
Звіт директора комунального закладу «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області»  

Косміної В.І. 

Про підсумки роботи навчального закладу у 2019/2020 

навчальному році  та завдання на 2020/2021 навчальний рік 

 

У новій політичній ситуації, яка склалася в Україні, простежуються дві 

домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості, 

української культури й мови, виховання громадянина України; по-друге, 

прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство.  

Потреба суспільства у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально 

розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження 

духовності викликали необхідність появи нових концепцій шкіл. Українській 

державі потрібна така школа, у якій будуть створені умови для розвитку й 

самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного 

«навчатися впродовж життя», створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства, і яка повною мірою зможе втілити в життя 

національну ідею «Нової української школи». Тому головною  метою 

адміністрації та педагогічного колективу школи є створення школи, у якій 

буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті. 

Організаційні питання навчального року 

Шкільний колектив працював над реалізацією проблеми «Підвищення 

результативності освітнього процесу за рахунок використання інноваційних 

підходів щодо забезпечення якісного рівня знань учнів через інтеграцію 

профільних предметів із загальноосвітніми у співпраці з вищими навчальними 

закладами». 

У колективі налагоджена атмосфера співпраці, взаємодопомоги. Так 

учителі 5-их  класів працюють над завданням виявлення індивідуальних 

здібностей кожної дитини, створення комфортних умов адаптації при переході 

з початкової школи до середньої, для розвитку й саморозвитку. Учителі мають 

досвід співпраці з колегами з початкової школи та батьками (комунальний 

заклад «Харківська спеціалізована школа І ступеня №33 Харківської міської 

ради Харківської області»), який презентують на засідання методоб’єднань. 

Адміністрація та педагоги комунального закладу «Харківська 

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

області» (далі - КЗ «ХСШ №3»)  завжди підтримують обдарованих учнів та 

надають їм допомогу в підготовці до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах  

та МАН різних рівнів. 

У школі проводилась методична робота, діють методичні об’єднання 

класних керівників, учителів іноземних мов, суспільно-гуманітарного циклу, 

природничо-математичного циклу та естетичного циклу. Проведено всі 

заплановані педради, наради при директорі, налагоджена співпраця з батьками 
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щодо виховання учнів та формування в них морально-етичних норм 

поведінки. 

Забезпечення обов’язкової освіти 

У КЗ «ХСШ №3» на початок навчального року навчалося 743 учнів.  

Упродовж  року вибуло 13 учнів. Прибув 1 учень. 

У 9-их класах навчалося 83 учні, у 11-их класах - 78 учнів та 1 учень, 

який навчався за екстернатною формою. 

 Із 162 випускників КЗ «ХСШ №3» продовжують навчання всі. 

На обліку особливого контролю педагогічного колективу перебувало 83 

учня пільгового контингенту: дітей- сиріт -1; дітей-інвалідів – 5; дітей із 

багатодітних сімей – 42; ПБП -4; із малозабезпечених сімей – 5; дітей 

учасників АТО – 10.  

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав 

дитини. 

Колективом школи вжито таких заходів щодо збереження контингенту 

учнів: 

· контроль за відвідуванням занять; 

· індивідуальна робота з учнями та батьками; 

· робота Ради профілактики тощо. 

У навчальному закладі багато років діє система обліку відвідування 

учнями занять. Щоденно збираються дані про відсутніх учнів у школі, 

уточнюються причини відсутності та заповнюється шкільна книга відсутності 

учнів на уроках. 

Підбір педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та 

розкладу занять визначено відповідними наказами.  

У закладі з учнями та батьками працює практичний психолог. 

Організація освітнього процесу 

У закладі дотримано такі пріоритетні напрямки: демократизація, 

гуманізація, диференціація, індивідуалізація навчання. 

Структура навчального року: 5-11-ті класи – 190 робочих днів. 

Режим дня: з 8.30 до 15.05 (п’ятиденний робочий тиждень). 

Навчальний план: 5-9-ті класи – 155 годин, 10-11-ті класи – 180 годин. 

Календарно-тематичні плани наявні з усіх навчальних дисциплін. 

Оцінювання навчальних досягнень вважаємо об’єктивним. 

Ведеться вся необхідна шкільна документація.  

Усі програми з базових дисциплін зберігаються в методичному 

кабінеті. Підручниками школа забезпечена на 100 %. Педагоги забезпечені 

періодичними педагогічними виданнями зі своїх предметів. 

Результативність освітнього процесу 

У порівнянні з результатами 2018/2019 навчального року поліпшились у 

2019/2020 навчальному році показники рівня навчальних досягнень учнів. 

Дані представлені у таблиці (у відсотках): 

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий 

рівень 
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2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

 30,15 31,2 54,03 55,2 15,6 13,5 0,15 0,1 

  Поліпшилась якість навчання з таких навчальних предметів:  географія 

(учитель Лихвар Л.А.), біологія (учитель  Єрмакова О.М.), математика 

(учителі Звєрєва О.Ф. Виноградова Т.М.), українська мова (Юр’єва О.В., 

Сургай Л.І., Хоша Т.В., Поліщук Д.О.), хімія (Коломійцева В.О.), історія 

України (Самофалова І.Л., Кронгауз В.О.).  

Учні навчального закладу брали активну участь у шкільних, районних 

олімпіадах та конкурсах та виборювали призові місця. 

Так ІІ (районному) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році передувала відповідна 

організаційна робота. До 31.10.2019 року проведено І (шкільний) етап, у якому 

взяли участь 203 учня 6-11-х класів КЗ «ХСШ №3».   

 У 18 районних олімпіадах брали участь 63 школярі 6-11-х класів 

Призерами визначено 30 школярів. Серед призерів посіли І місце – 6 учнів, ІІ 

місце – 7 учнів, ІІІ місце – 17 учнів (2017/2018 І місце – 3, ІІ  місце – 15, ІІІ 

місце – 14, всього – 32 учні; 2018/2019  І місце – 4 учні, ІІ місце – 6, ІІІ місце – 

12 учнів, всього – 22 учні). За кількістю нагород, отриманих учнями-

учасниками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, у 2019/2020 навчальному році школа посіла 4 місце 

(2018/2019 – 11 місце, 2017/2018 – 4 місце). 

Кількість нагород, 

отриманих учнями-учасниками ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році (Додаток 9 до наказу Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради від 02.01.2020 №6) 

№ ЗЗСО Кількість отриманих нагород Разом Ранжування 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

1. 3 6 7 17 30 4 

На підставі спільного рішення оргкомітету та журі ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів найкращі 

результати (І місце) показали наступні школярі з: 

- англійської мови: Гунько Софія, 8 клас, учитель Вільховик Н.О. 

Бакуменко Каміла, 8 клас, учитель Бакуменко І.В. 

Козленко Дар’я, 9 клас, учитель Гирова Л.О. 

Коваленко Олександр, 10 клас, учитель Лейба В.І. 

Резуненко Руслан, 11 клас, учитель Гирова Л.О. 

- інформатики:       Храмцов Денис, 10 клас, учитель Титаренко Н.А. 

ІІ місце посіли такі учні: 

- з англійської мови:  Шаніна Катерина, 10 клас, учитель Щелокова К.В. 

  Чінь Фионг Нгуєн, 11 клас, учитель Киреєва М.М. 

- з економіки:             Ананьєва Ніка, 9 клас, учитель Кулинич Т.В. 

- з історії:                    Шевченко Анастасія, 10 клас, учитель Самофалова І.Л. 

                                     Малишко Маргарита, 11 клас, учитель Самофалова І.Л. 



4 
 

- з російської мови та літератури:  Суховій Марія, 10 клас, учитель Сєрикова І.В. 

- з хімії:  Єременко Дмитро, 8 клас, учитель Коломійцева В.О. 

ІІІ місце посіли такі учні: 

- з англійської мови: Александрова Станіслава, 9 клас, учитель Харамурза О.С. 

- з біології:                Нагорна Валерія, 9 клас, учитель Горбова Л.С. 

                                   Коваленко Олександр, 10 клас, учитель Єрмакова О.М. 

                 Банщикова Анастасія, 11 клас, учитель Єрмакова О.М. 

- з екології:               Колодочко Поліна, 10 клас, учитель Єрмакова О.М. 

- з історії:                  Фенко Тимур, 8 клас, учитель Кронгауз В.О. 

                                   Тищенко Арсеній, 9 клас, учитель Кронгауз В.О. 

- з математики:         Жуган Еміль, 6 клас, учитель Грідіна Л.В.; 

         Партола Таїсія, 7 клас, учитель Виноградова Т.М. 

         Фоменко Володимир, 9 клас, учитель  Махно А.О. 

         Ватуля Денис, 11 клас, учитель Виноградова Т.М. 

- з обслуговуючої праці:  Юрікова Єлизавета, 9 клас, учитель Юрікова Т.В. 

- з фізики:                 Єременко Дмитро, 8 клас, учитель Мозгова О.В. 

                  Лук’янчікова Анастасія, 10 клас, учитель Мозгова О.В. 

- з хімії:                      Коваленко Олександр, 10 клас, учитель Коломійцева В.О. 

                      Скиба Ксенія, 11 клас, учитель Коломійцева В.О. 

                      Бабенко Евеліна, 11 клас, учитель Коломійцева В.О.    

За результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році КЗ «ХСШ №3» 

посіла 5 місце. У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком результат 

покращено (2018/2019 -11місце, 2017/2018 – 5 місце). 

Місце шкільних команд  

закладів загальної середньої освіти району за підсумками ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році (Додаток 8 до наказу Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради  

від 02.01.2020 №6) 
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3 16 1 5 18 5 7 4 10 4 5 4 9 17 6 19 24 12 4 5 11 5 

Учителі школи були залучені до складу журі ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році. 

У ІІІ (обласному) етапі, який проходив з 11 січня по 15 лютого 2020 року, 

взяли участь 7 учнів школи, які посіли такі місця: 

І місце:  

- англійська мова – Коваленко Олександр, 10 клас, учитель Лейба В.І. 
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 Резуненко Руслан, 11 клас, учитель Гирова Л.О. 

- російська мова та література – Суховій Марія, 10 клас, учитель Сєрикова І.В. 

ІІ місце:  

- англійська мова – Козленко Дар’я, 9 клас, учитель Гирова Л.О. 

 Чінь Фионг Нгуєн, 11 клас, учитель Киреєва М.М. 

ІІІ місце:         

- англійська мова – Шаніна Катерина, 10 клас, учитель Щелокова К.В. 

- інформатики –      Храмцов Денис, 10 клас, учитель Титаренко Н.А. 
За результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
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Найбільш якісну підготовку наукових досліджень і високу 

результативність участі в Конкурсі показали учні секції «Англійська мова»  (4 

переможці). Також призові місця посіли учні в секціях «Зарубіжна 

література», «Російська мова», «Правознавство», «Історія України», 

«Історичне краєзнавство», «Експериментальна фізика», «Економічна теорія та 

історія економічної думки». 

Кількість конкурсних робіт за останні 2 роки представлено в 

порівняльній таблиці:  

Секція 

кількість 

робіт 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 

кількість 

робіт 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 

2018/2019 2019/2020 

1. Математичне 

моделювання 
1  1      

2. Англійська мова 4  1 3 4 2 1 1 
3. Філософія 1   1     
4. Українська 

література 
1 1       

5. Всесвітня історія 1   1     
6. Зарубіжна 

література 
1 1   1   1 

7.Російська мова 1 1   1 1   
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8.Мистецтвознавство 1   1 1    
9. Журналістика 1   1     
10. Географія  1    1    
11. Економіка 2    2   1 
12. Етнологія 1        
13. Правознавство     1  1  
14. Історія України     2 1   
15.Історичне 

краєзнавство 
    1  1  

16.Фізика     1 1   
Поза конкурсом 1    3    

Усього 17 3 2 7 18 5 3 3 

Усього 17 12 18 11 

 

Загальна кількість конкурсних робіт залишилася на рівні 2019 року, 

відсутні роботи у секціях математика, хімія, геологія, геохімія та мінералогія, 

електроніка та приладобудування, інформаційні системи, бази даних та 

системи штучного інтелекту та лісознавство.  

Аналіз кількості учасників та переможців за ступенями дипломів 

Навчальний рік Кількість учасників  

Кількість переможців за 

ступенями дипломів 

І ІІ ІІІ 

2018/2019 18 3 1 7 

11 

2019/2020 18 5 3 3 

11 

Як видно з наведеної таблиці, кількість учнів-переможців складає 61% 

(показник не змінився у порівнянні з 2018/2019 навчальним роком), але немає 

переможців у секціях «Географія», «Мистецтвознавство» та «Журналістика». 

Команда школи у районному рейтингу учасників конкурсу-захисту МАН  

посідає 4 місце. У порівнянні  з минулим роком результат не змінився.  

Аналіз кількості перемог свідчить про те, що стабільно високі 

результати маємо у відділенні мовознавства. 

У школі створено банк даних обдарованої молоді, інформація в якому 

оновлюється двічі на рік. 

Якість виховної роботи 

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані 

на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють 

необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якого є виховання. 

Школа має бути державно-громадським загальноосвітнім навчальним 

закладом, який організовує свою діяльність на грунті національної культури й 

національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно-

культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної 

держави. 
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Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем та учнем, 

які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства. 

Працюючи над реалізацію концепції виховної роботи закладу, 

педагогічний колектив організовував і проводив ряд виховних заходів: свят, 

лінійок, конкурсів, змагань. 

У школі працювало учнівське самоврядування, проводилась гурткова 

робота, працювали наступні гуртки: «Основи економічних знань», «Влучний 

стрілець», «Ідейно-художній аналіз тексту», «Моя майбутня професія», 

Євроклуб «Європа без кордонів». 

Робота з педагогічними кадрами 

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами забезпечено на 

100% (100% у минулому навчальному році), упродовж навчального року 1 

учитель (англійська мова) звільнилася за власним бажанням. Освітній процес 

забезпечують 55 (53 у минулому році) педагогів, відомості за віком, 

категоріями, освітою представлено в таблицях: 
За віком За педагогічним стажем 

20-30 років 5 До 3 років 6 

30-40 років 7 До 10  років 7 

 12 До 20 років 8 

 15 Понад 20 років 34 

Понад 60 років 16   

За категорією За званням 

Вища категорія 32 40-50 років 6 

І  категорія 7 50-60 21 

ІІ категорія 6 Старший учитель 7 

Спеціаліст 9   

Бакалавр 1   

 

Освіта Кількість % 

Вища 55 100 

Середня спеціальна - - 

Незакінчена вища - - 

Середня - - 

 З питань дотримання трудового законодавства педагогічними 

працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і 

науки, молоді і спорту України регулярно проводились виробничі наради, 

наради при директорі, оперативні методичні наради, співбесіди з вчителями 

школи. 

Організаційно-методична робота 

З метою активізації професійної діяльності вчителя, стимулювання його 

фахової та загальної освіти, підвищення фахової відповідності в 2019/2020 

навчальному році в КЗ «ХСШ №3»  була проведена атестація педагогічних 

працівників. 

           Завданнями атестації – стимулювання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що 

викладається, та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та 
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виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного 

працівника в його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, 

виховання і розвитку учнів. 

Видано 4 накази. 

На підставі аналізу бази даних кількісно-якісного складу педагогічних 

працівників внесено корективи в перспективне та поточне планування 

атестації педагогічних працівників. 

 Порушено клопотання перед атестаційною комісією про присвоєння 

педагогічного звання «учитель-методист» Коломійцевій Валентині Олексіївні, 

учителю хімії.  

 Проведено 5 засідань атестаційної комісії.  

У 2019/2020  навчальному році атестовано 6  педагогічних працівників, у т. ч.:  

- у черговому порядку - 4  

- у позачерговому - 2 

- неатестованих - немає.  

Відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 

- «спеціаліст вищої категорії» -  3   

Присвоєно педагогічні звання 

- «учитель-методист» - 1 (Коломійцева Валентина Олексіївна, учитель хімії) 

Присвоєно  кваліфікаційні категорії 
-  «спеціаліст другої категорії» -  3 

Підвищили кваліфікаційну категорію – 3 (Поліщук Д.О., учитель, 

української мови та літератури; Щелокова К.В., учитель англійської мови, 

Лихвар І.І., учитель трудового навчання). 

Роботи Лазаревої І.Ю., учителя німецької мови, Кронгауза В.О., учителя 

історії надруковано у  фахових журналах. 

 Упродовж 2019/2020 навчального року курси підвищення кваліфікації  

пройшли 23 педагоги закладу, що становить 41,8%  від загальної кількості 

педагогічних працівників (55 осіб). 

    Педагогічні працівники упродовж 2019/2020 навчального року брали 

участь  

- у науково-методичних, науково-практичних конференціях – 14 

- семінарах, семінарах-тренінгах – 12   

- Інтернет-семінарах – 17 

- методичних студіях для керівників районних методичних об’єднань – 3 

- консультаційних ЧАТах з різних питань – 44 

- інтерактивних засіданнях педагогічних тимчасових творчих колективів 

педагогів – 46 

- школі педагогічної майстерності- 4. 

 За період з 16.03.2020 по 01.06.2020 пройшли курсове підвищення за 

дистанційною формою навчання 3  педагогічних працівники закладу. 

 До проблемних питань курсового підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників можна віднести такі:  
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- курсове підвищення за дистанційною формою проходило в час, коли 

швидкість інтернету була дуже низькою.  

Виконання заходів, передбачених річним планом роботи 

забезпечувалось працівниками школи без затримок: проведено тематичних 

засідань педрад – 6, нарад при директорі – 9. 

Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці та якісного 

ставлення педагогічних працівників до своєї справи, доцільність розстановки 

кадрів завжди були на порядку денному адміністрації школи разом з 

профспілковим комітетом, методичними об’єднаннями. 

Дистанційне навчання 

Під час карантину з 13 березня 2020 року відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами)  було 

забезпечено організацію роботи КЗ «ХСШ №3» в режимі реального часу 

засобами мережі Інтернет, за допомогою дистанційних технологій. 

Режим організації дистанційного навчання в закладі відповідав розкладу 

занять з перервами, складеному на початок 2019/2020 навчального року, 

затвердженому директором закладу освіти та погодженому з Управлінням 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в місті 

Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській 

області.  

В умовах карантину вчителі працювали з учнями, що перебували вдома, 

шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних можливостей закладу освіти, надзвичайної ситуації та 

загальнодержавних протиепідеміологічних заходів. Реалізувалися різні 

підходи щодо організації та обліку освітнього процесу, у тому числі здійснено: 

з використанням дистанційних технологій, коли вчитель знаходиться поза 

межами  КЗ «ХСШ №3». Для обміну матеріалами використовувалися мобільні 

телефони, їх мобільні додатки, комп’ютерна техніка, матеріали надсилалися 

електронною поштою, розміщалися на веб-сайті КЗ «ХСШ №3» відео-уроки 

та гіперпосилання на них. Враховуючи те, що забезпечення виставлення 

оцінок за присутності учнів у режимі карантину не було можливим, 

оцінювання здійснювалося в дистанційному режимі через електронні та інші 

наявні засоби та за допомогою електронних журналів 5-11-х класів на 

платформі Сlassroom. 

Педагоги закладу у своїй роботі використовують такі форми 

дистанційного навчання: 

1. телефонний зв’язок 

2. месенджери: Viber, Telegram, Google Duo 

3. онлайн-конференції та відеозв'язок: Zoom, Skype (5 вчителів) 

4. Інтернет-платформи: Google сlassroom, LearningApps 

5. електронні скриньки. 

Аналіз використання дистанційних технологій навчання 

вчителями КЗ "ХСШ №3" 
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       Матеріально-технічне забезпечення 

Будівля навчального закладу й приміщення відповідають реалізації 

завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання: 30 

класних кімнат, 2 комп’ютерних класи, 2 спортивні зали, актова зала, 

бібліотека, методичний кабінет. Робочими місцями вчителі та учні 

забезпечені. 

За рахунок спонсорських та позабюджетних коштів у 2019/2020 

навчальному році було зроблено таке: 

1. Замінено:  

1.1.Радіатори – 4 штуки 

1.2.Частину труб теплової системи 

1.3.Освітлення на сходових маршах 

1.4.Двері в кабінеті комп’ютерних технологій 

2. Відремонтовано: 

2.1.Капітальний ремонт на сходових маршах (ліва сторона, 1-3-ій 

поверхи) 

2.2. Капітальний ремонт допоміжних приміщень харчоблоку 

3. Придбано:  

3.1.Фарбу 

3.2.Медикаменти 

3.3.Світильники 

3.4.Лампи люмінесцентні та енергозберігаючі 

3.5.Рукавички господарчі 

3.6.Миючі та дезінфікуючі засоби 

 3.7.Горщики для квітів 

 3.8.Кошик для сміття 

3.9.Дошки для кабінетів (медіатека – 2, кабінет історії – 1,    їдальня – 1) 

3.10.Стіл комп’ютерний (кабінет трудового навчання – 1) 

2 вчителя
5 вчителів

55 вчителів 55 вчителів 55 вчителів

43 вчителя
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3.11.Стілець – 4 

3.12.Перфоратор - 1  

3.13.Диспенсер - 5  

3.14.Крісло офісне (кабінет світової літератури - 1) 

3.15.Шафа-секція для архівних документів 

3.16.Аптечка – 14  

3.17.Стенди – 2  

3.18.Тумба (кабінет трудового навчання – 1, кабінет комп’ютерних 

технологій – 1) 

3.19.Ваги з ростоміром – 1  

3.20.МФУ XEROX – 1  

3.21.Комплект меблів для роздягальні – 12  

3.22.Стіл-тумба (кабінет німецької мови 2 – 1) 

3.23.Полиця для класних журналів – 2  

3.24.Вогнегасники ВВК 1,4 – 4  

3.25.Водонагрівач – 1  

3.26.Сокири – 2  

3.27.Металевий ящик ПК – 4  

3.28.Підвіконня – 14 

3.29.Стіл демонстраційний (кабінет трудового навчання – 2) 

За рахунок бюджетних коштів у 2019/2020 навчальному році було  

 1. Відремонтовано: 

 1.1.Дах. 230 м2 

          2. Придбано:  

 2.1. Ноутбуки для кабінету комп’ютерних технологій – 11  

Соціальний захист. Охорона здоров’я 

Значна увага приділялась співпраці педагогічного колективу з батьками 

учнів школи. Для дітей періодично здійснюється медичне обслуговування, у 

школі працює сестра медична. 

У КЗ «ХСШ №3» працює первинна профспілкова організація, 

працівникам надається матеріальна допомога, соціальна відпустка.  

Профспілкова організація бере участь у роботі щодо дотримання вимог 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

Моральне та матеріальне стимулювання 

Учителів школи нагороджено грамотами та подяками різних рівнів   за 

якісну підготовку учнів і активну участь в організації та проведенні турнірів, 

конкурсів, Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. Кронгауза В.О., який посів ІІ місце,  

нагороджено грамотою за участь у професійному конкурсі «Учитель року – 

2020». 

Учням школи видано 80 Похвальних листів за успіхи в навчанні. 

Нагороджено 30 учнів 11-х класів Похвальними грамотами «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів». 
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Педагогічний колектив продовжує працювати в 2019/2020 навчальному 

році над проблемою «Підвищення результативності освітнього процесу за 

рахунок використання інноваційних підходів щодо забезпечення якісного рівня 

знань учнів через інтеграцію профільних предметів із загальноосвітніми у 

співпраці з вищими навчальними закладами». У повній мірі реалізовано заходи 

другого етапу перспективного плану роботи комунального закладу 

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

Харківської області»  над науково-методичною проблемою на 2017/2022 рр. 

Моніторинги рівнів навчальних досягнень учнів, спрямовані на вивчення 

впливу форм та методів роботи на результативність навчання й особистого 

професійного зростання вчителів (анкетування, аналіз професійних 

досягнень), проведення творчих звітів учителів за результатами роботи над 

методичною темою, психолого-педагогічного семінару, звітів-презентацій 

методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарад, науково-практичних 

конференцій, педагогічних консиліумів, психолого-педагогічних читань 

(відповідно до плану роботи методичних об’єднань та методичної ради), 

участь у педагогічних заходах районного, міського, обласного та 

міжнародного рівнів (семінари для вчителів англійської мови видавництв 

«Макмілан» та «OUP», проведення на базі закладу міжнародних іспитів 

Кембриджського синдикату з англійської мови для учнів), вивчення досвіду 

кращих педагогів свідчать про належний рівень реалізації практичного етапу. 

 Вирішуючи дану проблему необхідно: 

1. Педагогічному колективу школи удосконалювати освітній процес та 

організувати навчально-виховну роботу відповідно до законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Типових навчальних планів та інших 

нормативно-правових документів. 

2. Відповідно до річного плану, Статуту школи спрямувати зусилля 

педагогічного колективу на пошук нових форм і методів організації освітньої 

роботи, патріотичного виховання особистості та формування громадянської 

активності. 

3. Працювати над такими пріоритетними напрямками роботи: 

- підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- інтенсифікація інноваційної діяльності в школі; 

- підвищення загальної і методичної культури; 

- покращення методичної роботи; 

- підвищення іміджу школи; 

- створення комфортних умов для обдарованої дитини; 

- використання та впровадження нових управлінських технологій; 

- диференціація і індивідуалізація навчання; 

- покращення результатів навчання на основі використання моніторингових 

досліджень з базових дисциплін. 

Організація харчування учнів школи 

З метою створення умов для збереження здоров’я дітей, удосконалення 

системи організації повноцінного харчування школярів та поліпшення 
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становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 

учасників антитерористичної операції й дітей з малозабезпечених сімей у 

закладі освіти було організовано та проведено роботу щодо харчування учнів.  

На підставі заяв батьків і наданих документів було організовано 

безоплатне гаряче харчування 18 учням пільгового контингенту. Дієтичним 

харчуванням було охоплено 20 учнів.  

У закладі освіти розроблено та затверджено графіки харчування учнів і 

чергування вчителів на перервах у шкільній їдальні, режим прибирання 

брудного посуду, режим вологого прибирання приміщення обідньої зали із 

зазначенням виконавця та відповідального. 

Режим і графік харчування учнів затверджено директором КЗ «ХСШ №3» 

Косміною В.І. та погоджено директором КП «КДХ» Тимофеєвою В.М. 

Графіки чергування вчителів на перервах у шкільній їдальні погоджено з 

головою профспілки. Згідно з цим графіком відбувається чергування 

вчителями. 

У шкільній їдальні наявні стенд та інформаційний куточок, які містять 

відомості про щоденне меню, графік чергування вчителів на перервах у 

їдальні, графік харчування учнів, режим прибирання брудного посуду, режим 

вологого прибирання приміщення обідньої зали із зазначенням виконавця та 

відповідального. Другий стенд розташовано біля входу до їдальні (зовні). На 

ньому розташована табличка про режим роботи їдальні, графік чергування 

вчителів на перервах у їдальні, графік харчування учнів. 

Придбано та облаштовано в їдальній залі дошку «OTICE BOARD», на 

якій учні фломастером записують свої пропозиції та враження, які працівники 

їдальні беруть до уваги. 

Щоденне меню з 4 обов’язковими підписами (директора КП «КДХ» 

Тимофеєвої В.М., завідуючої виробництва Черкасової Л.І., директора КЗ 

«ХСШ №3» Косміної В.І., медичної сестри Шилович-Стойловської У.В.) 

відповідало наявним стравам, буфетній продукції. Буфетна продукція 

відповідала затвердженому асортименту.  

Шкільна їдальня забезпечена технологічним обладнанням, посудом та 

миючими засобами в достатній кількості. Питання придбання миючих засобів 

та посуду заклад освіти вирішує спільно з КП «Комбінат дитячого 

харчування». 

Здійснено капітальний ремонт двох приміщень харчоблоку та поточний 

ремонт торгівельних та виробничих приміщень шкільної їдальні.  

Придбано тарілки та ложки, мило, паперові серветки, паперові рушники, 

одноразові стакани.  

Адміністрацією освітнього закладу проведено оперативний контроль 

стану харчування, про що складено акти, у яких зазначено, що 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 мають щерблень; кухонний посуд не має 
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сколів на емалі; 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; контроль за харчуванням із боку класних керівників здійснюється 

щоденно під час споживання їжі учнями. 

Учні забезпечені водою гарантованої якості з альтернативних джерел 

водопостачання (вода питна оброблена ТМ «САТІС». Виробник ООО 

«Акваком – Плюс» Україна, 61052, місто Харків, вулиця Ярославська, 21). У 

наявності дозвільні документи: договір поставки, протокол дослідження води, 

дозвіл на використання ярлика безпечності, висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. Та водою питною артезіанською, призначеною 

для споживання людиною. Виробник – товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРНІКО ТРЕЙД». Україна, 61052, місто Харків, вулиця 

Червоні ряди, будинок 14, кімната 209. У наявності дозвільні документи: 

договір поставки, протокол дослідження води, посвідчення якості води. 

 З боку адміністрації школи здійснювався контроль за якістю 

харчування учнів, за додержанням дітьми правил особистої гігієни та 

вживанням готових страв, буфетної продукції, за санітарно-гігієнічним станом 

обідньої зали. 

Координувалась робота медичної сестри Шилович-Стойловської У.В. 

щодо систематичного контролю за якістю харчування учнів. Опрацьовувалась 

інформація щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування та 

вживання буфетної продукції. Облік харчування дітей здійснювався в журналі 

щоденного обліку харчування дітей пільгових категорій. Своєчасно 

надавалася до управління освіти інформація про стан організації харчування в 

навчальному закладі за відповідними формами. 

 Класні керівники своєчасно виявляли учнів, які відносяться до пільгових 

категорій та мають право на отримання безкоштовного харчування; проводили 

систематичну роботу щодо збільшення кількості учнів, охоплених гарячим 

харчуванням; проводили бесіди щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм 

та поведінки дітей у їдальні; своєчасно надавали заявки на харчування учнів. 

 Організовано громадський контроль за харчуванням учнів. 

Станом на 12.03.2020 (останній день перебування учнів у закладі освіти в 

2019/2020 навчальному році у зв’язку з запровадженням карантину щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19) показник охоплення 

харчуванням учнів школи складає 100%, гарячим харчуванням – 99,9%, 

буфетною продукцією – 99,9%. Показники є сталими в порівнянні з 

показниками 2018/2019 навчального року. 

Охоплення харчуванням учнів школи за такими показниками: 

харчуванням, гарячим харчуванням, буфетною продукцією, учнів пільгових 
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категорій безоплатним харчуванням, дієтичним харчуванням – проаналізовано 

за три роки. 

Дані аналізу свідчать про зростання відповідального ставлення до свого 

здоров’я учнів школи, належну роботу щодо організації харчування та 

допомоги соціально незахищеним категоріям дітей адміністрації закладу 

освіти, якісну роботу класних керівників щодо збереження здоров’я дітей, 

сумлінну працю робітників шкільної їдальні. 

Потребують постійного контролю стан посуду та його кількість із метою 

заміни вищербленого й розбитого; розробка й впровадження заходів та 

проведення систематичної роботи щодо підтримання 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. 

Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, 

своєчасного та якісного забезпечення медичним обслуговуванням 

учасників освітнього процесу 

Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства, 

своєчасного та якісного забезпечення медичним обслуговуванням учасників 

освітнього процесу здійснювалась з метою дотримання санітарного 

законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, своєчасного 

виявлення дітей, хворих на інфекційні, паразитарні, шкіряні хвороби, 

запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, профілактики різних 

видів захворювань. 

 Територія закладу огороджена, утримується в задовільному санітарно-

гігієнічному стані. Майданчик для збору сміття виділений, встановлено один 

євросміттєзбірник на майданчику з твердим покриттям, обладнаний кришкою. 

Сміття вивозиться регулярно на підставі договорів на вивіз сміття від 

04.03.2019 № 16/62-19 та 04.02.2020 №16/62-20, укладених з комунальним 

підприємством «Комплекс з вивозу побутових відходів». 

 Система водопостачання централізована, санітарно-технічний стан 

задовільний. Централізована гаряча проточна вода відсутня, встановлено 

резервне джерело гарячого водопостачання - електроводонагрівач на 100 

л/годину з підключенням до всіх мийних ванн на харчоблоці. Каналізація 

будівлі централізована, санітарно-технічний стан задовільний.  

Опалення централізоване. Температурний режим дотримується: 

температура в приміщеннях +190С - +250С, режим провітрювання приміщень 

дотримується згідно з графіками, затвердженими директором закладу (графіки 

провітрювання в наявності в кожному навчальному кабінеті). 

 Природне освітлення достатнє. Штучне освітлення організовано 

люмінесцентними та енергозберігаючими лампами, захисна освітлювальна 

арматура в наявності. Усі лампи в робочому стані.  
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Ентомологічний стан споруд задовільний: сліди життєдіяльності комах та 

гризунів не виявлені. Робота щодо дератизації та дезінсекції проводиться на 

підставі договорів від 26.02.2019 №52 та від 07.02.2020 №44, укладених з ТОВ 

«Триумф».  

Питання організації питного режиму вирішуються за рахунок 

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

їдальні.  

Оновлено маркування шкільних меблів. 

У спортивній залі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання 

забезпечено наявність медичних аптечок з наповнюванням за призначенням. 

До штату медичних працівників у навчальному закладі належить сестра 

медична Шилович-Стойловська У.В., яка є працівником КЗ «ХСШ №3». 

Створено належні умови для роботи медичного персоналу. 

Організовані та проведені профілактичні медичні огляди учнів 

навчального закладу до початку навчального року, після закінчення шкільних 

осінніх, зимових і весняних канікул. Учні, у яких були скарги на стан здоров’я 

або виявлені симптоми захворювань, не допускалися в організовані дитячі 

колективи в терміни, зазначені в медичних довідках. Про випадки 

захворювання дітей під час навчально-виховного процесу негайно 

повідомлялась сестра медична. 

Для вивчення стану здоров’я дітей, розподілу учнів на групи для занять 

фізичною культурою проведені поглиблені профілактичні медичні огляди 

учнів 5-х класів. 

На підставі форм № 086-1/о здійснено розподіл учнів 5-х класів на групи 

для занять на уроках фізичної культури таким чином:основна – 64 дитини, 

підготовча – 24 дитини, спеціальна – 3 дитини, звільнених немає. 

У зв’язку з запровадженням карантину з метою запобігання поширення 

коронавірусу COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» (зі змінами), наказу МОН України від 16 березня 

2020 р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», листів МОН від 11 березня 2020 р. №1/9-154 «Про 

запровадження карантину для усіх типів закладів освіти», від 23.03.2020 року 

№1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти під час карантину» та від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти», заплановані на березень 2020 року 

поглиблені профілактичні медичні огляди учнів 6-11-х класів перенесено на 

серпень 2020 року.  

«Листки здоров’я», «Листи здоров’я» на 2019/2020 навчальний рік, 

оформлені сестрою медичною, зберігаються в класних журналах. 

Системна профілактична робота з учнями та їх батьками (лекції та бесіди 

з пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, 

наркоманії, які проведені шкільними практичним психологом Чернецовою 
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Т.С. та сестрою медичною Шилович-Стойловською У.В.; лікар-нарколог КНП 

ХОР «ОНД»; фахівцями ССД, наркологічного кабінету Московського району, 

ЦСССДМ, СЮП, «Фонду рятування дітей та підлітків України від 

наркотиків», ХМЦЗ та заходи за планом школи) забезпечили відсутність 

факторів ризику алкогольних і наркотичних проблем у дітей. 

Не виявила порушень комісія громадського контролю за медичним 

обслуговуванням учнів, яка працювала у навчальному закладі протягом року.  

Результати медико-педагогічного спостереження уроків фізичної 

культури, проведеного адміністрацією школи, занотовані в книгах записів 

наслідків внутрішкільного контролю, узяті до уваги вчителями фізичної 

культури, рекомендації виконані в повному обсязі.  

Проходження флюорографічного обстеження та профілактичних 

медичних оглядів працівниками тримається під контролем адміністрації 

закладу освіти. Усі працівники школи пройшли флюорографічне обстеження 

та профілактичні медичні огляди відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11. 03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», доповненою пунктом 3-1 згідно з Постановою 

КМ від 22.04.2020 № 291. 

Питання про стан роботи щодо організації охорони здоров’я учасників 

навчально–виховного процесу, дотримання санітарного законодавства 

заслуховувалися на нараді при директорові, педагогічній раді. 

З метою удосконалення роботи щодо дотримання санітарного 

законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики 

різних видів захворювання в 2020/2021 навчальному році необхідно 

продовжувати діяльність у послідовності, яка склалась у закладі, зосередити 

увагу на більш якісному виконанні заходів, зазначених у плані роботи школи. 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  

Робота з охорони праці проводиться відповідно до чинного 

законодавства України.  

Стан роботи з охорони праці під час освітнього процесу знаходиться під 

щоденним контролем адміністрації школи. 

Постійно діюча комісія з перевірки знань із питань охорони праці 

забезпечувала впровадження відповідних вимог державних і галузевих 

нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в 

освітній процес; контролювала проведення паспортизації навчальних 

кабінетів, спортзалів; здійснювала контроль за безпекою навчального 

обладнання, приладів, хімічних реактивів, навчально-наочних посібників 

тощо, що використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних 

типових переліків і норм, організовувала навчання і перевірку знань 

новоприбулих працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. У 2019/2020 навчальному році пройшли навчання та 

перевірку знань 18 новоприбулих працівників.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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 Призначені керівниками структурних підрозділів такі співробітники: 

педагогічні працівники - заступник директора з навчально-виховної роботи 

Махно А.О.; 

учні – заступник директора з навчально-виховної роботи Скупінська І.В.; 

допоміжний обслуговуючий персонал – заступник директора з господарської 

роботи Швайда І.В. 

У закладі освіти планово й систематично проводиться пожежно-

профілактична робота: затверджені графіки чергування персоналу, розроблені 

плани евакуації та інструкції з пожежної безпеки. Проведено заміри опору 

ізоляції електромереж, заміри опору електричних установок, школа 

забезпечена знаками пожежної безпеки, проведені засідання пожежно-

технічних комісій з питань функціональних обов’язків, проведено перевірки 

пожежного стану допоміжних, технічних і підвальних приміщень.  

Призначено відповідальними за охорону праці та пожежну безпеку в 

навчальних кабінетах завідувачів кабінетами, які несли безпосередню 

відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання тощо; 

проводили інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності під час проведення 

навчальних занять (первинний, позаплановий, цільовий) з реєстрацією в 

журналі встановленого зразка; здійснювали контроль за виконанням учнями 

правил (інструкцій) з безпеки.  

 Двічі на рік (весною та восени) комісію з загального огляду стану 

адміністративної будівлі, споруд та інженерних мереж закладу освіти 

проведені загальні технічні огляди будівель.  

 З метою впровадження відповідних вимог державних і галузевих 

нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, електричної безпеки та підвищення персональної 

відповідальності працівників школи й попередження травматизму учнів та 

працівників школи затверджені та введені в дію Положення про порядок 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій у КЗ «ХСШ №3», Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися із здобувачами освіти КЗ «ХСШ №3» під час освітнього 

процесу, Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників 

КЗ «ХСШ №3», інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, електричної безпеки строком на п’ять років («Інструкція з 

охорони праці з обстеження спортивних майданчиків», «Інструкція з охорони 

праці з обстеження будівель та споруд», «Інструкція з охорони праці під час 

приведення території до належного стану»). 

 На підставі Статуту КЗ «ХСШ №3», правил внутрішнього розпорядку та 

з метою забезпечення якісної організації освітнього процесу, запобігання 

дитячого травматизму затверджено графіки чергування вчителів школи, які 

погоджено головою профкому закладу освіти Юріковою Т.В. 

Відповідно до вимог ведуться журнали вступного інструктажу з питань 

охорони праці, реєстрації інструктажів з питань охорони праці і безпеки 
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життєдіяльності на робочих місцях, реєстрації нещасних випадків, які сталися 

з працівниками. 

 Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних 

заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого 

рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін 

колективного договору. 

Для профілактики травматизму невиробничого характеру в закладі 

проводяться такі заходи: 

1.Забезпечується належне утримання територій, тротуарів, доріг тощо, 

особливо за несприятливих погодних умов. 

2.Проводиться робота щодо виявлення, обрізання та утилізації сухих дерев, 

що створюють загрозу падіння поблизу навчального закладу, розташування 

повітряних ліній електромереж та ліній електротранспорту, пішохідної та 

проїжджої частини доріг.  

3.Проводиться робота щодо формування в учасників освітнього процесу 

прагнення до здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення 

до вживання алкоголю та наркотиків, забезпечення належного виховання 

дітей і підлітків.  

4.На офіційному сайті школи оновлюється розділ статей про безпеку 

життєдіяльності.  

Служба охорони праці тримає під постійним контролем питання 

дотримання вимог нормативно-правових документів з охорони праці в 

навчальному закладі, організації контролю за додержанням працівниками 

правил поводження з устаткуванням та пристроями, використанням засобів 

колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до 

вимог з охорони праці; продовжила роботу щодо поповнення «банку» 

нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які 

регламентують роботу закладу освіти для організації й безпечного проведення 

освітнього процесу. 

 У закладі освіти здійснюється адміністративно-громадський контроль за 

станом охорони праці. 

Наполеглива робота по створенню безпечних умов навчання та праці, 

виховання високого рівня відповідальності за виконання вимог охорони праці 

і безпеки життєдіяльності дозволило покращити роботу закладу. 

 Заклад освіти отримав акт прийому готовності навчального закладу до 

2019/2020 навчального року; акти-дозволи на проведення занять у навчальних 

кабінетах, кабінетах хімії, біології, спортивній залі. Спортобладнання 

спортивної зали пройшли випробування на міцність і надійність кріплення, 

складені відповідні акти. Але слід зазначити, що спортивне обладнання вже 

застаріло й потребує оновлення. 

У 2019/2020 навчальному році здійснювалися тематичні перевірки щодо 

організації роботи з охорони праці в навчальному закладі фахівцями КП 

«Санепідсервіс»; ДУ ОЛУ МОЗ України Харківська міська філія; Управління 

Московського району Харківської міської ради; 18-ДПРЧ м. Харкова 
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Головного управління ДСНС України в Харківській; ООО «Охорона-майстер 

сервіс». 

Рекомендації та пропозиції щодо організації роботи з охорони праці у 

закладі на момент перевірок взяті до уваги та виконані, про що надано 

інформацію до відповідних організацій.  

Питання про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

заслуховувалися на нарадах при директорові.  

 


