
 

Звіт директора комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 

Харківської міської ради Харківської області»  Косміної В.І. 

Про підсумки роботи навчального закладу в 2016/2017 навчальному році  та завдання на 2017/2018 

навчальний рік 

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської  

міської ради Харківської області» - одна з найстаріших шкіл Московського району міста Харкова. 

У вересні 2017 року школа відсвяткує своє 59 - річчя.   

            Колектив навчального закладу створює комфортні  умови для максимального виявлення й 

реалізації   творчого та інтелектуального потенціалу учнів і вчителів  за допомогою багатогранної 

соціально-педагогічної системи, що покликана сформувати інтелектуальну,  творчу й ініціативну 

особистість, яка в процесі   набуття соціального досвіду здатна жити та творити в сучасних умовах 

економічного та політичного  існування країни та всього світу.  

 Сьогодні комунальний заклад «Харківська спеціалізована  школа ІІ-ІІІ ступенів № 3» 

упевнено дивиться в майбутнє, продовжуючи та примножуючи кращі шкільні традиції:свята 

Першого та Останнього дзвоників, свято осені, День театру,свято «Учень року»,чемпіонат з 

брейн-рингу, учнівські олімпіади, «Українські вечорниці», «Шекспірівські дні», Haloween, 

«Лесині співи», Лермонтовські дні, День здоров'я,спортивні змагання «Веселі старти», 

баскетбольний турнір, шаховий турнір «Біла тура», день самоврядування, творчий звіт учасників 

художньої самодіяльност, посвята в школярі, День відкритих дверей, Малі олімпійські ігри, 

декади роботи методичних об’єднань учителів, фестиваль учнівських агітбригад із пропаганди 

безпеки життя та пожежної безпеки, «Козацькі розваги», святкування Масляної, видання шкільної 

газети „Шкільне життя”. 

У 2010/2011 навчальному році  створено музей історії школи, який розширювався та 

поповнювався.  

У 2011/2012 начальному році було засновано шкільний Євроклуб «Європа без кордонів», 

який плідно працював та розвивався впродовж останніх років. 

Органами учнівського самоврядування оголошено таки акції: 

«ПОДАРУЙ КНИГУ БІБЛІОТЕЦІ»; 

«ДІТИ – ВЕТЕРАНАМ»; 

«МИЛОСЕРДЯ»; 

«ЗЕЛЕНА ВЕСНА»; 

«СУХІ ДЕРЕВА – НЕБЕЗПЕКА»; 

«ШКІЛЬНА ФОРМА»; 

«ВИРОСТИ КВІТКУ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО ЗИМОВОГО САДУ»; 

«КРАЩИЙ ЧЕРГОВИЙ КЛАС» 

Розмаїття шкільних традицій зберігається та примножується завдяки таким чинниками: 

- 2 педагогічні династії працюють у школі; 

- 7 учителів, колишніх випускників, нині працюють у школі; 

- педагогічний колектив упродовж багатьох  років залишається стабільним. 

 Навчально-виховний процес забезпечують 53 педагогічних працівники: 

відмінник освіти - 7 

учителі-методисти – 25 

старший учитель – 8 

спеціалісти вищої категорії – 38 

спеціалісти I категорії - 5 

спеціалісти II категорії – 4 

спеціалісти  - 3 

  Показниками професійної майстерності вчителів школи є щорічна участь в обласних 

виставках-ярмарках педагогічних ідей, публікації в педагогічній пресі, перемоги на різних етапах 

конкурсу «Учитель року». 

Результатом діяльності педагогічного колективу школи є досягнення учнів на конкурсах, 

змаганнях, олімпіадах різного рівня. 

У ІІ (районному) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

2016/2017 навчальному році передувала відповідна організаційна робота. До 31.10.2016 року 

проведено І (шкільний) етап, у якому взяв участь  521  учень 6-11 класів навчального закладу (у 
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2014/2015 навчальному році – 460, у 2015/2016 навчальному році –  475). Кількість учасників 

збільшилась на 54 учні. 

Школярі-переможці І (шкільного) етапу змагалися у ІІ (районному) етапі, який проводився 

за завданнями КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  

У 18 районних олімпіадах брали участь  80 школярів 6-11-х класів навчального закладу.  

Призерами визначено 24 школярі (І місце посіли 7 учнів, ІІ місце – 6 учнів, ІІІ місце – 11 учнів). 

У порівнянні з минулими навчальними роками кількість учасників та переможців 

змінювалась таким чином: 

Навчальн

ий рік 

Кількість 

учасників 

Кількість переможців за 

ступенями дипломів 

І ІІ ІІІ 

2014/2015 77 9 10 11 

30 

2015/2016 78 11 12 10 

33 

2016/2017 80 6 7 11 

24 

Загальна кількість учасників збільшилася на 2, а переможців зменшилося на 9 учнів. 

З окремих навчальних предметів найкращі результати (І місце) показали школярі  з 

іноземної мови (англійської), історії, математики, фізики, хімії. 

    У ранжуванні відносно загальної кількості нагород, отриманих школярами за результатами 

виступів, школа посідає 4 місце. 

    ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 

навчальному році проводився у січні-лютому 2017 року за графіком, який встановив Департамент 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

 У ІІІ (обласному) етапі взяли участь учні з математики, історії, фізики, хімії, іноземної мови 

(англійської). Лукін Ілля (10А) взяв участь у 4 олімпіадах (математика, історія, фізика, хімія)  та  

посів І місце з історії, ІІІ місце з математики. з іноземної мови (англійської):  Зінченко Анна (10А)  

– ІІІ місце, Василенко Аріна (11А) – ІІ місце, Крісанов Микола (11Б) – ІІІ місце. 

У листопаді-грудні 2016 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс).  У районному 

етапі Конкурсу взяли участь  18 учнів.  

У І етапі  Конкурсу 2016/2017 навчальному році маємо такі результати:  

№ ПІБ учня Клас Відділення Секція Науковий керівник Місце 

1 Василенко Аріна 

Вадимівна 

11А Мовознавства Англійська мова Харамурза Олена 

Станіславівна 

ІІ 

2 Харенкова Софія 

Родіонівна 

9А Мовознавства Англійська мова Чупахіна Ольга 

Федорівна 

ІІ 

3 Гузієнко Анастасія 

Станіславівна 

9Б Мовознавства Англійська мова Слізченко Сніжана 

Вячеславівна 

- 

4 Данилова  Валерія 

Андріївна  

10Б Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Українська 

література 

Сургай Любов 

Іванівна 

І 

5 Слостіна Валерія 

Вячеславівна 

10Б Мовознавства Російська мова Сєрикова Ірина 

Василівна 

І 

6 Данилова  Валерія 

Андріївна  

10Б Комп'ютерних наук Мультимедійні 

системи, навчальні 

та ігрові програми 

Кальчева Юлія 

Степанівна 

Виноградова Тетяна 

Михайлівна 

І 

7 Безнос Михайло 

Кирилович 

9А Комп'ютерних наук Internet-технології 

та WEB дизайн 

Кальчева Юлія 

Степанівна  Звєрєва 

Ольга Федорівна 

- 
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8 Лукін Ілля 

Володимирович 

10А Технічних наук Інформаційно-

телекомунікаційні 

системи та 

технології 

Мозгова Ольга 

Вікторівна 

І 

9 Кадашева Софія 

Олександрівна  

10Б Хімії та біології Валеологія Єрмакова Ольга 

Михайлівна 

ІІІ 

10 Морока Надія 

Сергіївна 

10Б Мовознавства Англійська мова Бражников Юхим 

Георгійович 

ІІІ 

11 Кондратовець 

Діана Вікторівна 

10Б Мовознавства Німецька мова Сухецька Інеса 

Богданівна 

- 

12 Алутіна Вероніка 

Сергіївна 

10А Мовознавства Німецька мова Лазарева Інна 

Юріївна 

- 

13 Чінь Фионг Нгуєн 8А Мовознавства Англійська мова Мальцева Наталія 

Павлівна 

ІІІ 

14 Люта Анастасія 

Вікторівна 

10А Хімії та біології Хімія Коломійцева 

Валентина Олексіївна 

ІІІ 

15 Степанова 

Олександра 

Миколаївна 

11А Філософії та 

суспільствознавства 

Журналістика Юр'єва Олена 

Володимирівна 

- 

16 Ватуля Денис 

Глібович 

8Г Історії Історія України Кронгауз Владислав 

Олександрович 

ІІІ 

17 Лимар Анна 

Олегівна 

8Г Історії Всесвітня історія Кронгауз Владислав 

Олександрович 

ІІІ 

18 Попкова Софія 

Миколаївна 

8В Історії Етнологія Кронгауз Владислав 

Олександрович 

ІІІ 

 

Відсутні роботи в секціях економіка, фізика, геологія, геохімія та мінералогія, електроніка 

та приладобудування, інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту, 

лісознавство. 

 Аналіз кількості перемог свідчить про те, що у відділенні мовознавства стабільно висока 

кількість перемог; у наукових відділеннях історії, технічних наук, комп’ютерних наук, хімії  та 

біології кількість перемог, у порівнянні з минулим роком, збільшилась.  

  

ВИСТУПИЛИ:  

 

Слізченко І.М.- Про підсумки виховної роботи.  

Досвід школи з питань виховання, різноманітні наробки та дослідження, виховні традиції 

дали можливість створити власну систему виховання. 

Виховна система школи входить до складу загальношкільного механізму цілеспрямованого 

формування загального досвіду учнів і передбачає наявність органів учнівського самоврядування 

як загальношкільних, так і в кожному класному колективі окремо.  

У  школі працює молодіжна організація «УРА», яка входить в Асоціацію дитячо-юнацьких 

громадських організацій навчально-виховних закладів Московського району “НОВЕ 

ПОКОЛІННЯ”.  

Форми виховної роботи в школі різноманітні. Серед них чільне місце посідають Клуб 

любителів книги, туризм, краєзнавство, екскурсії, робота театральної студії, гуртки знавців 

англійської та німецької мов, спортивні секції. Вони користуються популярністю серед учнів, а 

вчителеві, класному керівникові дають можливість організувати цікаву за формою й пізнавальну 

за змістом роботу з учнями. 

Заслуговують на увагу виховні заходи в класах: 

- 6А клас – «Про символіку України» ( класний керівник Гриценко С.І.); 

- 5Б клас – «Різдвяний вечір» (класний керівник Сургай Л.І.); 
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- 8Б, 9Б класи – урок-реквієм – «Мій біль-Чорнобиль» (класні керівники Лихвар Л.А., Слізченко 

С.В.); 

- 7А клас – «Моя земля-земля моїх предків» (класний керівник Сєрикова І.В.); 

- 7В клас – «Ми-діти України» (класний керівник Юр’єва О.В.); 

- 7Г клас – «Україна-наша Батьківщина» (класний керівник Лазарева І.Ю.); 

- 8В клас –  «Свято Масляної» (класний керівник Коломійцева В.О.); 

- 5А клас – «Є пам'ять, якій не буде кінця»  (класний керівник Гелеверя О.В.); 

- 10А, 10Б класи – «Твоє майбутнє у твоїх руках» ( класні  керівники Горбова Л.С., Орленко І.С.). 

Виховні заходи, розраховані на паралель: 

- 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 6Г класи – конкурс «Школа має талант» (класні керівники Гриценко С.І., 

Мірошниченко О.О., Кальчева Ю.С., Серикова І.В., Хоша Т.В., Юр’єва О.В., Лазарева І.Ю.); 

- 5-9-ті класи – інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (класні керівники: Гриценко С.І., 

Мірошниченко О.О., Кальчева Ю.С., Серикова І.В., Хоша Т.В., Юр’єва О.В., Лазарева І.Ю., 

Титаренко Н.А., Лихвар Л.А., Коломійцева В.О., Виноградова Т.В., Титаренко Н.А., Лихвар Л.А., 

Коломійцева В.О., Слізченко С.В., Мозгова О.В., Орленко І.С., Зверева О.Ф., Сухецька І.Б., 

Горбова Л.С.); 

- 5-7-мі класи – новорічні свята (класні керівники: Гелеверя  О.В., Сургай Л.І., Сухецька І.Б., 

Бистрицька В.В., Хоша Т.В., Юр’єва О.В., Лазарева І.Ю.); 

 - 7- мі класи – «Перед ім’ям твоїм, учитель» (класні керівники:. Серикова І.В., Хоша Т.В., Юр’єва 

О.В., Лазарева І.Ю.); 

- 5-ті класи – «Свято до Дня 8 Березня» (класні керівники : Гелеверя  О.В., Сургай Л.І., Сухецька 

І.Б., Бистрицька В.В.); 

Аналіз відвіданих виховних та позакласних заходів, класних та виховних годин показав, що 

виховна робота проводиться в школі  на достатньому рівні, використовуються  новітні технології. 

         Учні школи відвідують у позашкільний час гуртки при центрах дитячої та юнацької 

творчості,  спортивні школи, музичні школи, школи мистецтв, комп’ютерні курси. 

Варто зазначити вагомі участь та перемоги учасників шкільного самоврядування в 2016/2017 

навчальному році: 

Учні школи брали участь у таких конкурсах: 

-  «Місцеве самоврядування-це ми!»; 

- «Енергонезалежність України» (конкурс малюнків); 

- «Моя країна-Україна» (фотоконкурс);  

 -     «Благодійна Україна» (національний конкурс); 

- шкільних агітбригад ЮІДР та ДЮПР; 

- шкільних екранних робіт; 

- «Мій біль-Чорнобиль»; 

- «Стоп насильству»; 

- «Пасхальний візерунок» (розпис писанок);  

- «Прапороносці». 

 У 2015/2016 навчальному році стипендіатом Харківської міської ради «Кращий учень 

навчального закладу»  стала учениця 11Б класу Валентьєва Аліна.   

  У школі створено банк даних обдарованої молоді, інформація поновлюється двічі на рік. 

Махно А.О. - Про підсумки проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів у 

2016/2017 навчальному році.       

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 568 «Про 

внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів», рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 

№329/08 «Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних 

медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. 

Харкова», спільного наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради та 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.09.2016 №453/237 «Про організацію та 

проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності м. Харкова у 2016/2017 навчальному році», наказу Управління 

освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 26.09.2016 № 152 «Про 
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організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та форм власності Московського району в 2016/2017 навчальному 

році», з метою подальшого моніторингу стану здоров’я школярів та забезпечення проведення 

поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів навчального закладу в 2016/2017 

навчальному році  була організована робота щодо проведення поглиблених медичних оглядів 

учнів у 2016/2017 навчальному році.  

 З 04.03.2017 по 14.03.2017 були проведені поглиблені медичні огляди учнів. Для організації 

та проведення поглиблених медичних оглядів учнів 5-11-х класів адміністрація школи забезпечила 

проведення організаційних заходів щодо широкого інформування всіх учасників навчально-

виховного процесу про порядок проведення  профілактичних медичних оглядів учнів у  2016/2017 

навчальному році; узгодила з комунальним закладом охорони здоров’я «Харківська міська дитяча 

поліклініка №12» графік проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів у 

навчальному закладі; забезпечила для проведення профілактичних медичних оглядів учнів 

підготовку приміщень, які відповідають санітарним нормам і правилам; сформувала та надала у 

медичний кабінет школи списки учнів по кожному класу; забезпечила інформування батьків (осіб, 

які їх замінюють) учнів про дату та місце проведення поглиблених профілактичних медичних 

оглядів школярів та отримала від них у письмовій формі згоду на проведення профілактичних 

оглядів та інформацію про стан здоров’я дитини.  

 Усього поглибленому профілактичному медогляду підлягали 612 учнів, з них було 

оглянуто лікарями-спеціалістами 601 учень (98,2%). За результатами медогляду визнано 

практично здоровими 192 учня (32,1%), на диспансерному обліку перебувають 168 учнів (27,9%), 

направлено на дообстеження 136 учнів (22,6%) із числа оглянутих. Не пройшли медичний огляд 

11 учнів (1,8%), які пройдуть його пізніше самостійно. Відповідно до результатів обстеження, 

учнів розподілено на три групи для занять фізичною культурою: основна, до якої увійшли 349 

учнів (58,1%), підготовча – 232 учня (38,6%), спеціальна - 7 учнів (1,2%), звільнено від занять 

фізичною культурою 13 учнів (2,1%). 

За результатами проведення профілактичних медичних оглядів учнів у 2016/2017 

навчальному році виявлено наступну хронічну патологію: 

хвороби органів дихання - 7 учнів (1,2%), хвороби серця та кровообігу - 39 учнів (6,5%), хвороби 

органів травлення - 7 учнів (1,2%), хвороби органів зору - 33 учня (5,5%), хвороби кістково-

м’язової системи - 86 учнів (14,3%), хвороби ендокринної системи - 15 учнів (2,5%), хвороби ЛОР 

органів - 27 учнів (4,5%), хвороби нервової системи - 74 учні (12,3%), хвороби сечовивідної 

системи - 4 учня (0,7%), хірургічна патологія – 27 учнів (4,5%), гінекологічна патологія – 36 учнів 

(6,0%), стоматологічна патологія – 25 учнів (4,2%). 

За результатами проведення профілактичної роботи з батьками учнів навчального закладу 

факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем у дітей не виявлено. 

Махно А.О.- Про підсумки організації харчування в 2016/2017 навчальному році. 

Харчування учнів школи забезпечено відповідно до  Законів України «Про освіту» (зі 

змінами, ст. 25), «Про загальну середню освіту» (зі змінами, ст. 22), «Про охорону дитинства», 

«Про молоко та молочні продукти», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини», згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 19.06.2002 № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 

02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільних наказів МОЗ України, 

МОН України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо 

невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», відповідно ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу», Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання 
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дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 № 678, рішень 37 сесії Харківської міської 

ради 6 скликання від 21.01.2015 №1806/15 «Про внесення змін до міської Програми «Дитяче 

харчування» на 2012-2015 роки», 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 

№ 14/15 «Про бюджет міста Харкова на 2016 рік», рішень 2 сесії Харківської міської ради 6 

скликання від 22.12.2010 №47/10 ( зі змінами ) «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки», у редакції, затвердженій рішенням 10 сесії 7 

скликання від 21.12.2016 № 473/16 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2011-2017 роки», 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 

№442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», рішень виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 20.01.2016 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних 

закладів системи освіти м. Харкова у 2016 році», від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування 

учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році», на виконання 

наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.01.2016 №15 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців у навчальних закладів міста у 2016 році», від 20.01.2017 № 23 

«Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2017 році», 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.01.2016 № 

02 «Про організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах Московського району 

м. Харкова у 2016 році», від 22.01.2016 № 23 «Про організацію харчування учнів та вихованців у 

навчальних закладах Московського району м. Харкова у 2016 році», від 04.01.2017 № 10 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах Московського району м. 

Харкова у 2017 році», від 23.01.2017 № 24 «Про організацію харчування учнів та вихованців  у 

навчальних закладах  Московського району м. Харкова у 2017 році», з метою створення умов для 

збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування школярів 

та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей з 

малозабезпечених сімей у навчальному закладі була проведена робота щодо організації 

харчування учнів у 2016/2017 навчальному році. 

У навчальному закладі видано накази від 29.08.2016 № 144 «Про організацію харчування 

учнів у І семестрі 2016/2017 навчального року», від 04.01.2017 № 06 «Про організацію харчування 

учнів у 2017 році», від 05.01.2017 № 08 «Про організацію харчування учнів у II семестрі 2016/2017 

навчального року», якими призначено відповідального за організацію харчування учнів.  

На підставі заяв батьків, наданих документів та згідно з наказами комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської 

області» (від 29.08.2016 № 145, від 03.10.2016 № 214, від 07.11.2016 № 245, від 08.11.2016 № 246, 

від 05.12.2016 № 271, від 05.01.2017 № 09, від 11.04.2017 № 70) організовано безкоштовне гаряче 

харчування 9 учням з числа пільгового контингенту: Пилипенку П.О., учню 8Б класу, дитині, 

позбавленій батьківського піклування, Шаніній В. В. та Шаніну Р. В., учням 7В класу, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, Калімбет К.І., учениці 11Б класу, дитині-сироті, 

Кананикіну О.В., учню 8А класу, дитині з малозабезпеченої сім'ї;  Єрмошенку Р.Р., учню 6Б класу, 

дитині з малозабезпеченої сім'ї; Бондарцю В. Д. та Бондарцю І. Д., Антоненку Д. В., учням 8Б 

класу, дітям з малозабезпечених сімей.   

За наказом від 01.09.2016 № 189 організовано дієтичне харчування для 25 (23 у минулому 

році)  учнів, які його потребують, наказ від 28.08.2015 № 145. Потреб у змінах контингенту, який 

потребує дієтичного харчування, не було. 

Наказами по школі (від 01.09.2016 № 185, від 01.09.2016 № 179, від 05.01.2017 № 04) 

затверджено режим і графік харчування учнів у шкільній їдальні, графіки чергування вчителів у 

тому числі в шкільній їдальні, погоджені  головою профспілки.  

Адміністрацією навчального закладу робота шкільної їдальня трималася під постійним 

контролем: своєчасно, за потребою оновлюється інформаційний куточок, у якому розміщено 

щоденне меню, оформлене відповідно до нормативних вимог, графіки харчування учнів та 

чергування вчителів на перервах,  режими роботи  їдальні, прибирання брудного посуду, вологого 

прибирання приміщення обідньої зали із зазначенням виконавця та відповідального, перевірялась 

відповідність меню  наявним стравам, буфетної продукції -  затвердженому асортименту. 
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Для харчування учнів створені належні умови: у наявності харчоблок,  розташований у 

цокольному поверсі закладу (є обідня зала, варочний цех (поділений на функціональні зони з 

урахуванням технологічного процесу), цех сирої продукції, кондитерський цех, приміщення для 

миття посуду, комора для зберігання продуктів), система водопостачання централізована, 

санітарно-технічний стан задовільний, гаряча проточна вода до всіх мийних ванн подається з 

електроводонагрівача на 100 л/годину з підключенням на харчоблоці.  

Шкільна їдальня забезпечена технологічним обладнанням (2 електричні плити по 4 

конфорки (з духовою шафою), електрична сковорода, електром’ясорубка, холодильне обладнання 

- 3 одиниці, температурний режим не порушений, встановлено контроль за температурним 

режимом (заведений журнал обліку температур), шафами, полицями для зберігання кухонного та 

столового посуду, посудом (3 комплекти) та миючими засобами (для миття посуду встановлено 3 

мийні ванни для столового та кухонного посуду), вентиляція приміщень природна, та у варочному 

цеху - припливно-витяжна. Розділовим інвентарем харчоблок забезпечений в достатній кількості; 

зберігання впорядковане, використовується за призначенням, маркований. 

Обідня зала розрахована на 84 посадочних місця, умови для дотримання правил особистої 

гігієни учнями та персоналом створені та дотримуються: на столах розміщено серветки, перед 

обідньою залою встановлено 3 умивальники, забезпечені рідким милом та паперовими 

рушниками.  

Харчування організовано КП «Комбінат дитячого харчування», спільно з яким вирішується 

питання придбання миючих засобів та посуду . У їдальні виготовляють перші, другі страви (добові 

проби відбираються щоденно згідно з меню в повному обсязі, з описом, дотриманням 

температурного режиму), буфетну продукцію (випічка: булочки, пиріжки), напої; кондитерські 

вироби реалізуються в промисловій упаковці. На буфеті облаштовано місце для кип’яченої води; 

стан посуду для кип’яченої води, розміщення столових приборів (виделок, ложок) та санітарний 

стан умивальників, обідньої зали, харчоблоку, технологічного обладнання, миючих ванн, буфета  

відповідає вимогам; на підвіконнях в обідній залі та на харчоблоці відсутні зайві речі; вологе 

прибирання приміщення обідньої зали проводиться після кожного прийому їжі, харчоблоку – у 

разі потреби під час роботи та наприкінці робочої зміни щоденно).     

С-вітамінізація страв організована та проводиться медичною сестрою за рахунок 

батьківських коштів.  

Документація харчоблоку (журнали бракеражу готової та сирої продукції) у належному 

стані, ведуться без порушень, прошнуровані, пронумеровані, завірені печаткою закладу. 

Перед початком нового 2016/2017 навчального року здійснено поточний ремонт 

торгівельних та виробничих приміщень шкільної їдальні.  

Відповідальний від адміністрації, призначений наказом директора, чергові вчителі  та члени 

Ради закладу освіти (громадський контроль) контролюють стан організації харчування, виконання 

дітьми правил особистої гігієни, вживання готових страв, буфетної продукції,  санітарно-

гігієнічний стан столового посуду та обідньої зали (зазвичай посуд, стакани, ложки, виделки для 

сервірування просушені; видача випічки здійснюється щипцями; заповнення журналу бракеражу 

готової продукції здійснюється відповідно до вимог; у наявності добові проби із супровідною 

запискою; столовий посуд (тарілки, чашки) не має щерблень; кухонний посуд не має сколів на 

емалі). якість харчування учнів систематично контролюється  медичною сестрою. 

Щоденно опрацьовується інформація щодо кількості дітей, які потребують гарячого 

харчування та вживання буфетної продукції: облік харчування дітей здійснюється в окремих 

журналах (журналі щоденного обліку харчування дітей пільгових категорій, які навчаються в 5-11-

х класах, та журналі щоденного обліку харчування учнів за батьківські кошти), інформація про 

стан організації харчування в навчальному закладі за відповідними формами своєчасно надається 

до Управління освіти.  

Класні керівники своєчасно виявляли учнів, які відносяться до пільгових категорій та 

мають право на отримання безкоштовного харчування; проводили систематичну роботу щодо 

збільшення кількості учнів 5-11-х класів, охоплених гарячим харчуванням; проводили бесіди щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних норм та поведінки дітей у їдальні; своєчасно надавали заявки на 

харчування учнів. 
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Навчальний заклад забезпечений водою гарантованої якості з альтернативних джерел 

водопостачання: вода питна оброблена ТМ «САТІС». Виробник ООО «Акваком – Плюс» Україна, 

61052, місто Харків, вулиця Ярославська, 21 (документи: договір поставки, протокол дослідження 

води, дозвіл на використання ярлика безпечності, висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи у наявності). Окрім цього, питання організації питного режиму вирішується за рахунок 

використання кип’яченої води, продажу мінеральної води та соків у шкільній їдальні. 

           Активізовано діяльність щодо залучення працівників медичних установ до санітарно-

просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування (бесіди з учнями 10-11-х 

класів провели працівники КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №12»), питання 

організації харчування обговорено на  нарадах вчителів та під час заходів, присвячених 

формуванню принципів здорового способу життя. 

 Комісія громадського контролю за якістю харчування, створена при навчальному закладі з 

метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою 

харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування, у своїй діяльності  керується 

Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 

5.5.2.008-01, розпорядженнями та наказами Департаменту освіти Харківської міської ради,  

наказами Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, 

Положенням про комісію громадського контролю за якістю харчування. 

Питання, які розглядаються в межах роботи комісії щодо здійснення громадського 

контролю: організація харчування дітей, які потребують дієтичного харчування; С-вітамінізація 

їжі; відповідність щоденного меню стравам у їдальні; своєчасність підготовки зали їдальні для 

прийому їжі; дотримання в їдальні, буфеті підсобних приміщеннях правил санітарії; наявність 

страв дієтичного харчування. 

  Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації 

продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності здійснюється безпосередньо директором школи, медичною сестрою 

школи, заступником директора з НВР, відповідальною за організацію харчування в школі та 

комісією здійснення громадського контролю.  

 Станом на 26.05.2017 показник охоплення харчуванням учнів школи складає 100%, гарячим 

харчуванням – 99,8%, буфетною продукцією – 99,6%. 

 За три останні роки кількість школярів, охоплених гарячим харчуванням,  має тенденцію до 

збільшення (у 2014/2015 навчальному році – 85,1%, у 2015/2016 навчальному році – 85,9%, у 

2016/2017 навчальному році – 99,8%), що свідчить про зростання відвідального відношення до 

свого здоровья учнів школи. 

Збереженню здоров’я дітей сприяє якісне та повноцінне харчування в тому числі і буфетною 

продукцією, реалізація якої за останні три роки збільшується (у 2014/2015 навчальному році – 

99%, у 2015/2016 навчальному році – 99,5%, у 2016/2017 - 99,6%,).  

За останні три роки 100% учнів, яким потрібно дієтичне харчування, отримують його в 

повному обсязі. На жаль, суттєво не змінюється кількість учнів, яким необхідне дієтичне 

харчування (у 2014/2015 навчальному році – 22 учні, у 2015/2016 навчальному році – 23 учні, у 

2016/2017 році -25).  

Педагогічним колективом у співпраці з колективом харчоблоку забезпечено повноцінне 

харчування учнів всіх пільгових категорій (у 2014/2015 навчальному році – 5 учнів, у 2015/2016 - 7 

учнів, у 2016/2017 році - 9), що сприяє збереженню здоров’я та надає допомогу соціально 

незахищеним  категоріям дітей.  

 Аналіз стану охоплення харчуванням у школі свідчить про високий рівень охоплення: 

упродовж останніх трьох років охоплення харчуванням учнів становить 100 %, що сприяє 

збереженню здоров’я всіх дітей у закладі освіти. 

З 29.05.2017 по 16.06.2017 у таборі відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» 

харчуванням буде охоплено 270 дитини, з яких 265 – за батьківські кошти та 5 – за міський 

бюджет.  
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 Формування здорового способу  життя впливає й на збільшення кількості учнів, охоплених 

гарячим харчуванням. Упродовж навчального року класними керівниками із залученням медичних 

працівників (лікар – педіатр комунального закладу охорони здоров’я «Харківська міська дитяча 

поліклініка №12», медичної сестри) проведено виховні години з учнями 5-11-х класів 

(«Раціональне харчування – запорука здоров’я», «Правила поведінки у їдальні»), бесіди з батьками 

(«Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя»).  

    Здійснено впродовж навчального року (10.11.2016) представником Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради Соломатіною Л.М., методистом РМЦ 

тематичну перевірку роботи щодо організованого початку ІІ семестру 2016/2017 навчального 

року. Порушень із питань організації харчування у навчальному закладі не виявлено.  

Не виявила суттєвих порушень і комісія громадського контролю за медичним 

обслуговуванням учнів, яка працювала в навчальному закладі протягом року.  

  Підсумки організації харчування в 2016/2017 навчальному році  відображені в наказах 

комунального закладу від 26.12.2016 № 187 «Про підсумки організації харчування в І семестрі 

2016/2017 навчального року», від 26.05.2017 №104 «Про підсумки організації харчування в 

2016/2017 навчальному році». 

 Стан роботи з організації харчування учнів заслуховувався на нарадах при директорові 

(протоколи від 26.12.2016 №12, від 23.01.2017 №1); раді закладу (протоколи від 02.09.2016 №1, від 

28.12.2016 №4, від 05.01.2017 №5, від 05.04.2017 №8, від 29.05.2017 №10), педагогічній раді 

(протоколи від 01.09.2016 №11, від 05.04.2017 №4, від 26.05.2017 №7). 

 У роботі з організації харчування потребують постійного контролю стан посуду та його 

кількість, системність щодо збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням, 

своєчасне виявлення учнів, які відносяться до пільгових категорій та мають право на отримання 

безкоштовного харчування, проведення бесід щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

поведінки дітей у їдальні; проведення роботи щодо повноцінного вживання учнями їжі в їдальні.   

Хроненко Т.В. - Про зміцнення матеріально-технічної бази  КЗ «ХСШ №3»  у 2016/ 2017 

навчальному році.   

У поточному навчальному році за рахунок бюджетних коштів було придбано м’ясорубку.  

За рахунок спонсорських та позабюджетних коштів було: 

1.Замінено:  

1.1. Двері у двох туалетах для хлопчиків; 

2.Відремонтовано: 

2.1. Туалет для хлопчиків на ІІ та ІІІ поверхах – капітальний ремонт. 

2.2. Туалети для дівчат на ІІ та ІІІ поверхах – частково замінено змішувачі, шарові крани, 

замінено деталі змивних пристроїв, проведено частковий ремонт по відновленню плитки; 

2.3. Їдальня – проведено ремонтні роботи каналізаційної системи. 

3.Придбано:  

3.1. Фарбу; 

3.2. Крісло 1 шт.; 

3.3. Стілець м’який 5 шт.; 

3.4. Сіл для вчителя 2 шт.; 

3.5. Жалюзі 27 шт.;  

3.6. Парти 20 шт.; 

3.7. Медикаменти; 

3.8. Радіатор 10 секцій 2шт. ; 

3.9. Комплект меблів (ресепшин); 

3.10. Тумбу для принтера 1 шт; 

3.11. Тумбу для принтера та ноутбуа 1 шт;  

3.12. Комплект меблів для роздягальні; 

3.13. Комплект меблів;  

3.14. Шафу-секцію 5 шт; 

3.15. Світильники; 

3.16. Лампи люмінесцентні та енергозберігаючі; 

3.17. Лопату для снігу 1 шт; 
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3.18. Тен для бойлера 1 шт; 

3.19. Тонометр 1 шт; 

3.20. Рукавички господарчі 40 шт; 

3.21. Миючі та дезінфікуючі засоби. 

4.Проведено кронування та спил дерев. 

Косміна В.І.- Аналіз результатів роботи школи за 2016/2017 навчальний рік дає можливість 

стверджувати, що в навчальному закладі створено необхідні умови, які забезпечують реалізацію 

вимог нормативно-правових документів про освіту, навчання та виховання дітей на рівні 

державних стандартів освіти. Педагогічний колектив здійснює освітню діяльність на високому 

рівні і має невитрачені резерви для більш ефективної роботи: 

- розробка авторських програм факультативів та спецкурсів;  

- залучення здібних та обдарованих учнів до дослідницької роботи через участь в МАН, 

учнівських наукових товариствах; 

- використання інноваційних методів і форм навчання; 

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу через варіативність методик організації 

навчання залежно від пізнавальних здібностей учнів.  

Незважаючи на підвищення педагогічної майстерності вчителів, плідність роботи творчих 

груп, на використання активних форм методичної роботи, на підвищення рейтингу участі у ІІ та ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, співпрацю з Малою Академією Наук,  у діяльності 

школи слід виокремити недоліки: 

-     недостатнє впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність; 

-  недостатня активність вчителів щодо розповсюдження власного педагогічного досвіду; 

-  безініціативна робота методичних об’єднань щодо створення авторських програм та   

підручників. 

Викладене вище спонукає педагогічний колектив школи до подальшого удосконалення 

своєї роботи в 2017/2018 навчальному році. 

Головна мета роботи школи  – розвиток особистості випускника, який володіє творчим 

потенціалом і який уміє його реалізувати в повній мірі, особистості, яка здатна адаптуватись до 

світу, що швидко змінюється, та усвідомлює своє місце у цьому світі. 


