
                                             Звіт управління освіти, 

                     молоді та спорту Лиманської міської ради за 2019 рік. 

   Традиційно склалося, що на початку нового року проводяться звітування виконавчих 

органів, і для нас це є дієвим засобом, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо 

виконання програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий  

рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом із тим 

загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, 

що стоять сьогодні перед освітянами.  

   Залишився позаду 2019  рік – ще один рік практичної реалізації основних завдань в 

умовах реформування освіти. І за цей час освітяни Лиманщини намагалися максимально 

забезпечити якісно новий рівень дошкільної та загальноосвітньої підготовки. Основною 

темою два роки поспіль для нас стала Нова українська школа. Аналізуючи підсумки 

минулого року, можемо засвідчити, що за активної підтримки місцевої влади, у співпраці 

з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише 

забезпечити стабільну роботу галузі, а й створити належні умови для надання якісних 

освітніх послуг найменшим мешканцям нашої громади. Важливо визнати і той факт, що 

децентралізація зробила суттєвий внесок у якість освітнього процесу. Держава надала 

значні фінансові ресурси, але поряд з тим є багато викликів.  

    2019 був роком змін в Україні, що торкнулись усіх сфер життя, зокрема, освіти. За 

останні півроку реформа освіти здійснюється не тільки у початковій школі, але й у 

професійній освіті, дошкільній освіті, вищий освіті. Було затверджено новий порядок 

підвищення кваліфікації вчителів, запущений механізм інституційного аудиту закладів 

освіти, учителі початкової ланки почали проходити сертифікацію. Усі ці зміни є 

значущими, адже допомагають маленькими кроками рухатися до Нової української 

школи. 

   Предметніше про освіту громади.  

Дошкільна освіта 

 

Мережа закладів дошкільної освіти Лиманської ОТГ налічує 23 установи усіх 

типів, з них 10 знаходяться у складі навчально-виховних комплексів, 13 дошкільних 

навчальних закладів функціонують як юридичні особи, у тому числі 9 – в місті і 14 – в 

сільській місцевості. Здобувають дошкільну освіту 1246 дітей,  в тому числі в місті 870 

дітей, в сільській місцевості -376.   

Достатня увага приділялася управлінням в 2019 році створенню умов для здобуття 

дітьми дошкільної освіти як одного з основних завдань, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту». З цією метою проведено капітальний ремонт приміщень 

дошкільного навчального закладу № 6, проведено благоустрій ігрового майданчика в ДНЗ 

№ 6, капітальний ремонт частини фасаду ДНЗ № 2, частини фасаду котельні ДНЗ № 6, 

благоустрій території декоративною огорожею ДНЗ № 6, благоустрій основ та грунту 

декоративним покриттям (ФЕМ) ДНЗ № 6, капітальний ремонт покрівлі котельні з 

улаштуванням навісу ДНЗ № 6, ремонт димової труби котельні ДНЗ сел. Дробишеве, 

покрівлі котельні ДНЗ с. Зарічне, заміна вікон по ДНЗ с. Зарічне, ремонт внутрішніх 

приміщень ІІ поверху ДНЗ с. Зарічне. На проведення капітальних ремонтів за рахунок 



коштів місцевого бюджету було витрачено 3 223 249,85грн.Протягом року здійснено 

поточні ремонти закладів на суму 1418,1 тис. грн., а саме: ремонти радіаторів по ДНЗ № 

2,4, 7, приливно-витяжної вентиляції ДНЗ № 7, 10, внутрішньої мережі водопостачання та 

електропостачання ДНЗ № 10, випуску каналізації ДНЗ № 6,  елементів покрівлі ДНЗ № 2, 

тіньових павільйонів ДНЗ с. Дробишеве, ігрового майданчика на території ДНЗ № 1, ДНЗ 

с. Зарічне, ДНЗ с. Дробишеве, інженерних мереж опалення та водопостачання ДНЗ с. 

Зарічне, поточний ремонт будівлі ДНЗ № 7, тротуару та хвіртки ДНЗ № 2, системи 

водопостачання з встановленням обладнання з комплексним очищенням питної води ДНЗ 

с. Зарічне, заміна труби ДНЗ № 8. Протягом року придбані  котел для Дробишевського 

ДНЗ, обладнання для дитячого майданчику ДНЗ № 7. 

Оновлено матеріально-технічну базу всіх дошкільних закладів, а саме придбано 

меблі, кухонне приладдя, м’який інвентар, миючі засоби, матеріали для поточного 

ремонту, коври, матраци,тощо  на суму 719,7 тис. грн.  

   У межах цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об'єднаної  

територіальної громади на 2017-2020 роки» деякі заклади дошкільної освіти брали участь 

в конкурсному відборі та здобули перемогу. Переможцями були визнані конкурсні 

пропозиції: «Дитячий майданчик дітям ДНЗ № 7 «Веселка»», який був реалізований на 

території ДНЗ № 7 у сумі 199 554,00 грн. (встановлення ігрового обладнання) та «Дитячі 

ніжки по рівненькій доріжці!», який був реалізований на території ДНЗ № 2 у сумі 

186 990,00 грн.( покриття тротуарною плиткою територію закладу). 

Першочергова увага приділяється охопленню дошкільною освітою дітей 

п’ятирічного віку, підготовкою їх до систематичного навчання в школі. З метою 

стовідсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною освітою  управлінням освіти, молоді та 

спорту здійснено облік дітей цього віку і разом з батьками обрано сприятливі для них 

форми здобуття дошкільної освіти. Так, групи центру позашкільного розвитку відвідують 

15% п’ятирічок, школи майбутніх першокласників – 11%, соціально-педагогічним 

патронатом охоплено 1,5% сімей.  

Середня наповнюваність дошкільних начальних закладів у 2019 році становила  

100%, в тому числі у місті – 110%, у сільській місцевості –  85,3%. Простежується 

тенденція щодо збільшення бюджетних асигнувань на утримання однієї дитини в 

дошкільному закладі з 29,8 тис. грн. у 2018 році до 32,6 тис. грн. у 2019 році. Збільшення 

вартості однієї дитини відбулося в основному за рахунок росту заробітної плати 

працівників та тарифів на енергоносії. 

Із метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 

розвивається мережа груп пріоритетних напрямків: 23 групи функціонують за п’ятьма 

напрямками: гуманітарним, художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, еколого - 

валеологічним, розвитком математичних здібностей. Всього виховується у цих групах 387 

дітей. 

Однією з основних проблем дошкільної освіти є збереження та укріплення здоров’я 

дітей. В дошкільних навчальних закладах міста функціонували 9 груп спеціального 
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   Уперше згідно заяви батьків на базі ЗДО №6 з вересня 2019року відкрита інклюзивна 

група. 

        Належна увага в 2019 році приділялася організації харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти. Вартість харчування дітей дошкільного віку становила 21,22 грн., для 

дітей ясельного віку – 15,11 грн. Дітей в ДНЗ і дошкільних відділень НВК охоплено 



харчуванням - 1272 вихованця дошкільного віку, в тому числі діти учасників АТО – 45 

дітей, діти з логопедичної групи – 152 дітей, діти з малозабезпечених сімей (пільга 50%) – 

105 дитина. 

 За звітний період видатки на  харчування дітей склали 3 413 300,80 грн. На 

здешевлення вартості харчування вихованців вплинуло використання спонсорської 

допомоги по закладам дошкільної освіти.  За 2019 рік надійшло спонсорської допомоги: 

Найменування продуктів Всього надійшло,  кг 

картопля 913 

капуста 347 

морква 283 

цибуля 196 

буряк 184 

огірки солоні 318 

помідори 211 

яблука 464 

фрукти 701 

борошно 5 

сіль 4 

повидло 28 

гарбуз 48 

сухофрукти 63 

 

        З метою осучаснення змісту освіти дошкільників протягом 2019 року  

впроваджувалися інноваційні технології , основна з них – реалізація програмно - 

методичного комплексу «Впевнений старт». 

    Шість ЗДО та НВК Лиманщини впроваджують цю програму, а саме ДНЗ №№1,3,8, ДНЗ 

с. Шандриголове, ДНЗ с. Ярова, НВК с. Нове. Ця програма забезпечує наступність 

дошкільної  та початкової освіти НУШ, тому що базується тих самих принципах інтеграції 

та соціалізації дітей, залучення до трудового виховання, колективних справ, пробудження 

гуманітарних почуттів, формування навичок моральної  поведінки у світі людей та 

природи. 

    Пройшли курси підвищення кваліфікації у 2019 році при ОблІППО 4 вихователі ЗДО 

№№ 3,4,7, при  ДДПУ 15 педагогів ЗДО. Також педагогічні працівники ЗДО підвищили 

свою професійну майстерність на 9 семінарах – практикумах, які були проведені у ДНЗ 

№1,3,4,7, 10. 

За підсумками 2018-2019 навчального року  атестовано 22 педагогічних працівника  

дошкільних закладів, із них 2 присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії». 

       Педагоги закладів дошкільної освіти долучилися до участі у міських етапах конкурсів 

із виготовлення патріотичного календаря  «Знай історію, плекай майбутнє», де ЗДО№4 

посіли III місце; конкурсу «Найкращий відеоролик дошкільного навчального закладу» 

ЗДО№6  став лауреатом;  «Найкраща презентація дошкільного закладу» ЗДО№3 -I місце, 

ЗДО№6- лауреат. Також вперше  долучилися до участі у міському етапі конкурсу дитячих 

малюнків «Кращий пожежний – це ти обережний»  вихованці  ЗДО №№ 1,8,10; міської  

виставки – конкурсу декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»  вихованці ДНЗ№3. 

      На базі ЗДО №7 відбувся ІІ міський етап  конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 



дітей пільгових  категорій дошкільного віку «Дерзай ,малюк», взяли участь 29 вихованців 

із 8 закладів досвіти. Переможці конкурсу нагороджені дипломами та подарунками. 

 Вшосте пройшов інтелектуальний конкурс "Веселкова академія" для обдарованих дітей 

старшого дошкольного віку  на базі ЗДО №4. Всі учасники конкурсу отримали цінні призи. 

   Учасниками Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Космічні канікули» став  

ЗДО №3. 

   Отримали сертифікати  за участь в обласній web – вітрині «Велике мистецтво 

маленького танцю» вихователі ЗДО№ 3 та  ЗДО№ 10. 

 

 

Загальна середня освіта 

 

Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти становить 21 навчальний 

заклад, де було охоплено навчанням 4645 учнів,з них 9 шкіл (3343 учнів), 1 ліцей (132 

учні ),1 - НВК «гімназія –ЗОШ 1 ступеню» (379 учнів), 10 навчально-виховних комплексів 

«школа-сад» (791  учень). Загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані в місті - 

6, у сільській місцевості - 15 (28,5 % і 71,4% відповідно), у них навчаються 2956  учнів 

(63,6 %) та 1689 учня (36,4%) відповідно. 

Середня наповнюваність класів у загальноосвітніх школах міста незначно зросла і 

складає 18,4 проти 18,2 у минулому році. У 2019 році відкрито 253 класи (у 2018 році – 

249), у яких навчається 4645 учнів, що на 114 учнів більше, ніж у минулому навчальному 

році,кількість класів збільшилася на 4 одиниці. Актуальним залишається питання 

подальшого функціонування закладів з малою наповнюваністю класів 

Утримання однієї дитини в загальноосвітньому навчальному закладі зросло з 24,9 

тис. грн. у 2018 році до 26,8 тис. грн. у 2019 році. Основна  причина збільшення вартості 

утримання однієї дитини - це зростання заробітної плати педагогічних працівників, 

тарифів на енергоносії,зменшення кількості учнів у сільській місцевості. 

На утримання 21 закладу загальної середньої освіти спрямовано 150 млн. 753, 7 

тис. грн., що складає 62,0% від планових бюджетних призначень, затверджених на 

управління освіти, молоді та спорту. Касове виконання бюджету – 134 млн. 344, 3 тис. 

грн., показники  виконано на 89,1%. 

Протягом 2019 року здійснено заходи щодо оптимізації мережі закладів загальної 

середньої освіти, підвищення наповнюваності класів і груп. На початок 2019/2020 

навчального року змінено тип закладу: відповідно до рішення Лиманської міської ради від 

16.05.2019 року № 7/64-3387 «Про пониження ступеня, перейменування назви  

Лозівського навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа I-II ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області та 

затвердження Статуту Лозівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І ступенядошкільний навчальний заклад»Лиманської міської ради Донецької 

області у новій редакції» Лозівському  НВК  понижено ступінь до І. 

Відсутність дитячого контингенту є наслідком організації  навчання  30 % учнів  за 

патронажною формою навчання  у  Лозівському та Олександрівському  НВК, 18 % - у 

Рідкодубівському НВК,  8 % - у Коровоярському НВК, відсутність  достатньої кількості 

учнів (мінімум 5) у 10 класі НВК сел. Нове не дало змоги згідно чинного законодавства 

взагалі організувати  навчання учнів за патронажною формою ,а учні в 11 класі в цьому 

закладі зовсім відсутні. 

       



                                                        Нова українська школа 

 

За активної підтримки держави, органів місцевої влади, місцевого самоврядування та 

батьківської громадськості в усіх закладах ЗЗСО громади створюється новий  освітній 

простір: сучасний дизайн, нове навчальне обладнання, мобільні одномісні парти та 

стільці; сучасні програмні та технічні засоби навчання: телевізори, ноутбуки, копіювальна 

техніка, дидактика тощо.  

   Із 1 вересня 2019 року  479 першокласників розпочали навчання у 25 перших класах усіх  

21 закладів освіти ОТГ, що менше на 1 клас та 21 учня,  ніж у минулому році.  

   Управлінська діяльність щодо організації освітнього процесу в умовах реалізації  нового 

Державного стандарту спрямована на створення умов для підвищення фахової 

майстерності педагогів, створення сприятливого освітнього простору закладу освіти. 

Реалізуючи програми підвищення кваліфікації з підготовки керівників і педагогів до 

роботи в Новій українській школі, 21 керівник ЗЗСО  та 3 педагоги із кадрового резерву 

ЗЗСО пройшли 60-ти годинний тренінг підвищення кваліфікації відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» у жовтні 2019 року.  9 заступників директорів  ЗЗСО 

та 14 учителів початкових класів пройшли навчання супервізорів НУШ (жовтень 2019 

року). 

У 2019 році підготовлені 31 учитель початкових класів для роботи у НУШ. 20 

учителів 2-х класів НУШ в серпні 2019 року пройшли 1- денний тренінг щодо 

впровадження ігрових технологій ЛЄГО.  Підготовлений тренер Всеукраїнського рівня 

щодо впровадження курсу «Я досліджую світ» у 1 та 2 класах НУШ( м. Київ) провела дві 

сесії тренінгів для всіх учителів 1-4 класів ( січень – березень 2019 року та  жовтень 2019 

року). 

Пройшли тренінг щодо викладання інформатики у 2-х класах НУШ  9 учителів початкових  

класів при облІППО та для 20 учителів інформатики підготовлений  обласний  тренер із 

числа  вчителів інформатики  провела триденний тренінг на базі Лиманської ЗОШ № 4 у 

жовтні 2019 року. 

В цілому за два роки підготовлені до роботи в НУШ 58 учителів початкових класів, 

37 учителів англійської мови, 22 учителі фізичної культури, 11 учителів музичного 

мистецтва, 6 асистентів учителів інклюзивних класів, 29 учителів інформативної галузі 

НУШ. 

Для учителів НУШ  проведені педагогічні майстерні  та  педагогічна студія (1 клас НУШ), 

майстер – клас ( для учителів 2х класів), педагогічний вернісаж (для вчителів 4-х класів). 

На базі ЗОШ № 4 працює педагогічна майстерня для вчителів, що викладають  

інформатику в початковій школі. 

Управлінням запроваджений системний моніторинг з метою отримання вичерпної 

інформації про впровадження Концепції «Нова українська школа». Питання організації 

освітнього середовища в НУШ щорічно виноситься на розгляд колегії управління освіти, 

молоді та спорту. 

Фінансування Нової української школи здійснювалося відповідно до постанови 

КМУ  № 130 від 27 лютого 2019 року «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа” у 2019 році»  виділені кошти у сумі 1 209,  тис. 

грн. (з них на меблі у сумі 411, 3 тис. грн., на дидактичні матеріали у сумі 290,5 тис. грн., 

на мультимедійне обладнання у сумі  507,2 тис. грн.).  Відповідно до постанови КМУ № 



237 від 04 квітня 2018 року передбачено співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 

10 відсотків, а саме 134,4 тис. грн. 

За кошти субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» управління освіти, молоді та спорту  протягом 

2019 року було придбало 543 комплекти сучасних парт зі стільцями, 490 контейнерів для 

роздаткового матеріалу  на загальну суму 456,0 тис. грн. Дидактичних матеріалів 

закуплено у кількості 1060 одиниць ( набори сюжетних та предметних малюнків, карток, 

набори моделей геометричних фігур, дитячі карти світу, України, Сонячної системи, віяло 

з українськими літерами, набір цифр, компаси, навчальні набори грошових знаків, 

рулетки, мольберти, набори настільних розвивальних ігр, килимки-конструктори з пазлів, 

гербарії, тощо) на загальну суму 322,8 тис. грн.  З них: за рахунок субвенції з державного 

бюджету – 290,5 тис. грн., а з міського бюджету на 32,3 тис. грн. Закуплено ноутбуків на 

загальну суму 562,9 тис. грн. у кількості 64 одиниці.  З них за рахунок субвенції з 

державного бюджету – 506,6 тис. грн., а з міського бюджету – 56,3 тис. грн. Всі виділені 

на НУШ кошти освоєно.  

Для першокласників 25 перших класів закладів освіти міста Лиман розподілено 511 

штук ігрових наборів Six Bricks, які надано безкоштовно  за сприяння компанії LEGO 

Foundation у рамках  проекту «Сприяння освіті» в Україні згідно з Меморандумом, 

підписаним між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO Foundation. 

За рахунок залишку освітньої субвенції були придбані 18 штук БФП та 17 

ламінаторів на суму 204,0 тис. грн. 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», зі змінами 

та доповненнями від 16.10.2012 року №121 «Про забезпечення права дітей на 

оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, 

підпорядкованих органам управління освітою» згідно наказу управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради №281, від 06.05.2019р. « Про організацію літнього 

оздоровлення дітей у 2019році» повідомляємо наступне.  

Пришкільні табори з денним перебуванням працювали з 27.05 - 14.06.2019р.  

 із залученням дітей які потребують особливої соціальної уваги:  

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою – 6; 

дітей-інвалідів – 2; 

- дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей – 69; 

- дітей, працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села –40; 

- талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання – 15; 

- дітей вимушених переселенців та учасників АТО – 7; 

- дітей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2; 

- дітей, які стоять на диспансерному обліку – 63.  

16.05.19р. проведена нарада з начальниками пришкільних таборів. 

14-15 травня спеціалістами управління освіти, молоді та спорту проведено обстеження 

таборів з залученням спеціалістів Держспожислужби у Донецькій обл. 

Всього в пришкільних таборах відпочили 230 дітей пільгових категорій. Пришкільні 

табори з денним перебуванням працювали на базі 10 загальноосвітніх навчальних 



закладів: ЗОШ № 3, ЗОШ №4, Зарічненьська ЗОШ, Тернівський НВК, Новоселівський 

НВК, Рубцівська ЗОШ, Торський НВК, Ямпільський НВК, Ярівська ЗОШ, 

Шандриголівська ЗОШ. 

Графік роботи  з 8.00 до 14.00(без сну). Організоване двох разове харчування. В 

день на одну дитину сплановане меню на суму 28,50грн.   

Для оздоровлення дітей пільгової в заміському оздоровчому таборі «Брусіно» 

виділено 417500гр. Придбано 50 путівок.  

У 2019 році управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

придбано 50 путівок за рахунок бюджетних коштів.  

Путівки одержали діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з них: 

5 - дітей – сиріт, та під опікою; 

4 - дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

3 - дитини учасників АТО; 

1 - дитина члена родини загиблого в АТО; 

1 - дитина учасника ЧАЕС; 

15 - дітей із багатодітних сімей; 

6 - талановитих та обдарованих дітей, відмінники навчання; 

15 - дітей, які стоять на диспансерному обліку. 

 

                                                      Соціальний захист 

 

Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради у 2019 році проведена  

робота щодо соціального захисту дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. У 2019 році  матеріальну допомогу на придбання шкільної, спортивної форми 

у сумі 1000гр.отримали 72 опікуни з них , прийомні батьки і батьки– вихователі, які 

мають під опікою дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  для 93 дітей- 

сиріт. 

   13 дітей- сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку  

отримали одноразову допомогу у сумі 1810 гр. 

 

Організація підвозу учнів та вчителів 

 

Згідно Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» за 2019 рік, 

затвердженою рішенням Лиманської міської ради від 20.12.2018р. №2729  організовано  

перевезення школярів, вчителів до закладів загальної середньої  освіти та у зворотному 

напрямку за 11 маршрутами. 

- Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – с. Щурове – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 

15 учнів;  

- Лиман АС – с. Брусівка – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 18 учнів; 

- Лиман АС – с. Діброва – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 26 учнів; 

- Лиман АС – НВК І-ІІ ступенів №1 с. Ставки – с. Колодязі – Лиманська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 – 51 учень;  

- Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів – Рубцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 91 

учень; 

- Лиман АС – Закітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів – Ямпільський НВК І-ІІІ ступенів – 125 

учнів; 



- Лиман АС – Рідкодубівський НВК І-ІІ ступенів – НВК І-ІІI ступенів с-ща Нове – 39 

учнів; 

- Лиман АС – Шандриголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 43 учні; 

- Лиман АС – Ярівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 56 учнів;  

- с. Зарічне, вул. Червона – Торський НВК І-ІІІ ступенів – 94 учні; 

- Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів (на час проведення капітального 

ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) – 293 учні.  

Загальна кількість учнів, які були  охоплені підвозом, склала  851 особа та 95 

педпрацівників. Технічне обслуговування шкільних автобусів та медичний огляд водіїв 

покладено на КП «Лиманська СЕЗ».  

Відповідно до рішення виконкому Лиманської міської ради від 29.08.2017 року№ 

296 «Про тимчасову організацію навчально-виховного процесу для учнів 1-10 класів 

Лиманської загальноосвітньої школи №5 І-ІІІ ступенів на базі Дробишевської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів було організовано перевезення  293 учнів та 30 педпрацівників  у зв’язку з 

проведенням капітального ремонту навчального закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. 

Перевезення здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету.Обсяг 

фінансування здійснювався протягом року у межах видатків, затверджених міським  

бюджетом  та склав 4024488 грн . 

Окрім того, у 2019р забезпечено відшкодування проїзду  рейсовими автобусами 24 

педагогічних працівників  закладів загальної середньої освіти на території  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до місця роботи та у зворотному напрямку» на суму 

99 080 грн. 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради щоденно здійснює   

контроль за організованим підвозом учнів та вчителів шкільними автобусами до  

загальноосвітніх  навчальних закладів та у зворотному напрямку. 

 

Дитяче харчування 

 

Дитяче харчування у 2019 році була організоване відповідно до вимог ст. 56 Закону 

України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 та ст. 6 

Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку», розділу 10 «Організація харчування» Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2005 р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах» та з метою забезпечення дітей повноцінним 

збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей. 

Було  охоплено всіма видами харчування 4386 учнів ЗНЗ, що становить 96,8%,  

безкоштовним гарячим харчуванням  охоплено 100%  дітей   1-4 класів -1990 учнів,  дітей  

пільгових категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 77 учнів, 

діти учасників АТО – 75 учнів, діти з інвалідністю – 40 учнів).  



Харчування здійснюється в усіх закладах освіти. Забезпечує  організацію 

харчування управління  освіти, молоді та спорту. Управлінням ведеться постійно робота 

щодо  покращення санітарно-технічного стану харчоблоків, їх оснащення. 

За рахунок місцевого бюджету у 2019 році було придбано для харчоблоків  

закладів  освіти  6 холодильників, 8 овочерізок на суму  250180грн.,  нового посуду, 

інвентарю та устаткування - на суму 223524грн. 

За 2019 рік видатки на  харчування дітей склали 5 153 536,79 грн. На здешевлення 

вартості харчування учнів вплинуло використання спонсорської допомоги по ЗОШ та 

НВК.  За рік надійшло спонсорської допомоги: 

Найменування продуктів Всього надійшло,  кг 

картопля 2 261 

капуста 467 

морква 400 

цибуля 384 

буряк 334 

огурці сол. 89 

помідори 7 

том. паста 1 

щавель 3 

фрукти 293 

вишня конс. 20 

цукор 10 

борошно 230 

соняшникова олія 148 

гречка 111 

кабачки кон. 65 

повидло 2 

пшоно 3 

макарони 26 

сіль 18 

чай 1 

рис 6 

сухофрукти 1 

      

     

Організація навчання за різними формами 

 

У 2018-2019 навчальному році 43 учні навчались за індивідуальною формою 

навчання через відсутність класів в закладах загальної середньої освіти, розташованих в 

сільській місцевості, що складає 1% від загальної кількості учнів(4531)  у 2018-2019 році. 

Для 47 дітей  , які мають психофізичні вади, було  організовано педагогічний патронаж. 

Навчання організовано згідно до особливостей пізнавального та фізичного розвитку 

дитини, рекомендацій ІРЦ  та  висновку ЛКК. 26  здобувачів освіти  навчалися за 

програмою ЗНЗ, 21 – за програмою допоміжної школи. Серед них 40 дітей з інвалідністю, 

всього по ЗНЗ 91 дитини з інвалідністю. 

У 2018-2019 навчальному році  до 3 закладів загальної середньої освіти (ЗОШ № 4, 

Рубцівської ЗОШ та Дробишевської ЗОШ)  було надано 15  заяв про одержання  повної  

загальної  середньої  освіти у формі екстернату, з них  до Дробишевської ЗОШ -1 заява(з 



зони АТО/ООС-1), до Рубцівської ЗОШ - 3 заяви (з зони АТО/ООС -3), до ЗОШ № 4 – 11 

заяв (з зони АТО/ООС – 8). Протягом року за заявою батьків  за сімейними обставинами  

було відраховано 1 учня-екстерна з зони АТО/ООС (ЗОШ № 4). 

Рішеннями  педагогічних  рад  всі 14 учнів – екстернів були допущені до здачи 

ЗНО-ДПА. 

За рішеннями педагогічних  рад закладів освіти станом на 27.06.2019 року 

одержали документи про освіту  за курс повної  загальної середньої освіти  11 учнів (з них 

з зони АТО/ООС-8). 

 

Документи про освіту 

 

Управлінням  освіти , молоді та спорту  Лиманської міської ради було отримано та 

видано 606 документів про здобуття базової та загальної середньої освіти, а саме: свідоцтв 

про здобуття базової середньої освіти в кількості 393, свідоцтв про здобуття повної 

загальної середньої освіти 213. 

Претендентів на нагородження медалями за поданням закладів загальної середньої 

освіти  було 11 випускників: золотою медаллю – 8  осіб, срібною медаллю – 3 особи.  

Після складання ЗНО-ДПА з української мови та отримання відомостей оцінок за 

ДПА з української мови від Донецького РЦОЯО відбулися зміни у кількісному та 

якісному складі претендентів на нагородження медалями: нагородження золотою медаллю  

- 9 осіб, срібною медаллю – 2 особи, усього – 11 осіб. Через отримання оцінки  «9» балів  

за ДПА з української мови  лишився права бути нагородженим  золотою медаллю  учень  

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, який отримав срібну медаль. 

Претенденти на одержання срібної медалі: учень Лиманського ліцею одержав з 

української мови «8» балів та претендентка на золоту медаль - учениця ЗОШ №4 , яка 

одержала з математики «8» балів, ними  було надано заяву до  апеляційної комісії. За 

результатами  апеляції  оцінки, одержані на ДПА-ЗНО, були підтверджені. 

Через отримання оцінок «9» з історії України та географії на ДПА –ЗНО та за 

результатами навчального року за 10,11 класи у якої  вже були оцінки «9» з фізики та 

української мови лишилася  права бути нагородженою  срібною медаллю випускниця  

ЗОШ № 4; через отримання оцінок «9» балів з української мови  та «8» балів з математики  

одержала свідоцтво звичайного зразка випускниця Торського НВК., яка була 

претенденткою на одержання золотої медалі. 

Через отримання оцінки «9» за ДПА з математики   2 випускники  стали 

претендентами на нагородження срібними медалями (ЗОШ № 2 та НВК «гімназія-

загальноосвітня школа 1 ступеня» );з  біології - 1 випускник  став претендентом на 

одержання срібної медалі ( ЗОШ № 4) та  з історії України - 1 випускник  став 

претендентом на одержання срібної медалі (НВК «гімназія – загальноосвітня школа І 

ступеня). 

За підсумками проведення ДПА-ЗНО  7 випускників одержали  свідоцтво про 

повну загальну середню освіту  з відзнакою та нагороджені медалями  (64%) ,з них   2 

золотою медаллю   та 5  срібною медаллю. 

Фактори, які вплинули на розбіжність результатів ДПА з семестровими та річними 

оцінками, можна віднести до об’єктивних та суб’єктивних причин: необ’єктивне 

оцінювання учнів-претендентів протягом навчального року (завищення оцінок), 



недостатній рівень роботи учителів з тестовими завданнями, психологічна неготовність 

випускників складати ЗНО-ДПА, недостатній рівень самостійної підготовки учнів . 

Документація на нагородження медалями від навчальних закладів була надана 

своєчасно.  Претендентів на одержання медалей, які мають особливі умови нагородження 

у 2018-2019 начальному році в закладах загальної середньої освіти  не було. 

Таким чином, за результатами ЗНО-ДПА  нагороджені золотими медалями 2 

випускника  закладів  загальної середньої освіти: НВК «гімназія-загальноосвітня школа 1 

ступеня» та ЗОШ № 4; срібними медалями нагороджено 5 випускників : 2 учня  НВК 

«гімназія-загальноосвітня школа 1 ступеня», 1 учень ЗОШ № 4, 1 учень ЗОШ № 2, 1 учень 

ліцею. 

 

Атестація педагогічних працівників 

 

Атестація педагогічних працівників проводилася відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 

від 06.10.2010 №930, та Змін, внесених до Типового положення на підставі наказу МОН 

молодьспорту від 20.12.2011 №1473 та наказу МОНУ від 08 серпня 2013 р. №1135. 

Відповідно до вимог п.п.2.6, 2.7 Типового положення про атестацію протягом 

атестаційного періоду працювали атестаційні комісії І та ІІ рівнів. Педагоги  6 навчальних 

закладів (ДНЗ №6, 8, ДНЗ сел.Зарічне, ДНЗ с.Шандриголове, ДНЗ 

с.Рубці,Олександрівського НВК) атестувалися атестаційними комісіями інших навчальних 

закладів, де кількість педагогічних працівників становить 15 і більше осіб відповідно до 

п.2.10 Типового положення.   

Усі педагогічні працівники та керівники , які атестувались у 2018-2019 

навчальному році, пройшли курсову перепідготовку на момент атестації та мали 

документальне підтвердження. 

За підсумками 2018 - 2019 навчального року атестовано 140 керівних та  

педагогічних працівників, з них комісією  управління освіти, молоді та спорту – 64. З 

числа атестованих – 108 керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, 22 – дошкільних , 7 – позашкільних навчальних закладів, 1 учитель-

логопед  шкільної  логопедичної служби психологічної служби та соціально-педагогічного 

патронату, 1 педагогічний працівник центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. 

Лиман та 1 педагогічний працівник Лиманського центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю. 

Відповідає займаній посаді та  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  62 

педагогічних працівника, що становить 48%. 

19 педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів підтверджено 

відповідність кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»,  20 педагогічним 

працівникам (18- загальноосвітніх навчальних  закладів, 2- дошкільного  навчального  

закладу) присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Присвоєно більш високу категорію 63 педагогам, що становить 49%. 

Перенесено  атестацію на рік  за станом здоров'я 1 учителю ( Коровоярський НВК),  

1 вихователь звільнилася під час атестаційного періоду ( ДНЗ № 2). 

Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» -14  

педагогів (100%), «учитель-методист» - 3 педагогічних працівника (100%). 



Присвоєно педагогічні звання 18 педагогічним працівникам, в тому числі «учитель-

методист» - 2 педагогічним працівникам (Торський НВК, НВК «гімназія-загальноосвітня 

школа 1 ступеня»), «старший учитель» - 16 педагогам ( ліцей – 2,ЗОШ №2-2, ЗОШ № 3 – 

1, ЗОШ № 4- 2, ЗОШ № 5 -1, Дробишевська ЗОШ – 2, Ямпільський НВК-1, Ярівська 

ЗОШ-2, Шандриголівська ЗОШ -1, Рубцівська ЗОШ-1,  Торський НВК -2). 

Апеляційних заяв до атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівня не  надходило. 

За результатами атестаційного періоду 2019 року та за результатами 2018-2019 

навчального року  4 педагогів нагороджено  відомчими нагородами Міністерства освіти і 

науки України, 9 – відомчими нагородами Департаменту освіті і науки Донецької 

облдержадміністрації,  25 працівників закладів освіти нагороджено грамотами управління 

освіти , молоді та спорту та 5 педагогічних працівників нагороджено Почесною грамотою 

Лиманської міської ради. 

 

Методична робота 

 

Протягом 2019 року продовжувалася робота щодо модернізації міської системи 

післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової 

якості керівних і педагогічних кадрів – «агентів змін». 

Реалізувалася модель індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників 

міста та району  в контексті стратегії «навчання впродовж життя». Протягом  2019 року  

пройшли курси підвищення кваліфікації при облІППО 80 педагогів, серед них 57 педагогів 

пройшли очні курси та 23 педагоги очно – дистанційні. При інших ВНЗ пройшли курси 

підвищення кваліфікації  55 педагогів.  

Одним із шляхів професійного зростання кадрів була участь в обласних школах, 

дискусійних майданчиках, лабораторіях тощо. Протягом 2019 року відбулося навчання 

освітньому менеджменту представників управлінського апарату закладів освіти:  

навчалися в обласних школах управлінців: «Школа лідерів Lider’s pool «Маршрут у 

майбутнє» (ЗОШ № 2); обласній школі керівних кадрів ЗЗСО (ЗОШ № 4, ЗОШ № 2, 

Дробишевська ЗОШ); обласній школі новаторства організаторів виховної роботи ЗЗСО 

(ЗОШ № 4, Дробишевська ЗОШ). 

В обласних  творчих лабораторіях (ОТЛ) навчалися, захистили свої роботи та 

отримали сертифікати 4 керівника (Шандриголівської ЗОШ, ЗОШ № 5, НВК № 1, ЦПР),  4 

заступники директорів (ЗОШ № 4, Шандриголівської ЗОШ, ЗОШ № 5, НВК - гімназії), а 

також  2 учителі іноземних мов (НВК – гімназії та ЗОШ № 4), 2 учителі початкових класів 

(Шандриголівської ОШ та ЗОШ № 5)  та по  1 учителю хімії (Ямпільський НВК), 

зарубіжної літератури (Рубцівської ЗОШ),  історії (ЗОШ № 5),  керівник гуртків (ЦПР) за 

кластерами: Менеджмент управління освіти», «Управлінські практики НУШ», «Змішане 

навчання»,  «Цифровий дизайн»,«Стем – освіта», «Менеджмент міжнародної інтеграції 

НУШ». Усього 16 педагогів, як і минулого року. 

2 директори (ЗОШ № 2 та ліцею) були слухачами обласного ПДС з питання профільного 

навчання. В обласних ПДС навчалися по 2 вчителі фізики та громадянської освіти, 1 

учитель географії.  

В обласних школах молодих учителів пройшли навчання вчителі географії, 

фізики,біології, англійської мови.Також для молодих учителів працювали міські школи  

історії, англійської мови, початкових класів. 

Впроваджувалися сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-



методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти. Були слухачами 

всеукраїнських, міжрегіональних, обласних науково – практичних конференцій та форумів 

з проблем загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти 6 учителів 

англійської мови, 6 учителів української мови та літератури, 8 учителів суспільних 

дисциплін, 3 учителі початкової школи, 2 учителі фізичної культури. Більше 60 педагогів 

відвідали інші обласні методичні заходи. 

Результатом  професійного вдосконалення  педагогічних  кадрів системи освіти 

відповідно до вимог інноваційного розвитку стали підсумки участі у заходах 

Всеукраїнського та обласного рівнів. Педагоги Лиманської ОТГ у 2019 році отримали 

перемоги на Всеукраїнському рівні.     Лауреатами Всеукраїнського Інтернет конкурсу 

«Творчий учитель – обдарований учень» у 2019 році 7 учителів (Шандриголівська 

ЗОШ,ЗОШ № 3, Рубцівська ЗОШ). 

Достойно представили Лиманську ОТГ 8 учителів міського методичного об’єднання  

трудового навчання та технологій на Всеукраїнському науково-практичному семінарі. 

У збірках Всеукраїнських науково — практичних  конференцій опубліковані статті 

11 педагогів (ЗОШ № 4, НВК № 1, Шандриголівської ЗОШ, Ярівської ЗОШ, НВК – 

гімназії, Новоселівського НВК, Лозівського НВК, ДНЗ № 3).    

На обласному рівні значну кількість перемог отримали вчителі гуманітарних 

дисциплін (НВК – гімназія, Ярівська ЗОШ, Торський НВК, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4). 

Бібліотекарі ЗОШ № 4, НВК – гімназії, ЗОШ № 3 стали переможцями та призерами трьох 

обласних конкурсів. А також учителі фізичної культури ЗОШ № 2 та Новоселівського НВК 

стали призерами обласного  конкурсу – огляду на кращий стан  фізичної культури. 

Під час обласних семінарів – практикумів виступали з досвіду роботи або провели 

майстер – класи15 педагогів  фізичної культури, трудового навчання, музичного 

мистецтва, англійської  мови та зарубіжної літератури, історії. В обласних творчих групах 

протягом 2019 року працювали 5 педагогів. Запрошувалися до участі обласних журі 

олімпіад та конкурсів15 учителів – предметників. У якості викладачів курсів підвищення 

кваліфікації працювали 3 педагоги. 

Брали участь у реалізації Всеукраїнських проектів 8 педагогів ЗОШ № 4, НВК – 

гімназії, Рубцівської ЗОШ, ЗОШ № 3 (Ігнатенко О.М., Гордієнко К.В., Волкотрубова О.М., 

Павловська Л.В.Костюк Л.А., Колгашева Т.Г., Кузнецова Л.В., Луганцова Є.А.). Також 

учитель ЗОШ № 3 Луганцова Є.А.  є учасником міжнародного  німецько-польского 

дитячого проекту «World Travel». 

Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 з 2016 року залучилася до участі  у програмі  

eTwinning .  Координатор проекту - учитель англійської мови вищої категорії Ігнатенко 

О.М. Учасниками  зареєстровано 5 педагогів. Допомогають в роботі над проектами ще  

вісім вчителів  та залучено близько 300 дітей. Серед них 10 проектів (із 237) з 

Національним Знаком  Якості NQL та 8 проектів (із 152) з Європейським Знаком Якості 

EQL отримали педагоги Лиманської ЗОШ №4, які й були запрошені до участі у цій 

конференції: представник адміністрації Грипась О.В., а також учителі англійської мови 

закладу: Ігнатенко О.М. та Гордієнко К.В.  

Шість нових проектів від ЗОШ № 4 подано на отримання  European Prize.  

Школа виконала умови (більше, ніж 2 вчителі, більше 2 років + представник 

адміністрації) для подання матеріалів на отримання звання «eTwinning school». 

Були запрошені до обласний форум «Я маю право: врядування учнів, батьків, 

вчителів як інструмент демократизації школи» 5 педагогів  Шандриголівської ЗОШ  на 



чолі з директором та заступником директора закладу. 

Протягом І півріччя 2019 року  пройшли тренінг «Життєві навички для активного 

громадянства» 49 педагогів (були представлені усі заклади ЗЗСО та ПЗО) із числа 

заступників директорів, педагогів - організаторів, вчителів основ здоров\я , громадянської 

освіти, класних керівників, керівників гуртків.  

4 учителі суспільних дисциплін (ЗОШ № 2, ЗОШ № 5, Рубцівської ЗОШ та Торського 

НВК) були  учасниками Всеукраїнського  семінару – тренінгу  для вчителів курсу 

«Громадянська освіта» у м. Харків. 

ЗОШ № 4 з червня 2019 року (по лютий 2020 року)  бере участь у новому проекті МОНУ 

спільно з Британською радою «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в 

громаді».             

З червня 2019 року по лютий 2020 року  Британська Рада у партнерстві з 

Міністерством освіти і науки України та фінансової підтримки Посольства Великої 

Британії в Україні впроваджує проект “Школа як осередок соціальної згуртованості та 

стійкості в громаді 

 – 13 грудня 2019 року  відповідно до плану заходів проекту в м. Києв Британською Радою 

проведено курс  «Ключові уміння 21 століття» для директорів і педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти Донецької, Закарпатської та Луганської областей.  

Лиманську ОТГ представляли педагоги Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4: Грипась О.В., 

ЗДНВР, Левковська С.С., Зеленська О.І., учителі української мови та літератури. 

Протягом чотирьох днів педагоги суспільно-гуманітарних та природничо-математичних 

дисциплін працювали в 4 групах та апробували навчальні матеріали, практично 

вправлялися використовувати техніки, які сприяють розвитку в учнів життєвих умінь під 

час освітнього процесу, опрацювавши такі модулі курсу: «Знайомство з ключовими 

уміннями 21 століття», «Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми», 

«Спілкування та співпраця». 

Методична робота з керівними та педагогічними кадрами протягом 2018-2019 

навчального року проводилася відповідно до  плану обласного ІППО,  плану навчально -  

методичного центру та планів  міських методичних об'єднань. 

Протягом 2018-2019 навчального  року відбулося навчання освітньому 

менеджменту представників управлінського апарату закладів освіти: директори ліцею та 

ЗОШ № 2 були слухачами ПДС з питання профільного навчання, директори Барабаш 

Л.М., Римар Н.Є., Шепілова І.В., Яковлева Т.Г.навчаються в обласних творчих 

лабораторіях, були запрошені до обласний форум «Я маю право»  5 педагогів  

Шандриголівської ЗОШ  на чолі з директором. 

Протягом 2019 року навчалися в обласних школах управлінців ЗДНВР Ємець Л.В., 

Надворна М.С., Ломова І.М., Ляшко Н.В., Заярна Т.М., Логачова І.І., навчаються в  

обласних творчих лабораторіях ЗДНВР  Грипась О.В., Левковська С.С., Гринько І.М., 

Єсіпова В.І., Надворна М.С., Чепурна С.В. 

Також в обласних творчих лабораторіях (ОТЛ) навчалися 7 учителів іноземних мов, 

5 учителів біології, 2 учителі початкових класів,  2 керівники гуртків та по  1 учителю 

зарубіжної літератури,  історії, математики, географії, інформатики. 

Протягом ІІ півріччя 2018 року отримали сертифікати про навчання в ОТЛ-2018 

Циба О.О., Шепілова І.В., Головко А.В., Пашкевич В.М., Колгашева Т.Г., Хандога Л.О., 

Кузнецова Л.В., Ігнатенко О.М., Русанова Н.В., Ковальова І.В., Шеїн Ю.Л., Тиха І.В., 

Фоменко А.В., Ковальова Ю.А., Грипась О.В. 



В обласних ПДС навчалися по 2 вчителі фізики та громадянської освіти,  1 учитель 

географії. 

В обласних авторських творчих майстернях навчалися 3 учителі зарубіжної 

літератури та 1 учитель української мови.  

В обласних школах молодих учителів пройшли навчання 2 вчителі географії, по 1 

учителю фізики та біології.  

Протягом І півріччя 2019 року  пройшли тренінг ЖНДАГ  49 педагогів із числа 

ЗДВР, педагогів - організаторів, вчителів ОЗ, громадянської освіти, класних керівників, 

керівників гуртків.  

5 педагогів – організаторів пройшли тренінг з проблем національно-патріотичного 

виховання «Україна – це ми». 

Гідно представили Лиманську ОТГ на Всеукраїнській конференції 8 членів ММО 

трудового навчання та технологій на чолі з Шепель В.Є. 

Були слухачами всеукраїнських, міжрегіональних, обласних конференцій та форумів   6 

учителів англійської мови, 6 учителів української мови та літератури, 8 учителів 

суспільних дисциплін, 3 вчителі початкової школи, два учителя фізичної культури. 

Більше 60 педагогів відвідали інші обласні методичні заходи. 

Виступали з досвіду роботи на науково - практичних конференціях різних рівнів 

Войтенко О.О.,  Руденко Л.В., Наконечна Г.В.,  Іловайська Н.Л., Іванисенко М.О., Сотник 

О.М., Гайдуков Д.М та 6 педагогів Шандриголівської ЗОШ. 

Брали участь у реалізації Всеукраїнських проєктів педагоги ЗОШ № 4, НВК – 

гімназії, Рубцівської ЗОШ, ЗОШ № 3 (Ігнатенко О.М., Гордієнко К.В., Волкотрубова О.М., 

Павловська Л.В.,Костюк Л.А., Колгашева Т.Г., Кузнецова Л.В., Луганцова Є.А.). 

Під час обласних семінарів – практикумів виступали з досвіду роботи або провели 

майстер - класи Савчук Л.В., Гайдуков Д.М.,  Грицюта С.М., Гузенко Ю.О., Кайгородова 

Р.В., Новіков І.А., Рибіна Л.В., Колгашева Т.Г., Абросімова Н.Г., Луганцова Є.А., Демченко 

І.Г., Шеїн Ю.Л., Глуханюк О.В., Савкіна С.Ю., Шепель В.Є. 

В обласних творчих групах протягом 2019 року працюють Абросімова Н.Г., Грипась 

О.В., Кондратьєв І.В., Куковська Т.Ф., Рибіна Л.В. 

Запрошувалися до участі обласних журі 3 учителі української мови та літератури, 3 

учителі зарубіжної літератури, 3 учителі математики, 2 учителі англійської мови, 2 учителі 

географії, 1 учитель початкових класів, 1 учитель трудового навчання. 

У якості викладачів курсів підвищення кваліфікації працювали Шепель В.Є., 

Луганцова Є.А. та Кайгородова Р.В. 

Проведені ряд методичних заходів в рамках міських методичних об’єднань. 

Проведені  два заняття  педагогічної  майстерні для вчителів 1-х класів 2018 року, у 

березні 2019 року   заняття для вчителів 1-х класів НУШ 2019 року під керівництвом  

Дворнікової Я.В. На обласну виставку підготовлений  методичний лепбук. Також для 

вчителів початкових класів НУШ працювала міська школа молодого вчителя (керівник 

Войтенко О.О., яка підготувала 4 посібника).  

    Учителі української мови та літератури  провели засідання круглого столу та 

порадницьку гостину.  Найбільших результатів досягли члени дидактичної майстерні, 

якою керувала Костюк Л.А. На обласну виставку було представлено 5 посібників. 10 

учителів розмістили свої публікації у мережі Інтернет. 

Для вчителів зарубіжної літератури  проведений семінар – практикум на базі 

Дробишевської ЗОШ та заняття методичної лабораторії (керівник Пашкевич В.М.), а 



також щомісяця працював КП (керівник Литовка Л.І). За результатами роботи творчих 

груп було підготовлено 3 посібника. 8 учителів розмістили свої публікації у мережі 

Інтернет. 

Учителі історії  провели калейдоскоп інновацій та воркшоп, також працювала 

школа молодого вчителя (керівник Тарасова Р.С.) та  динамічна група (керівник 

Перевишко В.О.). На обласну виставку був представлений досвід роботи Шеїн Ю.Л. 5 

учителів розмістили свої публікації у мережі Інтернет. 

Для вчителів іноземних мов проведені смарт – студія  та коучинг - студія також працювала 

міська авторська творча майстерня (керівник Кузнецова Л.В.), проведений заняття  з 

медіаосвіти (керівник Русанова Н.А.), школа молодого вчителя (керівник Каменюк Т.І.). 

Члени ММО взяли активну участь в підготовці та проведенні міського фестивалю до Дня 

Європи. На обласну виставку творчі групи підготували 2 посібника. 6 учителів розмістили 

свої публікації у мережі Інтернет. 

Для вчителів математики проведено 2 заняття методичної студії,   навчальні 

тренінги щодо підготовки до ЗНО (керівник Капшук Т.В.), педмайстерні (керівник 

Савельєв О.П.),  для учнів працював КП щодо підготовки до ЗНО (керівник Данільченко 

О.В.),  проведений міський конкурс на кращу розробку з СТЕМ освіти.   14 учителів 

розмістили свої публікації у мережі Інтернет. 

 Учителі фізики разом з учителями біології та хімії провели інтегроване заняття, а також  

для вчителів фізики  була підготовлена методична студія та семінар – тренінг. 4 посібника 

були підготовлені до обласної виставки. 4 вчителі розмістили свої публікації у мережі 

Інтернет. 

Для вчителів біології та хімії, крім інтегрованого заняття,   проведений 

педагогічний вернісаж та 2 заняття методичної лабораторії (керівник Лобода Л.І.).  На 

обласну виставку підготовлено 3 посібника. 7  учителів розмістили свої публікації у 

мережі Інтернет. 

Учителі географії  взяли участь у міжміському етапі конкурсу «Учитель року» та 

провели панораму методичних знахідок .                                                                                             

Для вчителів трудового навчання проведені дві методичні майстерні, а також 

протягом року за планом ІППО вивчався стан викладання предмету. 

Учителі предмету «Основи здоров’я» провели міський етап конкурсу «Учитель року» та 

провели віртуальний семінар. На обласну виставку представлений 1 посібник. 4 учителі 

розмістили свої публікації у мережі Інтернет. 

Для вчителів інформатики працював ПДС (керівник Заруднєв А.М.)  та два КП 

(керівники Ломако О.В., Ковальова Ю.А.) На обласну виставку підготовлений 1 посібник. 

Учителі мистецьких дисциплін провели панораму творчості та взяли активну участь у 

міському фестивалі до Дня Європи. 3 учителі розмістили свої публікації у мережі 

Інтернет. 

Вісім учителів фізичної культури активно навчалися  під час  обласних тренінгів та 

майстер класів. 

Щорічно здійснюється моніторинг якості навчально - методичної роботи з 

педагогічними працівниками за навчальний рік в рамках кожного методичного об’єднання, 

а також  за ЗЗСО. 

Педагоги Лиманської ОТГ протягом 2018-2019 н.р. отримали перемоги на 

Всеукраїнському рівні. Учителі української мови та літератури  Гладиш І.В. стала  

переможцем  Всеукраїнського  диктанту національної єдності,  Діброва Т.В. - призером 



Всеукраїнського конкурсу «Філологічний Олімп». 

Лауреатами Всеукраїнського Інтернет конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень» 

визнані  Барабаш Л.М., Гринько І.М., Шарова Л.А., Головчанська Т.О. (Шандриголівська 

ЗОШ);  Кулик С.О. та Люшненко О.В. (ЗОШ № 3);  Кузнецова О.В. (Рубцівська ЗОШ). 

Значну кількість перемог отримано на обласному рівні. 

Пашкевич В.М., Мартиненко Т.В., Натальченко І.О. стали переможцями обласного 

конкурсу медіа творчості «Створи шедевр». 

Переможцями обласного конкурсу «Поруч з генієм» визнані Мирошниченко Д.В., 

Махітко Д.В., Овчаренко Р.Р., Ракитянська А.В., Рибалко Т.О., Шепілова І.В., Шеїн Ю.Л. 

Руденко Л.В., Лещенко О.І., Гладиш І.В. – переможці обласного квесту знавців Т.Г. 

Шевченка.  

Колгашева Т.Г. визнана переможцем  обласного фестивалю «Філологічний Оскар 

Донеччини» у номінації «Відкриття року»;  Абросімова Н.Г.  стала  лауреатом  фестивалю  

у номінації «Зіркове ММО»;  Діброва Т.В. та Циба О.О.  отримали  диплом лауреата  

фестивалю  у номінації «Творчий тандем». 

Кайгородова Р.В.  стала переможцем обласного конкурсу «Кращий учитель 

образотворчості» у номінації «Мистецтво, 8 клас». Бичкова І.В.  стала переможцем 

обласного  фестивалю мистецької творчості «Європа з нами, ми з Європою» у номінації 

«Музичне мистецтво» 

Гайдуков Д.М.  став призером обласного  конкурсу – огляду на кращий стан  

фізичної культури серед НВК. Тихий В.М.  став лауреатом обласного огляду – конкурсу на 

кращий стан фізичної роботи серед ЗЗСО більше 700 учнів. Нехай І.С. була учасником 

обласного конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з футболу. 

Значних результатів досягли педагоги міського ЦПР. Яковлева Т., Сотник О.М.Г.  

переможці обласного  етапу  Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та 

віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти та  

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних закладів системи освіти. Овчаренко Р.Р., Маркова О.М. стали переможцями 

обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства 

– Гра». Макаренко Л.В. та Поліщук О.А. – переможці обласного  етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Цікава школа». Махітко Д.В. став призером обласного конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»-2019» у 

номінації  «Образотворче мистецтво». 

ММО учителів математики, фізики, суспільних дисциплін, англійської мови, 

зарубіжної літератури, шкільні бібліотекарі  провели міські конкурси на кращу методичну 

розробку.  

Заступники директорів з виховної роботи та вчителі української мови та літератури  

брали участь у конкурсі на кращий патріотичний календар. 

Створені предметні сайти вчителів початкової школи,  ММО української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, суспільних дисциплін, іноземних мов, математики, 

фізики, біології та хімії, основ здоров’я. 

Переможцями обласної веб – вітрини «Поруч з генієм» визнані 7 педагогів 

(Лозівського НВК, ЦПР, ЗОШ № 5). 

Здійснювався щорічний моніторинг якості науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками. Складений міський банк передового педагогічного досвіду 

та міський банк учителів – менторів за 2018-2019 навчальний рік. Кожне міське методичне 



об’єднання за підсумками навчального року визначило  рейтинг кращих організаторів 

методичної роботи та кращих учителів – менторів. Здійснено матеріальне 

стимулювання/заохочення творчих педагогів. 13 кращих вчителів - менторів  відзначені 

грамотами та преміями під час серпневої конференції  педагогів. Ще 40 педагогів були 

відзначені грамотами різного рівня та преміями з нагоди Дня працівників освіти.  

 

Результати  участі в ЗНО 

 

    Результати ЗНО-2019 управлінням освіти,молоді та спорту аналізувалися з двох 

позицій:  відсоток «не подолав поріг» та відсоток високого балу (більше 160 балів). Також 

був зроблений моніторинг результатів ЗНО за кваліфікаційним рівнем учителів, що 

працювали у 11 класах.  З огляду на наказ МОНУ № 945 щодо організації ЗНО у 2021 році 

проаналізовані чотири предмети, які будуть обов’язковими для випускників 2021 року. 

Кадровий потенціал учителів української мови та літератури, які випускали учнів у 2019 

році, високий: 88% учителів першої  та  вищої категорій. 

    Подолали поріг усі учні 5-ти закладів (у 4-х закладах працюють учителі вищої 

категорії): НВК – гімназії, ліцею, НВК селища Нове, Торського НВК та Ярівської ЗОШ.  

Жоден із  випускників Ямпільського НВК не подолали поріг (учитель ІІ категорії). Не 

подолали поріг 7% випускників м. Лиман.  Це на рівні обласного показника. 

   За високим рівнем перші за рейтингом чотири заклади  НВК – гімназія = 61%,ліцей 

=47%, Ярівська та Рубцівська ЗОШ =45%,  у яких працювали учителі вищої категорії.  

Середній обласний показник високого рівня складає  32%. Найнижчі результати 

Тернівський НВК,  Зарічненська ЗОШ, Ямпільський НВК, де працюють  учителі першої та 

ІІ категорій. 

   Подолали поріг за результатами ЗНО з української мови та літератури всі учні 

інформаційно – технологічного  профілю (місто і район), а також  математичного профілю  

та іноземної філології (місто, ліцей). Проте  не подолали поріг 11% учнів філологічного 

профілю. 

    Високий рівень виявили учні  61 %  інформаційно - технологічного профілю (місто), 

60% іноземної філології (місто), 40% математичного профілю (місто),  і тільки 27% учнів 

профілю української філології. 

Кадровий потенціал учителів математики, які викладали в 11 класах, найвищий -  складає 

100% учителів першої та вищої категорій. 

  Подолали поріг тільки усі учні НВК – гімназії, ліцею, Новоселівського НВК,  Ярівської 

ЗОШ, ЗОШ № 3. Не подолали поріг 16% учасників (обласний показник 12%), не подолали  

71% учнів Тернівського НВК (5 із 7учнів). 

Високий бал з математики отримали тільки 20% учасників ( обласний показник високого 

балу 27%).  61% високого рівня  показали учні НВК – гімназії (учитель вищої категорії), 

33% учні НВК селища Нове (учитель першої категорії).  НВК – гімназія та НВК селища 

Нове  мали інформаційно – технологічний профіль. 

Математичний профіль мали учні ліцею, які показали 28% високого рівня, викладають 

учитель вищої та першої категорії). Середній показник по області високого рівня 

математичного профілю склав 47%. Найнижчий результат у Тернівському НВК (71% не 

подолав поріг при 0% високого рівня) 

Кадровий потенціал вчителів англійської мови м. Лиман складає 67%. (по області 72%) 

У нас працює 17% «спеціалістів» (по області 10%). Прослідковується пряма залежність 

результатів «не подолав поріг»  з англійської мови від категорії вчителів: вчителі до 10 

років педагогічного стажу ще не здатні на 100% працювати на якість. У них найвищий 

відсоток «не подолав поріг». Не подолали поріг 21% учасників ЗНО міста Лиман. 



Середній показник по області « не подолали поріг» 15%.  Тобто результат нижче 

обласного. Тільки 3 заклади пройшли прохідний барєр повністю: Рубцівська ЗОШ, 

Дробишевська ЗОШ, Шандриголівська ЗОШ.  

Високий бал з англійської мови (вище 160 балів) отримали 20% учасників. 

Середній бал по області склав 24%. Тобто знов результат нижче обласного. Найкращі 

показники «високого рівня» показали учні двох вчителів вищої категорії Шандриголівської 

ЗОШ та ліцею.  

Учні 6 закладів освіти  показали 0% вищого рівня (вище 160 балів). Проте серед них 

половина – вчителі вищої та першої категорії. 

Результати ЗНО з англійської мови свідчать, що випускники не готові до роботи зі 

завданнями тестів, не приділяють достатньої уваги системному повторенню програмового 

матеріалу та системному виконанню тестових завдань.  

На базі ЗОШ № 4 з листопада  поточного року створений англомовний Ресурсний 

центр Британської ради в Україні, метою якого є популяризація вивчення громадянами 

англійської мови, зацікавлення історією та культурою країни виучуваної мови (усього 

таких центрів 16 по області). Цей осередок художньо оформлений, отримано художню, 

методичну, учбову, довідкову літературу, диски. 

Високий показник участі в ЗНО з історії (72% проти обласного 59%)  більше свідчить не 

про любов до історії, а про невпевненість випускників у можливості отримання достатніх 

балів  з математики.  100% випускників обрали історію Ямпільського НВК, Зарічненської 

ЗОШ, 93% випускників Шандригоівської ЗОШ, 89% Ярівської ЗОШ. Найменший відсоток 

таких учнів  у НВК – гімназії та Рубцівській ЗОШ (це, мабуть, свідчить про те, що учні не 

бояться здавати математику).  

Аналіз результатів з історії свідчить, що прямої залежності за показником «не подолав 

прохідний бал»  від категорії учителя немає.  9 закладів освіти подолали «прохідний бал».  

Кадровий потенціал учителів історії високий 80%. Проте  аналіз кваліфікаційного рівня 

педагогів  свідчить,  що на результати ЗНО  частково впливає кваліфікація педагогів.  

За двома показниками (прохідний бал та високий рівень) найкращі результати з історії 

виявили учні НВК -  гімназії (учитель другої категорії), ЗОШ № 4, Торського НВК (учителі 

вищої категорії). Випускники класів історичного профілю ЗОШ № 4 усі подолали 

прохідний бар’єр,  високий рівень виявили 44% учасників. А Середній відсоток високого 

рівня  по області історичного профілю складає 27%. 

У  Шандриголівській ЗОШ  1 учень  не подолав поріг (7%), високий рівень виявили 

тільки 7% учасників.Тобто історичний профіль у Шандриголівській ЗОШ не виправдав 

себе. 

У цілому результати ЗНО з історії 2019 року за показником «не подолали прохідний 

бал» та «відсоток високого рівня»  по місту Лиман кращі за обласні.  

Отже загалом  результати ліцею та  НВК – гімназії  за середнім рейтингом 

прохідного балу значно вищі обласних. Найбільший відсоток тих, хто  не подолав поріг,  у 

Ямпільському НВК, Зарічненській ЗОШ. Результати тільки 90% випускників Лиману були 

вищими за прохідний бал. Обласний показник 92%.  24% випускників Лиману набрали 

більше 160 балів. Обласний показник 28%. Вище середнього обласного показника 

високого рівня результати НВК – гімназії (55,5%), а також ліцею, ЗОШ № 4 та 

Шандриголівської ЗОШ (30%-32%.). Середній бал 0% високого рівня  отримали 

Тернівський НВК, Зарічненська ЗОШ, Ямпільський НВК 

 



Робота з обдарованими дітьми 

 

За підсумками роботи з обдарованими дітьми в 2019 році відбулося підвищення 

результативності участі обдарованих дітей і молоді у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах.   На обласних олімпіадах 2019 року отримано 5 перших 

місць: з математики (2), обслуговуючої праці (2), астрономії (1).  Ще 11 учнів стали  

призерами обласних олімпіад. Вперше отриманий результат  на Всеукраїнському  етапі  

олімпіад - ІІІ місце з математики в учня ліцею Сагана Володимира,якого  визнано 

обласним стипендіатом  . 

Також  вперше 2 учні були запрошені до участі  у Міжнародних програмах  (НВК № 1, 

ЗОШ № 3).  Призерами міжнародного фестивалю журналістики стали учні ЗОШ №4 та  

ліцею. 

У 2019 році збільшилася кількість учнів, які були запрошені до підготовки на 

Всеукраїнський етап учнівських олімпіад.2 учні стали учасниками  літних шкіл для 

обдарованої молоді. 

НМЦ складений міський банк обдарованих учнів за 5-ма номінаціями  та створена 

база електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та 

підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.   

Удосконалюється система стимулювання обдарованої молоді та їх наставників. Усього у 

2019 році до міського банку обдарованих учнів  занесені 486 учнів (минулого року 400 

учнів). 30 учнів визначені  стипендіатами 2019 року управління освіти, молоді та спорту. 

40 учнів нагороджені  преміями управління освіти, молоді та спорту. 3 учні нагороджені 

поїздкою до м. Канів, 2 учні - поїздкою до Парижа та Німеччини, 12 учнів були 

нагороджені безкоштовною екскурсією до Львова за програмою «Екологічними стежками 

України». 3 учні отримали разову грошову винагороду (за результатами перемоги на 

обласному етапі олімпіад). Здійснювалося також матеріальне заохочення педагогів за 

результатами учнівських олімпіад та конкурсів Всеукраїнського рівня.  

Учні Лиманського ліцею стали призерами Всеукраїнського турніру математичних 

боїв,  Всеукраїнської очної  Інтернет олімпіади  з математики, Міжнародного конкурсу  

«50 слів». 

Учні 7-8 класів  НВК – гімназії стали призерами Всеукраїнських  студентських 

олімпіад з програмування та  Інтернет олімпіад. 

У 2019 році продовжено роботу по залученню обдарованої молоді до науково-

дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії 

наук за напрямками «математика», «психологія», «журналістика» (ліцей). Виступали на 

всеукраїнських науково - практичних конференціях  учні ліцею, Ярівської та 

Шандриголівської ЗОШ, НВК – гімназії.  

Серед школярів Лиманської ОТГ є переможці Всеукраїнських конкурсів та змагань.  

У літературних конкурсах,  конкурсах фотовиставок, прикладних конкурсів патріотичного 

спрямування отримали перемоги учні ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, Дробишевської 

ЗОШ, Зарічненської ЗОШ. У природознавчих конкурсах перемоги отримали учнів НВК № 

1, Шандриголівської ЗОШ, Ярівської ЗОШ.  

На обласному рівні з досвідом роботи з обдарованою молоддю були запрошені до виступів 

директор ліцею, заступники директорів ЗОШ № 4 та Торського НВК. 

Впроваджуються дистанційні форми навчання у роботі з обдарованими учнями при 

підготовці до олімпіад, конкурсів та турнірів: «Бебрас», «Золотий байт». 



                                     Забезпечення  учнів  підручниками 

Забезпечення учнів  підручниками є однією з державних гарантій здобуття  обов’язкової 

повної середньої освіти в загальноосвітніх  навчальних закладах. 

Управління освіти, молоді та спорту проводить системну управлінську та організаційну  

роботу щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти  безкоштовними 

підручниками  згідно з контингентом учнів. 

У 2019 – 2020 навчальному році  за новими підручниками  навчаються учні 2, 6 та 11 

класів . До фондів шкільних бібліотек  надійшло   2877    примірників  навчальної 

літератури для 2 класу за програмою Нової української школи, що становить 113% від 

потреби (з урахуванням контингенту учнів та вчителів). 

Для учнів 6 класу за оновленими програмами отримано    1139 підручників з інформатики 

та інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України, що складає   126 %  від  

замовлення.  З  інших навчальних дисциплін, згідно методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, використовуються підручники 2015 року видання . 

Для забезпечення якісного освітнього процесу  учнів 11 класу   отримано 3868  

підручників , що відповідає стовідсотковому забезпеченню. 

Загальна забезпеченість підручниками учнів 1 – 11 класів складає 99,7 % за рахунок 

перерозподілу підручників між закладами освіти, придбання додаткових підручників, 

використання  електронних  джерел інформації та підручників попередніх років видання. 

Електронні версії усіх шкільних підручників  доступні  для безкоштовного користування в 

мережі Інтернет . 

Робота шкільних бібліотек 

 

    Бібліотекарі закладів освіти стали активними учасниками обласних етапів конкурсів та 

заходів. Призером 2 номінацій обласного конкурсу бібліотечних методичних розробок 

«Фабрика професійних ідей» стала завідувач бібліотеки ЗОШ № 4 Піддубна  О.А. 

    Завідувач бібліотеки НВК «гімназія -ЗОШ І ступеня» Ломако А.К. стала призером 

обласного етапу конкурсу лепбуків «Бібліотека НУШ – простір для розвитку освітніх 

можливостей кожного учня». 

   Переможцями обласного конкурсу віртуальних бібліотечних виставок в межах 

фестивалю «Європа з нами , ми з Європою» стали завідувачі бібліотек  Ломако А.К. та 

Піддубна О.А.  

    12 найкращих книголюбів взяли участь у  міському етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Книгоманія - 2019», переможець та призери нагороджені дипломами та преміями. Саєнко 

Лілія, учениця 7 класу Шандриголівської ЗОШ , стала переможцем обласного етапу та 

учасником Всеукраїнського фестивалю-форуму дитячого читання у м. Львів (керівник - 

завідувач бібліотеки Савкіна С.Ю.). 

   Тендітна Поліна (учениця ЗОШ №3) перемогла у Всеукраїнському етапі конкурсу 

читачів за романом Надії Метзгер «Укулеле» . 

   Переможця Всеукраїнського літературного конкурсу «Ми за тверезе життя !»-2019» 

підготувала завідувач бібліотеки ЗОШ № 4  Піддубна О.А. 

   3 учні (НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня, ЗОШ № 3, Шандриголівська ЗОШ) взяли участь 

у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Творчі канікули – 2019», їх роботи 



ввійшли до всеукраїнської збірки кращих творів, примірники якої автори отримали як 

нагороду.  

За підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Бібліотека НУШ – 

простір для освітніх можливостей кожного учня» 8 шкільних бібліотекарів нагороджені 

дипломами та преміями управління освіти, молоді та спорту (НВК «гімназія - ЗОШ І 

ступеня», ЗОШ №4,ЗОШ №2,НВК №1, Торський НВК, Ямпільський НВК, Зарічненська 

ЗОШ, Коровоярський НВК) .                                                                                 

В рамках реалізації проекту «А мова-це душа народу, народ без мови-не народ» 

придбано твори українських письменників  для шкільних бібліотек 21 закладу  

освіти на суму 50,0 тис. грн. 

 За підсумками обласного моніторингу діяльності шкільних бібліотек  міське 

методичне об'єднання шкільних бібліотекарів Лиманщини серед 32 міст/районів/ОТГ 

Донеччини  стало переможцем (І місце). 

Постійно удосконалюється   матеріально-технічна база шкільних бібліотек. Для 3-х  

бібліотек у 2019 році придбано багатофункціональні пристрої (ЗОШ № 2, 3, 4), 16 

бібліотек отримали демонстраційні полички. Нині  9 (43 % ) шкільних бібліотек мають 

комп’ютери для забезпечення доступу учнів до електронних баз даних, навчальних 

програм, електронних бібліотек, сучасних електронних освітніх ресурсів. Заклади освіти 

беруть участь у конкурсах електронних версій оригінал - макетів підручників та надають 

дані до порталу ДІСО щодо отримання підручників.  

 

Профорієнтаційна  робота з учнями 

 

Відповідно до Плану спільних заходів з соціальними партнерами щодо проведення 

профорієнтаційної роботи проведено Ярмарки професій та послуг Служби зайнятості для 

учнів 9-11 класів Лиманської ОТГ. У 12 закладах освіти функціонують профорієнтаційні 

термінали.  

Працівниками Лиманського центру зайнятості  проведені лекції з елементами 

тренінгу для учнів 10-11 класів міських ЗЗСО. Учні ЗОШ № 5  ознайомились з « 3D 

Атласом професій майбутнього з доповненою реальністю» та взяли участь у навчально – 

ігровому занятті «Перші кроки до бізнесу». 

У рамках спільної роботи управління освіти, молоді та спорту, Лиманського 

міського центру зайнятості та молодіжного центру «Альтанка» відбулись заходи для 

школярів різного віку.  Відбулася зустріч практичних психологів ЗЗСО з представниками 

Лиманського центру зайнятості з метою об’єднання зусиль в напрямку профорієнтаційної 

роботи, підвищення престижу робітничих професій.  

Протягом 2019 року спільно з компанією ПАТ «Укрзалізниця» в сільських закладах 

освіти (Тернівський НВК, Торський НВК, Зарічненська ЗОШ) проведено зустрічі, Дні 

кар’єри до професійного свята Дня залізничника  з метою популяризації робітничих 

професій залізничного напрямку, необхідних для нашого регіону.  

В Зарічненській ЗОШ впроваджено технологічний профіль навчання, згідно ліцензії  

здійснююється  підготовка трактористів з урахуванням перспективної потреби Лиманської 

ОТГ. Налагоджена співпраця Управління освіти, молоді та спорту з ДДМА, ДДПУ, 

Лиманським медичним коледжем, КПТУ - 119 та іншими закладами вищої та передвищої 

фахової освіти.  Управління освіти, молоді та спорту протягом року організовувало 

спільну інформаційно-просвітницьку роботу, профорієнтаційні зустрічі для учнів з 

пожежною частиною, Краснолиманським міським судом, Лиманським відділенням поліції.  



Випускники Шандриголівської ЗОШ взяли участь у Всеукраїнському форумі «Успішний 

11– класник» у м.Харків. 

 

Національно-патріотичне виховання 

 

Робота відділу національно-патріотичного виховання, молоді та спорту у 2019 році 

була спрямована на реалізацію державної політики з питань молоді, розвитку фізичної 

культури та спорту, національно-патріотичного виховання. В ОТГ систематично 

проводиться робота з національно-патріотичного виховання, яка здійснюється  через 

навчальний процес і позакласні заходи.  

    Узакладах освіти працювали гуртки: 

- військово-патріотичного виховання: 

Український  сувенір”, "Українська пісня», «Сокіл» - НВК «гімназія»; «Сокіл «Джура» - 

ЗОШ № 2,  «Юний стрілець» - Торський НВК, «Юні джури» - ЗОШ № 4; 

- туристсько – краєзнавчий «Джура» та історико – краєзнавчий «Джерельце» у 

Новоселівському НВК; 

- гурток  «Козацько - лицарського виховання «Джура» НВК сел. Нове тощо. 

    Результатом проведеної роботи вважаємо масову участь закладів освіти у міському 

етапі Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), в 

якому взяло участь  14 роїв. Перемогу у міському етапі гри виборов рій «Крилаті Леви» 

НВК «гімназія», друге місце посів рій «Лиманські яструби» ЗОШ № 4 ,третє місце- 

«Нащадки козаків» ЗОШ № 3. На обласному етапі гри «Сокіл» («Джура») свої сили 

випробували 34 рої  Донецької області,    Лиманську ОТГ представляли два рої- «Крилаті 

Леви» та «Лиманські Яструби» старша вікова група та один рій «Кіборги» Торського НВК 

середня вікова група. У запеклій боротьбі перемогу та право представляти область на 

Всеукраїнському етапі гри «Сокіл» («Джура»)  (старша вікова ланка) виборов рій 

«Лиманські Яструби» ЗОШ №4. Друге місце посів рій «Крилаті Леви» НВК «гімназія». 

Рій «Кіборги» Торського НВК також отримав перемогу на обласному етапі гри «Сокіл» 

(«Джура») (середня вікова ланка) та представляв Донецьку область на Всеукраїнському 

етапі гри.  

Рої-учасники обласного етапу були нагороджені подорожжю  Україною. 

Представники закладів освіти Шандриголівської ЗОШ, НВК №1, НВК селища Нове взяли 

участь у Всеукраїнській акції «Донеччина зустрічає своїх захисників», яка зібрала 

представників з усіх куточків України в липні 2019 року на горі Карачун м. Слов’янськ. 

Чотири команди загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь в  обласному міні-

проекті «Український вимір». Команда Рубцівської ЗОШ виборола ІІ місце у екологічному 

квесті.   

 Команда ЗОШ №4 «Побратими» представляла Донецьку область у Міжнародній 

акції  «Нащадки Вільних» імені К.І. Острозького», де посіли  ІІІ місце. 

Проведено міські змагання зі стрільби, присвячені Дню Гідності та Свободи, в якому 

взяли участь 15 закладів освіти Лиманської ОТГ.  

   Реалії сьогодення визначили новий напрям у вихованні - волонтерська робота – 

моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових 

формувань України, які боронять нашу країну; турбота про людей похилого віку, що 

мешкають у реабілітаційних центрах; турбота про дітей-інвалідів, дітей, що залишилися 

без опіки батьків. Приємно усвідомлювати, що педагоги та учні багатьох закладів освіти 

Лиманської громади теж долучилися до волонтерського руху: «Листівка воїну», «Оберіг 

захиснику», акції на підтримку військових.  

        Організація вітань з Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців – 

збір та передача подарунків на передову в зону АТО - уже стали невід’ємною частиною 

виховної роботи.  

       Проведено зустрічі-концерти з учасниками ООС та АТО.  



Проведені майстер класи учасниками ООС та АТОу ліцеї,гімназії, НВК № 1, ЗОШ № 2, 3, 

4, 5, Дробишевській ЗОШ, Зарічненській ЗОШ, Новоселівському НВК, НВК сел. Нове, 

Рубцівській ЗОШ, Шандриголівській ЗОШ .    

З метою сприяння виховання любові до рідного краю, презентації  дивовижних та мальовничих 

місць нашої держави, пам’яток історії, культури закладами освіти часто організовуються екскурсії 

містами України (Хортиця, Полтава, Львів, Київ, Харків, Студенок, Святогірськ; екскурсія до 

військових частин) та області.   Проведено міську гру – квест «Подорож Лиманщиною».  

Традиційними стали заходи до Дня Соборності і свободи України, пам’яті жертв 

голодомору, жертв Голокосту, героїв Крут, Героїв Небесної Сотні.  

     Окрім того, Управлінням освіти, молоді та спорту придбано для здобувачів освіти  

футбольну форму на кожен заклад освіти, туристичне спорядження,  стенди для 

проведення уроків Захисту Вітчизни, забезпечено фасадними прапорами заклади освіти. 

Організовано патронат навчальними закладами (ЗОШ №5, ЗОШ №3, Коровоярський НВК, 

Зарічненська ЗОШ, Торський НВК, Ярівська ЗОШ, НВК сел. Нове Шандриголівська 

ЗОШ) місць поховань (могил) захисників України в роки Другої світової війни та під час 

проведення антитерористичної операції. 

 

Розвиток спорту 

 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  на 

2019 рік протягом 2019 року були проведені 111 спортивних змагань, навчально-

тренувальних зборів з видів спорту , спортсмени брали участь в обласних, всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях. Проведені спортивні змагання: 

- Спартакіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лиманської міської 

ради (волейбол (юнаки, дівчата), футзал (юнаки), стрітбол (юнаки, дівчата), 

мініфутбол (дівчата), легкоатлетична естафета (юнаки, дівчата), настільний теніс 

(юнаки, дівчата), шашки (дівчата), шахи (юнаки); 

- Спартакіада серед допризовної молоді (міський етап), команда-переможець НВК 

Гімназія  взяла участь в обласній Спартакіаді серед допризовної молоді; 

- відкритий чемпіонат Лиманської ОТГ з шахів; 

- чемпіонат Лиманської ОТГ з волейболу серед чоловіків та жінок; 

- чемпіонат Лиманської ОТГ з футзалу серед чоловіків; 

- Спартакіада серед школярів сільської місцевості з міні-футболу, гирьового спорту, 

армспорту, перетягування канату, присвячена Дню Європи; 

- традиційний міжрегіональний турнір з волейболу «Кубок Лиманської громади»; 

- відкрита першість Лиманської ОТГ з вільної боротьби, присвячена Дню Європи; 

- традиційна відкрита першість з армспорту, гирьового спорту пам’яті ЗТУ Рокочого 

О.О.; 

- відкрита першість Лиманської ОТГ з пляжного волейболу, присвячена Дню Європи; 

- міські змагання з велосипедного спорту «Веселі старти» серед дітей дошкільного віку, 

присвячені Дню Європи та Міжнародному Дню сім’ї; 

- спортивні заходи до дня Молоді; 

- відкритий Кубок Лиманської ОТГ серед чоловіків та жінок з пляжного волейболу до 

дня Молоді; 

- Спартакіада серед жителів Лиманської ОТГ з міні-футболу, гирьового спорту, 

армспорту, перетягування канату; 

- традиційний Кубок «Колос» з футболу, присвячений Дню Незалежності України; 



- Спартакіада серед жителів Лиманської ОТГ  з міні-футболу, гирьового спорту, 

армспорту, волейболу до Дня фізичної культури та спорту; 

- спортивні заходи до Дня працівника фізичної культури; 

- міський етап Обласної спартакіади серед допризовної молоді серед команд закладів 

загальної середньої освіти Лиманської міської ради; 

- Спартакіада серед жителів Лиманської ОТГ з міні-футболу, гирьового спорту, 

армспорту, волейболу до Дня працівника сільського господарства; 

- змагання з настільного тенісу «Найкраща ракетка Лиманської ОТГ» 2019 року; 

- відкритий чемпіонат Лиманської ОТГ з волейболу  серед чоловіків та дівчат; 

- міські змагання з волейболу серед юнаків та дівчат, присвячені Дню фізичної культури 

та спорту; 

- міський етап обласних змагань «Веселі старти» серед школярів Лиманської ОТГ; 

- спортивно-масових захід «Козацькому роду нема переводу» з нагоди святкування Дня 

села Торське. 

Із липня по грудень 2019 року управлінням освіти, молоді та спорту 14 кращим 

спортсменам виплачувалася стипендія, із них  1 – з видів спорту інвалідів,  9 – з 

неолімпійських видів спорту , 4  - з олімпійських видів спорту.  Порівняно з 2018 роком  

(20 стипендіатів) кількість отримувачів стипендії зменшилася, але розмір стипендії у 

порівнянні з 2018 роком (669,0 грн. кожному спортсмену щомісячно) у 2019 році зріс 

(1000,0 грн. кожному спортсмену щомісячно). 

Протягом 2019 року спортсмени брали участь в міських, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях. 

Тренер Лавриненко Наталія протягом року вдало виступала на змаганнях зі 

спортивного орієнтування:  

- відкритий зимовий чемпіонат Донецької області – 1 та 2 місця; 

- особистий чемпіонат України серед ветеранів «О-Весна» - 1,2,3 місця; 

- відкритий чемпіонат Донецької області на класичних та коротких дистанціях -  2 

перших місця; 

- чемпіонат України на окремих дистанціях – 4 срібні нагороди;  

- Всеукраїнські ігри ветеранів спорту  - срібна нагорода; 

- Фінал Кубка Донецької області – 2 перших місця; 

- Кубок області багатоборство (7 етапів) – 1 місце. 

- участь в чемпіонаті світу серед ветеранів (Латвія, липень). 

Із 11 липня по 14 липня 2019 року в Болгарії (м. Приморско) відбувся Кубок світу зі 

спортивної радіопеленгації, в якому взяли участь спортсмени з 10 країн. В складі збірної 

України на цих змаганнях виступили 9 спортсменів  спортивного клубу  RO team Fox м. 

Лиман, які здобули 8 золотих, 11 срібних та 4 бронзових медалей.  

На   XXII чемпіонаті Європи з радіоспорту серед дорослих та юніорів (Словенія, 

вересень) спортсмени  спортивного клубу «RO Team Fox» м. Лиман ЗМСУ Олексій 

Іванько та ЗМСУ Сергій Штанько , КМСУ Дворніков Данило в складі національної збірної 

України привезли додому 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзових медалі. Олексій Іванько  

виборов золоту,  3 срібних і 2 бронзових медалі. Сергій Штанько здобув 3 золотих, срібну 

та бронзову нагороди. Данило Дворніков став володарем золота. 

На  чемпіонаті  Європи зі спортивного радіоорієнтування (Румунія, вересень) 

лиманські спортсмени показали наступні результати: 



- Олексій Іванько - перше і два других місця; 

- Сергій Штанько і Євгенія Веремеєнко – по дві золотих і одній срібній медалі; 

- Данило Дворніков – «золото» і дві «бронзи»; 

- Анастасія Сорока - дві золоті медалі; 

- Олександр Старов і Тимофій Жижко стали бронзовими призерами чемпіонату; 

- Ірина Полубенцева - тричі срібна призерка змагань. 

Фесенко Юлія посіла 6 місце у своїй ваговій категорії , Войтов Віталій  виборов 

срібну медаль  у ваговій категорії  до 102 кг  (вихованці відділення м. Лиман Обласної 

спеціалізованої  дитячо-юнацької  спортивної школи  олімпійського  резерву з важкої 

атлетики) на Чемпіонаті  України з важкої атлетики серед спортсменів  до 17 років, що 

пройшов в лютому у м. Харків.  

Шилова Аліна в ваговій категорії  до 48 кг (15 учасників)  виборола срібну 

нагороду, Кочетков Данило в ваговій категорії до73 кг (56 учасників) завоював бронзову 

медаль  чемпіонату України з дзюдо серед кадетів до 18 років (лютий, м. Черкаси). З 11 по 

13 квітня 2019 року в м. Львів відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат 

до 16 років. Лиманський спортсмен Сергєєв Ян став п’ятим на цих змаганнях. 

На Всеукраїнському турнірі з дзюдо пам’яті ЗТУ Березюка В.А. в м. Харків 14-15 

грудня 2019 року, в якому взяли участь близько 260 учасників, дзюдоїсти збірної команди 

Лиманської ОТГ показали такі результати: Сотник Вікторія (48 кг) і Лисенко Варвара (44 

кг)  стали чемпіонами, Сімінченко Дар’я (40 кг), Гримов Кирило (66кг), Гудзенко Андрій 

(60кг) завоювали срібні медалі , Костюченко Богдан (55 кг) став бронзовим призером цих 

змагань. П’яті місця у Кривинської Таміли, Дзюби Артема, 7 місце -  у Гринько Миколая 

У місті Кобеляки Полтавської області відбулися фінальні змагання Першості ВФСТ 

«Колос» України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової категорії 2004-2005 років 

народження і молодшої вікової категорії 2006-2007 років народження. Донеччину 

представляли команди з міста Лиман – «Багіра», сім команд та п’ять команд, відповідно 

взяло участь у змаганнях. За їх підсумками в обох вікових категоріях команда «Багіра» м. 

Лиман посіла друге місце .  З 26 березня 2019 року по 28 березня 2019 року у місті Лиман 

відбулися фінальні змагання чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд 2002-

2003 років народження Першої ліги. За їх підсумками «Багіра» - ДЮСШ м. Лиман стала 

срібним призером.        

Команда «Багіра» - ДЮСШ міста Лиман стала володарем срібних нагород 

чемпіонату України серед команд Першої ліги вікової категорії 2002-2003 років 

народження.        

З 12 по 14 квітня 2019 року в м. Київ відбувся чемпіонат України серед юніорів з 

кікбоксингу WKA. Спортсмени СК «Фенікс» показали гарні результати і принесли в 

скарбничку збірної 9 золотих, 2 срібла та 1 бронзу. 

З 24 по 26 травня 2019 року в м. Київ відбувся чемпіонат України серед дорослих з 

кікбоксингу WKA, в якому взяли спортсмени спортивного клубу «Фенікс». Вони 

поповнили скарбничку збірної  9 золотими , 6 срібними та 5 бронзовими медалями. 

Переможці та призери змагань: Дерев’янко Павло, Бабанін Артем, Зірка Сергій, Ройко 

Максим, Войтенко Леонід, Новак Сергій, Незнахін Роман, Андрусенко Євгеній.  

З  9 по 14 жовтня 2019 року у місті Свідниця (Польща)  відбувся  Чемпіонат  Світу з 

кікбоксингу «WKA WORLD CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 2019».  В змаганнях взяли 



участь 1580 учасників з 28 країн світу.   Лиманську  громаду в складі національної збірної 

команди України представили 7 спортсменів, вихованців  клубу «Фенікс «ДПМ»»,    які   

вибороли  10 золотих,  5 срібних  та  2 бронзові медалі.  

З 17 по 19 травня 2019 року в Пущі-Водиці (Київська область) відбувся чемпіонат 

України з рукопашного бою серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. 5 лиманських 

спортсменів СК «Фенікс» на цих змаганнях здобули золото, срібло і дві бронзи. 

У вересні 2019 року в м. Харків проходив чемпіонат України з сумо в чотирьох 

вікових групах, за підсумками якого бронзовими призерами стали  Сотник Вікторія, 

Кривинська Таміла та Зема Гліб.  

3 місце виборола команда Зарічненського старостинського округу на обласних 

фінальних спортивних змаганнях серед збірних команд сільських і селищних рад на 

«Краще спортивне село Донеччини -2019», в якому взяли участь 11 збірних команд 

сільських та селищних рад Донецької області.  

Срібні нагороди привезла команда спортсменів зі Спартакіади серед збірних команд 

об’єднаних територіальних громад Донецької області, що відбулася 07-08 вересня 2019 

року в м. Соледар.      

Із 10 по 12 жовтня 2019 року в м. Вінниця проходили  фінальні  Всеукраїнські  

спортивні  змагання серед  команд міських об`єднаних територіальних громад.   Донецьку 

область  представляла  команда  Лиманської ОТГ. Змагання включали такі види спорту: 

шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, волейбол.    В напруженій боротьбі серед 

16 команд  з інших областей України команда лиманських спортсменів виборола наступні 

місця: волейбол  – 1 місце, гирьовий спорт  – 1 місце, шахи – 6 місце, шашки - 7 місце, 

настільний теніс - 14 місце. У загальному заліку Лиманьска ОТГ посіла 8 місце. 

Із 7 по 9 листопада 2019 року у місті Плоцьк (Польща) пройшов Кубок Європи з 

козацького двобою. Лиманську ОТГ в складі збірної України представили 10 спортсменів 

спортивного клубу «Фенікс», , які внесли в скарбницю збірної України 13 золотих та 

12 срібних медалей. Спортсменів до змагань підготував тренер Павло Дерев’янко. 

грудня 2019 року в м. Харків відбувся чемпіонат світу  з козацького двобою. В змаганнях 

взяли участь близько 1200 спортсменів  з 15 країн світу. 12 лиманських спортсменів 

виступили на цих змаганнях та вибороли 11 золотих, 5 срібних та 10 бронзових медалей. 

Це переможці та призери: Ткаченко Богдан, Кліменко Олена, Лозовий Ілля, Микита Анна, 

Зірка Валерія, Зірка Сергій, Євтушенко Максим, Стародубцев Єгор, Сорокін Владислав, 

Березюк Ярослав, Яковенко Дмитро, Дерев’янко Павло. 

На території м. Лиман діє Дитячо-юнацька  спортивна школа  м. Лиман. Наказом 

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 28 травня 2019 року № 

330  ДЮСШ м. Лиман присвоєно другу категорію. ДЮСШ культивує  такі види спорту: 

 

- армспорт  -1 учбова група з кількістю учнів 16 осіб; 

- боротьба самбо       - 2  учбових групи з кількістю учнів 28 осіб; 

- важка атлетика  4 учбових групи з кількістю учнів 32 особи; 

- волейбол - 4 учбових групи з кількістю учнів 61 

особа; 

- гирьовий спорт - 2 учбових групи з кількістю учнів 20 осіб; 

- дзюдо  -5 учбових груп з кількістю учнів 46 осіб; 

- пауерліфтинг        - 3 учбових групи з кількістю учнів 22 

особи; 

- скелелазіння - 2 учбових групи з кількістю учнів 26 осіб; 



спортивний туризм - 4 учбових групи з кількістю учнів 54 

особи; 

- футбол - 3 учбових групи з кількістю учнів 48 осіб; 

- футзал -3  учбових групи з кількістю учнів 36 осіб. 

 Загальна кількість вихованців ДЮСШ становить 389 учнів.  Порівняно з 2018 

роком кількість учнів зменшилася на 13%. Зменшення відбулося у зв’язку зі звільненням 

тренерів з кікбоксингу, футболу та волейболу  . Пільги на комунальні послуги ДЮСШ  м. 

Лиман не надаються. 

Учбово-тренувальні заняття з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи м. 

Лиман проводяться на базах загальноосвітніх навчальних закладів м. Лиман та 

Лиманського району, а саме: 

- з футболу - спортивний зал ЗОШ № 3, спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- футзалу  – спортивний зал ЗОШ № 3, спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- дзюдо -  спортивний зал ЗОШ №5, спортивний зал ЗОШ №2; 

- волейбол – спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- спортивний туризм - ЗОШ № 4; 

- боротьба самбо - ЗОШ № 4; 

- скелелазіння – спортивний зал Новоселівського НВК; 

Згідно календарного плану спортивно-масових заходів ДЮСШ м. Лиман в 2019 

році було проведено 41 змагання серед вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. 

Найсильніші спортсмени ДЮСШ взяли участь в обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних змаганнях. Цього року вихованець відділення гирьовий спорт Рибін 

Олександр став срібним призером чемпіонату Європи з гирьового спорту серед юніорів, 

чемпіоном України з гирьового спорту , неодноразово виборював 1 місця на обласних 

змаганнях з гирьового спорту. Атоян О. виборов 2 місце на чемпіонаті Донецької області з 

гирьового спорту, а Калиновський Є став третім. Також добре проявили себе вихованці 

відділення волейбол: юнаки U - 17 посіли 2 місце на чемпіонаті Донецької області з 

волейболу, юнаки U – 15 вибороли 3 місце в обласному чемпіонаті, а дівчата U-15 стали 

третіми на чемпіонаті Донецької області. Вихованці відділення дзюдо двічі приймали 

участь у чемпіонатах Донецької області : Бейгуленко О. – 1 місце, Серокурова А. – 1 місце, 

Костюченко Б. – 1 місце. Досягли гарних  результатів на змаганнях вихованці відділення 

фут зал. Неодноразово дівоча команда відділення футзал ставала чемпіоном Донецької 

області та виборола 4 місце на чемпіонаті України з футзалу серед дівочих команд 2004-

2005 р.н., а старша вікова група стала срібним призером чемпіонату України. Спортсмени 

відділення скелелазіння цього року вперше взяли участь в обласних змаганнях і показали 

гарні результати: Скорий А. – місце, Ярошенко К. – 1 місце, Курінна К. – 1 місце, Труш Я. 

– 1 місце, Гавриш Є. -2 місце, Труш М. – 2 місце, Ємченко Я. –  3 місце.  

У 2019 році сума на фінансування ДЮСШ м. Лиман склала 2200100 грн., з них на 

навчально-спортивну роботу  - 75 600 грн. В порівнянні з 2018 роком фінансування 

збільшилося на 10 % . 

Дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман  має власну спортивну базу – 

спеціалізований зал важкоатлетичних видів спорту та комплексний спортивний 

майданчик, які знаходяться на  балансі Лиманської міської ради і є комунальною 

власністю територіальної громади міста. 

   



Позашкільна освіта 

 

Протягом 2019 року школярі Лиманської громади мали можливість  займатись  у 

72-х гуртках Лиманського міського Центру позашкільної роботи (ЦПР) за наступними 

напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, 

гуманітарний, туристсько-краєзнавчий, оздоровчий.  

Позашкільною освітою  охоплено 14 закладів освіти. 

За участю педагогів та вихованців ЦПР було проведено 85 масових заходів, в яких 

взяли участь 3750 осіб. 

За напрямком художньо – естетичного виховання (художня самодіяльність, 

образотворче мистецтво та декоративно-прикладна творчість) вихованці центру за  

результатами участі у міських етапах обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

мистецтва «Знай і люби свій край»,  ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та 

робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику 

«Кожний пожежний - це ти обережний», обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Великодній дивограй» 24 вихованці гуртків 

художньо-естетичного напряму стали переможцями та призерами. 

У обласних етапах Всеукраїнських конкурсів «За нашу свободу», «Смарагдові 

витоки», «Великодній дивограй», «Єдина родина», «Знай і люби свій край»,  «Перлини 

мистецтва», «Моя Україно!», «Сурми звитяги», «З Україною в серці», «Розстріляна 

молодість», «Різдвяні канікули» взяли участь 63  вихованці центру та отримали  I місць – 

Найвищим досягненням цього напрямку стала перемога (І місце) Федоренко Дарини, 

вихованки вокального гуртка, у XIX Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості «Зимова фантазія» в рамках проекту фестивалю «Квітуча Україна». 

У Всеукраїнському чемпіонаті танцю «Hard dance show»  35 вихованців 

танцювальних колективів стали переможцями та призерами, 25 вихованців стали 

учасниками Чемпіонату східної України серед танцювальних колективів , 44 -  

переможцями та призерами Кубка Донецької області «ART DANCE – 2019». У 

Регіональних змаганнях з сучасної хореографії «Кубок Донецької області ART DANS-

2019»  41 вихованець стали призерами. Також вихованці гуртків цього напряму взяли 

участь у обласному онлайн - конкурсі флешмобів до Дня захисника України та учасниками 

Всеукраїнської акції – флешмоб до Дня Незалежності України. 

Протягом 2019 року 122 дитини соціально незахищених категорій взяли участь у 4-

х міських та 3-х обласних конкурсах та заходах.  

За еколого-натуралістичним напрямом вихованці центру брали участь  у міських 

етапах обласних конкурсів: «Тварини-наші друзі», «Грак-птах 2020 року», «Зоологічна 

галерея», «Малі річки – життя Донбасу», «Весняні барви Донеччини»,  «Природа і 

творчість»,  природоохоронній акції «Проліска», акції «Стоп сміття», обласній виставці 

квіткових композицій до Дня захисника Вітчизни. 

Серед переможців та призерів міських конкурсів 8 вихованців гуртків Центру 

позашкільної роботи, на обласних етапах  – 5 перемог. 

За гуманітарним напрямом протягом 2019 року  у центрі  працювало творче 

об'єднання «Дошколярик», у якому займалось 45 дошкільнят Лиманської громади. 

4 вихованці гуртка творчого об’єднання «Школа журналіста» взяли участь у XVII 

Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на 



Дніпрових схилах». Усі учасники заходу отримали перемоги. 

Щороку вихованці гуртків напряму є учасниками обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої  академії наук України.  

У 2019 році вихованка центру Колпакчі Корнелія посіла  ІІ місце за напрямом 

«журналістика». 

За туристсько-краєзнавчим напрямом протягом 2019 року  у центрі позашкільної 

роботи працювали фольклорні та краєзнавчі гуртки.  

Вихованці  брали участь у обласному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт «На захист 

України: від козаків до кіборгів» та обласному онлайн конкурсі фотоколажів «З Україною в 

серці». 

Загалом протягом 2019 року 76 вихованців ЦПР взяли участь у 17  конкурсах 

міського рівня з результативністю:  I місць - 27, II місць – 12, III місць  – 3. 

 212 вихованців центру взяли участь  у 27 обласних конкурсах та отримали  I місць – 22,  II 

місць – 16,  III місць  - 7.   

 За результатами участі  в 4-х  конкурсах Всеукраїнського рівня отримали  I місць – 8,  II 

місць – 1,  III місць  - 1.   

 Також вихованці центру взяли участь у 3-х конкурсах Міжнародного рівня та отримали  I 

місць - 3, II місць - 2,  III місць - 1 та три  дипломи лауреатів.  

Банк обдарованих дітей центру позашкільної роботи  у 2019 році поповнили 

вихованці за такими напрямами: інтелектуальна обдарованість – 10 вихованців, 

практично-перетворювальна обдарованість – 22 вихованця, художньо-естетична 

обдарованість – 89 вихованців, комунікативно-організаторська обдарованість – 2 

вихованця.  Загальна кількість обдарованих дітей – 123. 

Значних результатів досягли педагоги міського ЦПР, які стали переможцями та 

призерами 7 обласних конкурсів майстерності серед працівників позашкільної освіти. 

Відповідно до протоколу засідання Координаційної ради з проведення конкурсу 

проектів місцевого розвитку в межах цільової програми «Громадський бюджет 

Лиманської об'єднаної громади на 2017-2020 роки» від 27.06.2019 р. № 4. Управління 

освіти, молоді та спорту визнане головним розпорядником коштів, рішенням  сесії міської 

ради від 18.07.2019 № 7/66-3694  були виділені кошти на реалізацію проектів по 

громадському бюджету. Переможцями були визнані конкурсні пропозиції: «Територія 

успіху», який був реалізований на території Центру позашкільної роботи у сумі 198 121,00 

грн.( модернізація навчальних кабінетів та зони рекреації). 

 

Молодіжна політика 

 

У Лиманській ОТГ мешкає 9936 молодих людей віком від 14 до 35 років. Одним із 

головних  напрямів роботи відділу національно - патріотичного виховання, молоді та 

спорту  у сфері молодіжної політики є залучення вище зазначеної категорії населення  до 

безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються 

суспільства взагалі і молоді зокрема. 

Молодіжною Радою при Лиманській ОТГ, яку було створено в кінці 2018 року  рішенням 

виконавчого комітету Лиманської міської ради №437, було проведено п`ять засідань, на 

яких вирішувались питання щодо участі молоді  у заходах обласного та всеукраїнського 

рівня. Таким чином за ініціативи молоді було проведено 26 заходів місцевого рівня, таких 



як : проведення семінарів – тренінгів профорієнтаційного напрямку, проведення тренінгів 

«Школа Успіху», проведення розважальних програм до Дня молоді, Різдвяних свят,  Свята 

Масляної та інших святкових дат.Організація та проведення  квест- гри «Подорож 

Європою», присвяченої  євроінтеграції,  екологічна квест-гра «Озерфест».    Молодіжна  

Рада  взяла  участь  у  конкурсі  малих  грантів у проекті  ГО «Задзеркалля»  «Молода 

енергія громад» , ІІІ етап - «Не полишаючи нікого осторонь»,    присвячений  всесвітньому  

Дню Води.  Ідея молоді   полягала в тому,  щоб   очистити берег озера  Ломоносівське  від 

очерету , сміття, скла та головною метою проекту було звернути увагу мешканців міста до 

збереження водних ресурсів та екології навколишнього середовища.   Проект отримав  

фінансову  підтримку від міжнародного дитячого  фонду  ЮНІСЕФ  у розмірі  40 тис. 

гривень.   Протягом липня – серпня йшла реалізація проекту ,  за допомоги старших 

товаришів Молодіжної ради Лиманської  дорожньої профспілкової організації залізничної  

дороги Донецької області ,  молодь  прибирала  берег озера від сміття та очерету,  тож у  

ході реалізації  проекту,   проведено:  8 толок ,  2  квест – гри  « EKO Frends»  з  

залученням  всіх охочих людей будь- якого віку  перевірити свої  знання та навички в 

збереженні   екологічного   середовища .  22  серпня 2019 року на березі озера  

Ломоносівське  пройшов  розважальний звітний   фестиваль «OZERFEST» . До реалізації 

екологічного проекту долучилось понад  100  молодих людей   Лиманської  ОТГ.  

    Із метою залучення молоді до безпосередньої участі у соціальному житті свого 

навчального закладу управлінням освіти, молоді та спорту було проведено конкурс міні – 

грантів «Участь у житті свого закладу»  (до 6 тис.) для членів Молодіжної Ради. На 

конкурс було подано  8 цікавих заявок: 

1. «Яблуневий сад» (насадження фруктових дерев на подвір`ї школи) 

Новоселівський НВК. 

2. «Навчати, виховувати, тренувати.» (проведення семінарів - тренінгів  для 

молоді) НВК №1. 

3. «На кожному кроці – нові відкриття» (створення інтерактивного коридору) 

ЗОШ №3. 

O

p

class» (простір для проведення уроків під відкритим небом) ЗОШ №4. 

5. «Від теорії до практики» (придбання реактивів для уроків хімії) ЗОШ №2. 

6. «Турне 3D» (придбання ручок 3D для об`ємних малюнків) Лозівський НВК. 

7. «Шкільне подвір`я моєї мрії» (створення на подвір`ї школи альпійського 

куточка з насаджень квітів) Шандриголівська ЗОШ. 

8. «Активний відпочинок» (придбання спортивного інвентарю для  занять 

спортом) МБК Зарічне, Зарічненська ЗОШ. 

Конкурсна комісія ухвалила 2 заявки: «Шкільне подвір`я моєї мрії», «На кожному кроці – 

нові відкриття». 

Подібні заходи планується проводити і в 2020 році, оскільки молодь,беручи в них участь, 

вчиться бути активною, амбітною, ставити перед собою мету та досягати її.  Спробувавши 



себе в конкурсі малих – грантів молодь спробувала свої сили в більших проектах , так  

Останіна Анна (учениця ЗОШ № 4), зібравши  ініціативну групу, подала заявку на конкурс 

соціальних проектів Лиманської міської ради «Бюджет участі» .Ідея молоді полягала  у 

будівництві учбових класів під відкритим небом,але, на жаль, проект не виграв, але це не 

зупинило молодь і наступним кроком був екологічний проект «Не полишаючи нікого 

осторонь » за підтримки UNICEF, присвячений чистим берегам і цього разу ідея була 

підтримана. Протягом липня – серпня за участі молоді було проведено 12  заходів:толоки, 

квест – ігри, звітний концерт.  Розвиваючи тематику збереження водних ресурсів, 

Молодіжною Радою було запропоновано  провести  сплав по Сіверському Дінцю  на 

туристичних  рафтах.  Участь  у заході  могли взяти всі бажаючі молоді люди віком 

від  14   до   17 років,  які проживають на території  Лиманської ОТГ. У сплав пішли 25 

молодих людей  із різних куточків нашої Лиманщини та 5 супроводжуючих. Захід 

проходив на туристичних рафтах  під пильним наглядом інструкторів обласного центру 

культури та туризму  (м. Краматорськ). Маршрут пролягав від  м. Изюм до с. Кам`янка , 

де було організовано наметовий табір для  ночівлі,   далі від  с. Кам`янка до с. Студенок. 

Учасники були об`єднані у  три  команди, кожна з яких  йшла по воді у  своєму рафті. 

Дійти  до  фінішу можливо було лише за рахунок злагоджених дій учасників. Саме так 

молодь навчалась працювати у команді для досягнення  спільної мети.  Подібні заходи 

об’єднують молодь, виховують командний дух, доводячи, що тільки спілкуючись і 

працюючи разом, можна втілити в  життя  всі свої задуми та неймовірні ідеї. 

     Поліна Каліджеєва, випускниця НВК «гімназія», член Молодіжної ради  у липні 2019 

року стала учасницею проекту  «Школа успіху»  від  фонду  Кличко, який проходив  в  

м.Київ. Протягом 10 днів учасники проекту  під керівництвом менторів вчилися 

розробляти власні проєкти, відвідували офіси успішних українських компаній, де 

дізнавалися про роботу бізнесу, соціальних та комерційних проєктів , проходили тренінги 

від івент – менеджерів, комунікаційників, мотиваційних спікерів, молодіжних лідерів та 

активістів, обговорювали питання ,з якими стикається молодь у 21 столітті – покликання у 

житті, любов, гідність, щастя, цінності, тощо. Однією із умов участі в проєкті було 

виконання домашнього  завдання, а саме поділитися  набутим досвідом  у своїх  громадах.  

Поліна виконала  завдання  на 12 балів,  провівши  19 – 20  жовтня 2019 року  семінар-

тренінг «Школа Успіху» для  старшокласників Лиманської ОТГ, де вже сама виступала 

ментором для свої слухачів. 

У  листопаді  2019 року  в рамках  Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 

«Відповідальність починається з мене» молодь  запропонувала провести закладам освіти 

Благодійну акцію  до Дня Святого Миколая , яка була спрямована на допомогу учениці 

Дробишевської ЗОШ Лоскут Іринки, що потребувала операції на серці.  До участі  в  акції  

долучились  19 закладів  освіти,  кошти (31 928 грн.00коп), що були зібрані під час 

проведення заходу, переведено на особистий  рахунок мами Іринки. Дуже приємно, що в 

заході активну участь брали як учні старших класів, так і учні молодшої ланки, 

отримавши  безмежний урок доброти. 

У заході взяли участь 19 закладів, що доводить : молодь Лиманської  ОТГ готова 

згуртуватись  для допомоги потребуючим.  

У 2019 році молодь  взяла участь у  27 заходах обласного рівня,  таких як:семінари 

- тренінги для Лідерів громад; фестивалі «Розстріляна молодість», «Різдвяні канікули», 

«Квітуча Україна»; майстер – клас «Конкурс соціальної реклами»; челендж «А що зробив 

ти?» та багато інших та відвідали два Всеукраїнських заходи:  форум «Розробка Стратегії 

розвитку політики  у молодіжній сфері до 2030 року» та  конференцію «Створення 

молодіжних рад та їх розвиток у ОТГ».  У  вересні 2019 року Лиманщина приймала 

представників ОТГ з різних куточків України , ділячись  досвідом  створення Молодіжних 



Рад та Молодіжних центрів. 

Робота психологічної та логопедичної служб 

 

Фахівці НМК ППСР управління  освіти, молоді та спорту  координують діяльність 

психологічної служби міста, організують психологічний супровід у дошкільних, 

загальноосвітніхзакладах міста та району, де відсутні ставки практичних психологів. В 

умовах відсутності практичних психологів у закладах освіти психологічний супровід 

здійснюється через такі форми роботи:  

- просвітницькі семінари, психологічні воркшопи, практикуми, тренінгові заняття, 

круглі столи для всіх учасників освітнього процесу; 

- виступи на педнарадах, консиліумах;  

- очні та заочні, індивідуальні консультації;  

- діагностична, консультативна та за потреби розвиткова робота 

- наочні форми інформування (інформаційні листки, рекомендації, буклети, пам’ятки); 

- мобільне реагування на ситуацію (виїзд до віддалених шкіл) тощо. 

У 2019 році психологічна служба м. Лиман складалася з 12 фахівців, із них: 

5  практичних психологів ЗЗСО, 

1 соціальний педагог ЗЗСО, 

1 практичний психолог у Центрі позашкільної роботи, 

2 практичних психолога – у закладах нового типу (ліцей, НВК «гімназія – ЗОШ І 

ступеня»); 

3 фахівця  навчально-методичного кабінету практичної психології і соціальної роботи 

управління освіти, молоді та спорту. 

Протягом 2019 р. збережені всі ставки практичних психологів.   

Пріоритетними напрямками  роботи  у 2018-2019 начальному році були: 

соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців;  

допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу та запобігання 

конфліктам в учнівських колективах, у тому числі і засобами медіації та миробудування; 

профілактика негативних соціальних явищ в освітньому середовищі, а саме: 

попередження експлуатації та торгівлі дітьми, залучення дітей до найгірших форм дитячої 

праці, в т.ч. комерційної сексуальної експлуатації дітей, дискримінації дітей, булінгу та 

мобінгу; профілактика адиктивної поведінки, захворювання на ВІЛ/СНІД, негативного 

впливу Інтернет на формування поведінкових моделей дітей, кібербулінгу та 

кібермобінгу;  

забезпечення дотримання принципів гендерної рівності в освітньому середовищі; 

психологічний та соціально-педагогічний супровід інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами;  

формування усвідомленого батьківства, здорового способу життя, активної громадянської 

позиції, моделей безпечної поведінки у ситуації ризику, відповідального ставлення за 

власний вибір;  

попередження та профілактика насильства в сім’ї, дитячої бездоглядності та 

бродяжництва; 

налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами 

відповідних служб (службою у справах дітей, центром зайнятості населення, центром 



соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні повноцінного 

психологічного і соціального розвитку дітей та молоді; 

надання  послуг дітям дошкільного віку та учням, що мають порушення мовлення. 

Впровадження інформаційно - просвітницької протиалкогольної програми 

«Сімейна розмова» здійснювалося у  4 закладах освіти (ЗОШ №4, ліцей, Торський НВК, 

ЗОШ №5). 

Значна увага приділялась питанням методичного забезпечення діяльності 

працівників психологічної служби. Так, протягом 2018-2019 навчального року було 

проведено ряд методичних заходів: 4 семінари - тренінги, 1 психологічний полілог, 1 

психологічний едьютеймент, 1 воркшоп, 2 інструктивно - методичні наради;  2 селекторні 

наради, 5 групових тематичних консультацій, круглі столи із залученням фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру. Проводилася супервізія складних випадків, які виникали у 

роботі практичних психологів щодо психологічної допомоги підліткам у кризових 

ситуаціях, роботі з дітьми ВПО, роботі психолога з батьками. 

Фахівці психологічної служби з метою підвищення професійної компетентності, 

реалізації творчого потенціалу, презентації власного досвіду,  приймали участь у фахових 

конкурсах, міжнародних конференціях та конгресах: 

Біленька Ю. Ю.,  практичний психолог Торського НВК, приймала  участь у 

Всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі»,  отримала диплом лауреата; 

Єрдакій І. О., завідувач навчально-методичного кабінету практичної психології і 

соціальної роботи,  брала участь у   роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутичних 

порушень», м. Київ; 

Мартиненко З. М., практичний психолог Лиманського ліцею:  

- участь у роботі  VII Міжнародної науково-практичної  конференції «Проблеми та 

перспективи соціально-економічного розвитку територій» м. Ополє, Польща та  у 

Міжнародній конференції «Економічні і соціально-орієнтовані питання сучасного 

світу»,  Братіслава, Словакія; 

- у Всеукраїнському навчально-методичному семінарі ГО «Ла Страда-Україна у 

співпраці з Міністерством освіти і науки України в рамках проекту «Попередження 

гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини, Київ; 

- стала науковим керівником  переможця  І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Психологія», 

Юхновець Кароліни, учениці 11 класу закладу.  

- проект «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків 

конфлікту на Донбасі»  ГО «Центр соціально-психологічної підтримки «Ресурс» и 

Міжнародної організації з міграції  (практичні психологи закладів освіти: Бобров 

А.В., Сотник В.С., Давиденко Є.А., Гармаш О.Л, Мартиненко З. М., Біленька Ю.Ю. , 

завідувач НМК ППСР ПС СПП Єрдакій І.О.) 

Гармаш О. Л., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст.№3, - участь у практичній 

конференції Міжнародної програми розвитку дитини «Виховання дитини. Практичні 

аспекти», ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», м. Харків. 



НМК ППСР управління освіти, молоді та спорту сприяє здійсненню 

психологічного супроводу міської Програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Лиманської ОТГ.  

Фахівці  психологічної  служби  співпрацюють зі службою у справах дітей 

Лиманської міської ради,  Лиманським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді, ювенальною превенцією Лиманського відділення поліції, Лиманськимрайонним 

судом та прокуратурою, комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр», 

міським центром зайнятості. 

Фахівці НМК ППСР забезпечують педагогічний супровід, надання та 

удосконалення дієвої допомоги дітям дошкільного віку та учням, що мають порушення 

мовлення. 

Протягом року організована робота логопедичного консультпункту на базі таких 

закладів освіти (станом на початок 2019-2020 навчального року): 

ЗОШ №3, ЗОШ №4, НВК «гімназія - загальноосвітня школа І ступеня», вчитель-логопед 

Дзюба Ю. Ю.; 

ЗОШ № 2, ЗОШ №5, Ямпільський НВК,вчитель-логопед Мандрика Н. С. 

Протягом вересня 2018-2019 навчального року було обстежено 1791  учнів 1-4 

класів (приблизно 92%  від загальної кількості дітей). Виявлено з мовленнєвими  

порушеннями 282 учня, зараховано на логопедичні пункти 140   учнів 1-4 класів. На 

кінець навчального року учнів з виправленими вадами мовлення  116 – 83%  учнів .  24 

учня – 17% учнів – продовжують отримувати логопедичну допомогу.  

На шкільні логопедичні пункти зараховуються діти, що мають недоліки усного мовлення, 

писемного та читання.70-75% дітей зараховуються з діагнозом дісграфія та діслексія, та 

25-30 % дітей з фонематичними вадами. Основне завдання логопедичної служби – 

корекційна допомога учням, що мають недоліки усного та писемного мовлення, зумовлені 

фонетико-фонематичним ,лексико-граматичним, та загальним недорозвиненням мовлення, 

які в свою чергу можуть бути внаслідок функціональних або органічних вад центральної 

нервової системи.  

Протягом вересня 2019-2020 навчального року було обстежено 1756  учнів 1-4 

класів (приблизно 90%  від загальної кількості дітей). Виявлено з мовленнєвими  

порушеннями 263  учня, зараховано на логопедичні пункти 138  учнів 1-4 класів ЗЗСО.   

Один із напрямків роботи логопедичної служби є просвітницька  та консультативна 

діяльність з метою сприяння створенню умов щодо своєчасного попередження  

мовленнєвих порушень у дитини:   

Співпраця вчителів-логопедів з учителями початкових класів, адміністрацією ЗО: 

За результатами обстеження вчителі  отримують інформацію  про стан розвитку усного та 

писемного мовлення учнів (протягом навчального періоду) в формі індивідуальних 

консультацій . 

Співпраця вчителів-логопедів з батьками учнів: 

- участь у батьківських зборах класів навчальної ланки (вересень, жовтень) з метою 

ознайомлення батьків з організацією роботи на логопедичному пункті , 

особливостями мовлення дітей, порушенням мовлення у дітей молодшого шкільного 

віку.  

- протягом навчального року батьки логопатів  систематично  отримують консультації 

щодо особливостей  корекційного впливу на мовлення дітей.  

 



Забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами 

 

Із метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей з 

особливими освітніми потребами та їх інтеграції до освітнього простору у 2019-2020 

навчальному році продовжено роботу з організації інклюзивного  навчання:у 8 класах для 

12 дітей в 7 закладах загальної середньої освіти, а саме: ЗОШ №№ 2,3,4,5, Новоселівський 

НВК, Дробишевська ЗОШ, Ямпільський НВК У цих закладах введено посади асистента 

вчителя.Також  дошкільному закладі № 6 відкрита інклюзивна група для 2 дітей з 

особливими освітніми потребами. Додатково введено 8 ставок асистентів вчителів та 1 

ставка асистента вихователя. 

З учнями, які навчаються за інклюзивною формою, проводяться додаткові 

корекційно-розвивальні заняття, що визначені індивідуальною програмою розвитку 

дитини, які фінансуються за рахунок державної субвенції.На жаль,100% жоден із 

перелічених закладів не забезпечують корекційні заняття в повному обсязі. За 2019 рік  

управлінням освіти отримано державну субвенцію у сумі 48,300 грн. грн., яку 

використано: на оплату праці , частину (35%) витрачено на  придбання  наочного  

матеріалу. За кошти місцевого бюджету закуплено для ресурсних кімнат та куточків 

усамітнення, розміщених у класах з інклюзивним навчанням обладнання на загальну суму 

61 тисяча 908 грн. На кожен із закладів від 7 тис. 102 грн. по 11 тис. 926 грн.Це дало 

можливість частково забезпечити необхідним обладнанням та матеріалами класи з 

інклюзивним навчанням. Було придбано:крісла ,лава-лампи,дитячу мозаїку «Кольорові 

горошини»,дитячі балансири «Лабіринт» ,набори дидактичного матеріалу для вчителя 

«Говоруша»,мати складні,килимки масажні  «Пазли мікс» ,модульні органайзери з 

магнітно-маркерною дошкою. 

На наступний рік розраховано у бюджетних запитах сума 194,1 тис.грн. на 

придбання обладнання. 

РОБОТА ІРЦ 

Згідно рішення Лиманської міської ради створена комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Лиманської міської ради. Метою новоствореної установи 

є забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами протягом всього навчання  віком від 2 до 18 років. Інклюзивно-ресурсний 

центр, після проведення  конкурсних процедур щодо підбору відповідних спеціалістів по 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, почав працювати  з січня 2019 року.  

Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру у 2019 р. були: 

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб 

дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними 

психологами), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних 

можливостей дитини; 

2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які 

забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не 

отримують відповідної допомоги; 



3) участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних 

комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки 

розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік згідно запиту; 

4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку 

в інклюзивно-ресурсному центрі за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних 

представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини; 

5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми 

потребами за їх згодою; 

6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших 

закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань 

організації інклюзивного навчання; 

7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів 

освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним 

представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям; 

8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими 

освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують 

здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів; 

9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з 

батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у 

формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей; 

10) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом  

участі/проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, 

майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг дітям з особливими освітніми потребами; 

11) підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-

ресурсного центру для засновника/ уповноваженого органу, який здійснює 

координацію роботи ІРЦ а також аналітичної інформації для ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти Донецького ОІППО, який здійснює методичну підтримку  

ІРЦ. 

Діяльність  ІРЦ забезпечують 4 фахівця: директор, вчитель - дефектолог, вчитель-

логопед (наразі вакантна), практичний психолог. Згідно рішення Лиманської міської ради 

від 18.04.2019 р. № 7/63-3223  нежитлова будівля по вулиці Поштова, 58, передана на 

баланс управління освіти, молоді та спорту, на кінець 2019 року розроблено проектно-

кошторисну документацію та пройдено експертизу.   

Для оснащення інклюзивно-ресурсного центру було придбано мультимедійний 

комплекс, меблі для спеціалістів та дітей з особливими освітніми потребами, спеціальні 

засоби корекції психофізичного розвитку.  

Фахівці забезпечені робочими місцями, комп’ютерною, копіювальною технікою, мають 

доступ до мережі Інтернет.  



З метою висвітлення інформації про діяльність ІРЦ, поширення інформації про 

роботу з дітьми з особливими освітніми потребами створена група у мережі Фейсбук, на 

яку можна потрапити за посиланням https://www.facebook.com/groups/irc.liman/?ref=direct 

За 2019 рік проведено 147 дітям комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку, серед них 105 дітей дошкільного віку та 42 дитини шкільного віку.   

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру  ведуть постійну консультаційну, 

методичну роботу з батьками, вчителями, вихователями, асистентами вчителів та іншими 

зацікавленими особами, що цікавляться питанням навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами. Протягом року надано 217 консультацій: 113 – батькам, 

104 – педагогам. Відповідно до висновків ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини у 

поточному році: 

 охоплено інклюзивним навчанням 11 дітей ( 2 - у закладах дошкільної освіти, 9 – 

у закладах загальної середньої освіти); 

 навчаються на індивідуальній формі навчання -14 учнів; 

 навчаються у спеціальній школі – 14 дітей; 

 навчаються у  спеціальній групі – 96 дітей; 

 надано для 14 дітей 722 психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових 

послуги. 

З метою підвищення  грамотності педагогічних працівників, батьків фахівці ІРЦ 

підготували буклети : «Дещо про інтернет - залежність дітей», «Порядок прийняття дітей з 

ООП у інклюзивну групу», «Дитина з розладами аутичного спектру», «Що таке 

інклюзивна освіта»,  

У  січні 2019 року проведення просвітницька акція серед закладів дошкільної 

освіти № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, Лиманська спеціальна загальноосвітня школа № 34 щодо 

завдань ІРЦ, надали інформаційні листи «Інклюзивно-ресурсний центр – це…» у всі 

заклади загальної середньої освіти.  Неоднаразово протягом 2019 року фахівці ІРЦ 

виступали на нарадах директорів закладів освіти, завідувачів закладів дошкільної освіти, 

заступників директорів з навчально - виховної роботи щодо діяльності інклюзивно-

ресурсного центру та шляхів співпраці із закладним освіти щодо впровадження 

інклюзивної освіти. 

Із січня по травень 2019 року  кожного місяця фахівцями ІРЦ проводився постійно 

діючий семінар для практичних психологів «Організація психолого-педагогічного 

супроводу дитини з ООП у закладі освіти», були розглянути питання: 

- хто така дитина з особливими освітніми потребами; 

- нормативно правова база інклюзивного навчання; 

- порядок відкриття інклюзивних класів; 

- особливості розвитку, навчання дітей з ЗПР, РАС, інтелектуальними порушеннями, 

порушеннями слуху, зору, опорно – руховими розладами; 

- організація психологічного супроводу. 

Із вересня 2019 року фахівці ІРЦ є постійними учасниками консультпункту для 

вчителів, вихователів, асистентів вчителів,  вихователів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, які впроваджують інклюзивну освіту  у закладах освіти  міста, 

На консультпункті були висвітлені  наступні питання: 

- організація роботи Команди супроводу у закладі освіти; 

- особливості складання ІПР; 



- особливості розробки індивідуального навчального плану та програми для дітей з 

інтелектуальними порушеннями; 

- особливості оцінювання дітей з ООП; 

- особливості складання конспекту уроку в інклюзивному класі (для дітей з 

інтелектуальними порушеннями та РАС; 

- взаємодія вчителя та асистента вчителя на уроці; 

- особливості організації корекційної-розвиткової роботи дітям з ООП; 

- співпраця батьків та школи у впровадженні інклюзивної освіти. 

Фахівці ІРЦ беруть  участь у всіх методичних заходах, які організовує Донецький 

обласний центр підтримки інклюзивної освіти. 

Протягом 2019 року у нашій ОТГ понад 284 дитини отримували психо-

корекційному допомогу. Це діти з  порушеннями зору (7 осіб), слуху (3 особи), порушення 

опорно-рухового апарату (46 осіб), розладами аутичного спектру (11), затримкою 

психічного розвитку (3), порушеннями інтелектуального розвитку різного ступеня (24), 

порушення поведінки (2), порушеннями мовлення (88).  

   У 2019 році збільшено цільову освітню субвенцію на інклюзивну освіту, було виділено 

суму  1 161 400,00рн. на заробітну плату для працівників інклюзивного центру, а також на 

заробітну плату  для проведення корекційних занять у сумі 31 395,00грн. та на придбання 

у сумі 24 105,00грн. (спортивний куточок та засоби корекції психофізичного розвитку для 

організації роботи з дітьми). 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

 

У закладах освіти визначені відповідальні особи за охорону праці, безпеку 

життєдіяльності, пожежну та електробезпеку.  

Між адміністраціями та профспілками закладу укладені колективні договори. В 

колективному договорі включений розділ «Охорона праці» та Комплексні заходи з 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Постійно ведеться перевірка роботи опалювальної системи. По всім закладам освіти 

призначено відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання та 

трубопроводів систем теплопостачання та систем опалення на 2019 рік. 

Протягом року здійснено перевірку електромережі, електрообладнання та 

електроприладів в закладах освіти, вони знаходяться у задовільному стані. У наявності 

акти перевірки контуру захисного заземлення та випробування опору ізоляції 

електропроводки. Проведені заходи щодо покращення штучного освітлення (заміна ламп 

накалювання на енергозберігаючі або на лампи з захисними ковпаками).  

Вентиляційне обладнання, водопостачання та каналізація також знаходиться в 

задовільному стані. 

Систематично проводиться огляд території на наявність сторонніх предметів. 

В закладах дошкільної освіти систематично проводиться огляд ігрового обладнання 

на дитячих майданчиках, в закладах загальної середньої освіти огляд обладнання на 

спортивних майданчиках. 

Всі працівники закладів освіти своєчасно проходять обов’язкові медичні огляди та 

мають дозволи до роботи. 

Кухарі, кочегари, технічний персонал забезпечені спецодягом, миючими та 

дезінфікуючими засобами відповідно до встановлених норм.  



У коридорах закладів освіти, класних та групових кімнатах розміщено куточки з 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, які постійно оновлюються 

працівниками закладів.  

З метою попередження травматизму в школах організовано чергування вчителів. 

Перед початком канікул, поїздок, екскурсій, різноманітних заходів з учнями 

проводяться цільові інструктажі.  

З метою попередження та профілактики травматизму видані такі накази: 

- наказ від 18.03.2019 р. № 181 «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту і 

комплексного об’єктового тренування в закладах освіти Лиманської міської ради в 

2019 р.»;  

- наказ від 18.04.2019 р. № 254 «Про відзначення Дня охорони праці у 2019 році»;  

- наказ від 22.04.2019 р. № 257 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки 

дитини» в закладах дошкільної освіти у 2019 році»; 

- наказ від 27.05.2019 р. № 326 «Про навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності керівників, їх заступників і працівників закладів освіти»; 

- наказ від 18.09.2019 р. № 495 «Про додаткове навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти»; 

- наказ від 26.09.2019 р. № 518 «Про проведення навчання і перевірки знань кочегарів, 

операторів з питань пожежної безпеки, ПТЄ та ПТБ теплових установок і мереж 

закладів освіти». 

В закладах освіти педагогічними колективами ведеться постійна профілактично-

роз’яснювальна робота щодо попередження дитячого травматизму з учнями та їх 

батьками. Профілактичну роботу з питань інформування про мінну небезпеку в закладах 

освіти проводять 30 педагогів – тренерів разом з класними керівниками, вихователями та 

вчителями предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».  

Комісіями закладів освіти перевірено стан та умови навчання учнів в кабінетах з 

підвищеною небезпекою, дотримання санітарно-гігієнічного стану приміщень, умови 

праці та дотримання вимог  безпеки працівниками. 

Також з метою запобігання виробничого травматизму, засвоєння потрібних знань 

нормативно-правових актів з охорони праці і здоров’я, пожежної і техногенної безпеки, 

гігієни праці, виробничої санітарії, поводження в надзвичайних ситуаціях з різними 

категоріями працівників закладів освіти управлінням  освіти, молоді та спорту  

організовані і проведені навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, на 

групу допуску з електробезпеки, цивільного захисту.  

З метою урегулювання відносин між управлінням освіти, молоді та спорту і 

працівниками закладів у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільги та 

компенсації за роботу в несприятливих умовах праці та згідно з Порядком проведення 

атестації робочих місць за умовами праці в  закладах освіти за результатами  атестації  

робочих місць за умовами праці встановлені пільги щодо доплат та додаткових відпусток 

працівникам. 

Управлінням освіти, молоді та спорту і підвідомчими закладами освіти проведена 

значна робота по поліпшенню протипожежного стану. На початку навчального року були 

призначені відповідальні особи щодо забезпечення пожежної безпеки по закладу в цілому 

та окремих споруд, приміщень, класів, утримання та експлуатацію вогнегасників, інших 



засобів пожежогасіння. Протягом вересня-грудня проведені повторні евакуації 

працівників і учнів, оновлені Плани евакуації.  

Систематично здійснюються профілактичні ремонти і огляди електроустановок, 

опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання. 

Заборонено експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних 

нагрівальних приладів. 

Заборонено спалювання сміття та відходів на території закладів освіти. Утилізація 

здійснюється згідно з визначеним порядком та в спеціально відведених для цього місцях. 

Схематичні плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі вивішено на 

видних місцях, установлено порядок (систему) оповіщення людей про пожежу. 

Проведено протипожежні інструктажі з працівниками щодо дотримання правил 

пожежної та техногенної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах. Інструктажі з 

учнями проводяться класними керівниками з реєстрацією їх у відповідних журналах, 

проведення бесід на протипожежну тематику фіксується у класних журналах на 

спеціально відведених сторінках. 

Інженером з охорони праці була розроблена та затверджена рішенням Лиманської 

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2723 Програма «Поліпшення умов праці, пожежної та 

техногенної безпеки, навчання учасників освітнього  процесу в закладах освіти 

Лиманської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2024 роки. 

На виконання заходів у 2019 році були виділені із місцевого бюджету кошти в 

розмірі 571771,33 грн. за Програмою та додатково – 183369,34 грн., загальна сума 

становить 755140,67 грн. 

Заходи, які були проведені у 2019 році з поліпшення протипожежного стану для 

закладів освіти, що входять до Програми: 

- укладені договори на технічне обслуговування пожежної сигналізації в 2019 році для 

ЗОШ № 3 на суму – 14222,40 грн., для ДНЗ № 2 на суму – 7377,84 грн.; 

- проведено обробку дерев’яних конструкцій дахового перекриття вогнезахисним 

складом Рубцівської, Шандриголівської ЗОШ, Ямпільського НВК, Лозівського НВК, 

ДНЗ с-ща Зарічне на загальну суму – 215055,29 грн. 

- придбано протипожежне обладнання (вогнегасники, доукомплектація пожежних 

щитів) на суму - 105300,00 грн.; 

- проведено вимір опору заземлення на суму - 44620,50 грн.; 

- встановлено протипожежні сертифіковані двері в щитовій та люк до горища у 

Зарічненській ЗОШ I-III ступенів на суму 15486,46 грн.; 

- закуплено 221 шт. протигазів ГП-7 для закладів освіти на суму - 143650,00 грн.; 

- проведено перезарядку вогнегасників на суму – 34785,00 грн.; 

- придбано світильники із захисними ковпаками на суму – 18119,10 грн. 

- облаштовано блискавкозахист у ДНЗ № 6 на суму 65392,00 грн.  

- проведено навчання кочегарів та операторів котелень – 61800,00 грн. 

- проведено навчання з охорони праці та електробезпеки на суму 24540,00 грн.; 

- проведено навчання з цивільного захисту на суму 4792,08 грн. 

Також придбано журнали з реєстрації інструктажів з ОП, ПБ та ЦЗ для закладів 

освіти на суму 13464,00 грн. 



Заходи щодо посилення пожежної і техногенної безпеки закладів освіти, що не 

потребують фінансування, знаходяться на постійному контролі керівників закладів та 

управління освіти, молоді та спорту.  

 

Фінансово-господарська діяльність, 

матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 

 

Значна увага протягом року управлінням приділялася реалізації заходів, 

спрямованих на удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти ОТГ. 

Зокрема у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено видатки на розробку 

проєктно - кошторисної документації на загальну суму 1 249 188,34грн по наступним об’єктам:  

№ 

п/п 

        Проектно-кошторисна документація Вартість, грн. 

1 ПКД "Капітальний ремонт ділянки теплової  мережі встановлення  

лічильника НВКГімназія" 

 

13 414,00 

2 ПКД " Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі 

Дробишевської ЗОШ" 

 

178 128,10 

3 ПКД "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень  Торського НВК" 

 

162 105,27 

4 ПКД "Капітальний ремонт із замінами вікон та дверей будівлі 

Зарічненської ЗОШ" 

 

35 500,00 

5 ПКД "Реконструкція нежитлової будівлі  літера А1 по вул.Поштова 

58"  

228 947,37 

6 ПКД "Капітальний ремонт з  заходами термомодернізації ЗОШ № 5" 

 

58 850,0 

 

7 ПКД "Реконструкція ремонту даху Торського НВК" 

 

67 935,00 

8 ПКД "Реконструкція харчоблоку ЗОШ № 5" 

 

62 000,75 

 

9 ПКД "Реконструкція головного корпусу з благоустроєм 

прибудинкової  території ДНЗ №3" 

 

137 183,55 

 

10 ПКД "Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ЗОШ Рубці" 

35 000,00 

11 ПКД " Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання НВК Лозове" 

25 000,00 

 

12 ПКД " Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання НВК Коровій Яр" 

25 000,00 



13 ПКД " Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ЗОШ №3" 

25 000,00 

14 ПКД" Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ЗОШ Дробишево" 

25 000,00 

15 ПКД" Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ЗОШ Зарічне" 

28 000,00 

16 ПКД" Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ДНЗ 6" 

28 000,00 

17 ПКД " Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ДНЗ 8" 

30 000,00 

18 ПКД " Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання ДНЗ с. Рубці" 

28 000,00 

19 ПКД" Реконструкція/ технічне переоснащенням системи 

газопостачання НВК №1 Ставки" 

28 000,00 

20 ПКД "Реконструкції спортивного майданчика в Зарічненській ЗОШ" 

 

66 324,30 

 

21 ПКД "Капітальний ремонт центральної алеї та прибудинкової 

території Зарічненської ЗОШ" 

 

42 600,00 

Проведено поточних ремонтів на загальну суму 1 815 815,90грн по наступним 

закладам загальної середньої освіти: 

 
 

 п/п Поточний ремонт  Вартість, грн.  

1 Зарічненська  ЗОШ (дверних пройомів, ганку, стелі 

класних кімнат, аварійних виходів, будівлі, системи 

водопостачання) 

326 458,84 

2 ЗОШ №2 ( рулонної покрівлі, заміна вікон) 56 768,73 

3 ЗОШ №4 (рулонної покрівлі, заміна вікон, санвузла) 253 910,26 

4 ЗОШ № 3 (силової мережі та розподільчих пристроїв 

харчоблоку, заміна вікон, спортивного залу) 

328 945,50 

5 Ліцей (мережі водопостачання  в харчоблоку, радіаторів 

опалення) 

97 633,52 

6 НВК № 1 (ігрового майданчика) 51 351,64 

7 Торський НВК(випускної каналізації та частини 

приміщення харчоблоку) 

170 223,26 

8 Ярівська ЗОШ (гідрохімочищення котлів та системи 

опалення) 

133 899,60 

9 Дробишевська ЗОШ (гідро хімочищення каналізаційних 185 010,15 



мереж, покрівлі гаражу) 

10  Рідкодубівський НВК (котельні) 14 914,40 

11 НВК Новоселівка (системи водопостачання) 196 700,00 

Капітальних ремонтів проведено на загальну суму 10 633 482,67грн.  по наступним 

закладам загальної середньої освіти: 

№ 

п/п 
Капітальний ремонт Вартість, грн. 

1 

Центральної алеї на території Ярівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів  
199 592,89 

2 

Заміна вікон будівлі Ямпільського навчально - виховного 

комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад"   
198 000,00 

3 

Туалету на території Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів   
293 645,76 

4 Інженерних мереж опалення та водопостачання, зовнішньої та 

внутрішньої каналізації Лиманського ліцею   

541 705,37 

5 Рулонної покрівлі першого, другого корпусів Лиманської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4   

1 461 265,82 

6 Рулонної покрівлі Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2   

939 571,60 

7 Резервного газового котла котельні Дробишевської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

186 834,49 

8 Коровоярського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"  (стін 

плиткою, рем. підлоги) 

 

486 266,66 

9 Покрівлі та приміщення спортивного залу Лиманського навчально-

виховного комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»   

 

624 929,84 

10 Внутрішніх приміщень другого поверху будівлі Коровоярського 

навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад"   

297 141,78 

11 Будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад"   

218 044,62 

12 Заміна вікон будівлі, спортивного залу, крилець та вхідної зони 

будівлі  Лиманської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3   

542 185,26 

 Реконструкція  

1 

Покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщення 

Торського НВК" 866 814,18 

2 Зовнішніх каналізаційних мереж Торського НВК 70 941,63 

3  Покрівлі Торського НВК 3 706 542,77 

 



У межах цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об'єднаної  

територіальної громади на 2017-2020 роки» деякі заклади освіти брали участь в 

конкурсному відборі та здобули перемогу. 

В п’ятірку переможців увійшов проєкт «Освітлення спортивного майданчика та зони 

відпочинку на території НВК-Гімназія», який був реалізований на території навчально-

виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» у сумі 159 375,00 грн.( 

придбання та встановлення сонячних  батарей  для освітлення спортивного майданчика та 

зони відпочинку). 

За рахунок субвенції на виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 

1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) на виконання постанови КМУ 

від  03.04.2019 р. № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» 

витрачені кошти на придбання послуг по підключенню мережі Інтернет для 12 закладів 

загальної середньої освіти на суму 839666,40 грн. 

За рахунок субвенції на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18  

грудня 2018 року № 1012 та місцевого бюджету на умовах співфінансування був 

придбаний кабінет біології для навчально-виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня 

школа І ступеня»  та обладнання для кабінету біології для ЗОШ  № 4. 

За рахунок місцевого бюджету були придбані фіранки та спортивне обладнання для 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 а також меблі придбані котли водогрійні для 

двох закладів освіти ( Рідкодубівського НВК та Ярівської ЗОШ) , акустичну систему та її 

складові для ліцею,обладнання для твердопаливної котельні для Дробишевської ЗОШ, 

придбання овочерізок для закладів освіти, придбання багатофункціональних приладів, 

телевізорів та проекторів, придбання холодильників та пральних машин, миючих засобів, 

спортивного одягу та інвентарю, фарби, паперу тощо. 

Штатна чисельність управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

складає 1412,54одиниць, у тому числі начальник управління та апарат управління складає 

10 одиниць (фактично зайнятих 10 од.); кількість ставок педагогічного персоналу, в тому 

числі вихователів, муз керівників – 662,27 од.( фактично зайнятих 655,74од.); 

педагогічних працівників 149,85од. (фактично зайнятих 140,92 од.); спеціалістів-105,50 

од. (фактично зайнятих 103,00 од.); робітників – 496,92 од. (фактично зайнятих 495,26 

од.). 

Для здійснення господарської діяльності по підпорядкованим закладам (ДНЗ 13 

закладів, ЗОШ – 10 закладів, НВК-11 закладів) управління у 2019році уклало 1019 угоди 

та 74 додаткових угод. Видатки склали: 

Найменування Передбачено 

бюджетом з 

урахуванням змін грн. 

Використано грн. 

Поточні видатки всього 194 373 309,65 175 694 262,71 

Оплата праці 122 805 322,00 111 198 538,28 

Нарахування на оплату праці 27 197 151,65 24 648 342,11 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 653 667,00 6 540 862,89 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 111 111,00 67 378,50 

Продукти харчування 5 930 128,00 5 836 585,23 



Оплата послуг (крім комунальних) 11 279 543,00 10 809 613,13 

Видатки на відрядження 175 333,00 149 633,41 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18 978 322,00 15 291 205,72 

Окремі заходи 100 191,00 91 132,08 

Інші виплати населенню 1 037 028,00 966 556,00 

Інші поточні видатки 105 513,00 94 415,36 

Капітальні видатки: 30 107 592,26 17 587 772,13 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3 351 855,26 3 349 701,26 

Капітальні ремонти 14 261 730,0 13 398 679,90 

Реконструкція 12 494 007,00 839 390,97 

   

Всього видатків 224480901,91 193282034,84 

 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ" було складено 15 кошторисів (по КПКВК) та 

44 кошторисів по закладам освіти, 15  зведених кошторисів; 15 планів асигнувань 

загального фонду бюджету та 15 розрахунків до кошторису, 3 планів спеціального фонду 

бюджету ( по КПКВК), 44 планів асигнувань загального фонду бюджету, 44 розрахунків 

до кошторису, 44 планів спеціального фонду бюджету ( по закладам освіти); 130 штатних 

розписів закладів освіти, 76 тарифікаційних списків, внесено зміни до кошторисних 

призначень, штатних розписів та тарифікаційних асигнувань. Для внесення змін до 

кошторису  було підготовлено 57 листів до фінансового управління та 244  довідки про 

внесення змін до кошторису та плану асигнувань загального фонду, 51 реєстрів змін. 

     Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про 

деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" (зі змінами) складено 99 паспортів бюджетних програм, які 

затверджено спільним наказом управління освіти, молоді та спорту  та фінансового 

управління міської ради.  

     Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»  складено 27 

мережі розпорядників та одержувачів  та змін до неї. Складено  523 заявок на 

фінансування головних розпорядників бюджетних коштів та зареєстрованим бюджетним 

зобов’язанням та підготовлено 10 483 платіжних доручень фондів бюджету.  

Таким чином, упродовж 2019 року управлінням освіти,молоді та спорту 

Лиманської міської ради, закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти Лиманської ОТГ реалізувалися заходи щодо подальшого реформування освіти, 

створення необхідних умов для забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до якісної 

освіти, забезпечення повноцінного фізичного здоров’я дітей, розвитку особистості 

відповідно до національних та загальнолюдських цінностей. 

Головною метою діяльності управління у 2020 році буде продовження роботи щодо 

забезпечення стабільного розвитку системи освіти Лиманщини, надання доступної та 

якісної освіти в умовах реалізації Концепції «Нової української школи», створення умов  

для сталого розвитку фізичної культури та спорту, молодіжної сфери, сфери національно-

патріотичного виховання відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними 

вимогами суспільства та реаліями часу.  

Пріоритетні завдання управління освіти,молоді та спорту та закладів освіти 

Лиманської ОТГ на 2020 рік: 



- забезпечення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням 

демографічної ситуації в ОТГ; 

-завершення підключення до високошвидкісної мережі Інтернет всіх закладів загальної 

середньої освіти; 

-оновлення комп’ютерної техніки у закладах  освіти; 

-забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу; 

-збереження та забезпечення функціонування діючої мережі закладів позашкільної освіти; 

забезпечення  належної  навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 

позашкільної освіти; 

- створення безпечних умов праці, пожежної безпеки;  

-оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплення 

відпочинком дітей пільгових категорій у таборах з денним перебуванням; 

-продовження роботи щодо забезпеченням якості дошкільної освіти відповідно до вимог 

Державного стандарту дошкільної освіти; 

-орієнтація змісту методичної роботи з педагогами на оновлення форм, методів і 

технологій навчання та виховання учнів в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа»; 

-продовження роботи щодо підготовки вчителів до впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти, інтегрованого навчання як складової змісту Нової 

української школи;  

-забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюватимуть із 

дітьми, що мають особливі освітні потреби, при застосуванні інклюзивної моделі 

навчання; 

-підвищення професійної компетентності директорів закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

-розвиток мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти, інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти;  

-забезпечення якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього 

незалежного оцінювання, учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах-

захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах 

учнівської творчості; 

-забезпечення участі учнів в обласних учнівських олімпіадах з навчальних предметів, 

конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інтернет-олімпіадах, 

конкурсах учнівської творчості; 

-забезпечити інформування населення про можливість включення дітей із особливими 

потребами в групи закладів дошкільної освіти, класи закладів загальної середньої освіти; 

упроваджувати в роботу закладів освіти з інклюзивним навчанням інноваційні технології; 

-здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу з 

питань впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти; 

-вжиття заходів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання та об’єктивному 

обґрунтованому моніторингу освітнього процесу, використання його наслідків у 

управлінській діяльності з керівними та педагогічними кадрами; 

-активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою, зокрема дітей пільгових 

категорій та учнів девіантної поведінки; 

-забезпечення підвозу учнів і вчителів до місця навчання та роботи і в зворотному 

напрямі; 

-реалізація  заходів щодо повного виконання програми «Шкільний автобус» у частині 

поповнення та оновлення існуючого парку транспортних засобів, задіяних у підвезенні 

учнів; 

-забезпечення розвитку спортивної інфраструктури ОТГ,покращення умов для  організації  

занять  фізичною культурою та спортом;  

-організація і забезпечення проведення спортивних змагань;  



-забезпечення  участі  спортсменів,  збірних  команд  ОТГ  в  обласних  спортивних  

змаганнях,  комплексних спартакіадах;  

-забезпечення розвитку молодіжної політики, формування здорового способу життя; 

-сприяння створенню умов щодо збереження та зміцнення психічного та соціального 

здоров’я, особистісного, інтелектуального, фізичного  і соціального  розвитку здобувачів 

освіти; 

-супровід інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами,  

консультативна та просвітницька робота з батьками , педагогами, адміністрацій ЗО; 

-захист прав і свобод дітей,  сприяння створенню безпечного середовища (запобігання 

насильству в учнівському колективі та домашньому насильству), впровадження  шкільних  

служб порозуміння (ШСП) в закладах освіти; 

-сприяння створенню умов щодо своєчасного попередження порушень у розвитку та 

становленні особистості, міжособистісних стосунках, профілактики суїцідальної 

поведінки, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі,  виховання 

гендерної культури та гендерної рівності у учнів; 

-психологічна та соціально-педагогічна допомога постраждалим внутрішньо переміщеним 

здобувачам освіти, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов соціалізації; 

-налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами 

відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення, центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні повноцінного 

психологічного і соціального розвитку дітей та молоді; 

-залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації  політики та 

програм, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема; 

-виховання у здобувачів освіти почуття патріотизму, духовності, моральності; 

-пропаганда здорового способу життя; 

-сприяння зайнятості молоді; 

-необхідність розбудови спортивної інфраструктури для задоволення інтересів жителів 

громади в фізкультурно-оздоровчій діяльності, занять видами спорту (будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман, мультифункціонального  спортивного 

майданчику для занять декількома видами спорту смт. Зарічне); 

-необхідність збільшення штатних тренерів-викладачів в системі дитячо-юнацького 

спорту для підготовки спортсменів; 

-створення комунального закладу «Молодіжний центр»  на базі будівлі «Інноваційний 

молодіжний центр для дітей та молоді» із залученням до роботи  фахівців відповідного 

напрямку та створення 3 - х осередків «Молодіжного центру»  в Лиманській  ОТГ, а саме 

сел. Дробишево,  с. Рубці,  с. Торське; 

-покращення спортивної матеріально-технічної бази; 

-залучення до спортивно-масових  заходів та Спартакіад понад  5,5 тис. осіб; 

-додаткове залучення до занять фізкультурою і спортом 150 дітей і підлітків; 

-підвищення рухової активності шляхом проведення спортивних змагань серед різних 

верств населення, Спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів; 

-проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів громади у змаганнях 

різних рівнів;  

-розгляд на засіданнях міської ради, виконавчого комітету питань щодо розвитку фізичної 

культури і спорту, в тому числі питань щодо матеріального стимулювання спортсменів, 

тренерів за досягненні високих спортивних результатів; 

-подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти ОТГ за напрямками: 

здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд закладів освіти, 

благоустрою їх територій; оновлення шкільних меблів; придбання спортивного інвентарю 

і обладнання; 



-посилення роботи щодо утвердження високого соціального статусу вчителя у суспільстві 

шляхом запровадження премій, інших видів морального та матеріального заохочення 

кращим педагогічним працівникам. 

 

 

Начальник управління освіти,                                      Надія ДІДЕНКО 

молоді та спорту Лиманської ради 

 

 

 


