
ЗВІТ 
про роботу управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради 

за 2017 рік 
 

З метою стабільного функціонування навчальних закладів, створення належних 

сприятливих умов для навчання і виховання дітей, забезпечення конституційного права на 

освіту громадян, їх рівного доступу до якісної освіти, робота управління освіти 

Дунаєвецької  міської ради спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

охорону дитинства» та на дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального процесу. З 

цією метою проведено відповідну організаційну і практичну роботу щодо забезпечення в 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах оптимальних умов для 

одержання молоддю обов’язкової середньої освіти, охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учнів, працівників освітньої галузі, забезпечення виконання державних вимог щодо 

здійснення освітньої діяльності.  

 

Контингент учнів 

Станом на 1 січня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 

3645 дітей. Закінчили 9 клас 347, з них 36 отримали свідоцтво з відзнакою. Одержали 

атестат про повну загальну середню освіту – 175, з них нагороджені золотою медаллю – 

1, срібною – 8.  

Аналіз наповнення класів по навчальних закладах показав, що з 25 шкіл у 6 

закладах відсутні один або більше класів (Рахнівська, В.Кужелівська, Г.Яцковецька, 

М.Кужелівська, Рачинецька, Сокілецька), у 11 наявні неповні класи (В.Жванчицька, 

Лисецька, В.Кужелівська, Вихрівська, Воробіївська, Ганнівська, Г.Яцковецька, 

Зеленченська, М.Кужелівська, Січинецька, Сокілецька). 

У 4 ЗОШ І-ІІІ ступенів кількість учнів менше 100 (В.Побіянська – 86, Лисецька – 

65, Рахніська – 69). У 4 ЗОШ І-ІІ ст. кількість учнів менше 50 (В.Кужелівська – 34, 

Воробіївська – 42, Г.Яцковецька – 26, М.Кужелівська – 44). 

У 2017-2018 навчальному році сформовано 247 класів середня наповнюваність 

яких складає 14,8 учнів. До першого класу прийнято 403 учні, до 11 класу -168. 

 

Кадри 

Рівень укомплектованості керівними і педкадрами у ЗНЗ складає 100%. У ЗНЗ 

міської ради працює 544 педагогічних працівники, серед них: повну вищу освіту мають 

456, 19 мають звання «Вчитель методист», 56 – «Старший вчитель», 182 вчителів – 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», працюючих вчителів-пенсіонерів 

– 40.  

У позашкільних закладах працює 44 основних педпрацівників та 36 сумісників. 

У ДНЗ працює 144 педагоги: 24 завідуючих; 5 вихователів-методистів; 79 

вихователів; 6 вчителів - логопедів; 11 музичних керівників; 5 інструкторів фізичного 

виховання; 1 викладач комп’ютерної грамоти, 5 соціальних педагоги, 5 практичних 

психологів, 2 вихователя зображувальної діяльності, 1 вчитель англійської мови, 5 

керівників гуртків. З вищою освітою 89 педагогів. Технічного та обслуговуючого 

персоналу – 163. 

У 2017-2018 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 193 педагогічних 

працівники. З них:  

• Фахові – 193.  

• Проблемно-тематичні тренінги – 158.  



• Пролонговані – 8 . 

• Дистанційні – 3. 

У 2017 році в управлінні освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради 

атестувались 117 педагогів, з них 8 позачергово. 

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» атестовано 36 педагогів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» 14 педагогам. 

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст «першої 

категорії» атестовано 11 педагогів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії» 13 педагогам. 

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» атестовано 

22 педагоги. 

На відповідність раніше встановленому 9 тарифному розряду атестовано – 5 осіб. 

А також атестовано 4 бібліотекарі та 6 керівників гуртків. 

Із керівних кадрів атестовано 3 директори та 3 заступники директорів навчальних 

закладів. 

Присвоєно звання «Учитель-методист» 1 педагогу, на відповідність звання 

«Учитель-методист» атестовано 1 педагога. 

Присвоєно звання «Вихователь-методист» 2 вихователям, на відповідність звання 

«Вихователь-методист» атестований 1 вихователь.  

1 педагог атестований на відповідність раніше присвоєному званню «Керівник 

гуртка-методист». 

Присвоєно звання «Старший учитель» 9 педагогам, на відповідність звання 

«Старший учитель» атестовано 8 педагогів. 

 

Мережа ЗНЗ 

У відповідності до перспективного плану оптимізації навчальних закладів на 2017 

рік та рішення сесії Дунаєвецької міської ради №7-22/2017р. від 09 червня 2017 року 

«Про оптимізацію навчальних закладів» оптимізовано: 

- Ганнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів у Ганнівський навчально-виховний комплекс 

«ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ»; 

- Малокужелівську ЗОШ І-ІІ ступенів у Малокужелівський навчально-виховний 

комплекс «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ»; 

- Великокужелівську ЗОШ І-ІІ ступенів у Великокужелівський навчально-

виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ»; 

- Сокілецький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» у Сокілецький навчально-виховний 

комплекс «ЗОШ І ступенів, ДНЗ», що дало змогу сформувати на сьогодні оптимальну 

мережу освітніх закладів з урахуванням демографічної ситуації, запитів населення та 

бюджетного фінансування. Таким чином 2017-2018 навчальний рік розпочали 25 шкіл: 

- НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» – 2 (18 учнів); 

- НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» – 6 (313 учнів); 

- ЗОШ І-ІІ ст. – 3 (187 учнів); 

- НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» – 1 (69 учнів); 

- ЗОШ І-ІІІ ст. – 13 (3067 учнів) 

- ДНЗ – 31, з них 9 входить до складу НВК. 

З метою забезпечення просторової доступності освітніх послуг для дітей, за 

місцем проживання яких відсутній навчальний заклад, створення безпечних санітарно-

гігієнічних та комфортних умов навчально-виховного процесу, рішенням виконавчого 

комітету Дунаєвецької міської ради №167 від 16.12.2017 року визначено 9 базових 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відповідно до рішення сесії Дунаєвецької міської ради №8-23/2017р. від 11 липня 

2017 року «Про створення опорних шкіл» створено два опорних навчальних заклади, а 



саме: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів до яких 

підвозяться 58 та 62 дитини відповідно з населених пунктів де навчальні заклади були 

раніше призупинені, ліквідовані або закриті. 

 

Комп’ютеризація 
Якість освіти значною мірою визначається знаннями в галузі інформаційних 

технологій. 14 (100%) загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів оснащені навчальними 

комп’ютерними комплексами (НКК), з них 3 мають по два НКК, 9 (100%) 

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів оснащені НКК, 2 (100%) загальноосвітні школи І 

ступеня мають комп’ютери. Всього в навчальних закладах громади нараховується 418 

комп’ютерів, з них 72 ноутбуки.  

На один комп’ютер припадає в середньому 8,7 учнів 1-11 класів. 

Дев’ять шкіл забезпечені мультимедійними дошками в кількості 16 шт.  

15 ЗОШ мають мультимедійні проектори в кількості 49 шт. 

Продовжується робота із забезпечення швидкісним інтернетом навчальних закладів 

громади. На сьогодні 18 навчальних закладів вже користуються швидкісним інтернетом 

решта 7 під’єднані до мережі Інтернет через Інтертелеком. У навчальних закладах 

громади створено 24 шкільні веб-сайти. Працює сайт управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради, сайт методичного кабінету управління освіти, сайт «Дошкілля 

Дунаєвеччини», Дунаєвецького будинку творчості школярів, Дунаєвецької станції юних 

натуралістів, Дунаєвецької станції юних туристів та ін.  

 

Шкільний автобус 

В громаді нараховується 16 шкільних автобусів один з яких придбано в 2017 році 

(для оптимізованої Сокілецької ЗОШ загальною вартістю 1 млн. 572 тис. грн.). 

Підвезенням охоплено 525 учнів – 14,4 % - від загальної кількості учнів (3654). Для усіх 

учнів, які потребують підвезення, організовано безкоштовне підвезення до місця 

навчання і додому 15 шкільними автобусами із 30 населених пунктів до 18 ЗОШ за 39 

маршрутами. Із сусіднього Новоушицького району підвозяться 26 учнів до 

Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. До дошкільних закладів підвозяться 23 дошкільнят. Середня 

вартість в місяць роботи шкільного автобуса на маршруті 4,7 тис. грн. Денний 

кілометраж руху  шкільних автобусів складає 779,6 км. 

 

Оздоровлення 

Значна увага приділялась оздоровленню дітей, особливо пільгових категорій. 

Протягом 2017 року оздоровлено за кошти місцевого бюджету: 

- 93 дитини у таборі «Подільські джерела» на суму 388 тис. 492 грн.; 

- 32 дитини (199 тис. грн.) у таборі «Кабельник»; 

- 48 дітей охоплено відпочинком (2 тижні) на суму 199 тис. грн. у таборі 

«Кабельник». 

За кошти обласного бюджету:  

- «Лісова пісня» - 8 дітей; 

- «Дністровська чайка» - 8 дітей; 

- «Коблево» - 5 дітей. 

Всього оздоровленням охоплено 826 дітей, що складає 22,7% від загальної 

кількості дітей які підлягають оздоровленню у 2017 році. 

Всього на оздоровлення та відпочинок витрачено 935 092 грн., з них кошти 

місцевого бюджету 786 492 грн. 

 

Харчування 



У 2017 році на харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та 

вихованців у закладах дошкільної освіти було заплановано 2 738 642 грн., використано 

– 2 716 000 грн. 

Постачання продуктів харчування забезпечувалось за угодами з товариствами та 

приватними підприємцями з урахуванням вимог санітарного законодавства та за 

результатами тендерних процедур. 

З метою здешевлення дитячих обідів у загальноосвітніх навчальних закладах на 

території сіл об’єднаної територіальної громади частково постачання овочів та фруктів 

здійснювалось шляхом вирощування їх на шкільних присадибних ділянках. За минулий 

рік було зібрано овочів та фруктів на суму 40 455 гривень. 

Для здешевлення харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах залучалася спонсорська та батьківська допомога на суму 407 745 гривень. 

Згідно рішення 16 сесії сьомого скликання Дунаєвецької міської ради від 16 грудня 

2016 року та наказів управління освіти № 2-н від 06.01. 2017, № 316-н від 30.08.2017, № 

365-н від 02.10.2017 у загальноосвітніх навчальних закладах учні початкових класів 

забезпечувалися гарячим обідом  за кошти місцевого бюджету із залученням 40% 

батьківської плати від вартості харчування. В середньому собівартість харчування за 2017 

рік становить 7 грн. 19 коп., за рахунок здешевлення 6 грн. 27 коп. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року №116 

«Про затвердження послуг харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах» (із змінами) за кошти місцевого бюджету 

також харчувалися учні пільгового контингенту усіх класів. За I півріччя їх кількість 

становила  497 осіб: 387 дітей із малозабезпечених сімей, 7 дітей сиріт, 47 дітей 

позбавлених батьківського піклування і 56 дітей батьки яких учасники АТО, за II півріччя 

їх кількість становила 554 особи: 440 дітей із малозабезпечених сімей, 10 дітей сиріт, 36 

дітей позбавлених батьківського піклування і 68 дітей батьки яких учасники АТО. 

Учні 5-11 класів харчувалися за батьківські кошти. 

У шести навчальних закладах були організовані групи продовженого дня для учнів 

початкових класів з додатковим одноразовим харчуванням, вартість якого в середньому 

складала 3 грн. 50 коп. Всього групу продовженого дня відвідують 480 дітей. 

Згідно рішення 16 сесії сьомого скликання Дунаєвецької міської ради від 16 грудня 

2016 року та наказів управління освіти № 2-н від 06.01. 2017 та № 323-н від 04.09.2017 у 

31 дошкільному навчальному закладі (у тому числі у складі НВК) у 2017 році для 

вихованців ДНЗ було організовано триразове харчування (сніданок, обід і вечеря), за 

винятком ДНЗ № 5, в якому було організовано чотириразове харчування, у зв’язку із 

дванадцятигодинним перебуванням дітей у закладі. 

Середня собівартість харчування у дошкільних навчальних закладах за 2017 рік 

становить 21 грн. 65 коп., за рахунок здешевлення – 20 грн. 62 коп. 

У I півріччі на 50 % звільнялися від плати за харчування батьки у сім’ях яких троє і 

більше дітей – 204  дітей, у II півріччі – 184 дитини. 

На 100 % звільнялися від плати за харчування:  

- батьки дітей з інвалідністю - у I півріччі 8 дітей, у II півріччі 9 дітей; 

- особи (або опікуни), які оформили опікунство над дітьми сиротами і дітьми, 

позбавленими батьківського піклування і виховують їх в умовах сім’ї – у I півріччі 1 

дитина, у II півріччі 1 дитина; 

- батьки яких є учасниками АТО – у I півріччі 25 дітей, у II півріччі 29 дітей; 

- батьки дітей та особи, що їх замінюють із сімей, що отримують допомогу 

відповідно до Закону України № 1768-14 «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» - у I півріччі 48 дітей, у II півріччі 59 дітей; 

- батьки дітей вимушених переселенців – у I півріччі 4 дитини, у II півріччі 2 

дитини. 

Батьківська плата за харчування складає: 



- на території міста Дунаївці – 60% від вартості харчування; 

- на території сіл об’єднаної територіальної громади – 40% від вартості 

харчування. 

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоках, управлінням освіти 

було закуплено для потреб навчальних закладів 800 кг кальцинованої соди, 160 кг 

дезінфікуючого засобу. 

Для покращення матеріально технічної бази у 2017 році за бюджетні кошти 

придбано 7 холодильників, 3 морозильні камери, 7 електроплит побутових, 5 електроплит 

промислових, 3 духових шафи промислових, 2 електричних бойлери, 1 м’ясорубку 

промислову, 1 витяжку, миски з нержавіючої сталі об’ємом 10 л. – 38 шт.,  миски з 

нержавіючої сталі об’ємом 3 л. – 42 шт., ножі кухонні – 104 шт., каструлі алюмінієві 

об’ємом 5 л. – 28 шт., каструлі з нержавіючої сталі об’ємом 7л. – 9 шт., відра емальовані 

об’ємом 10 л. – 12 шт., листи для покриття виробничих столів та інший необхідний 

інвентар на суму 264 984 грн.   

За кошти спонсорів облаштовано та придбано 8 ящиків для зберігання хліба, 3 

електроплити побутових, 2 холодильники, 2 морозильні камери, 1 електричний бойлер, 2 

стелажа для сушки каструль , 4 виробничих столи з нержавіючої сталі, 2 мийних ванни з 

нержавіючої сталі, 1 м’ясорубка та кухонний і столовий інвентар на суму 84 913 грн. 

 

Науково-методична робота 

Методичний кабінет є структурним підрозділом управління освіти, молоді та 

спорту Дунаєвецької міської ради, у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», основними завданнями Національної стратегії розвитку освіти 

на 2012-2021 роки, Положенням про методичний кабінет, іншими нормативними 

документами галузі освіти, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, обласних та районних органів виконавчої влади, ХОІППО. 

Штатна чисельність 6 ставок де працюють 10 працівників: завідувач МК і 9 

методистів  (3 основні працівники, 7 за сумісників). 

Територією обслуговування МК є загальноосвітні (25), дошкільні (31) та 

позашкільні (3) заклади Дунаєвецької міської ради. 

З січня 2017 року відповідно до тристоронньої угоди ( між управлінням освіти, 

молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, відділом освіти виконавчого комітету 

Дунаєвецької селищної ради, відділом освіти, молоді та спорту Дунаєвецької РДА про 

забезпечення методичного супроводу) здійснюється методичний супровід ЗНЗ. 

Виникла необхідність створення сервісного науково-методичного середовища для 

обслуговування навчальних закладів району, де орієнтир методичної служби спрямовано 

на якісні зміни, системний підхід, модернізацію та надання висококваліфікованих послуг 

більше 1000 педагогічних працівників через організацію системи методичного сервісу, що 

задовольняє певні потреби замовника.  

Здійснювався моніторинг потреб і проблем з різних аспектів діяльності, вивчено 

соціальне замовлення, внесено зміни у структуру науково-методичної роботи з 

педагогами з метою створення системи методичних послуг і організації процесу 

обслуговування освітніх запитів педагога.  

Робота методичної служби спрямована на реалізацію проблеми: «Модернізація 

структури, змісту, форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах 

освітніх змін», що передбачає побудову нової гнучкої моделі регіонального методичного 

сервісу, яка б оперативно та своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної 

діяльності.  

Реалізація завдань здійснювалася через науково-методичний супровід, 

рецензування, редагування методичних збірників, посібників, проведення моніторингових 

досліджень пошук, накопичення інноваційних технологій, надання консультативних 



послуг педагогам та керівникам освітніх закладів, визначення ступеня забезпечення 

освітніх запитів батьків, громадськості, прогнозування змін запитів. 

У 2017 році проведено 130 форм методичної роботи (20 - на базі ЗНЗ Дунаєвецької 

селищної ради, 10 на базі ЗНЗ Дунаєвецької районної ради). 

Ефективними, як доводить практика, є традиційні, основні форми методичної 

роботи. На серпневих педагогічних зустрічах(а це 20 МО) підведено підсумки роботи 

освітянської спільноти, обговорено особливості організації навчально-виховного процесу 

на засадах компетентісного підходу в умовах реалізації Концепції нової української 

школи, визначено основні орієнтири в організації роботи, вироблено рекомендації. 

Проведено семінари-практикуми: 

- для директорів («Управлінська компетентність як фактор професійного розвитку 

керівника навчального закладу (№2); 

- заступників директорів («Модернізація стилю, форм і методів навчально-

методичної роботи як засіб успішної діяльності вчителя», (Зеленченська ЗОШ ЗОШ І-ІІ 

ст.), «Методичний менеджмент та шляхи його реалізації в навчальному закладі» 

(Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.); 

- семінар для керівників НВК «Забезпечення науково-методичного супроводу 

розвитку професійної компетентності керівників в умовах освітнього простору НВК» (на 

базі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ»);  

- інструктивно-методичні наради для керівників ЗЗСО, заступників директора, 

завідувачів ЗДО. 

У рамках співпраці з Дунаєвецькою селищною ОТГ вихователь-методист ДНЗ №5 

Гальчук А.В. організувала педагогічний тренінг для вихователів-методистів з 

використанням ІКТ «Оптимізація інформаційно-освітнього простору дошкільної галузі». 

Спільно з ХОІППО 1 та 24 листопада на базі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

проведені навчальні тренінги з учителями майбутніх 1-х класів, учасники тренінгів 

отримали сертифікати.  

Підвищенню професійної компетентності учителів біології та хімії, вихователів 

різновікових груп сприяє робота у динамічних групах. У жовтні 2017 р. створена 

динамічна група вчителів історії та правознавства (керівники Кальватинська Є.П. та 

Тимофійко С.О., учасники обласного семінару-тренінгу). 

З метою обміну досвіду 28.03.2017 р. для голів шкільних МО вчителів початкових 

класів був проведений веб-квест на тему: «Використання варіативної складової Типового 

навчального плану у початковій школі».  

Відповідно до плану роботи методичного кабінету проведено 4  засідання науково-

методичної ради, на яких розглядаються питання, спрямовані на удосконалення 

організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ, забезпечення якості освіти, реалізації 

нового змісту державних стандартів початкової та базової загальної освіти, основних 

завдань Базового компоненту дошкільної освіти, чинних комплексних та парціальних 

програм, здійснення компетентнісного підходу, реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання тощо.  

Серед педагогів позашкільних навчальних закладів  Деркалюк Л.С. - переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків», Войткова В.В. переможець 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти. 

Учасниками ІІ інтернет-форуму «Науково-методичний супровід педагогічних 

працівників у світлі Концепції нової української школи» стали Фурман Л.М., Дармограй 

Н.О., Шамрай Л.В., Ночка Л. В., Буняк М.М., Бабюх Ю.А., Семенова Т.В. 

Учасниками круглого столу у ХОІППО стали Кубата Л.О., Теслюк Л.В., Шевернога 

М.В, їх роботи ввійшли до збірника матеріалів під назвою «Літературна освіта – важливий 

фактор формування ключових життєвих компетентностей». 



Поширення досвіду здійснюється через забезпечення постійно діючої виставки 

«Інноваційна діяльність освітян Дунаєвеччини», участь у виставці «Освіта Хмельниччини 

на шляхах реформування». У 2017 році подано 63 роботи (із трьох громад), 44 відзначені 

Дипломами: І-11, ІІ-14, ІІІ-19 робіт. 

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових 

конкурсах, найпрестижнішими серед яких є конкурси фахової майстерності «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2017»: І місце – Погинайко Н.М. – керівник 

гуртка «Журналістика»; ІІ місце – Ткачова Л.Д. – керівник комп’ютерних гуртків.  

Проведено районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», в 

якому взяли участь 34 педагоги із 23 закладів освіти Дунаєвеччини. Переможцями 

визначено: Загороднюк Ольгу Іванівну (учителя української мови та літератури 

Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради), Жураковського 

Анатолія Анатолійовича (учителя фізичної культури Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., 

колегіум» Маківської сільської ради), Саєнко Аллу Феофанівну (учителя німецької мови 

Великокужелівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецької міської ради), Годлевську 

Інну Михайлівну, учителя фізики Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецької міської ради. 

Методичний кабінет здійснює методичний супровід щодо зовнішнього 

незалежного оцінювання: скориговано базу даних щодо мережі навчальних закладів 

громади, створено банк даних ЗНО; 25. 10.2017 р. організовано і проведено зустріч 

директорів ЗНЗ, випускників району з представниками ВРЦОЯО, оновлюються дані щодо 

основних питань проведення ЗНО-2018. На січневих педагогічних зустрічах  буде 

обговорено питання ЗНО-2018. 

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння 

розвитку її таланту МК, педагогічними колективами проводилась цілеспрямована робота 

на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей, а також створення умов для їхнього 

творчого самозростання. Оновлено банк даних обдарованих дітей шкільного віку (268). 

Учнівська молодь успішно представляє Дунаєвецьку міську ОТГ в інтелектуальних 

конкурсах, змаганнях на різних рівнях: Важливим напрямом роботи освітньої галузі є 

робота з обдарованими дітьми. Вихованці навчальних закладів ДМР вибороли в обласних 

олімпіадах 2016-2017 н.р. 9 призових місць (з них 1 ІІ місце та 8 – ІІІ).  

Два учні стали переможцями Х обласної учнівської Інтернет-олімпіади з 

математики у 2017/2018 навчальному році(ІІ, ІІІ місце). 

Переможцями обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської творчості імені Тараса Шевченка стала учениця 1 класу гімназії Дунаєвецького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» Ігнатьєва Дана (ІІ місце), Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика - Дзікевич Оксана, учениця 3 класу Дунаєвецького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія», Лапко Ольга, учениця 8 класу Дунаєвецької ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 4. 

Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України, у якому взяли участь команди 21 наукового 

осередку учнівського наукового товариства «Дослідник» Хмельницького територіального 

відділення Малої академії наук України (грудень 2017 р.), 20 учнів стали переможцями . 

Кононенко Даяна Борисівна, учениця 11 класу Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 в 

секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» виборола ІІІ місце в обласному етапі 

конкурсу - захисту НДР членів МАН (лютий 2017 р.). 

Команда учнів ЗНЗ Дунаєвецької міської ради посіла ІІІ місце в обласному етапі в 

ХIХ Всеукраїнського турніру юних істориків. 

Учениця 9 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в результаті конкурсного відбору 

стала учасником школи громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін». 

Позитивною тенденцією модернізації змісту методичної роботи є результативна 

участь як окремих педагогів, так і колективів ЗНЗ у фахових конкурсах. Переможцем 



обласного конкурсу на кращу модель громадського самоврядування у 2017 році - 

Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Будинок творчості школярів  бере участь у всеукраїнському експериментальному 

дослідженні з питання «Розвиток життєвокомпетентної особистості в умовах 

позашкільного навчального закладу» ( ІІІ етап).  

 

Досягнення 

При управлінні освіти, молоді та спорту створено навчально-методичний центр по 

збору та систематизації кращих досвідів роботи відділів та управлінь освіти. Розроблено 

та затверджено положення навчально-методичного центру. Проведено шість семінарів з 

представниками освіти різних областей, центрів підвищення кваліфікації та ін. У 

соціальній мережі Facebook створена група «Кращі практики управління освіти», де 

постійно йде обговорення актуальних питань освітньої галузі.  

Прийнято участь у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 

році за програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», 

де практика «Створення методичного кабінету та забезпечення методичного супроводу в 

навчальних закладах» в темі «Співробітництво територіальних громад» відзначена 

дипломом за І місце та кристалом переможця. 

На стадії завершення  стратегія  розвитку освіти . 

Переможцями обласного етапу конкурсу «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка - 2017» стали: І місце – Погинайко Н.М. – керівник гуртка 

«Журналістика»; ІІ місце – Ткачова Л.Д. – керівник комп’ютерних гуртків(БТШ). 

«Учитель року-2017» – ІІ місце – Зоріна Л.В. (учитель початкових класів 

Рахнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ»), Буняк М.М. (учитель біології Мушкутинецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІІ місце – Грідіна А.А. (учитель музичного мистецтва Дунаєвецької ЗОШ 

І-ІІІ ст. №4).  

У І етапі конкурсу «Учитель року-2018» взяли участь 35 педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти Дунаєвецького району (9 – Дунаєвецької селищної 

ради, 4 – Дунаєвецької районної ради, 4 – Маківської сільської ради, 18 – Дунаєвецької 

міської ради) у номінаціях: 

«Українська мова та література» – 13учасників; 

«Німецька мова» – 5; 

«Фізика» – 7; 

«Фізична культура» – 10.  

Серед учасників І туру 3 педагоги (9%) з міських шкіл, 32 (91 %) із сільських шкіл. 

Із 35 педагогів 8 (23%) – спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії; 14 (40 %) – спеціалісти І 

кваліфікаційної категорії; 13 (37 %) – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, з них із 

званням «старший учитель», «учитель-методист» – по 1 учаснику. 

5 (14%) учителів мають стаж до 10 років, 17 (49%) педагогів від 10 до 20 років, і 

понад 20 років – 13 (37%) учасників Конкурсу. 

Переможцями районного етапу конкурсу визначено: 

- Загороднюк Ольгу Іванівну, учителя української мови та літератури Маківського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради; 

- Саєнко Аллу Феофанівну, учителя німецької мови Великокужелівського НВК 

«ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецької міської ради; 

- Годлевську Інну Михайлівну, учителя фізики Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дунаєвецької міської ради;  

- Жураковського Анатолія Анатолійовича, учителя фізичної культури Маківського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради. 

Кубата Л.О., учитель Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі буктрейлерів. 



Лазарук Л.І, бібліотекар Рахнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ», – лауреат 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» (ІІІ місце). 

Буняк М.М., учитель біології Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст., входить до складу 

робочої групи при МОН України по створенню навчальних програм інтегрованого курсу 

«Природничі науки» для учнів 10-11 класів, є співавтором проекту програми 

інтегрованого курсу. 

Педагоги-дошкільники стали дипломантами (5) та учасниками (21) Всеукраїнських 

конкурсів, фестивалів, 3 – Міжнародного фестивалю педінновацій. 

Серед педагогів ПНЗ Деркалюк Л.С. – переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Панорама творчих уроків», Войткова В.В. переможець обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 

освіти. 

Учителі освітньої галузі «Мистецтво (Кубата Л. О., Романюк В.М., Клюс В.М., 

Коваль Т.Г., Іванов Д. І., Бардецька Л.Б. – активні учасники обласного мистецького 

проекту «Митці краю»).  

Педагоги Шкорбецька Н.В.(ЦРД), Бойко Н.М.(ДНЗ№4), Давиденко Г.Л. (ДНЗ №4), 

Отрубчак О. (ДНЗ №5), Щельська Л.І., Вільчанська Т.В. (ДНЗ №1), Гавщук І.А, 

Нідзельська О.О.(Міцівецький ДНЗ) – учасники регіональної науково-практичної 

конференції «Оновлення системи дошкільної освіти: нова якість, нові підходи». 

Учителі початкових класів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Л. Вершигора, Л. 

Конопельнюк з Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст., О. Панасевич і Л. Павлевич з Дунаєвецької ЗОШ 

І-ІІІ ст. №3 – учасники регіональної науково-практичної конференції «Реалізація 

компетентісного підходу на засадах між предметної інтеграції в змісті початкової освіти».   

Учасниками ІІ інтернет-форуму «Науково-методичний супровід педагогічних 

працівників у світлі Концепції нової української школи» стали Фурман Л.М., Дармограй 

Н.О., Шамрай Л.В., Ночка Л. В., Буняк М.М., Бабюх Ю.А., Семенова Т.В. 

Учасниками круглого столу у ХОІППО стали Кубата Л.О., Теслюк Л.В., Шевернога 

М.В, їх роботи ввійшли до збірника матеріалів під назвою «Літературна освіта–важливий 

фактор формування ключових життєвих компетентностей». 

На обласну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування-2017» 

подано 63 роботи учителів навчальних закладів, 44 роботи  відзначені дипломами 

переможця: І - 11, ІІ - 14, ІІІ - 19. 

Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст. - переможець районного конкурсу на кращу модель 

громадського самоврядування, матеріали подані на обласний етап. 

Важливим напрямом роботи освітньої галузі є робота з обдарованими дітьми. 

Вихованці навчальних закладів ДМР вибороли в обласних олімпіадах 2016-2017 н.р. 9 

призових місць (з них 1 ІІ місце та 8 – ІІІ).  

Два учні стали переможцями Х обласної учнівської Інтернет-олімпіади з 

математики у 2017/2018 навчальному році(ІІ, ІІІ місце). 

Переможцями обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської творчості імені Тараса Шевченка стала учениця 1 класу гімназії Дунаєвецького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» Ігнатьєва Дана (ІІ місце), Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика – Дзікевич Оксана, учениця 3 класу Дунаєвецького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія», Лапко Ольга, учениця 8 класу Дунаєвецької ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 4. 

Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України, у якому взяли участь команди 21 наукового 

осередку учнівського наукового товариства «Дослідник» Хмельницького територіального 

відділення Малої академії наук України (грудень 2017 р.), 20 учнів стали переможцями . 

Кононенко Даяна Борисівна, учениця 11 класу Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 в 

секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» виборола ІІІ місце в обласному етапі 

конкурсу - захисту НДР членів МАН (лютий 2017 р.) 



Команда учнів ЗНЗ Дунаєвецької міської ради посіла ІІІ місце в обласному етапі в 

ХIХ Всеукраїнського турніру юних істориків. 

Учениця 9 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в результаті конкурсного відбору 

стала учасником школи громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін». 

За результатами обласної Спартакіади школярів маємо: 

І місце у загальнокомандному заліку. 

ІІ місце – Волейбол (юнаки 2000 р.н. і молодше)  

ІІІ місце –  Волейбол (дівчата 2000 р.н. і молодше)  

І місце – Волейбол - (юнаки 2003 р.н. і молодше)  

І місце – Волейбол (дівчата 2003 р.н. і молодше)  

Шкільна волейбольна ліга України: 

ІІ місце - дівчата 2003 р.н. і молодше. 

 

Виховна робота 

У 2017 році виховна робота здійснювалась відповідно до основних напрямів 

модернізації освіти, згідно рекомендацій МОН України та методичних рекомендацій 

ХОІППО. 

З метою підвищення професійної компетентності заступників директорів із 

виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів, підвищення їх фахового 

рівня, мотивації їх до використання інноваційних методів роботи з учнями, батьками 

використовувались такі форми роботи як постійно діючі семінари-практикуми, майстер-

класи, тренінгові заняття.  

Будинок творчості школяра презентував роботу гуртків та творчих об’єднань на 

обласному семінарі-практикумі директорів позашкільних закладів освіти з теми «Розвиток 

позашкілля в умовах децентралізації освіти».  

Патріотичне виховання учнівської молоді було пріоритетним у системі виховної 

роботи. 2017 - рік відзначення 100-річчя початку подій Української революції 1917-1921 

років. З метою збереження пам’яті про цю історичну подію, вшанування пам’яті її 

учасників у школах проводились тематичні заходи, присвячені подіям та постатям 

Української революції.  

Учні Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 стали дипломантами учнівського 

конкурсу ««Європа-це ми» та одними з кращих в Україні за підсумками Громадської 

організації «Українські Креативні Реформатори» в програмі «Діти Створюють Країну». 

Хоровий колектив Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» виборов ІІ місце в 

обласному фестивалі хорових колективів «Співає юність України» ( кер. Мудрик О.І.). ІІІ 

місце в обласному заочному конкурсі творчих робіт учнів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів «Люблю тебе, моя свята Вкраїно!» здобули учениця 

Гутояцьковецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ»  Александрюк Іванна та Белінська Юлія, 

учениця Рахнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ». 

Високі досягнення в творчих конкурсах, фестивалях, виставках, турнірах 

показують вихованці Будинку творчості школяра:  

І премія в Міжнародному конкурсі – фестивалі мистецтв «Star-dream» - (гурток 

сучасного танцю БТШ ,кер.Ткачук А.С.). 

- ІІІ місце в Міжнародному фестивалі «Підводні фантазії» (вихованці гуртка 

«Писанка» Гребенюк Влада, Гриб Олексій та Крупник Ангеліна). 

В Міжнародному конкурсі дитячої творчості «Смарагдові витоки» в м.Мукачеві - І 

місце – Муц Еліна, ІІ місце – Гребенюк Влада (вихованки гуртка «Писанка» БТШ). 

ІІ-ІІІ місце - Всеукраїнський фольклорний відкритий фестиваль-конкурс «Писанка-

2017» в м.Коломиї - (гурток «Писанка» Муц Еліна, Гребенюк Владислава). 



- Всеукраїнські відкриті змагання з повітряних зміїв в м.Вінниці І місце, ІІ місце, ІІ 

місце, ІІ місце Гурток повітряних зміїв: Процишин Владислав, Медведюк Мирослав, 

Вершигора Антон, Телячий Ярослав) 

- Всеукраїнський інтернет-конкурс «Я-козацького роду» (І м; 5 – ІІ м.) 

Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» - (12 переможців): 

І м. - Яковенчук Наталія, Кушлак Діана; Гребенюк Влада; Камінська Дарія; Муц 

Еліна; Боднар Анастасія; Швець Анна; 

ІІ м. - Романюк Анастасія; Галачіян Світлана. 

ІІІ м. - Мединський Богдан, Лоточинська Аліна, Монастирський Веніамін, Хитрюк 

Анастасія; 

Обласний конкурс «Подільська писанка» - ІІІ м. 

І м. – в обласному Дні науки, техніки та раціоналізаторських пропозицій: Романюк 

Анастасія (Великокужелівський НВК) 

 

Діяльність учнівського наукового товариства «Дослідник» 

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН 

України Хмельницького територіального відділення МАН України в лютому 2017 р. 

учениця Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Кононенко Даяна нагороджена дипломом ІІІ 

ступеня та грошовою премією . 

12 грудня 2017 р. відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-

членів МАН України Хмельницького територіального відділення МАН України. Журі 

визначило переможцями в секції «Географія та ландшафтознавство» - Кіладзе Крістіну, 

ученицю 11 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Дунаєвецької міської ради; в секції 

«Англійська мова» - Крижанівська Юлія, учениця 10 класу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст., гімназія» Дунаєвецької міської ради, в секції «Екологія» - Коломієць Анастасія, 

учениця 11 класу Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецької міської ради, в секції 

«Психологія» - Уривко Василь Едуардович, учень 10 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Дунаєвецької міської ради. 

За підсумками проведення обласного заочного конкурсу з української мови 

учениця 10 класу Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Руснак Дарія 

Миколаївна нагородження дипломом ІІІ ступеня.  

УНТ «Дослідник» організатор проведення учнівських предметних турнірів та 

займається підготовкою учасників обласних етапів.  

У 2017 р. команда учнів Дунаєвецької міської ради отримала ІІІ місце в обласному 

етапі турніру юних істориків, ІІІ місце в в обласному етапі турнірі юних географів, 

учасники обласного етапу турніру юних правознавців. 

Учні – члени УНТ «Дослідник» стали учасниками V обласної науково-практичної 

конференції «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців». Матвієва 

Альбіна – уч. 10 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та учениця Ящишина Юлія – уч.11 

класу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» нагороджені дипломами за кращий 

виступ на конференції. Ратушняк Діана - уч.10 класу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., 

гімназія», Шрамова Інна – уч.10 кл. Рахнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» Данілова 

Анастасія - уч. 9 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Лукашина Діана - уч. 11 класу 

Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. – дипломами за участь в конференції. 

Учениця 10 класу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ксеншкевич Вікторія – дійсний 

член УНТ «Дослідник» пройшла ІІІ етапи навчання в школі громадської і волонтерської 

участі та патріотичного виховання «Агенти змін». Вивершенням проекту стала організація 

на базі НТУ «Дослідник» Школи братерства – школи успішної молоді. Навчаючись у 

школі учні навчаються створювати проекти, розвивати ініціативи, спрямовані на 

вдосконалення життя своєї школи, села чи міста, громади у реаліях українського 

сьогодення. Школа буде проходити у ІІІ етапи: 



1) На І етапі учні навчатимуться використовувати свою фантазію та креативність,  

2) На ІІ етапі працюватимуть над створенням своїх проектів 

3) На ІІІ етапі учні, презентуватимуть реалізацію своїх проектів.  

УНТ «Дослідник» співпрацює з освітньою програмою Centropa в Україні за 

підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, посольства США в Києві в рамках 

проекту Trans. History.  

В рамках співпраці в Дунаєвецькій міській ОТГ з 22 грудня 2017 р. працює 

міжнародна виставка «Український єврейський сімейний альбом». 

 

Дошкільна освіта 

Мережа закладів дошкільної освіти Дунаєвецької міської ради складає 31 заклад. З 

них 1 – Центр розвитку дитини, 9 входять до складу НВК. У 2017 році реконструйовано 

колишнє приміщення Гірчичнянської сільської ради під дошкільний заклад з метою 

задоволення освітніх потреб населення та створення у закладі додаткових місць. Створено 

14 додаткових місць.  

У закладах дошкільної освіти  Дунаєвецької міської ради виховуєтьсяь1297 дітей. З 

них 133 дитини віком до трьох років, 1164дитини віком 3-6 років. Охоплення дітьми 3-6 

років дошкільною освітою становить 95 %. Діти п´ятирічного віку охоплені дошкільною 

освітою на 100%. На 100 місцях виховується 110 дітей. 

У закладах дошкільної освіти  функціонує 64 групи. З них – 6 раннього віку, 2 

короткотривалого перебування, 1 – з 12 годинним перебуванням, 5 – з 10,5 годинним 

перебуванням, 5 груп соціально-педагогічного патронату. 

З метою створення рівних стартових умов для дітей дошкільного віку до 

майбутнього навчання в школі сприяють варіативні форми здобуття дошкільної освіти: 

безкоштовна група короткотермінового перебування дітей «Майбутній школяр» (14 дітей) 

дітей та група розвитку - 10 дітей у ЦРД, групи соціально-педагогічного патронату у всіх 

міських ДНЗ (44 дитини). Варіативними формами охоплюються діти у В.Жванчицькому (4 

дитини) та Малокужелівському ДНЗ (1 дитина). 

Всього варіативними формами дошкільної освіти охоплено 73 дитини  дошкільного 

віку. 

Штатне наповнення здійснюється згідно Типових штатних нормативів, 

затверджених Наказом МОН України №1055 від 04.11.2010 року.  

На даний час дошкіллям опікується 145 педагогів: 80 вихователів, 12 музичних 

керівників, 6 вчителів-логопедів, 5 практичних психологів, 5 інструкторів з фізкультури, 5 

соціальних педагогів, 5 керівників гуртків, 2 вихователі зображувальної діяльності. 

З них педагогічне звання «вихователь-методист» присвоєно 8 педагогам, звання 

«старший вихователь» 2 педагогам, знаком Софії Русової нагороджені 3 педагоги, знаком 

«Відмінник освіти України» - 5 педагогів. 

У 5 міських закладах дошкільної освіти  та 5 навчально – виховних закладах  

введено посади медичних сестер. Там, де відсутні медичні працівники, дошкільні 

установи уклали угоди з ФАПами та амбулаторіями про медичне обслуговування дітей в 

ДНЗ. Укладено угоди про медичне обслуговування дошкільників медперсоналом ЗОШ. 

Педагогічні колективи ДНЗ шукають свої шляхи до розв”язання проблеми надання 

рівних умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного 

розвитку кожної дитини. Всі ДНЗ обрали свою модель роботи: 10 - екологічного 

напрямку, 1 - посиленого інтелектуального розвитку дитини, 1- громадянського виховання 

особистості, 1 - дитячий садок-родина, 1- валеологічного напрямку, 2 - фізкультурно-

оздоровчого напрямку, 15 - художньо-естетичного напрямку. 

З метою впровадження у практику роботи ДНЗ варіативної складової Державного 

стандарту дошкільної освіти введено посади керівника гуртка англійської мови у ДНЗ №3, 

4, 5, ЦРД, посаду керівника комп’ютерного гуртка у ДНЗ №5, ЦРД, керівника 

фізкультурного гуртка у ДНЗ №1.  



Гуртковою та студійною роботою охоплено 953 дітей. 

24 дошкільних заклади оснащені комп´ютерною технікою (всього 35 комп’ютерів), 

8 ДНЗ мають сайти, 13 – підключені до мережі Інтернет. Діє інформаційний веб-сайт 

«Дошкілля Дунаєвеччини».  

Керівники гуртка англійської мови ДНЗ №3 Курочкіна І.В. та ДНЗ №4 Бойко Н.М. 

стали учасниками авторського семінару Євгенії Татарової «Викладання англійської мови  

у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Використання передових 

методик» 

Завідувач Зеленченським ДНЗ Шаховал Ю.С. взяла участь у Третьому Львівському 

фестивалі гуманної педагогіки. 

Творчі педагоги-дошкільники беруть активну участь в усіх конкурсах, що 

проводяться МОН України, фаховими педагогічними виданнями.  

-  ІІ Всеукраїнський конкурс дитячої творчості читачів журналу «Джміль»:  

- ІІ місце у номінації «Аплікація з тканини» вихователь ЦРД Петрова О.В. з 

вихованцями групи;  

- ІІІ місце у номінації «Бісероплетіння» вихователь Мушкутинецького ДНЗ 

Дереховська Е. з вихованкою Регіною Швець, у номінації «Модульне оригамі» вихователь 

ДНЗ №4 Вознюк Т.М. і її вихованка, у номінації «Фротаж» вихователь ДНЗ №1 

Хіхловська О. з вихованцем Кремлівським Андрієм. 

 Диплом ІІ ступеня за участь у конкурсі Інтернет-порталу рейтингу освітніх 

закладів України «Кращий логопедичний кабінет-2017» Щельська Л.І., вчитель-логопед 

ДНЗ №1. 

Диплом І ступеня за участь у конкурсі Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів 

України «Кращий логопедичний кабінет-2017» Добровольська Л.І. вчитель-логопед ДНЗ 

№5. 

Диплом ІІІ ступеня обласного етапу Всеукраїнського фестивалю огляду кращого 

досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів 

«Джерело батьківських знань» здобула Кулик М.В. 

У Всеукраїнській акції-конкурсі «Держава не твориться в будучині, держава 

будується нині» взяла участь Петрова О.В. – центр розвитку дитини.  

 У 2017 році на обласну виставку «Освіта Хмельниччини на шляху реформування-

2017» подано 7 робіт.  

Диплом І ступеня здобула робота «Професійно-особистісне зростання педагогів як 

фактор ефективної діяльності ДНЗ щодо забезпечення екології дитинства» (матеріали 

творчої групи, керівник Вільчанська Т.В.) 

Диплом ІІ ступеня – робота вихователя центру розвитку дитини  «Пролісок» Кулик 

М.В. «Вуличко, вуличко, як тебе зовуть…» 

Диплом ІІІ ступеня - роботи вихователя центру розвитку дитини  «Пролісок» 

Петрової О.В. «Українська народна іграшка - засіб виховання дітей дошкільного віку», 

вихователя центру розвитку дитини  «Пролісок» Іванової Н.Ф. «Рідна мова – захопливо та 

цікаво», вчителя-логопеда ДНЗ №3 Боднар О.М. «Дитяча кінезіологія». 

Творчі доробки педагогів ДНЗ друкуються на сторінках республіканських 

педагогічних видань: 

1. Науково-методичний журнал «Логопед»: 

- Коляновська Л.Є., вихователь ЦРД «Пролісок», конспект розваги «Прийшов 

Спас-пішло літо від нас!», жовтень 2017. 

2. Журнал «Медична сестра ДНЗ»:  

- Шмігель С.М., старша медична сестра ЦРД «Пролісок» стаття «Печінка в раціоні 

дітей до семи років». 

3. Розробка заняття «Бог-творець світу» вихователя ДНЗ №4 Крупельницької Л..Л. 

надруковано у збірнику ХОІППО «Реформація - 500» (2017 рік) за матеріалами науково-



практичної конференції педагогів «Духовно-моральне виховання молоді  в контексті 

концепції «Нової української школи». 

 

Позашкілля 

У 2017-2018 н.р. позашкільною освітою охоплено 2932 вихованців (80%):  

- БТШ – 96 груп, 1300 вихованців (з них місто – 60,5%, село – 39,5%); 

- СЮТ – 29 гуртки, 435 вихованців (з них місто – 36,6%, село – 63,4%); 

- СЮН – 36 гуртків, 620 вихованців (з них місто – 48, 5 %, село – 51,5%); 

- ДЮСШ – 29 гуртків, 387 вихованців. 

 

Результативність участі колективів та вихованців БТШ 

Гурток, 

ПІБ вихованців 

Міжнародні та Всеукраїнські 

конкурси 
Обласні конкурси Результат 

Гурток «Писанка» 

Міжнародний конкурс дитячої 

творчості «Смарагдові витоки» в 

м.Мукачеві 

 І місце 

Гурток «Писанка» 

Міжнародний заочний 

фестиваль-конкурс «Підводні 

фантазії» в м.Донецьку 

 ІІІ місце 

Гурток «Писанка» 

Всеукраїнський фольклорний 

відкритий фестиваль-конкурс 

«Писанка-2017» в м.Коломиї 

 ІІ місце 

Гурток сучасного танцю 

І Міжнародний конкурс – 

фестиваль мистецтв «Star - 

dream» в м.Хмельницькому 

 І премія 

Гурток повітряних зміїв 
Всеукраїнські відкриті змагання 

з повітряних зміїв в м.Вінниці 
 ІІ місце 

Гурток «Писанка»  
Обласний конкурс 

«Подільська писанка» 

ІІ 

командне 

місце 

Театральний гурток  

Обласний фестиваль-

конкурс драматичних 

колективів «Маски 

Мельпомени» 

ІV місце 

Гурток сучасного танцю  

Обласний фестиваль-

конкурс сучасного танцю 

«Ритми часу» 

VІІ місце 

Гуртки декоративно-

прикладного мистецтва 
 

Обласна виставка 

декоративно-прикладного 

мистецтва «Знай і люби 

свій рідний край!» 

І місце 

Школа «Лідер»  

Обласний конкурс на 

кращий відеоролик про 

учнівське самоврядування 

ІІ місце 

Літературна студія 

«Джерельце» 

Всеукраїнський конкурс для 

дітей та юнацтва «Літературний 

всесвіт» 

 
(результат 

очікується) 

Гурток «Журналістика» 

Всеукраїнський конкурс 

учнівських творчих робіт «Я – 

журналіст» 

 
(результат 

очікується 

Клуб «Старшокласник» Всеукраїнська студентська ліга  І місце 



КВН «Поділля»- «Шкільний 

дивізіон» 

Клуб «Старшокласник»  
Обласний конкурс команд 

КВН ЮІР. 
І місце 

Автомодельний гурток  
Обласні змагання з 

автомодельного спорту 
ІІІ місце 

Комп’ютерний гурток  Обласний конкурс ІКТ учасники 

Гурток паперопластики  

Обласний День науки, 

техніки та 

раціоналізаторських 

пропозицій 

І місце 

Літературна студія 

«Джерельце» 
 

Обласний конкурс юних 

літераторів 
учасники 

 

Результативність участі колективів та вихованців СЮН 

Назва конкурсу 

 

Номінація Відзнака 

Регіональний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Майбутнє лісу в твоїх руках» 

(Кам.- Под. держкомлісгосп.) 

малюнок 
І м грамота та цінний 

подарунок 

Національний етапі Х Міжнародного 

екологічного конкурсу еколого-

валеологічної спрямованості «Вода – 

джерело життя» 

Художня робота «Життя в 

воді» 
І м 

Обласний збір юних натуралістів 

Хмельниччини, присвячений 60-річчю 

створення Хмельницької обласної станції 

юннатів 

 грамота за участь 

Природа України- очима дітей 

Хмельниччини 
Краще фото 

грамота за участь та 

цінний подарунок 

Кристали   грамота за участь 

Всеукраїнський юнацький фестиваль «В 

об’єктиві натураліста» 
Кращий відеоролик І місце 

ХІ Обласна дитяча науково- практична 

конференція 
 

грамота за науковий 

підхід дослідження, 

та змістовну 

презентацію 

результатів 

Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді «Дотик 

природи»  

«Екологія та проблеми 

довкілля» 

Диплом фіналістки 

Національного 

еколого-

натуралістичного 

центру учнівської 

молоді  

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Вчимося заповідувати» 
 І м грамота 

 



Результативність участі колективів та вихованців СЮН 

 

 

Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

Для забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та 

підтримку дітей з особливими потребами було проведено відповідну роботу: 

Функціонує Дунаєвецька міська психолого-медико-педагогічна консультація. 

Створений та постійно оновлюється банк даних дітей з особливими потребами. На 

даний час в громаді налічується: 

- 420 дітей з вадами психофізичного розвитку (152- дошкільного віку, 268 

шкільного віку); 

- 203 дітей зі встановленою інвалідністю (28 – дошкільного віку, 175 – шкільного 

віку; в ЗНЗ -92; в ДНЗ-9). 

- 37 – дітей навчається на  індивідуальній формі (24 – зі встановленою 

інвалідністю).  

З них з порушенням ОРА – 5 учнів; з дитячим аутизмом – 2 учні; з затримкою 

психічного розвитку-3 учні; з вадами слуху – 2 учні; з соматичними порушеннями – 5 

учнів; з легкою розумовою відсталістю – 15 учнів; з помірною розумовою відсталістю -3 

учні; з епілепсією – 2 учні. 

Відповідно рекомендацій ПМПК, за програмою ЗОШ навчається 6 учнів; за 

програмою ЗПР 6 учнів; за програмою ОРА 2 учні; за програмою РВ 20 учнів; за 

програмою зі зниженим слухом 2 учні; за програмою ПРВ – 1учень.  

Дунаєвецькою ПМПК у 2017 році було проведено 26 діагностичних засідань, на 

яких було обстежено 149 дітей. З них дошкільного віку – шкільного віку –  

12 дітей не навчаються за станом здоров’я. 

Кількість дітей-сиріт – 10. 

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування – 38. 

Кількість дітей напівсиріт – 590. 

Кількість дітей з багатодітних сімей – 448. 

Кількість дітей одиноких матерів – 97. 

Кількість дітей, батьки яких розлучені – 274. 

Кількість дітей трудових мігрантів – 59. 

Кількість дітей – жертв аварії ЧАЕС – 11. 

Кількість дітей учасників АТО – 78. 

Для покращення надання послуг дітям з особливими потребами та для підвищення 

свого професійного рівня курсову перепідготовку (для вчителів індивідуального 

навчання) у лютому 2017 року пройшли 28 осіб. Також завідувач і консультант ПМПК 

взяли участь у триденному тренінгу «Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації. Досвід. 

Перспективи. Результати.» 

З метою виявлення і ранньої діагностики дітей з особливими потребами 

управлінням освіти укладено угоду про співпрацю з Центральною районною лікарнею, 

яка надає нам послуги таких лікарів, як психіатр, дитячий невролог, педіатр, офтальмолог, 

отоларинголог, та інші за потребою. 

№ 

п/п 
Прізвище та ім՚я Місце Назва конкурсу, змагання. 

1. Кіпін Ірина 1 
Кубок області зі спортивного орієнтування серед 

учнівської молоді 

2. Шимков Назар 2 
Літературний конкурс присвячений 70- річчю 

створення ОЦТКУМ 

3. Батожна Олена 2 
Фотоконкурс присвячений 70- річчю створення 

ОЦТКУМ 



Матеріально-технічна база 

Для зміцнення матеріально-технічної бази та з метою покращення умов навчання 

та перебування дітей у навчальних закладах проведено: 

- ремонт внутрішньої систем опалення з перенесенням з підпольних каналів у 

приміщення першого поверху Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 28 

000 грн.; 

- ремонт системи опалення Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на суму 43800 

грн.; 

- капітальний ремонт системи опалення та теплового пункту Дунаєвецького НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» - 1518665,41 грн. 

- здійснено капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття, 

заміна віконних та дверних блоків у будівлі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

(1374827,45 грн.) та Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (1416664,78 грн.); 

- капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Миньковецькій ЗОШ І- 

ІІІ ст. (514603,80 грн.), Голозубинецькій ЗОШ І- ІІІ ст. (432 268 грн.), В.Жванчицькій 

ЗОШ І- ІІІ ст. (405 525 грн.); 

- ремонт системи опалення В.Жванчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 19734 грн.; 

- заміну газового котла Вихрівської ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 47 тис. грн.; 

- заміна частини зовнішньої тепломережі на попередньо ізольовані труби у 

Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на суму 2745 грн.; 

- заміна підлоги у Нестеровецькому та Дем’янковецькому ДНЗ на суму 15423 грн.; 

- ремонт внутрішніх санвузлів БТШ на суму 30,5 тис. грн. 

 

Проведено процедуру на закупівлю через систему Прозорро: 

- навчальних кабінетів (хімії – 2 шт., біології – 2 шт., інформатики – 3 шт., фізики – 

4 шт. та мультимедійне обладнання для кабінету математики) на суму 2 542 200 грн.; 

- шкільного автобуса на суму 1571500 грн.; 

- 90 парт та 180 стільців регульованих по висоті на суму 71499 грн.; 

- 100 стільниць для парт та 200 комплектів для шкільного стільця (сидіння + 

спинка) на суму 28499 грн. 

Закуплено електроприладів для їдалень на суму 240 тис. грн.: 

- морозильні камери – 3 шт.; 

- електроплити (побутові) – 8 шт.; 

- електроплити (промислові) – 5 шт.; 

- холодильники – 8 шт.; 

- духові шафи – 3 шт.; 

- електробойлери – 2 шт.; 

- електром’ясорубка (промислова) – 1 шт. 

 

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України зареєстровано три проекти на 2018 рік на 

капітальний ремонт будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів, гімназія» 

(Утеплення фасадів та горищного перекриття), будівництво міні-футбольного поля в с. 

Великий Жванчик та с. Іванківці. 

 

Фінансування  

Передбачено в бюджеті загально фонду на галузь «Освіта» 108819,1 тис. грн., 

профінансовано 103721,6 тис. грн. (В тому числі по субвенції: затверджено на рік 53276,1 

тис. грн., видатки 50711,6 тис. грн.) 

На заробітну плату: затверджено 91479,1 тис. грн. (І стаття 75037,3 тис. грн.; ІІ 

стаття 16441,8 тис. грн.), використано 88178,2 тис. грн. (І стаття 72538,8 тис. грн.; ІІ стаття 



15639,4 тис. грн.), в тому числі по субвенції використано 50711,6 тис. грн.: І ст. - 41698,5 

тис. грн., ІІ ст. - 9130,8 тис. грн. 

На енергоносії: затверджено 11129,2 тис. грн., використано 9405,3 тис. грн.  

На кінець року заборгованості по виплаті заробітної плати та енергоносіїв немає. 

На харчування: затверджено 2738,6 тис. грн. використано 2716,0 тис. грн. 

На оплату послуг затверджено 744,8 тис.грн. використано 731,1 тис. грн. 

На медикаменти (дезактин) затвержено 44,1 тис. грн. використано 42,4 тис. грн. 

На предмети, матеріали обладнання та інвентар затверджено 2142,9 тис. грн. 

використано 2127,6 тис. грн. 

На придбання путівок для оздоровлення дітей затверджено 398,0 тис. грн., 

використано 398,0 тис. грн.  

Інші видатки 120,9 тис. грн. 

Кошти спеціального фонду: 

- затверджено 10 414,8 тис. грн.; 

- використано 10207,4 тис. грн., в тому числі: 

 придбання шкільного автобуса – 1571,5 тис. грн.; 

 придбання навчальних кабінетів (хімії – 2 шт., біології – 2 шт., інформатики 

– 3 шт., фізики – 4 шт. та мультимедійне обладнання для кабінету 

математики) – 2 542,2 тис. грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття, заміна 

віконних та дверних блоків у будівлі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 та 

Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 - капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Миньковецькій 

ЗОШ І- ІІІ ст., Голозубинецькій ЗОШ І- ІІІ ст., В.Жванчицькій ЗОШ І- ІІІ ст.; 

 капітальний ремонт системи опалення та теплового пункту Дунаєвецького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія»; 

 ПКД на будівництво модульної тепло-генераторної станції на твердому 

паливі потужністю 200 кВт Нестеровецької та Іванковецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 60 тис. грн.; 

 ПКД на капітальний ремонт Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (утеплення 

фасадів та горищного перекриття) 27,5 тис. грн; 

 ПКД на реконструкцію спортивного майданчика під футбольне поле з 

ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 – 36,8 тис. грн.; 

 ПКД на капітальний ремонт будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, гімназія» (утеплення фасадів та горищного перекриття) – 10,7 тис. 

грн.; 

 ПКД на капітальний ремонт покрівлі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, 

ДНЗ» – 6,4 тис. грн. 

 


