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         I . Загальні відомості про навчальний заклад 
 

 

1. Повна назва навчального закладу. 

 
Комунальний заклад «Чудельська спеціальна школа № 1 І-ІІ ступенів» 

Рівненської обласної ради (зміна Статуту згідно рішення Рівненської обласної ради 

№1398 від 19.06.2019р.). 

 

2. Форма власності - комунальна 

 

 

3. Юридична адреса навчального закладу. 
 

Юридична адреса: 34542 с. Чудель, Сарненського району, Рівненської області, 

 с. Чудель, вул. Лісова, 2.  

Земельна ділянка, на якій розташовані будівлі школи має площу 5,025 га. 

 

4. Мова виховання та навчання – українська. 

 

 

5. Режим роботи навчального закладу. 

 
Школа працює в 2019 – 2020 році за п’ятиденним   робочим тижнем. 

 

 

6. Кількість учнів у навчальному закладі станом на 25.05.2020р. 

 

В школі у 2019-2020 навчальному році навчалося 110 учнів у 9 класах та  2-х 

дошкільних групах.  

Середня наповнюваність класів  - 10,4 учнів. Навчання завершило 12 учнів. Це 

випускники 9 класу. 

Кількість вихованців у закладі станом на 29.05.2020р. становить 86  дітей . 

 

ІІ. Вступ. 

 
 Багато хто з нас впевнений, що школа живе своїм життям, де діють власні 

закони. Якоюсь мірою це справедливо, адже кожний навчальний заклад – це храм 

знань, вікових традицій та цінностей. А водночас саме тут підростають нові 



покоління, яким належить увійти в сучасний світ і вдосконалювати його надалі. У 

цьому сенсі освіта, як і будь-яка інша сфера людської діяльності, включена в 

загальний потік стрімких перетворень, властивих сучасному суспільству. 

 Відкритість, вільний обмін інформацією, використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій – усе це вже стало вимогами часу. 

Призначення школи полягає в наданні  якісної базової загальної освіти та  

корекційних послуг   дітям шкільного віку північних районів Рівненської області , які 

мають тяжкі порушення мовлення (1-4 класи) та затримку психічного розвитку (5-9 

класи)  , забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, 

яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є 

засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же 

час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, 

а саме 

 надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (трудової, 

художньо-естетичної, фізична тощо); 

 оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності; 

 надання додаткових освітніх послуг. 

 

Наразі, перед школою постає питання пошуку власних можливостей в контексті її 

відповідності сучасним вимогам, і передусім шляхом раціонального використання 

внутрішніх ресурсів та побудові стратегії власного розвитку. 

Важливим напрямком розвитку школи в умовах її реформування є сприятливе 

освітнє середовище в навчальному закладі, вдосконалення матеріально-технічного, 

психолого-педагогічного, дидактичного, комунікативного забезпечення освітнього 

процесу. 

Безперечно, вчитель – провідна фігура у реалізації змін, що відбуваються в школі, а 

тому кожен із нас зобов’язаний втілювати в життя педагогіку партнерства в основі 

якої покладена повага до гідності кожної дитини, що є однією із базових цінностей 

Нової української школи. 

Аналізуючи діяльність колективу школи за 2018-2019 навчальний рік слід 

зазначити, що навчально-виховна робота була спрямована на реалізацію основних 

завдань: 

- забезпечення оптимального функціонування школи як цілісної соціально-

педагогічної системи створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем; 



- підвищення якості освіти через формування 10 ключових компетентностей учнів 

Нової української школи; 

- створення сучасного освітнього середовища щодо забезпечення необхідних умов 

для розвитку інтелектуального та соціального становлення особистості 

школярів; 

- збереження та зміцнення дитини та прищеплення навичок здорового способу 

життя; 

- створення умов для освоєння і впровадження нових сучасних технологій 

навчання та виховання; 

- виховання особистості, що засвоює соціальні і морально-правові норми, 

історичні, національно-культурні традиції українського народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Навчальний процес 

 
1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня  навчально – 

виховного процесу у навчальному закладі. 

 



Директор школи сьогодні – це не просто управлінець, який приймає рішення, він 

є представником навчального закладу в очах зовнішнього світу, а це велика 

відповідальність. Нині очевидно, що рейтинг школи визначається не лише 

кваліфікацією вчителя, а й рівнем управлінської підготовки її лідера, який на 

сучасному етапі повинен по-новому осмислити свою професійну діяльність. 

 Для досягнення цієї мети, я, як керівник, у своїй діяльності протягом звітного 

періоду, керувалася Конституцією України, ЗУ «Про освіту», Статутом школи, 

Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про спеціальну загальноосвітню 

школу, законодавством України в галузі освіти, іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

 Всі зусилля спрямовую на ефективне керівництво навчальним закладом та 

реорганізацію і дотримання ЗУ «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та 

рішень органів місцевого самоврядування, а також на покращення організації 

освітнього процесу в школі. 

 Для цього упродовж 2019-2020 н.р. видано 202 накази з основної діяльності, 267 

наказів з кадрових питань, 29 наказів з руху учнів, проведено 37 оперативних нарад з 

членами адміністрації школи. 

У 2019-2020 н. р. наша школа планувала свою роботу відповідно до програми 

розвитку школи та стратегії розвитку школи, який включає: аналіз роботи колективу 

за попередній період, визначення важливих завдань на майбутнє, зміна контингенту 

учнів та мережі класів, організаційно-педагогічні проблеми розвитку школи, роботу з 

педагогічними кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази. 

Для реалізації всіх цих завдань в школі вже відпрацьована злагоджена система 

роботи всіх структурних підрозділів. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Схема 1 

Структурна схема управлінської діяльності 

  Директор 

школи 

Педагогічна                                            

рада 
Учнівське 

самоврядування 

Рада 

школи 

Загальні        
     збори 

Батьківська 
г/о «Лісова 

школа» 
Профспілкова 

організація 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Впродовж 2019-2020 н. р. адміністрацією вжито низку заходів для підвищення 

рівня організації навчально-виховного процесу та забезпечення якісного 

функціонування закладу. 

 Для цього ми: 

- забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей та 

належні умови праці кожного працівника; 

- пропагуємо свої здобутки перед громадськістю, через пресу, Інтернет, через 

власний сайт; 

- працюємо над зміцненням і поновленням власного сайту; 

- вивчаємо запити учнів, батьків. 

      

 Для підвищення результативності навчально-виховної роботи та рівня 

виконавчої дисципліни серед працівників в школі щомісяця проводяться наради при 

директорі та оперативні наради з адміністрацією. Все це знаходимо відображення у 

протокольних дорученнях нарад та відповідних наказах. 

Заступники 

директора 

Педагогічний 

колектив 

Учнівський 
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директору 
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комісія 

Адміністративно
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комісія 
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Творча група 

педагогів 

М/о 

вчителів 

Психологічна 

служба 

М/о кл. 

керівників, 

вихователів 

Учнівське 

самоврядування 

Старостат 



 

   2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних технологій у навчальний процес  

Навчальний процес у закладі здійснювався відповідно до затвердженого 

робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частина навчального плану 

відповідали специфіці спеціальної школи. Особлива увага приділялась підвищенню 

якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців 

закладу, впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес. 

Обов’язковими є заняття з корекції розвитку дитини, з розвитку мовлення, з корекції 

мовлення, ритміки, лікувальної фізкультури. 

Для вивчення предметів інваріативної та варіативної складових в школі 

обладнано кабінети: з корекції розвитку дитини, 2 логопедичних, природничих наук, 

інформатики, ритміки, приготування їжі, трудового навчання. 

Вчителі активно працюють над впровадженням комп’ютерних технологій при 

викладанні предметів української мови, біології, історії, географії, фізики, завдяки 

наявності в закладі інтерактивної дошки, мультимедійного комплексу, 2-х 

мультимедійних проекторів, 15 ПК та 21 ноутбук. 

Резервом оптимізації навчального процесу на компетентісних засадах є його 

практична спрямованість. Серед методів навчання домінують інтерактивні методи 

навчання в русі. Поступово відмовляємося від механічного заучування навчального 

матеріалу, а натомість використовуємо способи поступового запам’ятовування у 

процесі роботи. 

 

3. Забезпечення раціонального добору і розстановки                                                                                                                                                                                                          

кадрів, створення необхідних умов для підвищення фахового та 

кваліфікаційного рівня працівників.  

Забезпечення раціонального добору і розстановки кадрів, створення необхідних 

умов для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників. 

Заклад на 100% забезпечений педагогічними кадрами. 

На сьогоднішній день в школі працює  43 педагоги, з них: 

 

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ 



 

          Діаграма 3 

93%

1(2%)

2(5%)

Вища освіта (38)

Бакалавр (3)

Молодший спеціаліст (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Діаграма 4 

22(51%)

8(19%)

6(14%)

4(9%)

Кваліфікаційний рівень педагогічних 
працівників у 2019-2020 навчальному році

Вища кваліфікаційна категорія І кваліфікаційна категорія

ІІ кваліфікаційнакатегорія Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст"

 

 

 

            Діаграма 5 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

 
 

 

Дефектологічну освіту мають 16 педагогів, Дирекція всіляко заохочує та сприяє 

здобуттю педагогами другої вищої дефектологічної освіти. В школі створено всі 

необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня. Впродовж   2019 

– 2020 н.р свою майстерність  при Рівненському ОІППО підвищили всі педагоги, яким 

ці курси було сплановано, та до кінця  2020 р.  курси при РОІППО пройде 100 % 

педагогів школи. 

Активно підвищують свій професійний рівень педагоги школи беручи участь в 

роботі науково – практичних конференцій, методичних об’єднань, постійно діючого 

шкільного психолого – педагогічного  семінару «Сучасні підходи до підготовки 

вчителів для роботи з дітьми з вадами мовлення», займаючись в Школі передового 

педагогічного досвіду та в  Школі молодого педагога, беручи участь в засіданнях 

творчої групи з впровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Крім цього, кожен педагог працює над відповідною темою із самоосвіти. 

Організовано та належному рівні відбувається у закладі  наставництво та стажування, 

здійснюються індивідуальні та групові консультації, звіти вчителів на робочому місці. 

При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та професійні 

якості, працездатність. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому однією з 

вимог є вміння працювати з комп’ютером та мультимедійною технікою, впровадження 

в практику своєї роботи компетентнісного підходу у освітньому  процесі. 

Реалізація Держстандарту загальної середньої освіти: 

1. Досягнення, результативність. 

Реалізуючи Державний стандарт загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, заклад працював за 

навчальним планом, розробленим на основі Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 1 – 2 класи  працював за Програмою для закладів загальної середньої освіти під 

редакцією Р. Б. Шияна. 

 Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось: 

- у 1- 2 класі вербально; 

- у ІІ семестрі та 3-4 класи – за Критеріями оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкових класів зі змінами, затвердженими Наказом МОН У № 1009 від 

19.08.2016р.; 



- у 5-9 класах – за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

За результатами річного оцінювання у 2019-2020 навчальному році із 86 учнів 

атестовано 86 учнів.  

 

4. Управлінська діяльність і контроль. 

 У закладі є в наявності всі нормативно-правові документи. В школі є доступ до 

мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів МОН України, 

головного управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації, сайтами 

обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти. Це дозволяє 

оперативно реагувати на всі освітянські документи та новини. 

     Адміністрацією школи використовується багато різних форм контролю за 

станом навчально-виховного процесу. В першу чергу, такі традиційні як вивчення 

стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка 

класних журналів, щоденників поведінки класів, зошитів, тощо. 

 Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у 

рішеннях педагогічної ради школи, протокольних дорученнях, та відповідних наказах 

по навчальному закладу. 

 Крім того, на особистому контролі директора перебувають стан відвідування 

занять та стану навчальної дисципліни. 

 Плідною була і робота шкільних методичних об’єднань, які працювали над 

науково-методичною проблемою, що була тісно пов’язана з загальношкільною 

проблемною науково-методичною темою. В он-лайн режимі, через конференцію zoom, 

педагоги брали активну участь у засіданнях педрад, постійно діючого спецсемінару та 

засіданнях методичних об’єднань.    

 Крім того, кожен педагогічний працівник має свою тему із самоосвіти, вивчає та 

застосовує опрацьоване  в практиці своєї роботи. В зв’язку з введенням карантинних 

заходів, що унеможливили проведення традиційних уроків та занять, з’явився час та 

можливість глибше займатись самоосвітньою діяльністю. Педагоги активно брали 

участь у вебінарах (освітня програма «На урок»), організовували для себе практичні 

заняття з створення он-лайн тестів в програмі Google Forms , Google disk  

опрацьовувались нормативні документи, методичні рекомендації МОНУ щодо 

організації освітнього процесу під час дистанційного навчання, створювали опорні 

схеми, займались розробкою тестів на освітньому проекті «На урок». Крім 

спланованих щорічних курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при 

РОІППО кожен педагог за власним вибором та потребою обирав он-лайн курси на 

освітніх платформах «PROMETEUS»,  «Всеосвіта», «EdEra»  та ін.. В докарантинний 

період проводились семінарські, практичні заняття, засідання круглих столів, 

методичні діалоги, лекторії, проблемні столи, де вчителі ділились своїми знаннями та  

досвідом.  В цьому навчальному році  на 100% виконано практичну частину плану 



роботи МО , це - відкриті уроки, методичні та предметні тижні, виставки учнівських 

робіт, виготовлення  наочного та дидактичного матеріалу,  масові загальношкільні 

заходи, шкільні   свята.  

 Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Впровадження особистісно 

зорієнтованого підходу в освітньому просторі спеціальної школи» працював згідно 

плану. Тематика занять була підібрана  керівником Кравчук В.Г.  відповідно до 

пріоритетних напрямків роботи спеціальних закладів освіти в умовах Нової 

української школи та особливостей психофізичного розвитку  дітей із ЗПР та ТПМ. 

Заняття проходили вчасно, викликали інтерес у слухачів, розглядались конкретні 

випадки з практики роботи педагогів. Велика увага зверталась керівником на вивчення 

питань інноваційних технологій корекційної освіти. В цьому напрямку буде 

продовжуватись робота і в наступному навчальному році. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

 

                       Схема 2 

Структурна схема методичної роботи  

у КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ступенів» Рівненської 

обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада Методична рада 

ГРУПОВІ ФОРМИ 

РОБОТИ 

Методичні обєднанння 

Класних керівників 

Вчителів суспільно-  

гуманітарного  циклу 

Вчителів початкових 

класів 

Вчителів природничо-

математичного      

циклу 

Вихователів 

Вчителів дефектологів 

Спецсемінар: 
«Впровадження ососбистісно 

зорієнтованого підходу в освітньому 
просторі спеціальної школи» 

Творча група:«Впровадження у практику 
роботи ІКТ» 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ 

ФОРМИ РОБОТИ 

Самоосвіта 

Відкриті уроки 

Курсова підготовка 

Взаємовідвідування 

уроків 

Діагностині 

анкетування 

Індивідуальні 

консультації 

Вивчення системи 

роботи вчителя 

Масові форми роботи 

Методичні тижні 

Предметні тижні 

Наради у директора 

Методичні виставки 
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Огляд-конкурс 

Психолого-педагогічні 

тренінги 

Презентація 

педагогічних новинок 

Творчі звіти 

вчителів-

предметників 

Творчі звіти роботи 

над проблемою 

шкільних м/о 
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Проблемна тема школи: «Формування інформаційно-

комунікаційної та комунікативної компетентностей 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами на 

засадах особистісно-зорієнтованогои та діяльнсних підходів». Інструктивно-методичні  наради 

Формування учнівського самодування 

Семінар-практикум 

Семінар-тренінг 

Розробки методичних рекомендацій 

Видавнича діяльність 

Повідомлення і консультації 
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Тренінг «Емоційне благополуччя 
педагога» 

Оперативні наради 

Науково-практична конференція «Єдиний освітній простір школи-запорука ефективного 
функціонування навчального закладу для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів». 

Підвищення педагогічної майстерності , професійної компетентності 



 

Схема 3 

Структурна схема організації комплексної реабілітації 

у КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ступенів»  

Рівненської обласної ради 
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- діагностування; 
- індивідуальні заняття з розвитку слухового 

сприймання; 
- фронтальні заняття; 
- музично-ритмічні заняття; 
- уроки; 
- виховні заходи; 
- самопідготовка. 

- діагностування; 
- консультування; 
- тренінги; 
- індивідуальні бесіди; 
- індивідуальні та фронтальні заняття. 
 

- профорієнтація (тиждень професійної орієнтації); 
- уроки трудового навчання (швейна справа, столярна 

справа); 
- гурткова робота (гурток «Умілі руки», «Готуємо 

смачно», «Мистецтво нашого народу»); 
- трудові десанти, рух волонтерів екологів. 
. 
 - медичні огляди; 
- санітарно-гігієнічний режим; 
- лікувально-профілактичні заходи; 
- просвітницька робота; 
- консультація батьків. 
 

- фізкультурно-оздоровчі заняття; 
- спортивні секції, гуртки (футбол, баскетбол, 

волейбол, шахи, настільний теніс, дартс, стрільба з 
лука); 

- уроки фізично культури; 
- просвітницька робота; 
- консультація батьків. 
 
- пристосування меблів і встановлення обладнання 

для адаптації приміщень; 
- соціально-побутовий патронаж; 
- бесіди, заняття; 
- соціальна адаптація (змагання, конкурси, фестивалі). 
- консультація батьків. 
 



Корекційна робота з учнями здійснюється протягом всього дня: на 

уроках, режимних моментах, виховних заходах, самопідготовках, 

вчителями, вихователями, психологом, медичними працівниками. 

 І вчителі, і вихователі повинні постійно контролювати вимову звуків, 

працювати над збагаченням словникового запасу, поряд з фізичними 

ранковими заняттями, проводити фонетичну зарядку. 

 Для активізації освітнього процесу в школі використовуються два 

логопедичних кабінети, комп’ютерний клас, спортзал, сенсорна кімната, 2 

мультимедійні проектори, кабінет ритміки, кабінет природничих наук, 

кабінет розвитку дитини, кабінет психолога. 

5. Виховний процес 

Виховна діяльність КЗ «Чудельська спеціальна  школа №1 І-ІІ ступенів» 

Рівненської обласної ради здійснюється згідно з програмою «Національно-

патріотичне виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020р.» , 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 

641 та Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 

2008 - 2020 роки та інших нормативних документів.  Програма національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки визначає 

пріоритети в системі виховання через формування системи життєвих цінностей 

особистості в урочній та позаурочній виховній діяльності 

 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на пошук нових форм, 

методів, змісту виховної роботи. 

Апробація та впровадження інноваційних технологій у освітній процес є 

вимогою сьогодення, над якою працюють всі педагоги школи. Діяльність нашої 

школи побудована так, щоб кожен педагог міг найбільш повно розкрити 

здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук. Педагоги школи 

впроваджують такі педагогічні інновації як, робота в групах, «мозковий штурм», 

«ажурна пилка», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», 

«асоціативний кущ», «мікрофон», тощо. 

Активно впроваджують педагоги-виховники інноваційні виховні технології 

в своїй діяльності, а саме: 

- особистісно зорієнтовані; 

- технологія розвивального навчання і виховання; 

- технологія колективного творчого виховання; 

- комп'ютерні та інформаційні; 

- інтерактивні технології   

Система гурткової роботи школи спрямована на розвиток творчості учнів, їх 

здібностей, талантів, естетичного смаку, здорового способу життя, на 

задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Гуртками та 

секціями, що діють у нашій школі, охоплено 82 учні, що становить 88%., 



деякі гуртки працюють багато років, а деякі рік-два. 

 В школі створений народознавчий шкільний музей, в якому зібрані 

матеріали з історії школи та експонатів предметів побуту та вжитку українців. 

В школі 4 роки функціонує дитяча військово-спортивна організація 

«Соколята», осередок дитячого козацького товариства «Пагін» 

Володимиреччини. Створена угода про співпрацю між школою та ДКТВ, 

складено спільний план роботи на 2019-2020 роки, проводяться  спільні заходи, 

зустрічі, конкурси та змагання (в травні 2019 р. в урочищі Дубина 

Володимирецького району відбулися 3-денні збори військово-спортивної гри 

«Сагайдак»).  

Вже 3 роки поспіль у лютому місяці проводимо  спільний фестиваль 

патріотичної пісні «За Україну, за народ!». 

 Учні школи щорічно відвідують військову частину в листопаді-грудні на 

днях відкритий дверей, де мають змогу подивитися на різні види зброї та 

військової техніки,скуштувати солдатської каші.  Діти постійно виготовляють та 

передають в зону ООС малюнки, сувеніри, вироби, разом з вчителями та 

вихователями школи плели  маскувальні сітки. 

У школі протягом 2019-2020 н.р. проведено низку заходів щодо залучення 

учнівської молоді до правової культури.  Основними формами роботи в цьому 

напрямку традиційно залишаються бесіди про основи  правових знань,  круглі 

столи, зустрічі з представниками превенальної ювенції, працівниками 

Сарненської РЦССДМ. У школі були проведені місячник правової освіти, День 

безпечного Інтернету, Тиждень права, Тиждень «Стоп булінг!» у рамках яких 

відбулися заходи, спрямовані на виховання в учнів правової свідомості, 

прищеплення відповідальності за скоєні вчинки, толерантного ставлення до 

інших, поваги до особистості кожного. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Схема 4 

 

Структурна схема виховної роботи 
у КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ступенів»  

Рівненської обласної ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАДА  
ШКОЛИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ 
ПЕДАГОГІЧНА 

РАДА МЕТОДИЧНА 
ФУНКЦІЯ 

КООРДИНУЮЧА ФУНКЦІЯ 

КОНТРОЛЮЮЧА 
ФУНКЦІЯ 

КЛАСНІ 

КЕРІВНИКИ, 

ВИХОВАТЕЛІ 

ПСИХОЛОГІЧНА 

СЛУЖБА 

РАДА 

ПРОФІЛАКТИКИ 

УЧНІВСЬКЕ 

САМОВРЯДУ-

ВАННЯ 

ПОЗАКЛАСНА 

РОБОТА 

1. Створення 
умов для 
всебічного 
розвитку 
особистості 
учня; 
2. Проведення 
виховних 
заходів, свят, 
екскурсій. 

1.Діагностування 
2. Корекційна 
діяльність 
3. Вивчення 
розвитку 
особистості 
4. Консультації 
класних 
керівників, 
вихователів, 
батьків 

1.Просвітницька 
діяльність 
2.Діагностування 
3. Координація 
діяльності 
4. Контроль за 
учнями, що 
перебувають на 
внутрішкільному 
обліку 

1. Координує 
роботу 
учнівського 
колективу 
2. Організація 
дозвілля 
3. Забезпечення 
захисту прав 
учнів 
4. Контроль за 
чергуванням 
учнів  
5. Організація 
рейдів-перевірок 

1.Гурткова 
робота 
2.Співпраця із 
в/ч А-0153 
3. Дитяча 
організація 
«Соколята» 
(співпраця із  
ДКТ «Пагін» 
Володимиреччи
ни) 
 

Методичне 

об'єднання класних 

керівників 

Методичне 

об'єднання 

вихователів 

БАТЬКИ 
КЕРІВНИКИ 

ГУРТКІВ 

УЧНІ 



6. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів 

(дотримання статуту, правил внутрішнього розпорядку 

закладу).Результативність роботи щодо покращення стану 

відвідування учнями навчальних занять, профілактики правопорушень 

та згубних звичок. 

Виховання – цілеспрямований та організований процес формування 

особистості. Завдання педагогічного колективу – виробити в учнів важливі для 

життя цінності, власну позицію, відповідальне  ставлення до себе і до інших, 

допомогти їм відчути зв'язок власного «Я» з об’єктивною дійсністю, усвідомити 

свої потреби. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів 

висока – всі учні закладу знають та дотримуються правил внутрішнього 

трудового розпорядку, статуту школи.  

Ми лише тоді зможемо добре виховати дитину, коли знаємо, що вона 

відчуває, на що здатна, чого хоче. Аби зрозуміти це, потрібне глибоке вивчення 

особистості дитини. З метою діагностичного обстеження проводимо психолого – 

педагогічне спостереження за дітьми, бесіди, опитування. 

У здійсненні психолого – педагогічного супроводу дитини з 

особливостями психофізичного розвитку значну роль в школі відводиться 

практичному психологу Вербицькій В.Л. 

Основними напрямами роботи шкільного психолога є: 

 просвітницька і методична робота 

 психодіагностика 

 психокорекція і психопрофілактика  

 консультування  

Ці 4 сфери реалізовуються через усіх учасників освітнього процесу : учнів, 

педагогічного колективу, батьків і адміністрації. 

Значне місце у спільній діяльності психолога та педагогів школи 

відводиться роботі  з учнями «групи ризику». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Функціонування виховних центрів 
 

В  школі існує і активно працює 4 виховні центри : 

- центр спортивно – оздоровчого виховання 

(гурток «Фізкультура і здоров’я», спортивно – масові заходи 

(загальношкільні змагання з обласною організацією «Інваспорт», козацькі 

забави, змагання «Веселий стадіон», «Ігроляндія», «Веселі старти», фізкультурно 

– оздоровчі заняття, дитяча організація «Соколята» ) 

 

 

 

 

 

 

- центр еколого-натуралістичного виховання 

(рух волонтерів – екологів, акції «Годівничка», «Чисте довкілля», 

«Шкільне подвір’я », гурток «Стежинами рідного краю», «Рідний край») 

 

 

  

 



 

- центр художньо - естетичного виховання 

гурток «Мистецтво живого слова», «Приготування їжі», 

«Паперокручення», «Умілі руки», вокальна студія,  хореографічний гурток 

«Любава») 

 

 

 

 

 

 

 

- центр родинно – сімейного виховання 

громадська батьківська організація «Лісова школа», консультпункт  для 

батьків «Довіра», традиційні шкільні родинні свята за участю батьків учнів, 

бабусь та дідусів, батьківські збори, лекторії для батьків) 

 

 

 

 

 

 

      Протягом року в школі проведено лекторії для батьків: 

Протягом року в школі проведено лекторії для батьків: 

 «Безпечний інтернет», «Виховання громадянина – патріота нової 

формації» 

 «Дитинство без насильства» 

 «Підготовка молоді до сімейного життя», «Особливості розвитку мовлення 

дитини» 

 «Професійне самовизначення випускників» 



 «Необхідність проведення щеплень дітям», «Результати проведення 

поглибленого огляду лікарів» 

 

 

 

 

 

ІV. Матеріально – технічна та навчально – методична база. 

  1. Загальний стан будівель та приміщень школи. 

  Приміщення школи  розташовані в пристосованих   (не типових) будівлях. 

Всі приміщення відповідають вимогам реалізації навчально-виховного процесу. 

За останні роки проведені якісні капітальні  та поточні роботи: замінені дахи на 

навчальних  та спальних корпусах, зроблено капітальний ремонт коридору 

навчальних корпусів, створено нові навчальні кабінети.       В усіх  навчальних, 

спальних  та допоміжних корпусах  з метою збереження тепла та економії 

енергоресурсів, замінено вікна та двері. Встановлений новий насос в 

водонапірній башті, змінені всі опалювальні твердопаливні котли, один – 

електричний, поставлені 2 високоефективні фільтри для води. 

Усі приміщення світлі, просторі, мають естетичний вигляд, забезпечені 

шкільними меблями, озеленені, відповідають санітарно-гігієнічним нормам. В 

школі працює  комп’ютерний клас, в усіх класах та в дошкільних групах є 

телевізори  або телевізори з DVD. Школа підключена до мережі Інтернет.     В 

спортивну залу школи проведено тепло та світло.  

Встановлено: фільтри для очистки води у 2019-2020 навчальному році.  

Замінено: 3 вікна в спальному корпусі №1, 6 вікон в підвальному складському     

                приміщені, покрівлю в складському приміщенні  

Відкрито додаткові класи: 1 клас (закуплено меблі по НУШ, комп’ютер, 

струменевий кольоровий принтер, дидактичний матеріал). 

Придбано: прожектори освітлення території – 4 шт., 



              комп’ютер в бухгалтерію  

Проведено поточні ремонти всіх внутрішніх приміщень (8 шт.), системи 

освітлення  

Створено кабінет творчості. 

Харчоблок – закуплено посуд (тарілки, ложки, кружки)    

Банно-пральний комплекс: придбано постільна білизна (70 комплектів)  

Постійно проводяться роботи по благоустрою шкільної території. 

     Потребують капітального ремонту –  їдальня та шкільна пральня та лазня.  

2. Зовнішня естетична культура школи-інтернату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, 

лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика. 

Всі навчальні кабінети укомплектовані  шкільними меблями і класною 

дошкою. Шкільні парти і стільці стандартні, їх розміщення відповідає санітарно-

гігієнічним правилам та нормам. Кожен кабінет забезпечений підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, навчальним обладнанням, 

дидактичними матеріалами. 

Розподіл та збереження засобів навчання здійснюється згідно з темами, 

класами та розділами навчальних програм. Уся робота здійснюється за 

допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і 

дидактичної баз, наявних у кабінеті. 

 



4. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та 

модернізації матеріально-технічної бази навчального 

закладу за 2019-2020 навчальний рік (з 01.09.2019 до 

01.06.2020р. проведено ремонти (капітальний, поточний), 

закуплено, придбано, тощо). 

В КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ступенів» Рівненської 

обласної ради за період з 01 вересня 2019 року до серпня 2020 року для 

покращення матеріально-технічної та навчально- методичної бази закладу було 

зроблено слідуюче: 

Встановлено: фільтри очистки води (2 шт.) -   50690,00 грн. 

 

Замінено: твердопаливного котла – 65000,00 грн., електропроводку в кабінеті 

педагога-організатора – 10000,00 грн., покрівлю складського приміщення 

 

Обладнано додаткові кабінети: 1 клас 

 

Відкрито додаткові класи: 1 клас (закуплено меблі по НУШ – 12102,00 грн. 

меблі за державні кошти - 5520,00 грн., комп’ютер – 24110,00 грн., дидактичний 

матеріал – 13238,00 грн.) 

 

Придбано: протипожежні люки 4 шт., електрокотел 1шт.  

          

Проведено поточні ремонти всіх внутрішніх приміщень (8 приміщень),  

 

Створено кабінет творчості. 

 

Харчоблок – закуплено посуд (тарілки, ложки, кружки) на суму 3582,00 грн.   

 

Котельні в закладі освіти – 8 котелень (6 – тверде паливо, 2- електричних) 

 

Виготовлення  технічних паспортів на всі приміщення – 13770,36 грн. 

 

Виконані заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту: 

зроблено заміри опору – 4972,80 грн., випробування, опресування, промивання, 

продавлювання систем водопостачання та їх обладнання – 5213,00 грн., 

перезарядка вогнегасників – 2252,40 грн., випробування горючості дахів – 

1777,14 грн. 

технічне обслуговування та централізоване спостереження за установками 

пожежної автоматики – 7941,29 грн., технічне обслуговування пожежного 

спостереження – 27500,00 грн. 

 
Забезпечено умови для 1 класу НУШ. 



 

V. Фінансова діяльність. 

1. Виконання кошторису видатків за 2019 рік, поточний період 2020 

року  

Виконання кошторису по загальному фонду за 2019 рік використано на 

99,2%. 

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на     01.01.2020 

р. відсутня. 

 Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. відсутня. 

 Залишок невикористаних асигнувань 111512,20 грн. 

 Виконання кошторису по спеціальному фонду за 2019 рік виконано на   

100 %. 

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 

01.01.2020р. відсутня. 

 Виконання кошторису по загальному фонду за 6 місяців 2020р. 

використано на   88,2 %.   

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2019р. відсутня.  

2. Презентація та захист проекту бюджетного запиту на 2020 рік. 

Капітальний ремонт лазні: заміна дощатої підлоги на плитку, 

вирівнювання та облаштування стін, викладання плитки, облаштування підвісної 

стелі, заміна душових лійок. 

Установка витяжної системи в харчоблоці. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІX. Різне  

10.1. Проблемні питання закладу. 

1. Облаштування внутрішніх туалетів в навчальному корпусі №1, №2 та в 

їдальні. 

2. Капітальний ремонт харчоблоку. 

3. Капітальний ремонт шкільної лазні. 

Відсутність шкільного автобуса (щодня на доїжджає  35 учнів). 

 Важливою частиною роботи керівника школи є заохочення високих 

результатів роботи педагогів та успіхів у навчання учнів. Упродовж 2019-2020 

років за успіхи в навчанні та активну участь у позакласному житті школи 20 

учнів відзначено грамотами КЗ «Чудельська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат №1 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради, також нагороджено 7 

батьків подяками за активну участь у громадському житті школи. 

 Крім того, грамотами управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації нагороджено 4 працівника школи. 

 Щорічно в кошторисах передбачаються кошти для матеріального 

стимулювання працівників та залучаються благодійні кошти для стимулювання 

учнів. 

 Звернення громадян з питань діяльності закладу об'єктивно і вчасно 

розглядаються директором школи, приймаються рішення відповідно до чинного 

законодавства та забезпечується їх виконання. 

 За 2019-2020 роки зареєстровано 315 звернень. Це питання: 

- Працевлаштування та звільнення; 

- Прийняття та вибуття дітей зі школи; 

- Вирішення соціальних питань 

- Видача довідок; 

- Надання додаткової відпустки. 

І на завершення хочу наголосити на тому, що наш заклад по підготовці до 

роботи у 2019-2020 н. р. серед шкіл-інтернатів набрав 180 балів із 185 

можливих, тобто в школі було створено належні умови для учнів, а також для 

роботи кожного працівника, який прагне працювати з повною віддачею. 



 

  

 


