


Фошківський НВК І ступеня знаходиться за 

адресою: Чернівецька область, Путильський

район,с. Фошки,вул. Центральна 12

Електронна пошта: foshky.nwk@ukr.net

Телефон: 2-41-93

Сайт НВК: foshky.at.ua



Петрик Наталія Петрівна, 

освіта вища, загальний 

педагогічний стаж 12 років, 

з 2009 р очолюю колектив 

Фошківського НВК І ступеня.



Даний звіт зроблений відповідно до 

1.наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. 

№ 55:

2. Примірного положення про порядок звітування керівників

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і

науки України від 23 березня 2005 р. № 178
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління навчальним закладом, поєднання 

державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання 

управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської 

діяльності директора.

Завдання: Забезпечити прозорість, відкритість, демократичність управління 

навчальним закладом.

-Стимулювати вплив громадскості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/05_2015/MON_55_2005.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/05_2015/MON_178_2005.doc


У Фошківському НВК І ступеня функціонування 

дошкільної та початкової освіти у 2019|2020 н.р

Регламентувалося нормативно-правовими актами, 

зокрема:

-Закони України” Про дошкільну освіту”, “Про освіту””Про

загальну середню освіту”

_Інструкцією з організації охорони життя і здоров*я дітей у 

дошкільних навчальних закладах

Базовим компонентом дошкільної освіти 

-Коментарем до базового компоненту дошкільної освіти

-Базовою програмою розвитку дошкільного віку 

“Українське дошкілля”

-Державним стандартом початкової освіти

-Робочим навчальним планом

-Статутом

-- Річним планом роботи

--Листами та наказами МОНУ

--Листами та наказами відділу освіти Путильської РДА



Структура комплексу

Дошкільна група 

Початкові 

класи



Цілі та завдання освітньої діяльності закладу

Мета: реалізація права дитини на здобуття дошкільної та

початкової освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток,

соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших

етапах.

Завдання:

1.Створення умов здобуття якісної освіти в умовах впровадження

Концепції «Нової української школи» в НВК.

2.Формування в дітей основ культури споживання та екологічної

свідомості через впровадження ідеї освіти для сталого розвитку;

3.Впроваджувати педагогіку, що грунтується на партнерстві між

учнем, учителем та батьками.

4.Забезпечення наступності в роботі між дошкільною та

початкової ланками.

5.Опановування вчителями методик навчання, використовуючи

ІКТ.

6.Сприяти вихованню загальнолюдських цінностей, формування

базової культури учнів, зміцнення здоров*я, надання допомоги у

саморозвитку кожного школяра.



В закладі функціонує:

Кількість класів – 4

Кількість учнів - 35

Кількість  дошкільних груп – 1

Кількість вихованців - 16 

всі діті 5-го віку охоплені 

дошкільною освітою



Якісний склад педпрацівників:

Кадровий склад за категоріями у вчителів 

виглядає наступним чином:

Вища кваліфікаційна категорія -1

І кваліфікаційна категорія-0

ІІ кваліфікаційна категорія-3

Спеціаліст -8

З них «Старший учитель»-1



Методична проблема, над якою 

працює НВК:

« Наступність дошкільної,                                   

початкової та середньої освіти 

в умовах впровадження 

концепції  нової української 

школи»



Дотримання наступності у навчанні та вихованні учнів

початкових класів і вихованців різновікової дошкільної групи,

як важлива передумова успішності

•створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують

сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до

шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в

школу);

•поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;

•поглиблення інтересу до життя в школі;

•надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при

підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

Основними завданнями є: 



Методичний аспект:

•взаємне ознайомлення з методами і

формами освітньої роботи в старшій

групі дошкільного закладу та в 1-му 

класі школи;

забезпечення наступності щодо

методів та прийомів роботи з дітьми з

розвитку мовлення, математики, 

ознайомлення з навколишнім, 

фізичного, естетичного, соціального

виховання



Практичний аспект:

•попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми

учнями;

•кураторство вихователями своїх колишніх вихованців. 

•форми взаємодії педагогічних колективів: семінари, 

семінари-практикуми, тренінги (педагогічного спілкування, 

комунікативних умінь), спільна робота практичного 

психолога з вчителями та вихователями дошкільних груп.

система відвідування вчителями старших груп, 

спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними; 

бесіди з дітьми та їх вихователем; створення “школи

майбутнього першокласника”; 

організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт 

і виготовлення іграшок дітьми тощо



Освітня програма

Базовий компонент 

дошкільної освіти

так Наказ

МОН молодь спорту  

від 22.05.2012

№615

2012

Комплексна програма

Програма розвитку 

дошкільного віку 

«Українське дошкілля»

так ЛистМОНУ

Від 23.05.2017 №1/11-

4988

2017

Парціальна програма

«Україна –моя 

Батьківщина»

Парціальна програма 

національно- патріотичного 

виховання  дітей 

дошкільного віку

так Листі ІМЗО від 

25.03.2016

№2.1./12-Г-85

2016



Пріорітетний напрямок роботи:

Завдання:

1.Створення сприятливих умов для відкриття та освоєння

дошкільником основних життєвих реалій — власного “Я” та

навколишнього світу.

2. Створення розвивального предметного середовища

3.Залучення дітей до природних цінностей людства й

українського суспільства;

4.Формування відповідних моральних якостей, навичок і

звичок здорового способу життя.



Методичні об’єднання відігравали головну роль в

реалізації головних завдань та методичної проблеми

школи.

Протягом 2019/2020 навчального року на засіданнях

методичного об’єднання вчителів початкових класів та

вихователів (Керівник Реуцька М.Д) було проведено:

вересень - теоретичний семінар «Системний підхід до

формування ключових та предметних компетентностей

молодших школярів»;

жовтень – майстер-клас «Підвищення ефективності

сучасного уроку та заняття в дошкільній групі»;

грудень - круглий стіл «Сучасні педагогічні технології-

шлях до розвитку життєздатної творчої особистості.



«Формування читацької компетентності молодших школярів 

та дошкільнят» 28 листопада 2019 року.



Засідання онлайн-педради "Організоване завершення

2019/2020 н.р. та проведення підсумкового оцінювання

учнів“ – в режимі конференції ZOOM

https://foshky.at.ua/news/zasidannja_onlajn_pedradi_organizovane_zavershennja_2019_2020_n_r_ta_provedennja_pidsumkovogo_ocinjuvannja_uchniv/2020-05-19-250


Глевчук С.П.,вчитель 4 класу, провела відкритий урок з

літературного читання «Державні символи України»

,педагогічний тренінг «Творча майстерність вчителя»

Боцвин К.М.,вихователь різновікової групи,провела відкрите

заняття «Осінь завітала вже до нас»

Співак М.П.,вихователь різновікової групи,провела відкрите

заняття « Подорож до осіннього лісу»

Ковбіш Д.Ю.,вчитель 3 класу,провела теоретичний семінар

«Розвиток читацької компетентності молодших

школярів»,дискусію на тему «Технологія розвитку критичного

мислення»

Реуцька М.Д.,вчитель 1 класу,провела круглий стіл «Сучасні

педагогічні технології-шлях до розвитку життєздатної творчої

особистості»

Глевчук Г.В.,вчитель 2 класу,провела методичний лекторій

«Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра:що слід знати

вчителю»



Практичний Тренінг для педагогів «Впровадження НУШ»



Засідання педагогічної ради« Використання сучасних методів навчання на 

уроках української мови в початкових класах»

https://foshky.at.ua/news/zasidannja_pedagogichnoji_radi_vikoristannja_suchasnikh_metodiv_navchannja_na_urokakh_ukrajinskoji_movi/2018-12-12-95


Свято Першого дзвоника.

https://foshky.at.ua/news/svjato_pershogo_dzvonika/2018-09-03-73


Перший урок « Україна – моя Батьківщина»



Флеш-моб «Діти Миру-за Мир!».

https://foshky.at.ua/news/flesh_mob_diti_miru_za_mir/2018-09-21-77


Місячник безпеки дорожнього руху

« Увага! Діти на дорозі!»

https://foshky.at.ua/news/misjachnik_bezpeki_dorozhnogo_rukhu_uvaga_diti_na_dorozi/2019-09-20-151


Олімпійський тиждень

https://foshky.at.ua/news/olimpijskij_tizhden/2019-09-26-153


Всеукраїнський тиждень протидії

булінгу

https://foshky.at.ua/news/vseukrajinskij_tizhden_protidiji_bulingu/2019-10-09-154


«Свято Осені»

https://foshky.at.ua/news/svjato_oseni/2018-09-29-81


«Осіння ярмарка»

https://foshky.at.ua/news/svjato_oseni/2018-09-29-81


Ранкова зустріч першокласників

https://foshky.at.ua/news/rankova_zustrich_pershoklasnikiv/2019-10-09-158


«Тиждень бібліотеки»



-« Тиждень українського козацтва»14 жовтня

https://foshky.at.ua/news/tizhden_ukrajinskogo_kozactva/2019-11-06-163


Зустріч з

пожежниками

управління ДСНС в 

Путильському районі.



Тиждень української писемності та 

мови

Ой, яка чудова – українська мова!

Не загинула вона у течії віків.

Мова солов’їна, мова колискова

Рідного народу і моїх батьків



Тиждень благоустрою з 21.10 

по 25.10.2019р.



Тиждень «Безпека дорожнього руху»

https://foshky.at.ua/news/tizhden_bezpeka_dorozhnogo_rukhu/2019-12-09-175


02 по 06 грудня 2019 року було проведено тиждень військово-патріотичного

виховання «Я – частинка України»



Тиждень прав дитини

https://foshky.at.ua/news/tizhden_prav_ditini/2019-12-16-184


День Святого Миколая

https://foshky.at.ua/news/den_svjatogo_mikolaja/2019-12-26-188


Тиждень взаємоповаги і ціннісного 

ставлення до оточуючих



10 по 14 лютого 2020р. проходив Тиждень

етичного виховання



21 лютого – Міжнародний день 

рідної мови



З 17 лютого по 21 лютого у Фошківському НВК І ступеня проходив тиждень

під яскравою назвою «Кольоровий тиждень»



Тиждень «Герої сьогодення» в 

початковій школі та дитячому садку 

17.02-21.02.2020р.

Героями не народжуються - героями 

стають!



Заняття доброти для дітей

дошкільного віку «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин».

https://foshky.at.ua/news/zanjattja_dobroti_dlja_ditej_doshkilnogo_viku_gumanne_ta_vidpovidalne_stavlennja_do_tvarin/2020-03-04-219




Заняття доброти для дітей старшого дошкільного віку

«Гуманне та відповідальне ставлення до тварин».

https://foshky.at.ua/news/zanjattja_dobroti_dlja_ditej_starshogo_doshkilnogo_viku_gumanne_ta_vidpovidalne_stavlennja_do_tvarin/2019-04-07-122


І етап Всеукраїнського конкурсу дитячого

малюнку «Охорона праці очима дітей».

http://foshky.at.ua/news/i_etap_vseukrajinskogo_konkursu_ditjachogo_maljunku_okhorona_praci_ochima_ditej/2018-03-01-55


Всеукраїнська акція «Серце до серця"

https://foshky.at.ua/news/vseukrajinskij_akcija_serce_do_sercja/2019-05-01-128









