освіти міста працює 454 педагогічні працівники. Підлягало 

атестації 116 педагогічних працівників. Проатестовано 116 педпрацівників. 

Серед них на відповідність: «Спеціаліст вищої категорії»- 46 педпрацівників, 

«Першої»-1, «Спеціаліст»-4. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію- «Спкціаліст вищої категорії»-16 

педпрацівників, «Першої»-8, «Другої»-16. 

В цому навчальному році за підсумками атестації присвоїли звання «Старший 

вчитель»- 8, «Вихователь- методист»-2, «Провідний бібліотекар»-1. 

Встановлено відповідність раніше присвоєному званню «Вихователь-

методист»-3, «Вчитель- методист»-9, «Старший вчитель»- 21, «Старший 

вихователь»-1, «Керівник гуртка-методист»-4. 

Відповідають посаді,яку займають (керівники закладів освіти) -16 

Засідання атестаційної комісії відділу освіти відбулося 10 квітня 2019 

року і є заключним етапом атестації педагогічних працівників м.Переяслава-

Хмельницького в 2018-2019 н.р. 

Атестація педагогічних працівників– це система заходів, спрямована на 

всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою 

визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень 

його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 

професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 

авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне 

та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність 

та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 



Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» 

педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації 

визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його 

кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання 

 

Профільне навчання: реалії та перспективи 

 

Відповідно до Концепції профільного навчання учнів старшої школи міста 

організована дана робота. Профілізація освіти в школі ІІІ ступеня є одним із 

пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі на сучасному етапі. 

У квітні 2018 року МОН затвердило типову освітню програму закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Це типова освітня програма профільної 

середньої освіти. 

У минулому навчальному році вона була введена у 10-класах, із 2019/2020 

за нею будуть навчатися і одинадцятикласники. 

Із запропонованих двох варіантів організації освітнього процесу 

загальноосвітні навчальні заклади міста  обрали другий варіант, який включає 

окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого 

циклів. Профіль навчання заклади освіти міста формували в основному з 

урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. 

Профільне навчання було упроваджене в усіх загальноосвітніх начальних 

закладах, що становить 100% від загальної кількості. У 2018/2019 н. р. у 

закладах освіти міста 303 учнів  10-11 класів були  охоплені профільним 

навчанням, а саме: природничо-математичного напрямку, філологічного та 

історичного напрямку. 

Профільне навчання передбачає також введення в 10-11 класах курсів за 

вибором, що доповнюють профільні предмети, і організацію допрофільної 

підготовки для учнів 8-9 класів, основне завдання якої - підготувати 

дев’ятикласників до свідомого, вмотивованого вибору предмету чи двох 

споріднених предметів для вивчення в старшій школі на профільному рівні. 

Для учнів 8-9 класів введено курси за вибором, спецкурси з метою 

поглибленого вивчення предметів. 



Систематично проводиться вивчення потреб учнів, батьків, педагогів з 

питань організації профільного навчання. 

Сьогодні перед закладами освіти стоїть нелегке завдання: враховуючи виклики 

часу, потреби, інтереси, прагнення учнів, організовувати профільне навчання 

так, щоб воно для учнів  не було пустою тратою часу, а необхідністю. 

 

  

Якість освіти через призму результативності участі учнів 

в олімпіадах та ЗНО 

 

Метою зовнішнього незалежного оцінювання є підвищення рівня освіти 

та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до 

якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування 

її розвитку. 

Цього року результати ЗНО з трьох предметів зараховуються випускникам як 

державні підсумкові атестації. Обов’язковими були: українська мова, 

математика або історія України і третій предмет на вибір. Всього випускників 

2019 року – 138, 3- звільненні від ДПА згідно довідок ЛКК. 

ДПА у формі ЗНО складали 135 випускників закладів освіти міста: 

- з української мови – 135 учнів; 

- з математики – 49 учнів; 

- з історії України – 94 учні; 

- з англійської мови – 50 учнів; 

- з біології – 30 учнів; 

- з географії – 41 учень; 

- з фізики – 7 учнів. 

- з хімії -2 учнів. 

Зупинимося на аналізі результатів державної підсумкової атестації з 

української мови за освітній рівень повної загальної середньої освіти 

 

 Тестування з української мови було наймасовішим, його складали усі 

випускники шкіл (135 учнів).  



На високому рівні виконали завдання  ДПА у формі ЗНО  31 випускник, бали 

достатнього рівня  отримали  63 учнів, бали середнього рівня- 37 випускників, 

бали початкового рівня- 4 учні. 

Отримали бали високого рівня і підтвердили свої знання(відповідно до річної 

оцінки)  11 випускників гімназії  та 1 – ЗОШ І-ІІІ ст..№2.  Найбільший відсоток  

успішності учнів з української мови в ЗОШ І-ІІІ ст..№7-35%. 

Поряд із цим, значна частина випускників навчальних закладів міста  не 

підтвердила свої знання, оцінені за рік високими балами.  

Як і у попередні роки більшість випускників продемонструвала достатній (47%) 

та середній (27%) рівні знань. 

Зменшилася кількість учнів, знання яких оцінені балами низького рівня : за 

результатами річного оцінювання - 5 учнів,а  за результатами ДПА (ЗНО - 4  

учнів. 

Аналізуючи дані показники слід відмітити,що  у виставленні річних оцінок та 

оцінок, отриманих на державній підсумкової атестації виявлено незначні 

розбіжності. 

Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім 

рівнем повної загальної освіти. 

Всі ці наведені  цифри повинні дати черговий поштовх всім педагогічним 

колективам, кожному окремому вчителю щодо покращення якості надання 

освітніх послуг. Слід проаналізувати всю діяльність від складання навчальних 

планів, визначення додаткових, факультативних годин для поглиблення 

вивчення навчального матеріалу до викоренення суб’єктивності оцінювання, 

для додаткового уважного вивчення освітніх стандартів та критеріїв. 

 

 

 



Відомість 

результатів державної підсумкової атестації з української мови 

за освітній рівень 

повної загальної 

середньої 

освітиНазва закладу 

Загаль

на 

Кіль 

кість 

учн. 

Українська мова 
Високий рівень Достатній Середній Початковий 

Річна 
ДПА 

Річна 
ДПА 

Річна ДПА Річна ДПА 

К-сть 
 

% 

 

К-сть 

 

 

% 
К-сть 

 

% 

 

К-сть 

 

% 
К-сть 

 

% 

 

К-сть  

% 
К-сть 

 

% 

 

К-сть  

% 

Переяслав-

Хмельницька 

гімназія 

 

35 11 31 11 31 22 63 17 49 2 6 7 20 - - - - 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№1 

 

17 4 24 3 18 5 29 5 29 5 29 8 47 3 18 1 6 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№2 

 

   11 1 9 1 9 6 55 7 64 4 36 3 27 - - - - 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№3 

 

    9 4 44,4 2 22,2 4 44,4 4 44,4 1 11,1 2 22,2 - - 1 11,1 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№4 

 

12 2 15,3 0 0 5 38,5 6 50 6 46,2 4 33,3 0 0 2 16,7 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№5 

 

14 4 28,5 1 7,1 7 50 8 57,1 2 14,2 5 35,7 1 7,1 - - 

Переяслав-

Хмельницька ЗОШ І-

ІІІ ст..№7 

 

37 11 30 13 35 19 51 16 43 6 16 8 22 1 3 - - 

Усього 135 37 27 31 23 68 50 63 47 26 19 37 27 5 4 4 3 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

ЗА ШКАЛОЮ 100-200 БАЛІВ (2019рік) 
 

Заклад освіти/інші категорії учасників* 

Кількість осіб, 

які взяли участь 

у тестуванні 

й отримали 

результат 

% учасників, які 

не 

подолали 

поріг 

отримали відповідний результат за шкалою 

100-200 балів 

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

Переяслав-Хмельницька гімназія Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 
гімназія 35 0.00 2.86 14.29 11.43 45.71 25.71 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

17 5.88 11.76 23.53 23.53 17.65 17.65 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

11 0.00 9.09 18.18 27.27 36.36 9.09 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

9 0.00 33.33 0.00 33.33 22.22 11.11 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

12 16.67 0.00 16.67 41.67 25.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

14 0.00 21.43 14.29 28.57 28.57 7.14 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

40 5.00 5.00 12.50 15.00 30.00 32.50 

  



 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  

ЗА ШКАЛОЮ 100-200 БАЛІВ (2019рік) 
 

 

 

 

Заклад освіти/інші категорії учасників* 

Кількість осіб, 

які взяли участь 

у тестуванні 

й отримали 

результат 

% учасників, які 

не 

подолали 

поріг 

отримали відповідний результат за шкалою 100-

200 балів 

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

Переяслав-Хмельницька гімназія Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 
гімназія 19 0.00 10.53 26.32 21.05 31.58 10.53 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

13 0.00 23.08 15.38 23.08 30.77 7.69 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

10 0.00 10.00 50.00 20.00 20.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

8 12.50 0.00 37.50 37.50 0.00 12.50 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

8 0.00 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

13 7.69 15.38 53.85 15.38 7.69 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

30 6.67 20.00 20.00 20.00 26.67 6.67 



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З МАТЕМАТИКИ  

ЗА ШКАЛОЮ 100-200 БАЛІВ (2019рік) 
 

 

 

Заклад освіти/інші категорії учасників* 

Кількість осіб, 

які взяли участь 

у тестуванні 

й отримали 

результат 

% учасників, які 

не 

подолали 

поріг 

отримали відповідний результат за шкалою 100-

200 балів 

Назва Тип [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

Переяслав-Хмельницька гімназія Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 
гімназія 19 5.26 10.53 26.32 31.58 15.79 10.53 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

5 0.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

6 0.00 33.33 0.00 50.00 16.67 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

3 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

6 16.67 50.00 16.67 16.67 0.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

5 0.00 40.00 20.00 40.00 0.00 0.00 

Переяслав-Хмельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

середня 

загальноосвітня 

школа 

18 5.56 5.56 11.11 33.33 22.22 22.22 

 

 



Сучасна українська загальноосвітня школа повинна забезпечувати 

всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і 

талантів. І в цьому контексті на перший план виходить організація роботи з 

обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов формування 

високо інтелігентної, творчої особистості. 

Обдарованість – своєрідний потенціал індивідуальних задатків 

особистості, завдяки яким вона може досягнути успіху у певній галузі чи 

діяльності. Інтелектуальний потенціал учні закладів реалізують через участь в 

олімпіадах, МАН, конкурсах і отримують перемоги. 

Із таблиці бачимо, що із 50 учасників, які брали участь у ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018/2019н.р маємо 23 перемоги 

– 46%, які здобули наші учні. З них 3-І місць і підтвердили свої результати на 

Україні, 9-ІІ, 11-ІІІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Переможці та призери ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад у 2018/2019н.р 

 

 

Назва 

навчального 

закладу 

Кількість 

призерів та 

переможців  

ІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад 

Кількість 

учасників 

ІІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад 

Кількість 

призерів та 

переможців  

ІІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад 

2018-2019н/р 

Всього 

переможців 

Кількість  

призерів та 

переможців 

IVетапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад 

2019н/р 

Всього 

переможців 

Кількість 

учнів 

8-11 

класів 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Гімназія 43 11 1 2 2 5   1 1 167 

ЗОШ І-

ІІІст№1 32 

7 

1 2 0 

3  1  1 95 

ЗОШ І-

ІІІст№2 37 

6 

0 0 2 

2     142 

ЗОШ І-

ІІІст№3 23 

2 

0 0 2 

2     75 

ЗОШ І-

ІІІст№4 9 

1 

0 0 1 

1     65 

ЗОШ І-

ІІІст№5 23 

4 

0 2 0 

2     100 

ЗОШ І-

ІІІст№7 44 

19 

1 3 4 

8   1 1 224 

ВСЬОГО 211 50 3 9 11 23  1 2 3 868 



Якщо порівняти результативність участі команд шкіл міста за 

2017/2018н.р. у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

2018/2019 н.р. спостерігаємо зменшення досягнень учнів. Оскільки у 2017/2018 

н.р. було більше навчальних предметів у яких учні брали участь. 

 

Порівняльна діаграма переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

 

 

Хоча кількість призерів зменшена слід відмітити, що вперше учні взяли 

участь в олімпіаді із французької мови, учениця гімназії 9 класу здобула ІІІ 

місце . 

Вперше здобула призове місце з обслуговуючої праці на Україні також 

учениця гімназії Петрова Юлія і стала стипендіатом голови КОДА. Щомісяця 

буде отримувати стипендію у розмірі 300 грн. 

Андрієвська Вікторія випускниця ЗОШ І-ІІІст.№7 стипендіат Президента 

України 

 

Також приємно, що з більшості предметів наша команда отримувала 100% 

перемогу. 
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Але з таких навчальних предметів, як фізика, правознавство, німецька 

мова, економіка учні не отримали жодного призового місця на ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Директорам закладів посилити 

контроль над викладанням саме цих предметів, учителям вчасно виявляти 

обдарованих учнів з даних предметів для покращення результатів у новому 

навчальному році. 

Обдаровані учні закладів освіти реалізують себе також через науково-

дослідницьку роботу. З 15 учнів маємо -10 перемог 67%.. Вперше вихованка 

БХТДЮМ Ковальська Надія, отримала ІІ місце з МАН на Україні і стала 

стипендіатом голови КОДА. Щомісяця буде отримувати стипендію у розмірі 

300 грн. 
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Переможці та призери ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

Науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН у 2018/2019н.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва 

навчального 

закладу 

Кількість 

учасників 

І етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

захистунауково-

дослідницьких 

робіт учнів членів 

МАН 

Кількість 

учасників 

ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

захистунауково-

дослідницьких 

робіт учнів членів 

МАН 

Кількість призерів 

та переможців  

ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу захисту 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів членів 

МАН 

Всього 

переможців 

Кількість призерів 

та переможців 

ІІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсузахистуна

уково-

дослідницьких 

робіт учнів членів 

МАН 

 

Всього 

переможців 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Гімназія 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№1 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст№7 4 4 1 1 2 4 1 0 0 1 

БХТ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

ВСЬОГО 17 15 1 3 6 10 1 0 1 2 



Порівнявши результативність учнівської команди міста за останні 3 роки  

Всеукраїнського конкурсу МАН можна спостерігати збільшення  кількості 

перемог.  

 

Порівняльна діаграма переможців ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

 

 

 

Не дивлячись на всі проблеми сьогодення наші педагоги разом із своїми 

учнями продовжують не тільки брати участь, а й перемагати на традиційних 

Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, таких як: Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості, присвяченому Шевченківським дням у номінації «Література» , 

««Історія України і державотворення», Всеукраїнський колоквіум «Космос». 

«Людина». «Духовність» Результативність їхньої роботи можна спостерігати в 

таблиці. Всього маємо 5 перемог і як бачимо не всі заклади активно 

приймають участь. Тому бажаємо в цьому році з новими силами досягати нових 

звершень. 
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Переможці та призери Всеукраїнських обласних учнівських 

інтелектуальних конкурсів 

 

 

 

Назва 

навчального 

закладу 

Назва конкурсу Кількість 

призерів та 

переможців 

ІІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

інтелектуальних 

конкурсів 

Кількість 

переможців 

IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

інтелектуальних 

конкурсів 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

 

 

 

ЗОШ І-

ІІІст.№1 

Міжнародний 

конкурс з 

української мови 

імені Петра Яцика 

0 0 1 0 0 0 

IХ Міжнародний 

мовно - літературний 

конкурс учнівської 

та студентської 

молоді  

імені Тараса 

Шевченка 

1 0 0  1  

ЗОШ І-ІІІст. 

№2 

Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості, 

присвяченому 

Шевченківським 

дням у номінації  

«Література» 

0 0 1 0 0 0 

ЗОШ І-ІІІст. 

№3 

Всеукраїнський 

колоквіум «Космос». 

«Людина». 

«Духовність» 

   1   

ЗОШ І-ІІІст. 

№7 

Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості, 

присвяченому 

Шевченківським 

дням у номінації  

«Історія України і 

державотворення» 

0 0 1 0 0 0 

ВСЬОГО  1 0 3 1 1 0 



Порівняльна діаграма переможців інтелектуальних конкурсів   

 

 
 

Якщо говорити про кількісний показник призерів та  переможців 

ЗНЗ ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, інтелектуальних конкурсів у 

2018/2019н.р. то можна сказати наступне: - учні гімназії і ЗОШ І-ІІІ 

ст.№2-5перемог, №1 – 7, №3-4, №4-1, №5-2, №7-13. Всього 38 перемог. 

Кількісний показник призерів та  переможців ЗНЗ ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН, інтелектуальних конкурсів у 2018/2019н.р. 

 

Слід відмітити педагогів, які підготували переможців ІІІ етапу 

та призерів VI етапу. 
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Жуль Валентину Миколаївну, учителя української мови та літератури 

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

Коваленко Надію Вікторівну учителя біології ЗОШ І-ІІІ ст.№7,  

Петрову Ірину Михайлівну учителя обслуговуючої праці гімназії,  
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Позашкілля 

БХТ 

Будинок художньої творчості дітей,юнацтва та молоді відділу освіти 

Переяслав-Хмельницької міської ради є невід’ємною частиною соціально-

культурного та освітнього простору міста. Протягом 2018 – 2019 навчального 

року  функціонувало 6 відділів, які охоплювали  11 напрямків позашкільної 

освіти:  

  відділ науково-методичної роботи;    

 художньо-естетичний відділ (хореографічна студія «Перлина»,  

вокальна студія «Акорд», театральна студія «ArtTime»)  

 декоративно-ужитковий відділ (гуртки «Дизайн композицій», «Крою 

та шиття», «Сувенір», «Майстриня», «Ми малюємо світ», 

«Паперопластика», «Студія образотворчого мистецтва «ArtDay»); 

 соціально-гуманітарний відділ («Міська Рада Дітей Переяслава», 

«Міська Рада Дітей Переяслава – молодший склад»); 

 спортивно-оздоровчий відділ (акробатично-хореографічна студія 

«Фантазія») 

 дослідницько-експериментальний (гуртки  «МАН»).     

Це комплексний навчальний заклад, де сформовано мережу гуртків, 

робота яких здійснюється за бюджетне та позабюджетне фінансування. В 2018-

2019н.р. успішно діяло 14гуртків, в яких  максимально наповнено 57 груп: за 

рахунок бюджету – 51група  (771 вихованець); за позабюджетні кошти (гуртки 

на платній основі) – 6груп (72 вихованці). 



У БХТДЮМ створена та успішно діє система роботи з обдарованими 

дітьми, створені умови для самовизначення і духовного зростання дітей та 

молоді, їх підготовки до активної професійної та громадської діяльності, 

досягнення успіху в житті. Вихованці закладу беруть участь у міжнародних, 

всеукраїнських та обласних конкурсах : 29 конкурсів, Гран Прі – 3, І місць – 29, 

ІІ місць – 22 , ІІІ місць – 13.  Педагогами та вихованцями проведено 68  заходів 

та взято участь у 29 міських, обласних та всеукраїнських святах та фестивалях. 

Широко відомі в місті та за його межами традиційні заходи БХТДЮМ: 

фестиваль «Скарби родинної творчості», творчі проекти «Свято Миколая», 

«Міський день  позашкільника», «День відкритих дверей» та інші. 

Плідною є співпраця педагогів та їх вихованців  із музеями міста 

(Академіка Заболотнього, Трипільської культури, Кобзарства та Заповіту Т. Г. 

Шевченка). На базі музеїв проведені відкриті та підсумкові заняття (Буторіна 

Т.М., Сахно А.В., Кондратенко С.О.), майстер класи  з декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва (Губар М.М., Буторіна Т.М., Кондратенко С.О.), 

виставки робіт вихованців (Буторіна Т.М., Омельяненко І.І.), патріотичні 

хвилини (Омельяненко І.І., Товкун Н.І., Сахно А.В.)  Вихованці та керівник 

вокальної та театральної студій Сахно А.В. неодноразово брали участь у 

відкритті експозицій музею Заповіту Т.Г. Шевченка. Така співпраця  з музеями 

допомагає сформувати в гуртківців почуття причетності до історії та культури 

свого міста.   

БХТДЮМ є координатором учнівського самоврядування в місті. В 

закладі працюють два гуртки для розвитку лідерських якостей:  Міська рада 

дітей Переяслава (МРДП) та Міська рада дітей Переяслава – молодший склад 

(МРДП – МС) , критерієм відбору до яких є соціальна обдарованість та 

первинні задатки лідера. За останній навчальний рік намітилась певна динаміка 

і наступність  у роботі МРДП. Практика участі у різноманітних творчих 

проектах та ініціативах сприяє єднанню вихованців у закладі. У 2018-2019 н.р. 

координаторами та членами МРДП проведено: круглий стіл «Самі ініціюємо, 

організовуємо, проводимо, відповідаємо!», міську акцію “Переяслав в 

кольорах”, серію занять на згуртованість колективу МРДП,  зустріч з міським 



головою, «Street Dance Battle MyDance», форум ідей «Pereyaslav Young Project», 

ігрова програма «Веселись разом з нами», ігровий  аукціон  “Правила безпечної 

поведінки”, проект «Тепле спілкування» (зустрічі членів МРДП з дітьми 

Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та 

інвалідів), міська акція «Великодні подарунки», веселкова доріжка здоров’я, 

лідерські бали. 

В БХТДЮМ створена і ефективно працює система колективної та 

індивідуальної діяльності керівників гуртків, спрямована на вдосконалення  

кваліфікації та професійної майстерності. Відповідно до структури методичної 

роботи у 2018-2019 навчальному  році в  БХТДЮМ діяли: педагогічна рада, 

методична рада, Творча академія майстерності педагогів, інструктивно-

методичні наради, консультаційний центр для педагогів, майстер-класи для 

педагогів закладу, батьків та дітей міста, відкриті заняття, моніторинг участі 

педагогів та їх вихованців у конкурсах та масових заходах.  Педагоги 

БХТДЮМ взяли участь у 7 фахових обласних та Всеукраїнських 

заходах,зайнявши одне І,  два ІІІ місця  та 5 сертифікатів. В цьому навчальному 

році три педагоги підтвердили педагогічне звання «Керівник гуртка-методист». 

Педагогами було проведено 12 майстер класів з образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

СЮТУР 

Сьогоднішній співдоповідач Палатна Оксана Миколаївна стала 

переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості – 

2019» в номінації «Керівник туристсько-краєзнавчого гуртка». 

В обласних змаганнях зі спортивного туризму серед учнівської молоді 

Київщини гуртківці закладу посіли друге місце. Також вихованці СЮТур стали 

переможцями і лауреатами трьох обласних туристсько-краєзнавчих експедицій. 

КЮМ 

У 2018- 2019  навчальному році в Клубі юних моряків гуртковою роботою було 

охоплено 320 дітей, котрі здобували позашкільну освіту у 10 навчальних групах 



початкового та 6 групах основного рівнів . В закладі функціонували 5 гуртків 

науково- технічного напряму, 1 гурток -  еколого-натуралістичного  та 1 – 

дослідно-експериментального  напряму. Освітні послуги за здібностями та 

інтересами вихованців надавали досвідчені керівники гуртків: 

«Крейсерський яхтинг» -  Горбаченко В.Г. ( керівник гуртка-методист); 

 «Морський сувенір»- Канова Т.К.;  

« Судномодельний» - Якименко О.В.; 

 «Золоте руно» - Аврамич Ю.Б.; 

«Юний користувач ПК» - Осаулова Л.О. 

 « Я і Природа» - Чорненко Н.М.; 

«Основи наукових досліджень» - Красюк Р.Л. 

     Згідно з річним планом роботи КЮМ, педагогічний колектив працював над 

єдиною методичною темою: «Формування освітніх та соціальних 

компетентностей учнівської молоді в закладі позашкільної освіти  засобами 

науково–технічної творчості».  

     Педагоги закладу успішно працювали з обдарованими дітьми. Як результат, 

вихованці КЮМ в 2018- 2019 н. р. брали  участь у різноманітних   заходах 

міського, обласного, та Всеукраїнського   рівнів.  Гарні результати протягом 

навчального року показали вихованці гуртка «Крейсерський яхтинг» (керівник 

- Горбаченко В.Г.). Зокрема, вихованець Горбаченка В. Г.Дебеляк Микола 

виборов ІІмісце в обласних змаганнях із судномодельного спорту, що 

проходили  в басейнів в м. Київ.  А під час обласних змагань із 

судномодельного спорту, що проходили на відкритій воді , призерами стали три 

вихованці, команда ж гуртка «Крейсерський яхтинг» в підсумку зайняла І 

місце. 

Вихованець  гуртка «Золоте руно» ( керівник – Аврамич Ю.Б.)  Пугачук 

Анатолій зайняв ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Новорічна композиція»,  а вихованка гуртка « Морський сувенір» ( керівник 

Канова Т.К.) Боліла Дарина  зайняла І місце в обласному етапі Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу « Космічні фантазії» та  І місце у Всеукраїнському 

етапі цього конкурсу. 



 

ІРЦ 

 

Фахівцями комунальної установи «Переяслав-Хмельницького ІРЦ» в 

2018-2019 н.р. було проведено комплексну оцінку психолого-педагогічного 

розвитку - 51 дитини. На протязі навчального року в інклюзивно-ресурсному 

центру займалось 127 дітей, для яких фахівцями центру було проведено 1630 

психолого-педагогічних занять. Працівниками центру (вчитель-логопед, 

практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог)було 

проведено 252 консультації для батьків, педагогічних працівників, для дітей 

інклюзивного навчання  проведено 986 корекційно-розвиткових занять. 

 На базі КУ «Переяслав-Хмельницький ІРЦ» були проведені : семінар-

практикум для асистентів вчителів «Асистент вчителя в інклюзивному класі», 

семінар для заступників з навчально-виховної роботи «Організація 

інклюзивного навчання в ЗЗСО», круглий стіл для логопедів шкільних та 

дошкільних закладів «Організація логопедичної допомоги в умовах 

інклюзивного навчання» ,семінар для студентів ВНЗ «Супровід практичним 

психологом дітей інклюзивного навчання у навчально-виховному середовищі». 

Протягом навчального року  фахівці центру  відвідали і приймали участь 

в  ІV Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки і психології: « Педагог в 

інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації» ( вересень 2018); 

участь у семінарі-практикумі для асистентів вчителів ЗЗСО « Інклюзивне 

навчання. Нормативно-правові документи та посадові обов’язки асистента 

вчителя у ЗЗСО» ( жовтень 2018); ); « Новачок у дитсадку: психолого-

педагогічний супровід» ( вересень 2018 р). участь у вебінарах : « Арт-терапія в 

педагогічній практиці. Діагностичні техніки» (березень 2019) 

 

Фінансування освіти 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 
 

 На завершення хочу сказати наступне. 

 Ви ознайомилися з опорними конспектами великого наступного уроку, в 

яких видно, що зроблено та що заплановано. 



 Усі кроки, які наведені в доповіді, є складовими тієї цілісної освітньої 

політики, якої потребує нині місто і яка розроблена з урахуванням уроків 

попереднього часу. 

 Дорожньою картою цієї освітньої політики в найближчий час є Концепція 

«Нова українська школа» та програма розвитку освіти міста Переяслава-

Хмельницького. 

 Водночас ми розуміємо, що  нинішня ситуація в реформуванні освітньої 

галузі є шансом на вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері 

освіти. 

 Зрештою такі часи породжують нестандартні рішення. 

 Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку 

освіти міста, закласти фундаментальні підвалини на освітянській царині, які 

вже не зможуть проігнорувати наступні покоління. 

 Навіть за чарівної влади й казкового суспільства можна все руйнувати або 

у найскладніших соціальних умовах збудувати навколо себе світ чистоти й 

взаєморозуміння.  Це правило стосується і ставлення до виконання 

професійних обов’язків. 

 Упевнений, що Ви, колеги, завжди будете намагатися творити добро і 

залишатиметеся професіоналами. 

 Ціною людських життів ми отримали вікно великих можливостей. Ми 

маємо використати ці можливості. 

 Переконаний, що спільними  зусиллями освіта міста буде набувати нових 

барв. 

 Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості 

сьогоднішньої освіти. 

 Від імені відділу освіти висловлюю всім освітянам вдячність за творчу і 

сумлінну працю. 

 Ми високо шануємо ваш духовно-інтелектуальний потенціал, вашу 

велику і натхненну працю. 



 Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем 

забезпечить успішну практичну реалізацію завдань Нової української школи в 

місті. 

 Бажаю усім учасникам освітнього процесу міцного здоров’я, щастя, 

благополуччя, творчих здобутків, миру й злагоди в державі. 

 


	Забезпечення високоякісної освіти в місті на всіх її етапах і рівнях розглядалися і розглядаються як пріоритетне завдання сьогодення. Відповідно до цих пріоритетів відділом освіти, навчальними закладами міста за активної підтримки органів місцевого са...

