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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Назва: Комунальний заклад «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради. 

Юридична адреса: 

63200, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 79, тел./факс (05740)43384, 

електронна адреса:  pr.novvod@internatkh.org.ua 

Мова виховання та навчання: українська. 

Кількість класів, місць за проектом: 11 класів, 220 місць. 

Кількість учнів у навчальному закладі: 198 учнів. 

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний робочий тиждень. 

Дошкільний підрозділ:  2 групи компенсуючого типу (санаторні – для дітей із 

захворюваннями органів травлення). Норма наповнюваності дошкільної групи - 20 дітей. 

Усього вихованців дошкільного підрозділу – 40, з них: дошкільної групи (діти 4-5-го років 

життя) – 20, дошкільної групи (діти 5-6 (7)-го років життя) – 20. 

 

Діяльність закладу здійснювалась відповідно до:  

 Конституції України  

 Закону України «Про загальну середню освіту» 

 Закону України «Про дошкільну освіту»  

 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» 

 Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної 

середньої освіти 

 Базового компонента дошкільної освіти 

 Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну 

школу-інтернат 

 інших чинних нормативно-правових документів. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2014/2015 

Фінансова діяльність  закладу здійснюється   відповідно до законів України “Про 

освіту”,  Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України, інших 

нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансову діяльність. 

Джерелами спеціального фонду закладу є: 

- надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна); 

- благодійні внески, гранти та дарунки. 

На постійному контролі знаходяться питання ведення бухгалтерського обліку, 

відображення в документах достовірної інформації про господарські операції та результати 

діяльності, яка необхідна для оперативного управління бюджетними призначеннями, 

фінансами і матеріальними ресурсами. 

У закладі забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, своєчасна їх 

реєстрація та здійснення платежів. Усі бюджетні асигнування використовуються за 

призначенням.   
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Фінансові і матеріальні ресурси використовуються відповідно до затверджених 

нормативів і кошторису. 

Здійснюється постійний контроль за наявністю і рухом майна, своєчасним проведенням  

інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. 

Протягом 2014/2015  навчального року в закладі відсутня заборгованість по 

енергоносіям, виплаті заробітної плати, матеріальної  допомоги на оздоровлення. 

У  період  2014/2015 навчального року  було використано бюджетних коштів у сумі 

9482068 грн., а саме: 

Статті витрат Сума, грн. 

Заробітна плата 4664370  грн. 

Медикаменти  62000 грн. 

Продукти харчування 1346831 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) 388879 грн. 

Видатки на відрядження  25969 грн. 

Оплата водопостачання та водовідведення 467450 грн. 

Оплата електроенергії 231468 грн. 

Оплата природного газу 714618 грн. 

Навчання та підвищення кваліфікації працівників 7056 грн. 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1573187грн. 

Оплата екологічного податку 240 грн. 

З метою покращення матеріально-технічної бази закладу впродовж навчального року 

проводилася цілеспрямована робота щодо залучення додаткових джерел фінансування. 

Заклад  приймає благодійну допомогу від батьків учнів у вигляді матеріальних цінностей, 

будівельних матеріалів, а також виконання ремонтних робіт. Окрім батьків, значну допомогу 

закладу надали фізичні особи,  благодійні фонди та інші організації. 

№ 

з/п 

Надавач благодійної 

допомоги: куратор 

закладу, шефи, 

СПДФО, установи, 

благодійні фонди, 

громадські організації 

Опис наданої допомоги Загальна 

сума 

1 Батьківський комітет 

НСНВК 

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 

Табель успішності 

Художня література 

Посуд 

Екран проекційний 

Проектор ЕВ 

Проектор Епсон 

Паливо-мастильні матеріали 

Проектор Епсон ЕВ-Х18 

Ноутбук “ASUS” К551МА 

Комп'ютерне  обладнання 

Радіосистема Самсон 

БФП Кенон 4240 

Системний блок АМD 

Проектор Optoma DS 325 

 

40,00 

30,40 

15,00 

450,00 

1014,96 

2749,17 

3605,00 

5741,24 

4700,00 

3816,00 

363,04 

2191,00 

2338,00 

5422,00 

8535,00 

 РАЗОМ  41011,81 
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№ 

з/п 

Надавач благодійної 

допомоги: куратор 

закладу, шефи, 

СПДФО, установи, 

благодійні фонди, 

громадські організації 

Опис наданої допомоги Загальна 

сума 

2 Фізичні особи Паливо-мастильні матеріали 

Посібник організації харчування дітей у 

дошкільних НЗ 

Художня література для дітей 

Привід DVD -RW 

Проектор NEC LT245 ,б/у 

Монітор «Филипс» ТЕТ-19 

Комп'ютерне  обладнання 

Блок живлення до ПК Стандарт 650 

Проекційний екран SOPAR2180SL 

Системний блок АМД 

М/м акустична система 

Папір А-4 

8261,07 

310,00 

650,00 

168,00 

2000,00 

1037,00 

839,00 

540,00 

708,00 

2729,00 

125,00 

2000,00 

 РАЗОМ  19367,00 

3 Благодійний фонд 

“Громадянин” 

Матеріали для гурткової роботи 32459,21 

4 Департамент 

інноваційного розвитку 

промисловості і 

транспорту 

Новорічні подарунки (набір солодощів) 6720,00 

5 ТОВ фірма Харків-

Москва 

Квитки на циркову виставу 3330,00 

6 Департамент 

інноваційного розвитку 

промисловості і 

транспорту 

Комп'ютерне  обладнання 2235,00 

7 Харківський благодійний 

фонд “Злагода та добро” 

Кошти 1000,00 

 ВСЬОГО  106122,02 

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу 

Улітку 2014 року було проведено поточний ремонт в закладі на суму 217,5 тис. грн.  

Відремонтовано коридор  1-го поверху навчального корпуса, а саме: було встановлено стелю 

типу «амстронг» та вкрито підлогу лінолеумом. Відремонтовано підсобне приміщення 

спортивного зала, де зберігається спортивний інвентар, та пофарбовано сам зал. 

Облаштовано  гіпсокартоном стелі спальних кімнат гуртожитку (молодше крило). Роботи 

проводилися підрядною організацією «РемоАрт». 

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними 

та медичними кадрами та доцільність їх розстановки 

Навчально-виховний та  оздоровчо-профілактичний процес  у закладі забезпечують 39 

педагогічних  працівників ( із них 22 вчителя, 11 вихователів та 6 вихователів дошкільного 

підрозділу) та 11 медичних працівників (1 лікар-стоматолог, 2 лікарі-педіатри, 6 медичних 

сестер та 2 інструктори з лікувальної фізкультури). 

Із  39  педагогічних  працівників закладу 33 мають повну вищу освіту,  4 базову вищу  

освіту, 2 неповну вищу освіту. 
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13 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – І категорію, 6 – ІІ категорію, 4 

спеціалістів, 4 бакалавра і 2 молодших спеціаліста. 1 педагогічний працівник має педагогічне 

звання «Старший вчитель». 

Розстановка педагогічних кадрів проведена відповідно  до фаху та їх компетентності. 

Педагогічний колектив стабільний. Середній вік становить  45 років. 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес 

Відповідно до плану  роботи закладу на 2014/2015 навчальний рік педагогічний колектив 

працює над єдиною методичною темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховний процес для забезпечення доступної та якісної освіти 

відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави». 

За останні 12 років свого існування заклад перетворився на сучасний модернізований 

навчально-виховний комплекс з міцною матеріально-технічною базою: у закладі створено 

комплексну систему  автоматизованих робочих місць адміністрації закладу,  12 навчальних 

кабінетів з мультимедійним обладнанням та  2 комп’ютерні класи; надано доступ до 

глобальної мережі Інтернет; створено шкільну базу звітності закладу. 

Перспективним  у даному напрямку роботи вважаємо втілення в життя спільного 

проекту Харківського національного університету радіоелектроніки та нашого закладу за 

організаційної та фінансової підтримки компанії «AHMADTEA» - LONDON  щодо 

проведення факультативних занять з інформатики та англійської мови для учнів старшої 

школи з використанням технологій дистанційного навчання.  

Цей проект створювався для учнів закладу із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з метою послаблення гостроти інформаційної нерівності шляхом 

надання можливості підвищення загального рівня інформаційної культури всіма учасниками 

процесу дистанційного навчання. 

Сьогодні курси дистанційного навчання проводяться у школі ІІІ ступеня для всіх учнів 

незалежно від їхнього соціального статусу. 

Учні, що пройшли курс дистанційного навчання, отримують Сертифікати про закінчення 

курсу дистанційного навчання з кожного предмета окремо. Отже, адміністрація  закладу 

працює  над створення умов для самореалізації вчителя й учня,  забезпечуючи творчу 

атмосферу в педагогічному колективі, що визначає спільність творчих пошуків. 

Важливе місце у  цьому процесі адміністрація закладу відводить шкільній бібліотеці — 

осередку інформаційної, бібліографічної та виховної роботи. Тому не  оминув процес 

комп’ютеризації і шкільну бібліотеку, що стало  нагальною потребою сучасної школи. У 

2011  році  у читацькому залі було встановлено 5 комп’ютерів, підключених до мережі 

Інтернет, принтер та сканер, що  дало можливість користувачам бібліотеки знаходити, 

копіювати та роздруковувати необхідну інформацію із максимальної кількості джерел. 

Процес модернізації бібліотеки триває і сьогодні. 

Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової  загальної 

середньої освіти (продовження навчання випускників 9-го класу  у  порівнянні за 

останні 3 роки). 

 Відповідно  до Закону України «Про загальну середню освіту» Комунальний заклад 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 

забезпечує належний рівень виконання  функціональних обов’язків загальної середньої 

освіти  учнів 9-го класу. Так за останні три навчальні роки відсоток учнів, що  продовжили 

навчання  у школі ІІІ ступеня становив:2012/2013 — 80% (8 із 10-ти учнів);2013/2014 — 91 % 

(10 із 11-ти учнів); 2014/2015 – 82,4% (14 із 17-ти учнів). 
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Вжиті керівником НВК заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку 

З  01 вересня 2011 року в закладі функціонує дошкільний підрозділ. В закладі створено 2 

різновікові групи 3-4-го та 5-6-го(7-го) років життя. 

Для роботи з дітьми створені комфортні групові, спальні, санітарні кімнати, роздягальні. 

Забезпечено  умови для повноцінної ігрової та навчальної діяльності дошкільнят,  зміцнення 

фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей. 

У 2014/2015 навчальному році навчально-виховний процес здійснювався за єдиною 

методичною темою: «Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення 

гармонійного розвитку особистості». Реалізація даної теми відбувається за пріоритетними 

напрямками: 

 зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей шляхом впровадження 

здоров’язберігаючих технологій;      

 формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами 

інтегрованої освітньої діяльності; 

 формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку як складової 

розвитку особистості.   

Для успішної реалізації методичної теми та пріоритетних напрямків,  створено предметно-

розвивальне середовище.  Під час роботи з дітьми використовуються такі форми роботи : 

інтегровані заняття, гурткова робота, колективна робота, дидактичні та творчі ігри, робота в 

парах, вільна гра, виставка  творчих робіт та ін. Педагогічний колектив впроваджує в 

навчально-виховний процес освітні технології: фізичного виховання за методикою 

Єфіменка,  методи і техніка нетрадиційного малювання. Необхідно відмітити, що вихователь 

Лиманська Юлія Сергіївна  презентувала свій педагогічний досвід з теми:  «Розвиток 

творчості дітей шляхом використання нетрадиційних технік малювання» на  другому 

(обласному)  турі Всеукраїнського конкурсу професійної майсте.рності педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»,   де  виборола І місце  у 

номінації «Вихователь дітей різновікової групи». 

У закладі створено умови для забезпечення оптимального рухового режиму: ігровий 

майданчик, фізкультурні куточки, обладнання для загартовування. Щоденно відводиться час 

на різні види рухової активності дітей: ранкову гімнастику, фізкультурні та музичні заняття, 

фізкультхвилинки, рухливі ігри. 

Моніторингом обсягу знань, умінь і навичок дітей відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти за 2014/2015 навчальний рік встановлено підвищення компетенції дітей за 

всіма освітніми лініями: 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи   

Виховна робота здійснюється відповідно до єдиної педагогічної теми: «Створення умов для 

самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; формування високоосвіченого, 

соціально активного громадянина, наділеного глибокою громадянською відповідальністю, 

високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, орієнтованого на 

пріоритети  здорового способу життя»  

Реалізація даної теми відбувалася за пріоритетними напрямками: 

- формування фізично здорової та духовно багатої особистості; впровадження в  

суспільну свідомість переваг здорового способу життя; 

- виховання в учнів національної свідомості, поваги до героїчного історичного 

минулого народу; 

- розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; 



7 

 

- розвиток і підтримка традицій ушанування сімейних цінностей; 

- формування політичної та правової культури ; 

- формування в учнів екологічної культури; 

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді, забезпечення умов 

їх самореалізації; 

- удосконалення соціальної активності вихованців через учнівське 

самоврядування. 

Виховна система закладу охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, 

позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.   

Сьогодні важливим завданням нашого суспільства на шляху до розбудови демократичної 

держави є виховання громадянина, який бере участь у житті своєї громади.  

Мета закладу – виховати громадянина-патріота України.На  здійснення цієї мети 

направляються   зусилля педагогічного колективу. 

Робота проводиться через інформаційно-масові, діяльнісно-практичні, інтегративні, 

діалогічні, індивідуальні, наочні, інформаційно-масові форми роботи.    

Звичайно, це і  навчально-тематичні екскурсії з відвідуванням місць бойової слави, 

пам’яток культурної спадщини України, зокрема Харківщини.  

Серед традицій закладу щоденний урочистий підйом державного прапора України, тижні 

національно-патріотичного, морального, громадянського виховання; заходи до Дня 

Перемоги у Другій світовій війні, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, козаками 

Слобідського Козацького Війська, декади української мови та писемності, Шевченківські 

дні. 

У закладі  проводяться  традиційні народознавчі свята: «Покрова – покровителька 

українського козацтва», Андріївські вечорниці,  «Сорочинська ярмарка». Вперше цього року 

було проведено свято вишиванки.  

З метою    формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності, активної 

громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави,     у 2014/2015 

навчальному році в закладі проведено заходи  щодо героїзації осіб, які віддали життя за 

незалежність та територіальну цілісність України. 

Проведено благодійний ярмарок «Допоможи захисникам України»; акцію «Допоможи 

своєму товаришу з міста Слов’янська»,  акцію «Напиши листа солдату», 

свято патріотичної пісні «Розкажи про Україну», на яке запросили 11 нововодолажчан - 

учасників АТО, які на той момент   перебували   у короткочасній відпустці.  

Під час зустрічі землякам – учасникам  антитерористичної операції,  були вручені  

спальні мішки, що були придбані за кошти, виручені на благодійному ярмарку.  

Невід’ємною складовою громадянського виховання є удосконалення соціальної 

активності вихованців через учнівське самоврядування. 

Учнівське самоврядування в закладі  діє з 2001 року.   У вересні 2012 року було створено 

дитячу  неполітичну організацію «Всесвіт». Організація має статут, свою символіку: прапор, 

герб, девіз, гімн. 

Дитяча організація  «Всесвіт» складається з 2-х  структурних  об’єднань : «Сонячна країна» 

(1-4-ті класи) та «Сузір’я» (5-11-ті  класи), вони підпорядковуються учнівській раді, яка 

керує центрами учнівського самоврядування. Таких центрів є шість.  

Засідання учнівської ради  проводяться раз у два тижні щовівторка,  де  заслуховуються звіти 

начальників центрів, визначаються завдання на наступні два  тижні, виставляються бали по 
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завданнях центрів за минулі 2 тижні у рейтинговий екран змагань. Для активізації  діяльності 

учнівської ради   за кожним центром закріплено педагога-консультанта.    

Учнівською радою були організовані та проведені конкурси - «Кращий клас», «Кращий 

зошит», «Кращий щоденник»;  спортивні змагання -  з волейболу, настільного тенісу, шашок, 

шахів; свята - «День учнівського самоврядування»,   «Тато, мама і я – спортивна сім’я»;  

акції «Милосердя»,  «Подаруй школі квітку», «Годівниці для птахів» та ін. 

Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    туризм, 

краєзнавство та екскурсійна діяльність.   

Традиційно в позаурочний та канікулярний час проводяться  екскурсії по 

Нововодолазькому району,   Харківській області,   по  Україні. 

Вихованці закладу побували в Києві, Батурині, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, 

Полтаві, Донецьку та інших куточках України. 

Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань учнів 

здійснюється через роботу мережі  22-х гуртків. 

Позашкільною освітою охоплено 100% учнів (вихованців). 

Від загальної кількості учнів гуртки художньо-естетичного напряму відвідує 98% 

вихованців; науково-технічного – 86%, суспільно-гуманітарного – 49%, фізкультурно-

спортивного – 18%. 

За результатами моніторингу великою популярністю у дітей користуються гуртки 

художньо-естетичного циклу: 

Гурток «Образотворче мистецтво»  

«Вишиванка»  

«Випалювання»  

«Сувенір»  

«Бісеринка»  

«Вокальний спів»  

Позаурочна і позашкільна діяльність у нашому  закладі  спрямовані на формування у 

вихованців потреби до створення художніх цінностей. Прекрасні картини, якими 

прикрашено приміщення навчального корпусу та гуртожитку, створено членами гуртка 

«Образотворче мистецтво»,  «Випалювання», «Бісеринка», «Вишиванка». 

Про успішність  позаурочної  та позашкільної діяльності  свідчать результати участі 

учнів (вихованців)  у  районних, обласних, Всеукраїнських  творчих конкурсах і фестивалях. 

У 2012/2013 навчальному році в конкурсах брали участь 36 учнів, призових місць – 8. 

У 2013/2014 навчальному році участь в конкурсах брали 48 учнів, призових місць – 13. 

У 2014/2015 навчальному році 146 учнів 1-11-х класів взяли участь  в 22-х конкурсах, 

виборовши 15 призових місць.  

Для визначення результативності виховної роботи щороку проводиться дослідження 

рівня вихованості учнів. 

Упродовж 2012-2015 років спостерігається  динаміка підвищення якісного показника рівня 

вихованості учнів 1-11-х класів. 

Про ефективність функціонування виховної системи закладу свідчать такі показники: 

- відсутність учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції у справах дітей, 

наркологічному кабінеті поліклінічного відділення Нововодолазької ЦРЛ; 

- відсутність учнів з девіантною поведінкою; 

- учні закладу є активними учасниками районних, обласних, Всеукраїнських творчих 

конкурсів та фестивалів; 
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- активна громадянська позиція учнів;  

- ініціативність  та творча самореалізація учнів;   

- позитивне ставлення випускників закладу до професії, свідомий вибір життєвого 

шляху.  

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація 

їх відпочинку та оздоровлення. 

Згідно Статуту учнівського самоврядування, кращі учні, ті які проявили себе в 

суспільно-корисній праці, навчанні, спортивному житті школи, художній самодіяльності, 

упродовж навчального року нагороджуються грамотами закладу.     

Фотокартки учнів, які на високому рівні засвоюють навчальну програму,  розміщені на 

Дошці пошани.  (фотокартки оновлюються щорічно, до 23.02).   

Упродовж навчального року  проходить конкурс  «Найкращий клас».   

У 2014/2015 навчальному році  переможцями конкурсу «Найкращий клас» серед учнів 5-

11-х класів  стали учні 7-го класу;  серед учнів  1-4-х класів стали учні 4-го класу.  

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо 

попередження правопорушень з їх боку. 

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, 

злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх   здійснюється відповідно до нормативно-

правових документів з цього питання, плану роботи закладу на 2014/2015навчальний рік, 

планів  спільних дій КЗ «Нововодолазький СНВК» з відділом кримінальної міліції у справах 

дітей,  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей 

Нововодолазької районної державної адміністрації  щодо попередження правопорушень, 

безпритульності, бездоглядності, наркоманії, інших негативних явищ у дитячому 

середовищі. 

Систему правової освіти та виховання у закладі  складають взаємопов’язані процеси 

формування правових знань, правового виховання та профілактичної роботи. 

Формування правових знань і виховання здійснюється на уроках   правознавства  та  

основ здоров’я,   в процесі виховної роботи в позаурочний час, індивідуальної роботи 

педагогів з учнями.  В позаурочний час учні засвоюють правила поведінки в школі, 

знайомляться з правилами поведінки в сім'ї, громадських місцях, вивчають правові 

документи.  З метою поглиблення правових знань учнів педагоги застосовують такі форми 

правового виховання, як засідання «круглого столу»,  диспути, конференції,  усні журнали, 

години спілкування, дискусії, вікторини, індивідуальні співбесіди з учнями.               

Оформлено постійно діючу виставку літератури з правових питань,  організовано роботу 

гуртка «Правознавство».     

У закладі працює рада  з профілактики  правопорушень серед неповнолітніх.  

Питання роботи навчального закладу з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на загальношкільних 

батьківських зборах, засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові,  засіданнях 

методичного об’єднання вихователів та класних керівників.       

Результати  досліджень, які провів практичний психолог Старець Т.В.,  показали  що  

дітей, схильних до правопорушень, у навчальному закладі не виявлено.   Випадків 

самовільного залишення закладу вихованцями, скоєння правопорушень учнями нашого 

навчального закладу у 2014/2015 навчальному році не зафіксовано.  На обліку в районному 

відділі кримінальної  міліції у справах дітей та в наркологічному кабінеті поліклінічного 
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відділення Нововодолазької районної центральної лікарні  вихованці нашого навчального 

закладу не перебувають. 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

Питання соціального та правового  захисту учнів (вихованців), що занесені до банку 

дітей пільгових категорій, є одним із  пріоритетних напрямків роботи  у закладі. 

Станом на 12.05.2015 банк даних дітей пільгових категорій нараховує 63 дитини  різних 

пільгових категорій. 

Діяльність закладу щодо соціального захисту дітей спрямована за наступними 

напрямками:  

- соціальний патронаж дітей пільгових категорій,  

- супровід під час оформлення виплат,  

- оформлення документів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

- захист житлових та майнових прав дітей,  

- організація літнього оздоровлення дітей пільгових категорій. 

Ведеться систематична робота з  юридичними справами дітей щодо визначення  статусу, 

поновлення банку даних про  учнів закладу,  

підтримується   постійний зв’язок з державними службами: службою у справах дітей 

Нововодолазької районної державної адміністрації,  Нововодолазьким районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей  

Нововодолазького районного відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Харківській області. 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних  та 

протипожежних норм 

Основний напрямок роботи  нашого закладу – безпека життєдіяльності вихованців,  

збереження та зміцнення здоров’я учнів.      

  У вересні 2014 року  у кожному класі проведено вступний та первинний інструктажі 

по запобіганню дитячого травматизму.  Перед початком осінніх, зимових,  весняних  та 

літніх  канікул  проведено цільові   інструктажі  з учнями  1-11-х класів.   Поїздки та 

екскурсії здійснюються лише після проведення з вихованцями  інструктажів з питань 

безпеки життєдіяльності. 

З метою засвоєння учнями (вихованцями) знань, вмінь, переконань, які необхідні 

кожній людині для збереження життя  і здоров’я, проводиться комплекс виховних заходів. 

Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань   безпеки життєдіяльності 

учнів   1-11-х класів.     Оновлено стенди «На сторожі життя і здоров’я кожного»,   «Правила 

пожежної безпеки в гуртожитку», «Куточок цивільного захисту», «Дітям про правила 

пожежної безпеки», «Дітям про правила дорожнього руху», «Безпека на дорозі», «Знаки 

пожежної безпеки».   

Відповідно до плану роботи  закладу  на 2014/2015 навчальний рік,  з метою  

формування  у вихованців навичок безпечної поведінки, проведено тематичні тижні:безпеки 

дорожнього руху «Твоя безпека – це твоя уважність», «В країні дорожніх знаків» (вересень 

2014 року), місячник електробезпеки  «Життя без еклектротравматизму» (жовтень 2014 

року),  тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  «Збережемо життя і здоров’я 

кожного» (листопад 2014 року).; тиждень   безпеки життєдіяльності  «Життя людини – 

найвища цінність»  (березень 2015 року).  



11 

 

Виховні заходи, що проходили в рамках  тематичних тижнів,   були направлені на  

формування навичок безпечної поведінки учнів, збереження та зміцнення їх   здоров’я. 

Учні закладу взяли участь в конкурсі класних газет «Життя без електротравматизму».  

Кращими визнано роботи учнів 7-го, 5-го, 4-го класу. Переможцями конкурсу стали учні 7-го 

класу. Роботу вихованців   було направлено до акціонерної компанії «Харківобленерго» для 

участі в обласному етапі конкурсу.  Серед  179 шкіл  Харківської області, які взяли участь у 

конкурсі,  газета,  яку намалювали  учні  7-го класу,  увійшла в п’ятірку кращих. 

З метою ознайомлення батьків та дітей з правилами безпечної поведінки в побуті і 

довкіллі, на сайті навчального закладу створено окрему сторінку «Безпека життєдіяльності 

дітей».  

Моніторинг дитячого травматизму   показав,  що в закладі знизилися до нуля випадки 

травмування учнів закладу під час навчально-виховного процесу. Результати  наведені у 

таблиці: 

Навчальний рік Випадки травмування учнів 

2009/2010 3 

2010/2011 1 

2011/2012 3 

2012/2013 0 

2013/2014 0 

2014/2015 0 

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом  закладу, є 

дієвою, достатньо організованою. Підтвердженням цьому є  відсутність   випадків дитячого 

травматизму під час навчально-виховного процесу. 

Дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У закладі з 2006 року працює служба з охорони праці, очолювана інженером з охорони 

праці, яка разом із  заступником директора з виховної роботи забезпечують та контролюють 

безпечні умови праці працівників закладу, безпеку життєдіяльності та попередження 

травматизму учасників навчально-виховного  процесу. 

 Діяльність служби охорони праці здійснюється відповідно до чинних  нормативно-

правових документів Закону України  “Про охорону праці”, Положення про організацію 

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

закладах, типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, Правил пожежної безпеки для закладів,установ і організацій системи освіти 

України.  

 З метою запобігання  нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та в 

побуті  ведеться контроль за дотриманням інструктажів відповідно до плану графіку та 

контролю за станом  травматизму в закладі.  

З метою забезпечення  працівникам закладу прав на здорові та безпечні умови праці,   пільги 

та  компенсації  за роботу в несприятливих умовах  відповідно до чинного законодавства 

проводиться атестація  робочих місць, на яких технологічний процес, обладнання, 

використані сировини і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і 

небезпечних факторів. У зв’язку з цим,  у травні 2013 року Науково медико-технічним 

центром “Медицина труда” було проведено атестацію робочих місць за умовами праці 

працівників, зайнятих на робочих місцях зі  шкідливими умовами. За результатами атестації 

працівники  отримують пільги у вигляді додаткових  днів до відпустки та фіксованих доплат 

до заробітної плати. У закладі постійно пропагуються безпечні умови праці працівників 
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закладу та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу шляхом 

проведення конкурсів малюнків,інтерактивних уроків,тематичних бесід, місячників безпеки 

життєдіяльності. На виконання заходів  по щорічному проведенню Дня охорони праці в 

рамках Всесвітнього Дня охорони праці в закладі 28.04.2015 року проводився конкурс 

«Охорона праці очима дітей». 18.02.2015 року спеціалістами ООО ”Харківобленерго”  

проведено інтерактивний урок на тему “Світ безпечної  електрики”.  

Традиційно в закладі проводиться Дня цивільного захисту та об’єктивного тренування.  

Цього року день цивільного захисту проведено 21 травня 2015 року.    Головним завданням 

заходу стали: удосконалення учнями та колективом працівників закладу теоретичних знань і 

практичних навичок під час дій в умовах екстримальних ситуацій; практична перевірка 

здатності учнів та колективу працівників закладу діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, 

користування засобами індивідуального захисту; навчання керівного та командно-

начальницького складу організації і проведення цивільного захисту в закладі. 

Цього дня до закладу завітали провідний інспектор Нововодолазького РВ ДСНС України в 

Харківській області, лейтенант служби цивільного захисту Бондаренко Я.П.  та особовий 

склад 3-го караулу 56-ої ДПРЧ смт Нова Водолага на чолі з капітаном служби цивільного 

захисту Жайворонком О.М. 

Серед працівників  упродовж 2014-2015 років закладу зареєстровано  5 випадків травмування 

в побуті;  травмування  на виробництві відсутні. 

Збереження та забезпечення здоров’я учнів, забезпечення організації харчування та 

медичного обслуговування учнів, дотримання вимог охорони дитинства 

Санаторний навчально-виховний комплекс — це  заклад, у якому  паралельно 

забезпечуються умови щодо здійснення навчально-виховного та оздоровчо-профілактичного 

процесів. 

Оздоровчо-профілактична робота у закладі здійснюється за трьома напрямками: 

- лікувально-профілактичним; 

- санітарно-епідеміологічним; 

- санітарно-просвітницьким. 

Лікувально-профілактичні  заходи спрямовані на  профілактику виникнення у дітей 

рецидивів захворювань шлунку та гепато-біліарної системи і включають в себе: 

- проведення  один раз на рік курсу медикаментозного лікування ; 

- проведення два рази на рік курсу фітотерапії із використання відварів лікарських 

трав;  

- проведення  два рази на рік курсу бальнеотерапії  із використанням мінеральної води 

“Березівська”; 

- проведення два рази на рік курсу дієтичного харчування (у осінній  та зимово-

весняний періоди); 

- проведення фізіотерапевтичних процедур, озокеритотерапії та аромотерапії; 

- здійснення щоденного амбулаторного прийому лікарями та медсестрами;        

- стоматологічна допомога; 

- робота з дітьми-інвалідами; 

- заняття лікувальною фізкультурою. 

Комплекс санітарно-епідеміологічних заходів спрямований на підтримання санітарно-

гігієнічного стану закладу на належному рівні. Він включає в себе: 

- огляд учнів та вихованців щопонеділка на педикульоз  та коросту; 
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- щоденний ранковий огляд вихованців дошкільного підрозділу; 

- контроль за дотриманням графіків повітряно-теплового режиму та графіків 

генеральних прибирань приміщень закладу; 

- щоденний контроль за станом здоров’я працівників харчоблоку та працівників 

дошкільного підрозділу; 

- контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів та санітарних мінімумів 

працівниками закладу; 

- контроль за санітарно-гігієнічним станом закладу; 

- щоденний контроль за якістю харчування. 

Харчування дітей у  закладі організовується відповідно до інструкцій Міністерства 

охорони здоров’я  України та норм харчування згідно  з Постановою  Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування в навчальних та 

оздоровчих закладах». Здійснюється подекадний контроль виконання норм харчування. 

Норми харчування виконуються практично за всіма показниками на 100% за  винятком 

борошна (98%), що пов’язано із  проведенням курсів дієтичного харчування. Щоденно 

проводиться С-вітамінізація третьої страви.  

Санітарно-просвітницька робота проводиться з батьками, дітьми та персоналом закладу 

шляхом проведення бесід, інструктажів, розповсюдження пам’яток, презентації санітарних 

бюлетнів, виступів лікарів на загальношкільних батьківських зборах. 

До проведення бесід залучається не лише медичний персонал,  а й лікарі-спеціалісти КЗ 

“Нововодолазька ЦРЛ”. 

На кінець 2014/2015 навчального року було вилікувано 26 дітей, із них: 3 дітей із 

дошкільного підрозділу та  23 учні. У стадії стійкої ремісії перебуває 104 дитини. 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, залучення батьків до 

співпраці зі школою, покращення роботи класних керівників з батьками та  адміністрацією 

закладу у 2014/2015 навчальному році працювала Рада закладу. 

Встановлення і підтримання педагогічної співпраці "діти-батьки-педагоги"  будувалися 

на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.  

Робота Ради закладу здійснювалась за такими основними напрямами:  

 вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;  

 включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як 

рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу 

і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи 

освітнього закладу;  

 формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-

педагогічній самоосвіті;  

 корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.  

 Надання допомоги  у створені матеріально-технічної бази закладу і класних кімнат, у 

вирішенні поточних питань. 

Протягом навчального року Рада закладу провела 4 засідання, на яких розглядались 

основні питання стосовно навчально-виховного процесу закладу. 

Рада закладу здійснила такі заходи: 
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- організувала роботу по створенню належних умов проживання дітей у шкільному 

гуртожитку; 

- створила діючу громадську комісію для контролю за якістю харчування; 

- перевірила стан діяльності служби з охорони праці та залучено відповідних служб для 

надання кваліфікованої інформації для учнів. 

Рада закладу разом з батьківським комітетом надала допомогу у створені матеріально-

технічної бази закладу і класних кімнат, у вирішенні поточних питань, а саме:  

- виділено кошти на придбання мікрофонів для проведення шкільних свят; 

- придбано новорічні костюми до свята Миколая ;         

- зібрано кошти на облаштування актової зали до Дня народження школи; 

- виділено кошти на лікування учню 11 класу; 

- придбано проектор для 1-го класу; 

- зібрано кошти на облаштування світлиці у кабінеті організатора; 

- надано допомогу у облаштуванні шкільних клумб; 

- закуплено посуд у шкільну їдальню; 

- виділено кошти на шкільний конкурс «Мама, тато, я – спортивна сім'я». 

Рада закладу протягом року забезпечувала батьківську громадськість  необхідною 

інформацією з питань навчання та виховання школярів, брала участь в позакласних 

заходах, у проведенні родинних  і фольклорних свят, у конкурсах і змаганнях, у 

пошуковій роботі по збиранню матеріалів про побут, історію і традиції рідного краю.  

Разом з членами Ради закладу батьківські комітети класів брали активну участь у 

здійсненні контролю за відвідуванням учнями занять. Усі батьки нашого закладу мали 

можливість побачити життя своїх дітей у школі, зрозуміти на що ті здатні, розкрити нові 

риси характеру. 

Особливу увагу було спрямовано на організацію харчування та створення громадської 

комісії для контролю за якістю харчування в  якому брали участь члени Ради закладу, 

учнівської ради та  члени батьківського комітету. 

Суспільний рейтинг закладу забезпечується єдністю діяльності всіх учасників 

навчально-виховного та оздоровчо-профілактичного процесів: педагогів, медиків, учнів та 

батьків. Збільшення кількості учнів у закладі за останні 3 роки свідчить про те, що 

суспільний рейтинг зростає. У закладі навчаються та оздоровлюються учні із 

Нововодолазького, Зміївського та Харківського районів Харківської області. 

Колектив співпрацює із шефами - Харківським національним університетом 

радіоелектроніки та кураторами - Департаментом інноваційного розвитку промисловості і 

транспортної інфраструктури  Харківської обласної державної адміністрації, спонсорами - 

компанією «AHMADTEA». 

Діяльність закладу широко висвітлюється на сайті та в засобах масової інформації, 

зокрема: у районній газеті «Вісті Водолажчини», на районному радіо. 

Суспільна оцінка діяльності навчального закладу обумовлюється єдністю існуючої 

спільної думки серед населення. З метою виявлення суспільного рейтингу та іміджу НВК 

проводиться анкетування учнів та їх батьків щодо оцінки функціонування навчального 

закладу. Результати опитування такі: 

- 98% опитаних визнали, що заклад відповідає їх запитам та потребам; 

- 98% опитаних визначили рівень освітніх, оздоровчих та виховних послуг таким, що 

відповідає достатньому та високому рівню; 
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- 92%  опитаних вважають, що НВК забезпечує достатній рівень підготовки учнів до 

самостійного життя. 

- 16% опитаних незадоволені матеріально-технічним забезпеченням закладу; 

- 12% вважають навчальні програми недосконалими. 

 

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Розгляд звернень громадян у закладі здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про звернення громадян». Особистий прийом громадян директором закладу здійснюється 

відповідно до затвердженого графіка. Ведення діловодства за зверненнями громадян 

забезпечується з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової 

інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, а 

також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 858. 

Відповідно до плану роботи закладу на 2014/2015 навчальний рік питання щодо 

організації роботи зі зверненнями громадян розглядаються на засіданнях педагогічної ради 

та на нарадах при директорові. 

До закладу впродовж 2014/2015 навчального року звернень та скарг не надходило. 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


