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Про підсумки роботи відділу
освіти протягом 2017 року та
завдання на 2018 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти
райдержадміністрації Томусяк Світлани Михайлівни, колегія відзначає, що
відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації, педагогічні
колективи навчальних закладів району упродовж 2017 року працювали над
виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», документів Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, розпоряджень та рішень районної
державної адміністрації та районної ради.
На сьогоднішній день освіта займає провідне місце у стратегії державної
політики країни. Вона була і надалі залишається найвищим національним
пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави.
Створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога
часу.
Становлення нашої держави, інтеграція її в європейський простір та
світове співтовариство вимагає кардинальних змін у різних галузях суспільного
життя і, першочергово, в освітній галузі. Реформування освіти подолав
черговий важливий рубіж – 28 вересня 2017 року вступив у дію новий Закон
України «Про освіту».
Основні принципи реформування освіти, які закладені у новому Законі
це:

забезпечення якісної освіти;

децентралізація управління та забезпечення автономії закладів
освіти, яка передбачає собою академічну, організаційну, кадрову та фінансову
автономію;

підвищення кваліфікації і підняття соціального статусу вчителя;

приведення структури освіти у відповідність до міжнародних
стандартів з метою розширення можливостей випускників освітніх програм;

запровадження нової формули фінансування освіти, що базується
на визначенні бюджетних витрат у розрахунку на учня, а не на освітній заклад,
як це відбувається сьогодні.
Не менш важливими змінами в суспільному житті також є процес
децентралізації, в основу якого покладено створення територіальних громад
через механізм добровільного об’єднання. Відповідно до Закону Украни «Про

добровільне об’єднання територіальних громад» у Вінницькому районі
протягом 2016 - 2017 року було створено 4-ри ОТГ:
- Сокиринецька ОТГ, куди увійшли Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст.,
Сокиринецька СЗШ І-ІІ ст., КЗ Хижинецького дошкільного навчального
закладу «Золотий ключик», КЗ дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок»
Сокиринецької сільської ради;
- Вороновицька ОТГ, куди увійшли Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст. №1,
Комарівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ, КЗ Вороновицький дошкільний
навчальний заклад «Ромашка», КЗ дошкільний навчальний заклад «Веселка»
Вороновицької селищної ради;
- Якушинецька ОТГ, куди увійшли Якушинецька СЗШ І-ІІІ ст.-гімназія (з
продовженим днем), Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст., Ксаверівська СЗШ І ст.,
Лисогірська СЗШ І ст., а також КЗ дошкільний навчальний заклад «Барвінок»
Якушинецької сільської ради, КЗ дошкільний навчальний заклад «Росинка»
Ксаверівської сільської ради, КЗ Майданський дошкільний навчальний заклад
«Малятко» ясла-сад;
- Лука-Мелешківська ОТГ, куди увійшли Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ
ст., Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ та Лука-Мелешківський дошкільний
навчальний заклад «Веселка».
У Вінницькому районі створено оптимальну мережу навчальних закладів:
33 заклади загальної середньої освіти, з них: 2 заклади нового типу:
навчально-виховний заклад: «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей смт
Стрижавка» та Якушинецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія (з продовженим днем); 10 НВК (до складу яких входять дошкільні
відділення);
15 закладів дошкільної освіти;
2 заклади позашкільної освіти.
Протягом червня – серпня 2017 року здійснено передачу окремих закладів
освіти в комунальну власність Вороновицької та Сокиринецької об’єднаних
територіальних громад. Заклади Якушинецької та Лука-Мелешківської ОТГ на
даний момент залишаються у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ Вінницького району.
Упродовж 2017 року значна увага приділялась впровадженню Державного
стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, оновленню
змісту навчання, якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої
молоді, створенню належних умов для учасників освітнього процесу, реалізації
освітянських програм, питанням виховної роботи, покращання навчальної і
матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти району.
З 1 вересня 2017 року Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. включена у
Всеукраїнський проект, а Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст. - в обласний проект
апробації нового освітнього стандарту початкової школи (дослідноекспериментальна робота за темою «Реалізація інтегрованого підходу в
початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи» на 2017-2020
н. р.).
Основним із важливих здобутків Вінницького району було і залишається

розширення мережі закладів дошкільної освіти, яка б задовольняла необхідні
освітні потреби жителів району.
В районі функціонує 15 закладів дошкільної освіти та 10 дошкільних
відділень у навчально-виховних комплексах.
У жовтні-листопаді 2017 року відновлено роботу закладу дошкільної
освіти «Калинка» с. Гавришівка (1 група).
З жовтня 2017 року повноцінно розпочало роботу дошкільне відділення КЗ
«Прибузький НВК:ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» (2 групи) та з листопада 2017 року – у КЗ
«Мізяківсько-Хутірський НВК:ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (2 групи), що дало
можливість охопити понад 100 дітей дошкільною освітою. Дошкільне
відділення КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» продовжує
працювати у режимі короткотривалого перебування дітей. Ведуться роботи по
відновленню діяльності закладів дошкільної освіти у с. Сосонка, с. Жабелівка.
З 1 вересня 2016-2017 навчального року у 64 групах закладів дошкільної
освіти виховувалося 1754 дитини, у тому числі у 13-ти групах навчальновиховних комплексів - 275 дітей. Відсоток охоплення дітей від трьох до шести
років дошкільною освітою становить – 61%, в міській місцевості – 83%, в
сільській місцевості – 53 %.
Існуюча мережа закладів дошкільної освіти не в повній мірі задовольняє
освітні потреби населення. Спостерігається перевантаження груп у
функціонуючих дитячих садках. Ситуація ускладнюється тим, що в окремих
населених заклади дошкільної освіти взагалі відсутні.
Заклади дошкільної освіти району укомплектовані педагогічними кадрами.
В них працювало 127 педагогічних працівників, 96 із них мають вищу освіту: 4
педагоги - спеціалісти вищої категорії, 13 – першої категорії, 5 педагогічних
працівників мають звання «вихователь – методист».
В закладах загальної середньої освіти навчається 5 952 учні. У 2016-2017
навчальному році здобули базову та повну загальну середню освіту 940
випускників, з них: денна форма навчання – 874 випускника, у формі
екстернату – 66 випускників, а саме:
- свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 609 випускників
району;
- атестати про повну загальну середню освіту отримали 331 випускник.
Кількість випускників, що отримали освіту у формі екстернату в 2016-2017
н.р., зменшилась у порівнянні з минулим роком.
Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 570
учнів 3-8, 10 класів закладів освіти району, що становить 65% від загальної
кількості учнів району.
6 випускників 11-их класів (1,8%) нагороджено Золотою медаллю «За
високі досягнення у навчанні», Срібною медаллю «За досягнення у навчанні»
нагороджено 2 випускника (0,6%).
Нажаль, ці цифри дедалі зменшуються у порівнянні з минулими роками,
що говорить про недостатнє дотримання вимог підготовки випускників до
складання предметів зовнішнього незалежного оцінювання.
Організація роботи з обдарованою та талановитою молоддю є одним з

пріоритетних напрямків роботи КЗ «Вінницький районний методичний центр
закладів освіти» та відділу освіти Вінницької райдержадміністрації.
Учасниками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 911 учнів 6-11 класів
закладів освіти району. За результатами визначено 256 переможців, що посіли І,
ІІ та ІІІ місця відповідно у кількості 58, 91 та 107.
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 34 учасники
з числа учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти району і вибороли
27 призових місць, з них: 5 – перших місць, 8 – других і 14 третіх.
Також, учні закладів освіти району стали учасниками і переможцями ІV
етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.
Традиційними є Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародний конкурс з
української мови імені Петра Яцика. За результатами ІІІ і ІV етапів цих
конкурсів команди Вінницького району мають призові місця.
Цікавим для учнів і вчителів став районний етап обласного конкурсу
«Спілкуємося англійською».
Упродовж 2017 року проводився V районний конкурс з усного рахунку,
учасниками якого стали 1879 учнів закладів загальної середньої освіти у 3-х
вікових категоріях. В порівнянні з минулим роком, коли кількість учасників
становила 183 учні, це є суттєвим прогресом у залученні учнівської молоді до
математичної освіти.
Другий рік поспіль проводиться районний конкурс знавців англійської
мови «Spelling Bee». У ньому взяли участь 66 учнів 5-11 класів закладів освіти
у трьох вікових категорія: 5-6 класи; 7-9 класи; 10-11класи.
Як альтернатива традиційним учнівським олімпіадам набувають
популярності у колах учнівської молоді Інтернет-олімпіади.
Державну підсумкову атестацію складали:
- 727 учнів 4-х класів (100%)
- 572 учні 9 класу (98,8%)
- 233 учнів 11 класу (100%)
За наслідками державної підсумкової атестації виявлені відповідні рівні
засвоєння знань учнями з предметів інваріантної частини робочих навчальних
планів.
У 2016-2017 н. р. за рішенням педагогічних рад звільнено від
проходження державної підсумкової атестації 7 випускників 9 класу.
Протягом 2016-2017 навчального року відділом освіти системно
проводилась організаційно - роз'яснювальна робота щодо особливостей
проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
На нарадах керівників закладів загальної середньої освіти були розглянуті
організаційно-правові аспекти проведення ЗНО та умови прийому до закладів
вищої освіти в у 2017 році. Керівники закладів були ознайомлені з законодавчо
– нормативною базою ЗНО, умовами прийому до ВНЗ у 2017 році, з порядком
проведення пробного тестування, порядком реєстрації учасників ЗНО, термінів
та місць проведення тестування. У кожному закладі були оформлені
інформаційні куточки «Зовнішнє незалежне оцінювання - 2017» з

використанням матеріалів, наданих ВРЦОЯО.
Керівники закладів загальної середньої освіти забезпечили проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників,
випускників, батьків про порядок проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017 році.
Відділом освіти та керівниками закладів була організована та проведена
інформаційна кампанія для громадськості. На сайті відділу освіти була
розміщена інформація про терміни та порядок проведення ЗНО у 2017 році.
Кадрова політика району здійснюється планово і сприяє позитивним
зрушенням у роботі освітянської галузі. У 2017-2018 н. р. освітній процес у
закладах загальної середньої освіти району забезпечує 712 педагогічних
працівників, з яких 33 прийняті на роботу за сумісництвом. Освітній ценз
педагогів характеризується такими даними:
- вищу освіту мають – 638 педагогічних працівників (89,7 %),
- незакінчену вищу (бакалавра) – 22(3 %),
- середню спеціальну (молодшого спеціаліста) – 52(7,3 %).
В 2017 році в закладах освіти району значно покращився якісний склад
педагогічних кадрів. Вищу кваліфікаційну категорію мають 282 вчителя, що
становить 40 % від загальної кількості, першу – 165(23%), другу – 76 (11 %) та
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста мають 189 педагогічних
працівників, (26 % від загальної кількості).
У закладах загальної середньоїосвіти району працює 36 вчителів, яким
присвоєно звання «учитель-методист», 130 педагогічних працівників із званням
«старший вчитель», нагороджених нагрудним знаком «Відмінник освіти
України» - 18 педагогічних працівників.
З 712-ти вчителів району педагогічний стаж:
- до 3 років мають 88 працівників,
- від 3 до 10 років – 123 вчителі,
- від 10 до 20 – 153 педагоги
- 20 років і більше – 348 чол.
Протягом 2017 року курсову підготовку при КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти» пройшли 225 працівників, що становить 100% від
замовлення.
Щорічною
перевіркою
особистісного
зростання,
іспитом
на
компетентність педагогів є атестація педагогічних кадрів.
Згідно перспективного плану атестації керівників у 2016-2017 н. р
атестовано 32 керівники та заступники.
Відповідно до затверджених списків кількість педагогічних працівників,
які атестувалися у 2016-2017 н. р., становить 195 осіб, з них: 153 учителі, 7
педагогів-організаторів, 3 практичних психологи, 2 вихователі ГПД, 12
керівників гуртків, 17 вихователів ЗДО та 1 музичний керівник ЗДО.
За результатами атестації 22 вчителям присвоєно вищу кваліфікаційну
категорію, 12 працівникам - педагогічне звання «старший вчитель», 1
працівнику – педагогічне звання «вчитель-методист» та 1 – «керівник гурткаметодист».

У 2016-2017 навчальному році методична робота з педагогічними
працівниками закладів загальної середньої освіти району була спрямована на
створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи
педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої
кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.
Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти району
було проведено 40 засідань районних методичних об’єднань, 68 різнотипових
семінарів, 20 інструктивно-методичних нарад, 29 майстер-класів.
Упродовж 2017 року була організована низка майстер-класів для педагогів,
що мало велике значення у професійному зростанні вчителя.
Переважна більшість методичних заходів, індивідуальних та колективних
форм роботи з педагогічними працівниками була спрямована на підготовку
педагогічного загалу до впровадження в свою практику ідей Концепції нової
української школи. Одним із важливих кроків стала участь Агрономічненської
СЗШ І-ІІІ ст. в обласному проекті по впровадженню нових підходів до навчання
учнів початкової школи. В рамках проведення апробації у початкових класах
Агрономічненської СЗШ створено нове освітнє середовище, розпочата робота
над наповненням освітньої діяльності початкової школи новим змістом:
забезпечення діяльнісного підходу, розробка інтегрованих та компетентнісноспрямованих уроків, тематичних тижнів, апробовано деякі нові методичні
системи («Щоденні п’ять», «Лицем до дитини»), забезпечено активну
взаємодію учителів із батьками тощо.
Важливим фактором у зростанні професіоналізму педагогічних
працівників є залучення їх до активної творчої праці. Формами такої діяльності
стали конкурс «Учитель року – 2017», конкурс «Творча скарбничка» за
напрямком «Панорама творчих уроків» (за напрямком «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта», «Математика»).
Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
проводився у номінаціях «Початкова освіта», «Біологія», «Інформатика»,
«Музичне мистецтво». Його учасниками стали 65 вчителів зазначених фахів. За
результатами конкурсних випробувань 12 з них стали переможцями районних
етапів конкурсу, 4 – учасниками обласного етапу. З них Баланчук О.А. вчитель
предмету «Музичне мистецтво» Писарівської ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІІ місце на
обласному етапі конкурсу, Грустілін О.О., вчитель біології НВЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. –
ліцей смт. Стрижавка» став лауреатом зазначеного конкурсу.
Також було проведено районний тур Всеукраїнського конкурсу «Шкільна
бібліотека – 2017»
за трьома номінаціями: «Шкільна
бібліотека –
інформаційний центр навчального закладу», «Бібліотека – виховний простір
навчального закладу», «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і
можливостей».
Педагоги-дошкільники
також
брали
участь
у
різноманітних
Всеукраїнських фестивалях-оглядах:
- «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників»
(педагоги ЗДО «Веселка» с. Лука Мелешківська);

- «Hello English», представлено кращий досвід навчання англійської мови у
дошкільних навчальних закладах (ЗДО «Казка» смт Стрижавка);
- «Афлатот – економічна освіта для дітей дошкільного віку»: упровадження в
навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти основ соціальної і
фінансової освіти дітей дошкільного віку (Стрижавський дошкільний
навчальний заклад ясла-садок «Казка»).
Основною формою держаного контролю за діяльністю закладів дошкільної
та загальної середньої освіти було здійснення атестаційної експертизи закладу.
Протягом 2016-2017 навчального року атестація закладів району здійснювалась
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. №67
«Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів», критеріїв
оцінювання діяльності
навчальних закладів Вінницького району, затверджені наказом №127 від
17.04.2015 р.
Протягом 2016-2017 н. р. було проведено атестацію таких закладів освіти,
як:
Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ;
Лука -Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ст.;
Оленівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ;
Стрижавського ДНЗ ясла-садок «Казка».
За висновками атестаційної експертизи усі заклади є атестованими,
загальні висновки атестації всіх закладів у 2017 році у задовільному стані.
У КЗ «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості»
протягом 2017 року функціонувало 134 групи вихованців, працювало 67
керівників гуртків, з них 36 - за сумісництвом, здобували позашкільну освіту
2031 вихованців.
Вихованці КЗ «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької
творчості» Вінницької районної ради брали активну участь у обласних,
Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та змаганнях.
Результати участі в даних заходах наступні: 3 призових місця у
Міжнародних заходах; 4 – перших, 2 – других та 3 – третіх місця на
Всеукраїнському рівні.
В обласних конкурсах та змаганнях вихованці Будинку дитячої та
юнацької творчості здобули 24 – перших, 15 – других та 28 – третіх місць.
В КЗ ДЮСШ «Десна» Вінницької районної ради займається 562
вихованці, працює 42 навчальних групи, 26 груп початкової підготовки та 14
груп базової підготовки, 1 група спеціальної базової підготовки та 1 група
підготовки до вищої спортивної майстерності.
В ДЮСШ «Десна» працює 21 тренер, з них: 2 тренери – викладачі з
Вищою тренерською кваліфікаційною категорією облспортуправління, 1
тренер-викладач має І тренерську кваліфікаційну категорію та 7 тренеріввикладачів мають ІІ тренерську кваліфікаційну категорію.
Завдяки високому професіоналізму тренерів-викладачів та наполегливій
роботі вихованців, ДЮСШ «Десна» має гарні результати у різноманітних
змаганнях, зокрема:

у Чемпіонаті області з ушу (саньшоу) серед юнаків, молоді та дорослих
вихованці ДЮСШ вибороли І командне місце та 12 чоловік зайняли І-ІІ місця;
у Чемпіонаті України серед дівчат, жінок, юнаків, чоловіків з ушу, який
проходив у м. Вінниця, вихованці зайняли 6 перших місць, 1 – друге та 2 третіх;
у Етапі Кубка України з ушу, який проходив у м. Київ, зайняли 5 перших
місць, 2- других та 1 – третє місце;
у Фіналі Кубка України серед дорослих з ушу спортсмени вибороли 5
перших місць та 1 друге;
у Відкритому обласному турнірі з ушусаньшоу, присвяченому пам’яті
Юрія Барди, серед дітей та юнаків (м. Бар) вибороли 5 перших місць, 2 – других
та 1 третє;
у Чемпіонаті області з боксу серед юнаків 2003-2004 р. н. отримали І, ІІ
та ІІІ місця.
В районі вироблена система організації спортивно-масових заходів серед
учнів закладів загальної середньої освіти.
Найважливішим організаційно-масовими заходами з фізичної культури
була Спартакіада серед учнів загальноосвітніх шкіл. Загальна кількість
учасників становила 1971 учень. Зокрема: футбол - 30 учасники, легка атлетика
- 330 учасників, «Старти надій» - 250 учасників, волейбол – 350 учасників,
баскетбол - 270 учасників, футзал - 192 учасники, міні-фубол – 77 учасників,
стрітбол - 128 учасників, настільний теніс - 124 учасники, спортивний туризм 60 учасників. Ще 117 спортсменів району були учасниками ІІІ етапу
Спортивних ігор школярів.
Кілька років поспіль здійснюються організаційні заходи та методичний
супровід районних спортивних змагань і конкурсів військово-патріотичного
спрямування. Зокрема, у 2016-2017 навчальному році проведено:
Спартакіаду допризивної молоді (Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст.) – у
змаганнях з кульової стрільби, підтягуванні на перекладині, киданні гранати,
бігу на 100м та на 1000м взяли участь старшокласники із 18-ти закладів освіти;
Військово-патріотичну гру «Сокіл»(«Джура») (Агрономічненська
СЗШ І-ІІІ ст.);
Стрільби з автомата Калашникова;
Свято мужності і звитяги об’єднало більше 300 учасників – учнів та
керівників команд із 31-го закладу освіти за такими військово-спортивними
випробуваннями як «Впоряд», «Туристська смуга перешкод», «Стрільба»,
«Рятівник».
Також учні перевіряли свої знання з історії українського козацтва в
конкурсі «Відун».
Виховна робота протягом 2016-2017 навчального року була спрямована
на вирішення ряду методичних тем.
Вдруге проведено районний етап обласного конкурсу солістів - вокалістів
та читців у рамках фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски
надії – 2017»
Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2016-2017 н. р. були:
- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (родинно – сімейне виховання);

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва (естетичне виховання).
Протягом минулого року було здійснено організаційні заходи та
методичний супровід цілої низки заходів виховного напрямку, надано допомогу
у підготовці до участі в заходах районного та обласного рівня:

проведено районний етап фестивалю – конкурсу «Молодь обирає
здоров’я» в Вінницько – Хутірському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ.У районному
етапі фестивалю-конкурсу взяли участь 15 команд закладів загальної середньої
освіти району. В конкурсі плакатів на обласному етапі у номінації «Я обираю
здоров’я» здобули ІІІ місце за роботу «Ми здорове покоління»;

проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дружин
юних пожежників в Агрономічненській СЗШ І-ІІІ ст. В районному Фестивалі конкурсі взяли участь 15 команд;

на базі Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1 було проведено районний
конкурс загонів юних інспекторів руху. У районних змаганнях взяло участь 4
команди.
Основна діяльність відділу освіти, закладів загальної середньої освіти з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2017 році була спрямована
на:
- створення безпечних умов праці та навчання працівників структурних
підрозділів та учасників освітнього процесу закладів освіти;
- профілактику та попередження виробничого та дитячого травматизму.
Відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації, керівниками
закладів освіти протягом року проводилась значна робота по виконанню Плану
заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища.
Протягом 2017 року вдалося виконати 90 % запланованих заходів, а саме:
1. Щодо сприяння підвищенню фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з
питань охорони праці та створення безпечних умов праці навчання працівників.
З метою реалізації прав працівників на здорові й безпечні умови праці,
пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в
несприятливих умовах було проведено атестацію робочих місць за умовами
праці в 20-ти закладах (Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст., Вінницько-Хутірський НВК:
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст., Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ
ст., Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст., КЗ «Мізяківсько-Хутірський НВК:ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст., Оленівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ,
Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст., Писарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Степанівський НВК:ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ, Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст., Якушинецька СЗШ І-ІІІ ст. – гімназія,
КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», Побережненський
НВК:ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ, КЗ «Прибузький НВК:ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»)
Відпрацьовано графіки та проведено навчання та перевірка знань з охорони
праці: в 182 працівників закладів освіти (завідувачі господарством, оператори
та кочегари котелень). Проведені обстеження димових каналів котелень,
технічне обслуговування котелень та газопроводів.
З метою надання практичної допомоги в організації роботи службою
охорони праці розроблені та доведені до закладів освіти інструкції з хорони

праці для працівників та за видами робіт, видано методичні посібники з питань
охорони парці та безпеки життєдіяльності.
В рамках Днів «Цивільного захисту», «Тижня безпеки дитини», «Тижня
знань безпеки життєдіяльності» в закладах загальної середньої освіти було
здійснено комплекс заходів, інформаційно-роз'яснювальну роботу серед
учасників освітнього процесу щодо запобігання нещасних випадків.
Відповідно до наказу відділу освіти від 10 травня 2017 року №131 «Про
організацію відпочинку та оздоровлення дітей Вінницького району влітку 2017
року» було проведено оздоровлення та відпочинок дітей та підлітків району, в
тому числі і в закладах дошкільної освіти.
За рахунок коштів районного бюджету було організовано роботу
пришкільних таборів з денним перебуванням дітей на базі 23-х закладів
загальної середньої освіти.
На відпочинок школярів було витрачено 934,785 тис. грн., з них:
- організація двохразового харчування дітей (782,613 тис. грн.);
- придбання канцелярських товарів для організації роботи художньоестетичного напрямку дитячого дозвілля у пришкільних таборах (152,172 тис.
грн.).
Вартість харчування дітей у пришкільних таборах становила 20 грн. на
одного учня.
Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України на базі
НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей смт Стрижавка» (11 загонів) працював мовний
пришкільний табір та 6 мовних загонів у пришкільних таборах таких закладів
як: Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. (2 загони), Вінницько-Хутірський НВК:
ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ (1 загін), Лука-Мелешківська ЗОШ I-III ст. (1 загін),
Стрижавська ЗОШ I-III ст. (1 загін) та Якушинецька СЗШ I-III ст.-гімназія (1
загін).
Також спільно із КЗ «Вінницький районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Вінницької районної ради була організована робота загонів із
туристсько-краєзнавчим напрямком. Така робота проводилась у пришкільних
таборах Агрономічненської СЗШ I-III ст. та Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ
I-III ст. – ДНЗ.
Табори із денним перебуванням дітей Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст.
Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст., Михайлівської СЗШ I-III ст. та Писарівської
ЗОШ I-III ст. організували роботу загонів із математичним напрямком.
Під час відпочинкової кампанії особлива увага приділяється дітям, які
потребують соціального захисту, дітям-переселенцям, дітям, батьки яких
перебувають в зоні АТО, а також талановитим та обдарованим учням.
На оздоровлення дітей пільгових категорій у стаціонарних оздоровчих
таборах з місцевого бюджету виділено 367 тис. 277 грн. (158 путівок) в тому
числі 148 тис. 770 грн. на оздоровлення дітей, які проживають в екологічно
забрудненій зоні району (64 путівки). На ці кошти закуплено 158 путівок у
дитячий лікувально-оздоровчий спортивний комплекс «Маяк» села Селище
Тиврівського району.
Перевезення учнів сільської місцевості до місць навчання і додому

здійснюється рейсовими автобусами, спецрейсами та шкільними автобусами.
На виконання районної Програми розвитку освіти на період з 2016 до 2021
н. р. організовано підвіз для 1252 учнів закладів загальної середньої освіти (в
т.ч. шкільними автобусами підвозиться 823 учні) та 253 педагогічні працівники.
Протягом минулого навчального року на підвіз учнів спецрейсами
використано з районного бюджету 149 тис. 400 грн., педагогічних працівників –
645 тис. 615 грн.
Молодим педагогічним працівникам шкіл, які доїжджають до місця
роботи, здійснювалось 100%-ве відшкодування понесених витрат на під’їзд.
У 2017 році через систему «Прозоро» за рахунок коштів районного
бюджету, залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету та коштів
сільської (селищної) ради придбано 4 шкільних автобуси на суму 6,816 млн.
грн. для Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей
смт.Стрижавка», Якушинецької СЗШ І-ІІІ ст. – гімназії, Лука-Мелешківської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Всіма видами харчування у закладах загальної середньої освіти
Вінницького району охоплено 4737 учнів, що становить 80 % від загальної
кількості учнів району, з них:
- з районного бюджету забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням
учні 1- 4 класів – 2583 чоловік та 312 учня 5-11 класів з числа дітей-сирій та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів з малозабезпечених
сімей (при наявності довідок), переселенців з окупованих територій та учнів,
батьки яких приймають або є учасниками АТО. Середня вартість шкільних
обідів на 1 учня складає 10 грн. за день. Всього у 2017 році з районного
бюджету виділено 3 млн. 828 тис. грн.;
- для покращення харчування учнів та забезпечення харчуванням учнів із та
соціально - незахищених сімей було виділено 169 тис. 348 грн. сільськими та
селищними радами для наступних шкіл: Зарванецької ЗОШ І-ІІ ст.,
Якушинецької СЗШ І-ІІІ ст. - гімназії, Щітецької СЗШ І-ІІІ ст., Михайлівської
СЗШ І-ІІІ ст., Писарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницько-Хутірського НВК:ЗОШ ІІІІ ст.-ДНЗ.
На харчування у пришкільних таборах виділено 554 600 грн., оздоровлено
2 570 учнів. Середня вартість харчування в день складала 20 грн. день. У 20-ти
закладах освіти була організована додаткова буфетна форма харчування, якою
охоплено 676 учнів.
За кошти батьків організовано щоденне одноразове гаряче харчування
1 788 учням 5-11 класів, які не входять до пільгових категорій.
У 5-ти дошкільних відділеннях НВК харчувалось 150 дітей, вартість
харчування яких складала 33 грн. на день.
У розвиток освітньої галузі додатково з місцевих бюджетів виділено 20,
831 млн. грн. У 2017 році видатки на освіту в районі склали 168475189 грн., в
тому числі із загального фонду 131207783 грн., спеціального фонду – 37267407
грн. Видатки на заробітну плану працівникам закладів загальної середньої
освіти склали 85732037 грн. Протягом 2017 року обліковано надходження та
використання коштів у вигляді субвенцій сільських бюджетів району в сумі

1588832 грн.
Протягом 2017 року значно покращилась ситуація з інформатизацією та
комп’ютеризацією в закладах загальної середньої освіти району: придбано
близько 96 персональних комп’ютери (далі ПК), 12 мультимедійних комплекси
(далі МК) у складі мультимедійного проектора, 7 мультимедійних комплексів у
складі ТВ-монітора від 32 дюймів, 8 сучасних інтерактивних комплексів (далі
ІК) у складі інтерактивної дошки та мультимедійного проектора, акустична
система, багатофункціональний принтер та аудіо-візуальна система для
кабінету англійської мови. Це склало близько 32% від загальної потреби
комп’ютерної техніки у Вінницькому районі.
В межах розподілу субвенції з державного бюджету на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку було закуплено 46 персональних
комп’ютерів; 10 мультимедійних комплексів у складі мультимедійного
проектора; 12 сучасних інтерактивних комплексів у складі інтерактивної дошки
та мультимедійного проектора та 5 сучасних інтерактивних комплексів у складі
інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та портативного комп’ютера.
Це забезпечило сучасною комп’ютерною технікою більш як 21 заклад загальної
середньої освіти Вінницького району.
В рамках спів фінансування та програми розвитку освіти Вінницького
району на 2016-2021 роки за кошти районного бюджету придбано 14 сучасних
персональних комп’ютерів у заклади загальної середньої освіти району,
комп’ютерний клас у складі 11 персональних комп’ютерів у ВінницькоХутірський НВК: ЗОШ I-III cт.- ДНЗ та акустичну систему в НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ
ст.-ліцей смт Стрижавка».
Активно долучаються до підвищення рівня інформатизації сільські та
селищні ради. Так, протягом 2017 року за рахунок коштів сільських та
селищних рад придбано сучасний ІК у складі інтерактивної дошки та
мультимедійного проектора у Медвеже-Вушківську СЗШ І-ІІІ ст., 26
персональних комп’ютери (КЗ "Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ" – 2 ППК,
Якушинецька СЗШ І-ІІІ ст. – гімназія – 3 ПК, Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. – 3 ПК,
Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 9 ПК, Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст. – 9 ПК), 2
мультимедійних комплекси у складі мультимедійного проектора (Якушинецька
СЗШ І-ІІІ ст. – гімназія, КЗ "Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ"), 8
мультимедійних комплекси у складі ТВ-монітора від 32 дюймів (Якушинецька
СЗШ І-ІІІ ст. – гімназія – 5 ТВ, Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. – 1 ТВ, Степанівський
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ – 2 ТВ) та багатофункціональний принтер у
Степанівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ.
Приємно відзначити роботу закладів освіти району в напрямку здобуття
грантів. Зокрема, за грантові кошти придбано аудіо-візуальну систему для
кабінету англійської мови у НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка».
Виходячи з результатів моніторингу доступу до глобальної мережі Internet
станом на 1 вересня 2017 року переважна більшість (65%) закладів освіти має
підключення до мережі Internet у вигляді ADSL-модему - це переважно зв’язок
компанії «Укртелеком»; 18% - це бездротові технології – компанії РадиоНет та
інші; лише 11% мають швидкісний оптоволоконний канал зв’язку – ВЕКО,

РАДІО, 10% складає 3G та мобільний зв'язок – ТОВ «Інтертелеком» та мобільні
оператори зв’язку.
Інформатизація закладів освіти Вінницького району - це комплекс заходів,
що підвищує рівень використання ІКТ в освітньому процесі та інформаційної
компетентності педагогічного загалу, що є основною доктриною «Нової
української школи». Робота з інформатизації охоплювала такі напрямки:
 подання статистичних звітів через інформаційно-телекомунікаційну систему
державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна
інформаційна система освіти»;
 робота з програмним комплексом «КУРС: Школа»;
 використання інтерактивних та мультимедійних комплексів в освітньому
процесі;
 формування комунікаційної компетентності педагогічних працівників
засобами глобальної мережі Інтернет (створення блогу, сайту та інше);
 забезпечення прозорості та відкритості у діяльності закладів дошкільної та
загальної середньої освіти через роботу сайту закладу освіти;
 використання основних програмних засобів у роботі керівника закладу
освіти;
 характеристика та способи підключення до мережі Internet;
 вільний доступ педагогічних працівників до глобальної мережі Internet як
основний засіб підвищення педагогічної майстерності;
 введення електронної черги у закладах дошкільних освіти Вінницького
району;
 інформатизація навчального закладу – комплекс заходів для забезпечення
виконання стандартів «Нової української школи»
Усі переліченні заходи спрямовані на активне на розвиток інформаційнокомунікаційних технологій та підвищення рівня компетентності у діяльності
закладів освіти Вінницького району.
Дана інформація висвітлюється та доводиться до відома через офіційне
представництво відділу освіти у мережі Internet. Слід зазначити, що моніторинг
проводився у диференційованій онлайн-формі з використанням сучасних
інформаційних технологій та глобальної мережі Internet, що дало змогу охопити
майже 95% закладів освіти.
В закладах освіти проводиться низка капітальних робіт, зокрема:
- заміна вікон в Пултівецькій СЗШ І-ІІІ ст., Некрасовській ЗОШ І-ІІІ ст.,
НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка», Степанівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ, Побережненському НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ, Писарівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Гавришівській СЗШ І-ІІІ ст., Лаврівській СЗШ І-ІІ ст., Іванівській СЗШ І-ІІ ст.,
Стадницькій ЗОШ І-ІІ ст., КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ».
Загальна вартість робіт складає 2, 7 млн. грн.
- проведено реконструкцію системи пічного опалення на радіаторне
Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. (1,4 млн. грн.) та Лисогірської СЗШ І ст. (530 тис.
грн.);
- завершено реконструкцію харчоблоку КЗ «Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ

-

-

ст.- ДНЗ» (355 тис. грн.);
- облаштовано внутрішню вбиральню учбового приміщення КЗ
«Мізяківсько-Хутірський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (1 млн. 20 тис. грн.),
Медвеже-Вушківської СЗШ І-ІІІ ст. (263 тис. грн.) та проведено реконструкцію
частини приміщень з добудовою туалетів до будівлі Вінницько-Хутірського
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (699 тис. грн.);
- проведено реконструкцію системи опалення Агрономічненської СЗШ ІІІІ ст. (798 тис. грн.);
- проведено капітальний ремонт даху Медвеже-Вушківської СЗШ І-ІІІ ст.
(561 тис. грн.), завершується ремонт даху Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. (861 тис.
грн.);
- облаштовано ігровий майданчик для дошкільного відділення в
Степанівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (вартість 299 тис. грн.);
- розпочато будівництво Ільківської ЗОШ І-ІІ ст. (вартість робіт складає 22
млн. 360 тис. грн.).
Виділено: 3 млн. 700 грн., з них: 2 млн. 900 грн. – державний бюджет, 57
тис. грн. – співфінансування з районного бюджету, 800 тис. грн. – районний
бюджет. Використано: 1 млн. грн. з державного бюджету.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію для таких об’єктів:
капітальний ремонт даху Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст. на суму 49,950
тис.грн.;
капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Переорської СЗШ І-ІІ ст. на
суму 32,104 тис.грн.;
капітальний ремонт приміщення (утеплення фасадів) Агрономічненської СЗШ
І-ІІІ ст. на суму 49,880 тис. грн.;
реконструкція приміщення Іванівської СЗШ І-ІІ ст. в КЗ "Іванівський
НВК:ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ" для розміщення груп дошкільного підрозділу
навчального закладу на суму 47,729 тис. грн.;
реконструкція котельні Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. на суму 98,676 тис.грн.
Відповідно до Угоди між відділом освіти Вінницької районної державної
адміністрації та радою Вінницької районної організації Профспілки працівників
освіти на 2013-2015 роки (зі змінами) відділ освіти Вінницької районної
державної адміністрації забезпечує стабільне функціонування навчальних
закладів освіти, раціональне використання бюджетних та спеціальних коштів,
недопущення їх вилучення.
У 2017 році відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації
здійснював виплату заробітної плати через установу банку відповідно до
чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників. Заробітна
плата виплачувалась двічі на місяць: аванс 12-го числа, основна частина
заробітної плати 28-го числа кожного місяця.
Нарахування заробітної плати проводилось відповідно до Інструкції про
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 та в межах
затвердженого фонду оплати праці працівникам навчальних закладів.

Так, кошторисом на 2017 рік передбачені кошти на оплату праці з
нарахуваннями 85732037 грн. (що на 16426050 грн. більше в порівнянні з 2016
роком (69 305 987 грн. – за 2016 рік).
У 2017 році педагогічним працівникам було виплачено заробітну плату
на суму 59 460 516 грн., а саме:
- за години по тарифікації – 21 760 523 грн.;
- за престижність праці – 5 711 522 грн. (20% від посадового окладу);
- за вислугу років – 6 465 558 грн.;
- додаткова оплата праці за класне керівництво – 2 575 215 грн. (20-25%);
- додаткова оплата праці за перевірку зошитів та письмових робіт –
1 748 900 грн.;
- доплата за завідування навчальними кабінетами – 883 123 грн. (256
каб.);
- грошова винагорода до дня працівника освіти – 706 599 грн. (30 %);
- відпускні – 9 036 453 грн.;
- матеріальна допомога на оздоровлення – 2 417 618 грн. (100 %);
- інші видатки на оплату надбавок і доплат у відповідних розмірах до
окладу (заміна, оплата ГПД, факультативи, доплата за шкідливі умови праці, за
завідування ділянками, ведення діловодства, доплата за позакласну роботу з
фізичної культури та ін.) – 8 155 005 грн.
У 2017 році адміністративно-господарському персоналу виплачено
заробітну плату на суму 17 816 276 грн. , а саме:
- виплата по тарифікації – 9 456 846 грн.;
- за вислугу років – 106 062 грн.;
- матеріальна допомога – 63 216 грн.;
- доплата за шкідливі умови праці – 219 777 грн.;
- за складність та напруженість – 338 518 грн.;
- доплата за нічні – 623 626 грн.;
- надбавка за особливі умови праці – 283 747 грн.;
- надбавка за класність – 39 528 грн.;
- доплата за роботу з фондом підручників – 55 969 грн.;
- премія в розмірі 800 грн. на 1 особу. – 396 849 грн.
- інші видатки на оплату праці – 6 232 138 грн.
У 2017 році здійснено виплату надбавок до заробітної плати за високі
досягнення у праці учителям, які підготували призерів обласних олімпіад за
жовтень – грудень 2017 року (кількість вчителів – 20, на суму – 34 800 грн.).
Пілотні класи – доплата 5% до посадового окладу.
Загалом у 2017 році відділом освіти Вінницької районної державної
адміністрації виплачено заробітну плату педагогічному персоналу на суму –
66 020 628 грн., а адміністративно-господарському персоналу – 19 711 409 грн.
Враховуючи вищевикладене,
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1.
Роботу відділу освіти Вінницької райдержадміністрації
підсумками 2017 року вважати задовільною.

за

2.
Здійснювати передачу цілісних майнових комплексів закладів
освіти району з балансу відділу освіти на баланс сформованих ОТГ.
Протягом року
3.
Продовжувати співпрацю з відділами освіти об’єднаних
територіальних громад.
Протягом року
4.
Сприяти забезпеченню прозорості та інформаційної відкритості
діяльності закладів освіти району.
Постійно
5.
Сприяти розширенню мережі закладів загальної середньої освіти,
які впроваджують принципи інклюзивної освіти.
Постійно
6.
Розвивати мережу гуртків та творчих об’єднань за основними
напрямами позашкільної освіти відповідно до потреб, інтересів дітей та
учнівської молоді, а також запитів батьків і громади.
Постійно
7.
Продовжити роботи щодо добудови Ільківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Протягом року
8.
Виготовити проектно-кошторисну документацію та провести
роботи
з
реконструкції
будівель
навчально-виховного
закладу:
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка».
Протягом року
9.
Здійснювати контроль за харчуванням дітей в закладах освіти
району.
Постійно
10. Здійснювати контроль за підвезенням школярів до закладів освіти
та відшкодовувати витрати на підвіз вчителів до місця роботи і в зворотному
напрямку.
Постійно
11. Покращувати
матеріально-технічну
базу
закладів
освіти
Вінницького району
Постійно
12. Створювати оптимальну мережу закладів освіти, забезпечувати
рівний доступ до якісної освіти.
Протягом року
13. Вживати заходи щодо ліквідації черги на влаштування дітей у
дошкільні навчальні заклади.
Постійно
14. Продовжувати створювати єдиний освітній простір із широким
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Постійно
15. Здійснювати соціальний захист усіх учасників освітнього процесу.
Постійно
16. Сприяти розвитку національно-патріотичного виховання в закладах
освіти району.

17.
ресурсів.

Постійно
Здійснювати фінансування та раціональне використання наявних
Постійно

Голова колегії,
начальник відділу освіти
Секретар

С.М. Томусяк
А.А.Табанюк

