
РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2019  
 
 

Колектив комунального закладу «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина 
Придніпров’я» ДОР» протягом 2019 року  працював над повноцінним оздоровленням та соціальною реабілітацією, якісним 
обслуговуванням й забезпеченням комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, їх права на загальну середню освіту, розвиток  творчих здібностей, заняття фізичною культурою, 
спортом і туризмом, краєзнавчою роботою. Протягом року в центрі було оздоровлено 2602-е дітей та підлітків.  
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Це - діти сироти та під опікою, з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, обдаровані діти, діти-інваліди 
та інші.  

Контингент дітей по категоріям 
 

Категорія дітей 

 
За 2019р 

Багатодітна родина 1327 

Малозабезпечена родина 76 



Диспансерний облік 158 

Обдарована та талановита, відмінник навчання, переможець олімпіад 313 

Позбавлена батьківського піклування, під опікою, сирота 293 

Батьки працівники соціальної сфери, агропромислового комплексу 47 

Інвалід 26 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи 10 

Батько загинув в АТО, під час виконання службових обов`язків або 
нещасний випадок на виробництві 13 

Внутрішньо переміщені особи 66 

Один з батьків учасник або знаходиться в АТО 273 

 

Всього: 

 

2602 

 
 

У травні центр гостинно зустрічав учасників обласного семінару, який проводили департаменти соціального захисту 
населення, освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питання оздоровлення дітей та підлітків  
влітку 2019 року. 

На базі центру в травні та липні 2019 року проводились ІІ обласний  та ІІІ Всеукраїнський етапи дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в яких взяли участь 680 підлітків. А протягом VІІІ зміни центр вдруге  
приймав 200 переможців обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z-ефір». 
22.08.2019 р.  центр привітав обласну серпневу конференцію освітян. Для учасників конференції були проведені  екскурсії 



 по центру, показано відеофільм та флеш-моб «Ми – діти твої, Україно!». 
 

• Завдання на 2020 рік: 
- постійно  аналізувати причини дострокового виїзду дітей та підлітків; 
- не допускати від’їзду дітей та підлітків до закінчення зміни. 

 

 Кадрове забезпечення 

Колектив  КЗ «ДОЦСР «Перлина Придніпров’я» ДОР» складається  із 130 осіб, серед яких 25 чоловіків та 105 жінок. 
 

Загальна таблиця кадрового складу по категоріям 
  

Категорія Кількість Зовнішні 
сумісники 

Декрет Інвалід Пенсіонери Військово
-

службовці 

Чоловіки Жінки Курси 

Всього 
працюючих: 

130 10 6 3 29 1 25 105 16 

Адміністрація 16  1 1 1   16  

Педагогічний 
персонал: 

45 3 3  2 1 10 35 13 

- вчитель 15 1 1  1  3 12 5 (7) 

-вихователь 23 1 1   1 3 20 2 



-керівник гуртка 4 1 1    1 3 4 

-акомпаніатор 1      1   

-інструктор з ф/к 2    1  2  2 

Медичний 
персонал: 

29 8 2 1 4  3 26 3 

-лікар 13 8   1  3  3 

-середній м/п 11  2       

-молодий м/п 5    3     

Обслуговуючий 
персонал 

40   1 22  12 28  

 
Протягом року прийнято – 31 працівника, а звільнено – 33. 
 
Працівники центру мають освіту: 
 

Освіта Кількість % 

вища 66 50,7 

середньо-спеціальна 37 28,5 

середня 27 20.8 

    
 
 



                                        Педагогічні працівники 
 

Серед 45 педагогічних працівників 37 ( 82% ) мають  вищу педагогічну освіту, 5 (11%) осіб – неповну вищу та 3 (6.6%)  
– середню. Протягом 2020 року 13 педагогів пройшли підвищення кваліфікації, а 6  вихователів та 1 керівник гуртка 
(Авельцева Т.Д., Басаргіна-Трач Н.А., Давиденко А.С., ЗдоренкоІ.М., Кітаєва В. Л., Маркіна О.В., Міхеєва А.П., Ситник 
В.А.) здобувають вищу педагогічну освіту в різних ВНЗ України. 
Не за фахом працюють:    

№ 

з/п 

  ПІБ  

педагогічного  

працівника 

Посада Освіта Примітка 

1. Бундз М.В. інструктор з 
ф/к 

неповна вища, 

Київський книготорговий технікум, 
товарознавець книги 

майстер спорту з шахів 

2. Давиденко А.С. вихователь вища, 

Університет митної справи та фінансів,  

фінанси і кредит 

КЗВО  

«Дніпровська академія неперервної 
освіти» ДОР», інклюзивна освіта,  

5 курс 

3. Кітаєва В.Л. вихователь вища,  

Національний аерокосмічний 
університет ім. М.С. Жуковського, 
інженер-механік 

 

Бердянський державний  

педагогічний університет, вчитель 
російської мови, 3 курс 



4. Маркіна О.В. вихователь неповна вища 

Дніпродзержинський комерційний 
технікум,  

технік-технолог  

харчування 

Бердянський державний 
педагогічний університет, соціальна  

робота, 3 курс 

5. Матвієнко К.О. вихователь  
(декрет) 

 

вища, Дніпропетровський університет 
економіки та права, 

маркетолог 

 

6. Росс М.Ю. вихователь вища, 

Державна металургійна академія,  

інженер-металург 

 

7. Галушко В,О. керівник 
гуртка 
(декрет) 

вища, 

Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту, 
інженер- будівельник 

 

8. Головенко Н.С. керівник 
гуртка 
«Яскраві 
лоскутки» 

середнє, 

професійно-технічне училище №63, 
кравець 5 розряду 

 

 

 



              Якісний склад педагогічних кадрів за віком  та стажем: 

За віком  
(років) 

Кількість За педагогіч-
ним стажем 

Кількість 

20-30 8 до 3 років 12 
30-40 12 від 3-10 років 15 
40-50 17 від 10-20років 11 
50-60 3  20 років і 

більше 
7 

60-70 5   
 
                                                       Якісний склад  за кваліфікаційними категоріями : 
                                                       

№ 
з/п 

Кваліфікаційна  
категорія 

Кількість     
педагогів 

% 

1.  вища категорія 9 20,4 
2. І   категорія 5 11,4 
3. ІІ  категорія 6 13 
4.  спеціаліст 17 37,6 
5.  тарифний розряд 8 17,6 
6.  «Учитель-методист» 2 4.4 
7.  «Старший учитель» 6 13 
8.  «Старший вихователь» 2 4,4 
9. «Відмінник освіти» 1 2,2 

 
                                     Медичні працівники 
 
З метою надання дітям та підліткам якісних медичних послуг в центрі працює 29 кваліфікованих медичних працівника.  



Медичні працівники мають освіту:   
 

Освіта Кількість % 

вища 12 41,4 

середньо-спеціальна 15 51,7 

середня 2 6.9 

 
Якісний склад  медичних працівників за кваліфікаційними категоріями : 

 
       категорія 

посада 

вища 
категорія 

І 

категорію 

ІІ 

категорію 

без 
категорії 

лікарі 6 3 1 3 

середній м/п 3 2 1 5 

 
Підвищення кваліфікації протягом 2019 року пройшли 3 медичних працівника. 

Адміністрацією центру проводилась системна робота по забезпеченню закладу кваліфікованими кадрами,  але 
залишається проблема нестачі вихователів та керівників гуртків. Це в першу чергу пов’язано із місцезнаходженням  центру.    
Профспілковою організацією та адміністрацією здійснювались заходи  щодо соціального захисту працівників: своєчасно 
виплачувались аванс, заробітна плата, виплати по всім видам відпусток  та інше. 
За активну, творчу роботу працівники центру протягом року нагороджувались: 

- Грамота Міністерства освіти та науки України  до Дня працівника освіти – 1чол.;  
- Грамота департаменту освіти і науки облдержадміністрації з нагоди 8 Березня, Дня працівника освіти – 17  осіб,   
- Грамота центру з нагоди 8 Березня, Дня медичного працівника, Дня працівника соціальної служби, Дня працівника освіти- 

15 осіб. 



• Завдання на 2020 рік: 

- добитися 100%-го забезпечення центру педагогічними, медичними, АГ кадрами відповідно до фаху; 
- своєчасно проводити виплати працівникам; 
- здійснювати заходи  щодо забезпечення соціального захисту працівників; 
- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи працівників. 
 
 

 Виконання навчальних програм 
 

Для реалізації якісної підготовки  і розвитку інтелектуальних здібності учнів у центрі у 2018/2019 навчальному році 
робота педагогічного та учнівського колективу була спрямована на виконання навчальних планів: 
Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складено: 
для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти І ступеня» (таблиця 1); 
для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1); 
для 10 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2); 
для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2). 

Навчальний план відповідає вимогам Статуту дитячого оздоровчого центру. Робочий навчальний план включає дві 
частини: інваріантну, сформовану на державному рівні та варіативну: факультативні курси організовані як понадпрограмні 
для розширення і поглиблення змісту предметів та допрофільної підготовки учнів, сприяння становленню активної позиції 
молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні. 



Поділ класів на групи при вивченні предметів: фізичної культури та трудового навчання інваріантної частини здійснювався 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів 
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх 
типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» 
Програми, за якими працюють вчителі, відповідали вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів.  
Згідно з планом внутрішньошкільного контролю в травні перевірено стан виконання навчальних програм, письмових, 
практичних і лабораторних робіт. Із цієї метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на 
сторінках класних журналів.  
Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених 
Міністерством освіти і науки України. 
Перевіркою контрольних, класних робіт з мови та математики встановлено, що роботи оцінюються вчителями систематично, 
ведеться класифікація помилок відповідно до методичних рекомендацій. 
 

Державна підсумкова атестація 

Державну підсумкову атестацію учнів 4 класу в школі проведено організовано, чітко, без будь-яких порушень 
Положення, Інструкції, методично  вірно. 
Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, зазначених у програмах для 1–4 класів 
середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2018). 
Всього державну підсумкову атестацію за курс початкової школи складали 18 учнів. Загалом, всі четверокласники, які 
складали ДПА, справились із завданнями атестації успішно.  
З української мови на високому рівні 12 учнів виконали роботу, що складає 63%, на достатньому – 6 учнів (37%). 
 
 
 



Рівень 
навчальних 
досягнень 

низький середній достатній високий 

Бали  1 2 3 всього 4 5 6 всього 7 8 9 всього 10 11 12 Всього 

К-ть учнів - - - - - - - - 1 3 2 6 4 5 3 12 

З українського читання на високому рівні справились з завданням 21% учнів, на достатньому – 79%. 

Рівень 
навчальних 
досягнень 

низький середній достатній високий 

Бали  1 2 3 всього 4 5 6 всього 7 8 9 всього 10 11 12 Всього 

К-ть учнів - - - - - - - - 5 5 4 14 2 2 - 4 

З математики високий рівень знань показали 42% учнів, достатній –32 %, середній – 26%. 

Рівень 
навчальних 
досягнень 

низький середній достатній високий 

Бали  1 2 3 всього 4 5 6 всього 7 8 9 всього 10 11 12 Всього 

К-ть учнів - - - - - - 4 4 3 1 2 6 3 2 3 8 

 
Предметні тижні 
 

Протягом навчального року відповідно до річного плану роботи центру проведені предметні тижні.квітні 2019 року 
проведено тиждень біології, хімії та основ здоров'я (відповідальні Лисенко Н.О., Міняйло М.О., Лимарь О.І.). 



Вчителі предметного циклу підготували для учнів 2-11 класів низку заходів: 
 
 

Вид заняття Назва 

Виставка стінгазет «У світі цікавої біології» 

«Мій рідний край-моя земля!» 

«Червона книга України» 

Лекція(за участю медпрацівників ) «Обережно! Кліщі» 

Пропедевтичне заняття «Знайомство з хімією» 

Конференція «Д.І. Менделєєв – професіонал» 

Відкритий захід «Земля-наш спільний дім»; 

біологічна вікторина   «Незвичайні тварини» 

усний журнал «Рослини та тварини Червоної книги України» 

конкурс малюнків «Рослини та тварини своєї місцевості» 

квест «Стежками біологічних відкриттів 

конкурс малюнків на асфальті «Наша планета». 

тренінг «Місія здійснена, або уроки виживання» 

екскурсія до лісу та річки  

 
  У травні проведено тиждень історії та правознавства (вчитель Тодоров А.І.). 



Упродовж тижня були сплановані заходи, підготовлені цікаві різноманітні завдання, під час проведення використовувалися 
різні форми і методи роботи, зокрема: 
 
 
 

Вид заняття Клас Назва 

брейн-ринг  7  

урок- гра 8 «Видатні гетьмани України» 

презентації з правознавства   9 «Збудуй свою державу»; 

конкурс 9-11 «Відомі історичні афоризми» 

виставка   малюнків і плакатів 5 – 11 «Історія в подіях і датах» 

« Я маю право» 

 
У вересні згідно з річним планом під гаслом «Спорт – здоров’я, спорт – це сила, що дає всім дітям крила!» проведено 

предметний тиждень з фізичної культури (вчитель Пилипенко О.В.). 
Урочисте відкриття тижня стало справжнім спортивним святом, під час якого всі учні мали можливість узяти участь у 
різноманітних змаганнях. 
 У рамках предметного тижня проведено: 
 

Вид заняття Клас Назва 

першість школи з шахів 2-4,  

5-11 

«Кришталева тура» 

спортивні змагання 3-4 «Веселка» 



спортивне свято 2-11 «Весела перерва», «Спорт для всіх» 

конкурс малюнків 2-7 «Я – майбутній олімпієць»; 

спортивні конкурси 2-11 «Олімпійські рекорди»; 

шкільні змагання  2-11 з перетягування канату 

першість школи 2-11 з настільного тенісу 

олімпійська зарядка 2-11  

загальношкільне фізкультурно-
спортивне свято 

2-11 «Швидше! Вище! Сильніше!» 

 
 У жовтні відбувся  тиждень географії «Мандрівка морями та океанами», відповідальна вчитель географії Міняйло М.О.  
 Упродовж тижня проведено безліч заходів:  
 

Вид заняття Назва 

конкурс малюнків «Моя держава Україна»  

«Цікава наука географія» 

кінолекторій «Як утворилась наша планета?» 

брейн-ринг «По той бік Грінвіча» 

географічний КВК «Підкорювачі світових вершин» 

виставка географічних газет «Видатні географи»  

«Планета Земля»  



«Цікаві географічні факти» 

усний журнал (старшокласники-
молодшим школярам) 

«Знайомство з географією»; 

кросворди, загадки  

Слід відзначити виставку виробів і аплікацій із природного матеріалу на тему «Природа і фантазія», в якій взяли участь 
2-11 класи. Класні колективи відзначилися фантазією та майстерністю, численні дитячі роботи стали об’єктами для багатьох 
фотосесій та селфі. 

У першій декаді листопада проведено предметний тиждень з філології (українська мов і література, російська мова 
і зарубіжна література, англійська мова)  під гаслом: «Сплетіння мов, традицій і культур». 
Вчителі-філологи Матвієнко Н.О., Цешковська Ю.В., Стрельченко В.М. провели  для школярів: 
 

Вид заняття Назва 

конкурси творів «Розумне перо», 

«Зрозумій мене» 

дискусійний клуб «Туманний Альбіон» 

 «Загадкова Англія» 

гра «Оживи фото» 

лінгвофорум «Пізнай світ», 

квест «Пошук скарбів», 

поетична хвилинка «Там, де панує краса» 

 



Фінальним акордом тижня став мистецький салон «Неймовірні історії кохання». На заході учні 2-11 класів поринули  у 
світ кохання, яке дало поштовх для створення геніальних незабутніх творів. 
Наприкінці листопада під гаслом «Кожна людина – Всесвіт» проведено тиждень психології (практичний психолог Фесенко 
Л.А.). 
Почався тиждень загальношкільним заходом «У світі психології».  
У програмі тижня психології відбулися творчі конкурси та акції, тренінги, різноманітні ігри, зокрема: 
 

Вид заняття Назва 

арт-терапевтичне заняття «Долоньки щастя» 

тренінгове заняття «Цінність життя»  

«Умій дружбою дорожити» 

«Молодь обирає здоров'я» 

заняття з елементами арт-терапії «Квітка радості»  

«Наш дружній клас» 

квест для розвитку медіаграмотності «Шукачі пригод» 

конференція «Психологія кольору: «Веселковий тонік»» 

 
На перервах учні мали можливість переглянути соціальні відеоролики та взяти участь в анкетуваннях. 
 У перший тиждень грудня проведено тиждень математики, який проходить під гаслом «Математика – інструмент 
пізнання світу!» (вчитель Ткаченко С.О.). 
 Формат урочистого відкриття заходу був нестандартним: вчитель математики продемонструвала безліч математичних 
фокусів, жонглювала, вгадувала числа, учні 10 класу показали естетичну математичну моду. 
 Слід відзначити такі заходи: 



Вид заняття Клас Назва 

математична вітальня 8-9 «Літературна творчість великих 
математиків» 

математична гра 5-6 «Щасливий випадок» 

відкритий урок 9 Координатна площина» 

конкурс поробок 2-11 «Геометрична мозаїка 

конкурсна програма 8 «Хто зверху?» 

математична гра 7-8 «Показуха» 

інтелектуальна гра 9 «Що? Де? Коли?» 

інтелектуальна гра 2-11 «Найрозумніший» (переможці 
отримали грошову винагороду у евро) 

 
Наприкінці грудня проведено тиждень початкової школи «В очікуванні дива!» (вчителі Постригань Н.Л., Остапчук 

Н.В., Рябоконь А.О.). 
Вчителі початкової школи доклали всіх  зусиль, аби наймолодші школярі щодня напередодні новорічних свят від навчання 
отримували максимум задоволення та відчували урочистий настрій. 
 Святковим було відкриття тижня: співи, танці, гарний настрій панував у залі. Упродовж тижня працювала майстерня 
св.Миколая «Передноворічна фантазія», відбувся конкурс «Приголомшливі побажання у листі до св.Миколая». У день 
Святого Миколая до учнів 2-4 класів завітав головний герой свята Св.Миколай з солодкими подарунками.  
 Фінальним акордом тижня стала постановка мюзіклу  «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» під керівництвом вчителів 
початкової школи. 
Всього впродовж предметних тижнів було проведено 52-е заходів з позакласної роботи з предметів. 
 
 



• Завдання на 2020 рік: 

- спланувати проведення предметних тижнів з метою розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів;- 
-  в рамках  предметних тижнів проводити науково-практичні конференції за участю фахівців ВНЗ, підприємств. 
  
 

 Методична робота 
 

Методична робота ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, 
спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого 
потенціалу педагога, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона  ґрунтується на сучасних 
досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів 
навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі є  професійним обов’язком кожного педагогічного  
працівника.   Одним із завдань методичної роботи в центрі є активізація творчих здібностей учителів. До творчості спонукає 
вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно 
формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця. Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи 
відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий  засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. 
Педагог має  шукати нові форми спілкування з учнями, враховувати природні задатки дитини, закономірності її розвитку, 
високий рівень володіння методикою знання дитячої психології. 
Педагогічний колектив центру працював над реалізацією педагогічної  проблеми « Національно-патріотичне виховання через 
український культурний простір». 
Методична робота в центрі була організована відповідно до наказу від  24 січня 2019 року № 41 «Про аналіз методичної 
роботи у 2018 році та завдання методичної служби на новий період» по КЗ «ДОЦСР «Перлина Придніпров’я» ДОР». План 
роботи центру на 2019 рік мав  відповідний розділ «Методична робота»,  а пріоритетами діяльності методичної роботи  
стало: 
 створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів та вихователів ; 
 підвищення професійної компетентності вчителів та вихователів; 
 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння 

технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення педпрацівників до використання 
інформаційних ресурсів; 



 сприяння виробленню в учителів та вихователів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного 
підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. 

 Методична робота здійснювалась через колективні (педагогічна рада –круглий стіл, методичні наради, педагогічні 
читання), групові (семінари-практикуми, психологічні практикуми) та індивідуальні (самоосвіта, підвищення кваліфікації, 
професійні конкурси, атестація) формами роботи.  
  

Шляхи підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів: 
 Участь у засіданнях педагогічної ради: 

 
Дата Тема засідання ПІБ доповідача Тема доповіді 
25.01.2019 Аналіз роботи  колективу центру за 2018 рік та 

завдання і основні задачі на 2019 рік 
Лозова О.Ю 
директор 

Аналіз роботи  колективу центру за 
2018 рік та завдання і основні задачі на 
2019 рік 

04.04.2019 Підліток та соціум Золотухіна О.С., 
 
 
 
Лимарь О.І., 
 
Постригань Н.Л. 
 
Тодоров А.І. 
 
 
Фесенко Л.А. 
 

*Соціалізація дітей та учнівської 
молоді в сучасному освітньому 
просторі засобами навчально-
виховного процесу. 
*Роль учнівського самоврядування у 
соціальній адаптації учнівської молоді.  
*Соціалізація дітей молодшого 
шкільного віку. 
*Роль класного керівника у 
забезпеченні успішної соціалізації 
учнів у  підлітковому віці.  
*Оцінка освітнього середовища, яке 
впливає на процеси соціалізації в 
центрі. Система запобігання проявам 
асоціальної поведінки підлітків.  
 



23.08.2019 Про підсумки літнього оздоровлення дітей та 
підлітків. 
Про затвердження навчальних планів на 
2019/2020 навчальний рік 

Золотухіна О.С. 
 
 
Лимар Т.М. 
 
 
 
Сіверська Г.Г. 
 
 

*Про підсумки літнього оздоровлення 
дітей: успіхи та проблеми. 
*Про підготовку та організований 
початок 2019-2020    навчального року, 
методичні рекомендації щодо 
викладання предметів шкільного курсу 
та затвердження  навчальних планів.    
*Про затвердження Перспективного 
плану підвищення кваліфікації на 2018 
– 2023 роки (уточнений). 

13.11.2019 Роль учнівського самоврядування у 
формуванні активної життєвої позиції 
національної свідомості у вихованні учнів 
 

Лимарь О.І. 
 
Рябоконь А.О. 

*Роль учнівського самоврядування у 
формуванні активної життєвої позиції 
національної свідомості у вихованні 
старших учнів. 
* Роль учнівського самоврядування у 
формуванні  національної свідомості у 
вихованні молодших школярів. 

 
 

 Семінари-практикуми: 
    

12.03.2019 Ведення ділової документації – важлива складова 
організації роботи вчителя   

31.07.2019 Професійне самовдосконалення молодих вчителів у 
педагогічній діяльності  

 
 Педагогічні читання: 

21.10.2019 Ідеї В.О. Сухомлинського про гуманізацію навчально-
виховного процесу в практиці перебудови сучасної школи  



 
 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 
Згідно затвердженому плану на 2019 рік підвищення кваліфікації пройшли 13 педагогічних працівників (вчитель Матвієнко 
Н.О. за 3-ма предметами). З них:  ЗДНР – 1 чол., вчителів – 4 чол., вихователів – 2 особи, керівників гуртків – 4чол., 
інструкторів з ф/к – 2 чол. Всі педагоги успішно пройшли навчання та одержали Свідоцтва державного зразку.  
                           

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я,  
по-батькові 

       Посада            Назва курсів Категорія,  
яку претендує 

1. Лимар Т.М. заступник 
директора з нав-
чальної роботи 

Новопризначені заступники директорів закладів 
загальної середньої освіти 
 

без категорії 

2. Романуша Н. М. керівник гуртка Керівники гуртків та студій закладів загальної та 
позашкільної освіти «Формування творчої 
особистості на основі духовної спадщини 
українського народу. Петриківський розпис»   

спеціаліст  
       2 
 категорії 

3. Головенко Н.С. керівник гуртка Керівники гуртків та студій закладів освіти 
художньо-естетичного напряму. Декоративно-
прикладне мистецтво «Удосконалення методики 
залучення учнів до національної культури в 
умовах діяльності гуртків декоративно-
прикладного мистецтва» 

10 тариф.        
розряд      

4. Давиденко А.С. керівник гуртка керівники гуртків та студій закладів загальної та 
позашкільної освіти «Бісероплетіння, плетіння 
гачком, початкове моделювання виробів»  

 спеціаліст 

5. Левченко А.І. вихователь вихователі груп продовженого дня  
(стаж роботи до 5-ти років) 

спеціаліст 2 
 категорії 



6. Остапчук Н.В. вчитель початкових 
класів 

вчителів початкових класів спеціаліст 2  
категорії  

7. Плачкова Н.С. вихователь вихователі  групи продовженого дня спеціаліст 
8. Рябченко А.В. керівник гуртка  Навчальна мультиплікація: від задуму до втілення спеціаліст 
    Організація дитячого телебачення: від проекту до 

втілення 
спеціаліст 

9. Бундз М.В. Інструктор з ф/в вчителі фізичної культури, які не мають 
спеціальної фахової освіти 

11 тариф. 
розряд 

 
10. 

Матвієнко Н.О. вчитель образо-
ворчого мистецтва і 
креслення 

вчителі образотворчого мистецтва і креслення спеціаліст 
   вищої 
категорії 

 
11. 

Матвієнко Н.О. вчитель інтегро-
ванного курсу 
«Мистецтво» та 
художня культура 

вчителі інтегрованного курсу «Мистецтво» та 
художня культура 

спеціаліст 
   вищої 
категорії 

12. 
 

Матвієнко Н.О. вчитель трудового 
навчання 

вчителі трудового навчання, технологій спеціаліст 
   вищої 
категорії 

 
13. 

Тодоров А.І. вчитель трудового 
навчання 

вчителі трудового навчання, технологій спеціаліст 
   І 
категорії 

14. Міняйло М.О. вчитель біології вчитель біології, який одночасно викладає хімію, 
географію та природознавство 

спеціаліст 
   ІІ 
категорії 

15. Мирошниченко інструктор з ф/в вчитель фізичної культури,  спеціаліст 



В.М. інструктор з ф/в    ІІ 
категорії 

 
 Одержання вищої освіти 

 
Адміністрація центру створює необхідні умови для набуття педагогічними працівниками вищої педагогічної освіти.  
У ВНЗ впродовж 2019 року продовжували навчання 8 педагогічних працівників за різними спеціальностями:  

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 

Посада Назва навчального закладу Спеціалізація Курс 

1. Авельцева Т.Д. 

 

вихователь Дніпропетровський національ-
ний університет ім. О. Гончара 

психологія 3 курс 

2. Басаргіна-Трач Н.А. 

 

вихователь Бердянський державний 
педагогічний університет 

Соціальна 
педагогіка 

3 курс 

3. Китаєва В.Л. 

 

вихователь Бердянський державний 
педагогічний університет  

російська мова і 
література 

5 курс 

4. Давиденко А.С. 

 

вихователь Дніпровська академія неперер-
вної освіти 

Інклюзивна 
освіта 

5 курс 

 

5. Здоренко І.М. 

 

вихователь Дніпровська академія неперер-
вної освіти 

інклюзивна 
освіта 

5 курс 

 



6. Маркіна О.В. 

 

вихователь Бердянський державний 
педагогічний університет 

соціальна робота 

 

5 курс 

7. Міхеєва А.П. 

 

вихователь Полтавський національний 
педагогічний університет 

початкова освіта 4 курс 

8. Ситник В.А. 

 

вихователь Полтавський національний 
педагогічний університет 

філологія 4 курс 

Всі студенти отримали навчальні відпустки та грошові виплати. 
 

 Атестація 
За планом центру у 2019 році пройшли атестацію 7 педагогічних працівників: 5 вчителів та 2 вихователя.  

Педагоги працювали за індивідуальними планами; на засіданнях та семінарах ділилися своїми досягненнями, наробками. 
Згідно розробленим планам були проведені відкриті уроки  та виховні заходи. Члени АК відвідували уроки та заходи, за 
підсумками відвідань надавались рекомендації та пропозиції педагогу, готувались атестаційні характеристики.  
Всі педагогічні працівники, що атестувались пройшли підвищення кваліфікації.  

 
Педагогічні працівники,  що атестувались у  2019 році 

 
№ 

з/
п 

ПІБ педагогічного 
працівника 

            Освіта 

(назва закладу, 
рік закінчення) 

Спеціальність  
та кваліфіка-
ція за освітою 

   Посада Педаго
гічний 
стаж 

Рік підвищення 
кваліфікації 

Наслідки атестації 

1. Лимар  

Тетяна  

Дніпропетровський
державний 
університет,  

філолог, 
вчитель 
української 
мови і 

вчитель 
української 
мови і 
літератури 

11р. КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018 

підтвердження 

спеціаліст вищої 
категорії, педагогічне 
звання «старший 



Миколаївна 2004 рік 

 

літератури СПК№ДН 

41682253/3124 

вчитель» 

2. Сіверська  

Галина  

Григорівна 

Дніпропетровський
державний 
університет, 

1978 рік 

математик, 
вчитель 
математики 

вчитель 
математики 

24 р. КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018 

СПК№ДН 

41682253/6624 

підтвердження 

спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічне звання 
«вчитель-методист» 

3. Біліченко  

Лариса 

Віталіївна 

Херсонський 

державний 
університет, 

2004 рік 

вчитель 
інформатики, 
математики 

вчитель 
інформатики 
математики 

13 р. 

1 м-ць 

КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018 

СПК№ДН 

41682253/5813 

спеціаліст 

вищої категорії 

 

4. Левченко 

Анастасія 

Ігорівна 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет ім.. 
Г.С. Сковороди, 
2017 рік 

організатор 
дошкільної 
освіти, 
вихователь 
дітей дошкіль-
ного віку 

вихователь 02 р. КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018, 

СПК№ДН 

41682253/3683 

спеціаліст другої 
категорії 

5. Міняйло 

Марина  

Олександрівна 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 

2012 рік 

географія, 
вчитель 
географії 

вчитель 
географії 

06 р. КВНЗ 
«Дніпропетровський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти», 
2017, 

спеціаліст другої 
категорії 



СПК№ДН24983906/760 

 

6. Пилипенко 

Олексій 

Володимирович 

Запоріжський 
державний 
університет, 

2012 рік 

вчитель 
фізичної 
культури 

вчитель 
фізичної 
культури 

14 р. КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018, 

СПК№ДН41682253/787 

спеціаліст 

вищої категорії 

 

7. Остапчук 

Наталія 

Вікторівна 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет, 2011 
рік,  

Полтавський 
державний 
педагогічний 
університет, 2018 р. 

вчитель 
української 
мови та 
літератури, 

початкова 
освіта, 
електронне 
навчання 

 

 

 

 

 

вчитель 
початкових 
класів 

12 р. 

7 м-в 

КЗВО «Дніпровська  

академія неперервної 
освіти», 2018 

СПК№ДН 

41682253/829 

спеціаліст другої 
категорії 

 
 Робота за індивідуальною самоосвітньою темою. 
 Участь у роботі конференцій, семінарів, вебінарів різного рівня 

Педагоги у 2019 ріці продовжували вдосконалювати свої знання та досвід, приймаючи участь у різноманітних заходах 
різного рівня: 
 Вчитель зарубіжної літератури Матвієнко Н.О. взяла участь у 5-тій національній конференції для шкільних педагогів 

EdCampUkraine 2019 за напрямком «М’які навички та педагогіка партнерства»; 
 Вчитель географії Міняйло М.О. прослухала всеукраїнські вебінари: 

-  «Використання інтернет-ресурсів на уроках географії та природознавства» ( освітній проект На  Урок), 
- «Як покращити ефективність навчання дітей, розвиваючи їх уяву ( освітній проект На  Урок). 



Надрукували свої наробки протягом 2019 року вчителі: 
 Вчитель географії Міняйло М.О. - розробку уроку  «Країни Європи. Польща» в  освітньому проекті «На  Урок», 
 Вчитель початкових класів Постригань Н. Л. -  стаття «Закономірності формування економічної культури молодших 

школярів в умовах сучасності» у науковій збірці «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» 
психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленко. 

Нажаль ,у  порівнянні з 2018 роком  таких заходів було відвідано набагато менше. У 2018 році взяли участь в: 
- обласних семінарах-практикумах  - 8 осіб, 
- всеукраїнських вебінарах – 4 чол., 
- всеукраїнському педагогічному фестивалі – 3 особи,  
- всеукраїнському педагогічному форумі – 3 чол., 
- надрукували розробки у всеукраїнських виданнях -3 вчителя. 

 
 Участь у конкурсах 

 

Конкурс «Педагог року - 2019» 

За ініціативою директора центру, з метою стимулювання активної участі вчителів, вихователів у становленні і розвитку 
системи освіти, удосконаленню фахової майстерності та підвищення престижу праці педагогічних працівників центру, 
виявлення нових талантів, допомоги і підтримки ініціативних співробітників закладу, керуючись Указом Президента України 
від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», постановою Кабінету Міністрів України від 14 
вересня 2005 року № 900 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до 
наказів КЗ «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина Придніпров’я» ДОР» від 
12.11.2018 року №164 «Про затвердження Положення конкурсу «Педагог року – 2019», від 04.01.2019 року №18 «Про 
проведення конкурсу «Педагог року - 2019» упродовж І півріччя 2019 року проведено конкурс «Педагог року – 2019» за 
двома номінаціями «Вчитель року» та «Вихователь року». 
 Конкурс проходив за 4-ма етапами: 
 І етап  - «Гімн професії і своєму центру» (презентація, відео презентація). 
ІІ етап  - «Професійна майстерність».  



ІІІ етап   - конкурс-огляд навчального кабінету, вожатської кімнати, дидактичного матеріалу. 
ІУ етап   - «Світ моїх захоплень». 
Такий конкурс було проведено вперше. 
В конкурсі взяли участь  11 педагогічних працівників: 5 вчителів та 6  вихователів. Конкурсанти мають : вищу категорію -1 
чол., спеціаліст І категорії – 1 чол., спеціаліст ІІ категорії – 4 чол., спеціаліст -3 чол., тар. розряд -2 чол. 
 

Номінація «Вчитель року»                              Номінація «Вихователь року» 
ПІБ педагога Посада Категорія ПІБ педагога Посада Категорія 

Остапчук Н.В вчитель 
початкових 
класів 

спеціаліст  

ІІ категорії 

Кас’яненко А.В. вихователь спеціаліст  

ІІ категорії 

Тодоров А.І., вчитель історії спеціаліст  

І категорії 

Китаєва В.Л., вихователь спеціаліст 

Ткаченко С.О вчитель 
математики 

спеціаліст  

ІІ категорії 

Лойченко Т.М. вихователь 11тарифний 
розряд 

Міняйло М.О вчитель 
географії 

спеціаліст  

ІІ категорії 

Плачкова Н.С вихователь спеціаліст 

Пилипенко О.В. вчитель 
фізичної 
культури 

спеціаліст  

вищої  категорії 

Рябоконь А.О вихователь спеціаліст 

   Тронько А.Б вихователь 11тарифний 
розряд 

 



Педагогічні працівники показали рівень своєї професійної компетентності, сучасні активні прийоми та методи навчання 
і виховання, які сприяють розвитку творчої особистості дітей та підлітків. Під час уроків та виховних заходів 
використовувались презентації, різноманітні дидактичні матеріали, комп’ютерна техніка та ін. 

 
За наслідками кожного етапу конкурсу виставлялися відповідні бали і за їх сумою визначились переможці та лауреати. 

Результати конкурсу наступні. 
 

Номінація «Вчитель року»                              Номінація «Вихователь року» 
ПІБ педагога Посада Місце ПІБ педагога Посада Місце 

Остапчук Н.В вчитель почат-
кових класів 

І Рябоконь А.О вихователь І 

Міняйло М.О. вчитель 
географії 

ІІ Плачкова Н.С вихователь IІ 

Ткаченко С.О вчитель 
математики 

III Лойченко Т.М. вихователь III 

Пилипенко О.В вчитель фізич-
ної культури 

IV Китаєва В.Л. 

 

вихователь IV 

Тодоров А.І., вчитель історії V Кас’яненко А.В. 

 

вихователь V 

   Тронько А.Б вихователь VI 

 



За підсумками конкурсу відбулося нагородження переможців та лауреатів. Всім учасникам були вручені дипломи, 
квіти та грошові винагороди. В урочистостях взяв участь директор КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», голова 
постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді  Січенко В.В.  
Прикрасою свята стала  концертно-розважальна  програма за участю артистів Дніпровської обласної філармонії  
ім. Л.Б. Когана та святковий фейєрверк. 
 
 Відкриті уроки та заходи 

 
Педагогічні працівники протягом 2019 року провели на високому рівні 18 відкритих уроків та виховних заходів, різних за 
формою та змістом: 
  

ПІБ педагога Предмет Клас Тема уроку, заходу 

Тодоров А.І всесвітня історія 10 урок з використанням ІКТ «Перша 
світова війна: особливості та 
закономірності 

Ткаченко С.О. фізики 8 урок-практикум «Фізика на кухні» 

Міняйло М.О. географія 7 урок-мандрівка «Австралія» 

Пилипенко О.В. фізкультура 6 урок-гра «Як козаки в баскетбол 
грали» 

Остапчук Н.В. природознавство 3 інтерактивний урок «Тварини лісу. 
Охорона лісу» 

Китаєва В.Л. вихователь 5 розвивально-ігрове заняття  «Я 
дівчинка-майбутня жінка, я хлопчик-
майбутній чоловік!» 

https://oblrada.dp.gov.ua/category/komissions/komis-nauka-osvita/


Рябоконь А.О. вихователь 4 розвивально-ігрове заняття  «Моя 
маленька Батьківщина» 

Тронько А.Б. вихователь 2 бесіда-гра «Дружба» 

Кас'яненко А.В. вихователь 3 розвивально-ігрове заняття  
«Зима- це казка наяву» 

Плачкова Н.С. вихователь 10-11 тренінг «Неймовірна подорож»  

Лимарь О.І. вихователь 10-11 Тренінг «Мозкотрус» 

 
 Участь у психолого-педагогічному  практикумі 

 
22.05.2019 Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у 

конфліктний та постконфліктний період  
 

14.06.2019 Формування комунікативної взаємодії в учнів різновікових 
категорій  
 

Невирішеними залишаються такі проблеми: 
 недостатньо організована методична  робота з молодими педагогами щодо проведення уроку, виховного заходу; 
 малий відсоток друкованих робіт педагогів; 
 участь педагогів в одноденних семінарах на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР». 

 
• Завдання на 2020 рік: 

  - продовжити роботу по підвищенню професійної майстерності вчителів;  
  -  організувати системну роботу  з молодими  педагогами; 
  - створити умови для участі педагогічних працівників у  роботі конференцій, семінарів, вебінарів різного рівня; 



  - проводити конкурс «Педагог року» з періодичністю 1 раз на три роки 
 

 Виховна робота 
 

Дитина – це, перш за все, творча особистість, яка потребує постійної реалізації своїх задумів і планів. Тому тільки 
правильно спланована, з урахуванням потреб дітей у самореалізації, виховна робота може дати можливість цікаво, весело та з 
користю для здоров’я провести час, позбавити вихованців нудьги, відкрити в собі нові таланти, попередити негативні явища 
у молодіжному середовищі. 
Виховна робота на базі Центру «Перлина Придніпров’я» у 2019 році була спрямована на виконання Законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», листа МОН України «Про методичні рекомендації з питань організації виховної 
роботи у навчальних закладах».  
Учні були зайняті позакласною та позашкільною роботою, яка включала різноманітні напрямки виховної роботи, роботу 
учнівського самоврядування «Світ у долонях», всього педагогічного колективу. Виховна робота в нашому закладі 
спрямована на те, щоб, незважаючи на рівень знань, кожен учень міг себе реалізувати, досягти певних результатів як у 
навчанні так і в заходах виховної роботи. Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості 
неможливе без забезпечення умов масового залучення дітей до виховної роботи. 
Тому поряд із традиційними методами використовуємо інноваційні, що активізують активну енергію учнів, направивши її в 
потрібне русло. Важливу роль відіграє «дозування» традиційних та інноваційних. Воно залежить від безлічі факторів, зокрема 
рівня навченості учнів, рівня педагогічного досвіду, інтелекту педагога. Комбінуючи в процесі виховання інноваційні і 
традиційні методи роботи,  створили умови для розвитку і саморозвитку особистості учня.      
Підводимо підсумки всього підрозділу, а саме: робота педагогів-організаторів та учнівського самоврядування,  вихователів та 
підготовка і проведення заходів; спортивно-оздоровча та  гурткова  робота, екскурсії, творчі зустрічі, музичний супровід 
заходів. Завдяки всім робота протягом року була організованою та незабутньою. Протягом 2019 року  проведено 13 змін – 
кожна зміна тематична: 
І зміна – «Країна мрій!»; 
ІІ зміна  – «Весна іде, красу несе!»; 
ІІІ зміна –  «Весняний калейдоскоп!»; 
ІV зміна – «Пасхальні кольори!»; 
V зміна – «Пам’ятаємо! Перемагаємо!»; 



VІ зміна – «Планета дитинства»; 
VІІ зміна – «Веселкове літо!»; 
VІІІ зміна – «Таємниці літа!»; 
ІХ зміна – «Спорт - це сила, спорт - це крок до майбутніх перемог!»; 
Х зміна –  «Козацькому роду – нема переводу!»; 
ХІ зміна –«Різнокольоровий осінній калейдоскоп!»; 
ХІІ зміна –«Ми - слава твоя, Україно!»; 
ХІІІ зміна – «Свято наближається!». 
 
На початку кожної зміни видано наказ «Про організацію роботи зміни» та наприкінці видано наказ «Про підсумки роботи 
зміни». 
 Кожна зміна яскрава і особлива,  яка запам'яталась і дітям, і дорослим своїм колоритом та неповторністю. Педагогами-
організаторами Рябоконь А.О., Лимарь О.І. своєчасно планувалися основні культурно-масові заходи з урахуванням вікової 
категорії вихованців та тематичною назвою зміни. 
Пригадаємо деякі проведені заходи: 
14.02.2019 р. - святкова програма «Алея закоханих» до Дня Святого Валентина. 
15.02.2019 р. - вечір-пам’яті «Ціна чужої війни» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 
воїнів-інтернаціоналістів. 
 04.03.2019 р. на базі центру проведено святкову програму «Свято весни, ніжності, жіноцтва!», свої вітання дарував  
КЗ «ДЦПРДТ «Альтаїр» ДМР».  
05.03.2019 р. відкрито свято «Масляної». На заході виступали вихователі Левченко А.І. Авельцева Н.О., Авельцева Т.Д., 
Копил О.В., Бондарцева А.О., Рябоконь А.О.  Підготували костюми та дітей до виступу Оберемок Н.В., Гімгін А.А., 
Лойченко Т.М., Левченко А.І., Бондарцева А.О., Басаргіна-Трач Н.А. Кульмінацією програми були оладки. Задоволені всі 
діти та дорослі. 
08.03.2019 р. проведено концертну програму «Зі святом, 8 Березня!» (вихователь Оберемок Н.В.). 
10.03.2019 р. проведено захід «Проводи Масляної!», ігрова та спортивна програма та паління чучела. 
23.03.2019 р.  до Міжнародного дня театру для вихованців центру організовано перегляд вистави «Принцеса та чудовисько» 
КЗ «Кайдацький» ДМР. 
20.04.2019  р.  для вихованців центру організовано перегляд вистави «Санні» театру «Чародеї» КЗ «Кайдацький» ДМР.  



08.05.2019 р.  організовано та проведено зустріч учнівського самоврядування з адміністрацією центру на тему «Сто питань 
адміністрації». 
12.05.2019 р.  для вихованців організовано перегляд вистави «Принцеса без горошини» театру «Чародеї» КЗ «Кайдацький» 
ДМР.  
26-31.05.2019 р. проведення ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).  
07.06.2019  р. до Дня захисту дітей проведено велику святкову програму «Світ реклами» за участю представників ТОВ 
«Ласунка» та «Белая бярьоза», кожний вихованець отримав подарунок: сувенірну продукцію ТМ та найголовне – морозиво. 
14.06.2019 р. для вихованців центру організовано та проведено зустріч з підрозділом МНС  м. Новомосковська: нагадали про 
правила поводження з вогнем та засобах порятунку. 
14.06.2019 р. вихованці центру підготували урочистий концерт до Дня медичного працівника, привітали медичних 
працівників центру. 
19.06.2019 р. проведено свято «День Нептуна»: казкова театралізована вистава за участю вихователів та дітей. 
26.07.2019 р. організовано та проведено зустріч вихованців центру з представниками Дніпропетровської обласної ради, 30 
активних вихованців нагороджено подарунками. 
01.08.2019 р. - зустріч вихованців 2-6 загонів з представниками Головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області на проведено захід «Права і обов’язки дітей». Діти отримали подарунки: абетку прав та обов'язків. 
25.09.2019 р. напередодні професійного свята Дня вихователя учнівським самоврядуванням організовано та проведено день 
самоврядування та концертну програму «Діти вихователям».   
15.10.2019 р. в 10, 11 загонах організовано та проведено пікнік «Осінні посиденьки» (вих. Гімгін А.А., Китаєва В.Л., Плачкова 
Н.С., Лимарь О.І.). 
24.11.2019 р. для вихованців 2-11 загонів організовано зустріч з дитячими колективами «Водограй» та цирковою студією 
«Але-ап» м. Новомосковськ та переглянули виставу «Примарна наречена». 
17.12.2019 р. для вихованців проведено концертну програму «Вихователі дітям». З хореографічними, танцювальними, 
музичними, пісенними номерами виступали вихователі (Чернявська О.Л., Кас'яненко А.В., Гулак В.Є., Лойченко Т.М., 
Авельцева Т.Д., Єрошкіна М.А., Копил О.В., Давиденко А.С., Гімгін А.А., Китаєва В.Л., Тодоров А.І.). 
 19.12.2019 р. з самого ранку було привітання дітей від Святого Миколая, де кожна дитина  отримала солодкий 
подарунок (цукерки). Впродовж дня діти переглянули новорічні вистави  «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Ходить по 
землі Святий Миколай». 



24.12.2019 р. для вихованців 2-11 загонів організовано та проведено новорічну зустріч з Дніпропетровським коледжем 
мистецтва та культури та громадськими організаціями «Жінки плюс», «Підприємства Придніпров’я». Кожна дитина 
отримала в подарунок альбом для малювання. 
Протягом змін впроваджувалися проекти:  
- патріотичні: фестиваль «З Україною в серці!», вечір-мітинг «Народ пам’ятає свої героїв» та виховні бесіди до  Дня пам’яті 
героїв Крут; вечір-реквієм «Гірки сторінки історії народу» до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту; вечір-пам’яті 
«Ціна чужої війни» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та воїнів-інтернаціоналістів; 
«Українська пісня – душа народу!»; відео-презентація «Дзвони Чорнобиля!»; концерт «Велика Перемога!», акція "Квітка 
пам'яті", флеш-моб «Вишиванка»; конкурс малюнків «Щасливе дитинство!», «Мир  тобі, Україно!», «Світ очима дітей», 
«Намалюймо літо!», «Зі святом Незалежності, Україно!»;  квест «Сторінками історії», «Галопом по Європам»; виховні 
тематичні часи спілкування на теми: «За годину до війни», «Діти війни», «Дітям про війну», «Що знаєш ти про ті часи?», 
«Конституція України – основний закон держави»; до Дня визволення України від фашистських загарбників, до Дня Гідності 
і Свободи України, пам’яті жертв Голодомору, Збройним силам України, «Вечорниці на Андрія», «Ходить по землі Святий 
Миколай»;  
- розважально-ігрові: «Давайте знайомитись!», «Конкурс візиток», «Перлина має таланти!», «Шоу пародій», «Дорослі-
дітям», «Зіркові дуети», «Машина часу», «Солодке дерево», «Казки народів світу», «Казки народів світу на новий лад», 
«Голівуду й не снилося», фото-марафон «Кращий кадр», гала-концерт, «Шиворіт навиворіт», «День індійця», «Гінес-шоу», 
«Перлинчанський Ярмарок», «Ярмаркує Перлина», «Маска Мельпомени», «День гумору», «Фільм, фільм, фільм!»,  «З 
Новим роком!», «Євробачення-2019», «Музичний нон-стоп», «День іменинника», квести «Зов джунглів», «Містер Х»; 
«МТV-Україна», «Асорті талантів», «Світ реклами», «Два кораблі», «Новорічний серпантин», «Вгадай мелодію»; 
-  інтелектуальні: гра «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», «Хто зверху?»; 
- еколого-натуралістичні, туристсько-краєзнавчі:  квест «Навколо Перлини», «Форт Буаяр»; «Модний показ: Українське 
літо-2019», «Модний показ «Веселка», «Модний показ «Барви літа», «Модний показ «Креативне літо»; «Місто майстрів», 
«Свято Нептуна», «День води», «День картопляних посиденьок», «Івана Купала», «День Землі», конкурс печеної картоплі 
«Оп-ля, картопля!», «Пекельна кухня», вікторина «Земля – наш спільний дім!», конкурс малюнку на асфальті «Наша 
планета!»; 
- спортивно-оздоровчі: «Веселі старти», «Найсильніші», «Роби разом - роби краще!». 
Обов'язковим документом для вихователів є  план індивідуальної роботи з вихованцями та ведення щоденника педагогічних 
спостережень. Контроль за планом індивідуальної роботи, щоденником педагогічних спостережень щозміни здійснюється 



заступником директора з виховної роботи. Рекомендації, зауваження та пропозиції щодо ведення індивідуального плану 
надаються вихователю (відображено в підсумкових наказах). 
Протягом даного періоду в загонах проведено:  

бесід конкурсів вікторин походів тренінгів ігор виховних 
годин 

1577 1064 388 89 42 673 822 

Проводилися опитування, анкетування  вихованців «Мої враження від перебування в центрі «Перлина Придніпров’я». 
Проведено години спілкування на тему «Твій вибір - життєвий успіх!». 
- «Мозкотрус» для вихованців 11 загону (вих. Лимарь О.І.). 
Велика робота в Центрі проводилась учнівським самоврядуванням. Разом з педагогами-організаторами та вихователями 
планували та проводили культурно-масові, виховні та спортивні заходи. Відбувалася агітаційна робота в центрі щодо вибору 
президента та парламенту, проводилася інавгурацію президента.  
 Щозміни міністерство інформації випускали газету «Життя – буття»: про перебування, розваги, цікавинки в «Перлині 
Придніпров’я» та стіннівки  «Щасливчик», «Корифеї театрального мистецтва», «Усміхнись!».  
25.09.2019 р. напередодні професійного свята Дня вихователя учнівським самоврядуванням організовано та проведено день 
самоврядування та концертну програму «Діти вихователям».   
19.12.2019 р. проведено новорічну виставу «Ходить по землі Святий Миколай».  
Проведено акції: «Куточок загону», «Зовнішній вигляд», «Допомога малюкам», «Чиста кімната», «Улюблені казки на ніч», 
«Печена картопля», «Кращий кадр», тематичні дискотеки, майстер-класи, ігрові програми, квести тощо.  
 Музичний супровід обласних семінарів та конференцій, ІІ обласного та ІІІ Всеукраїнського етапів дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  всіх культурно-масових, виховних та спортивних заходів, проведення 
дискотек, перегляд кінофільмів та мультфільмів здійснював акомпаніатор Центру Болонін Р.В. 
Велика увага в Центрі приділялась дозвіллю дітей в позаурочний час - це робота гуртків, творчі зустрічі, екскурсії. 
 Протягом року працювали 9 гуртків: «Стильні дрібнички»  
(кер. Давиденко А.С.), «Умілі ручки» (кер. Усатий М.М.), «Петриківський розпис» (кер. Здоренко І.М.), «Мукосолька» (кер. 
Філіна Т.В.), «Комп’ютерний дизайн» (кер. Рябченко А.В.), «Сторінками книжок" (кер. Романуша Н.М.), «Яскраві лоскутки» 
(кер. Головенко Н.С.), «Інтелектуальні ігри» (кер. Тодоров А.І.), «Шахи» (кер. Ткаченко С.О.).  



 Проведено майстер-класи для вихованців під час заходів «Місто майстрів» та «Ярмаркує Перлина», акція «Квітка 
пам'яті»,  новорічні майстерні. Оформлено тематичні виставки до Масляної,  Жіночого свята 8 Березня, «Шевченківські дні», 
Дня Перемоги, «Петриківський дивоцвіт», «Оригамі», «Живі, Ялинко».  
Це дозволило вихованцям формувати вміння та навички за інтересами, отримувати нові знання у гуртках та повезти додому 
частинку «Перлини Придніпров’я».  
 Центр тісно співпрацює з КЗК «Кайдацький» ДМР», хореографічним колективом «Юність Дніпра» ДМР, ЦПРДТ 
«Альтаїр» ДМР, пересувним Планетарієм, хореографічним колективом «Водограй», цирковою студією «Але-ап» м. 
Новомосковськ, з ТОВ «Ласунка» та «Белая бярьоза». Організовано зустрічі, концерти, перегляди вистав, тематичних уроків 
для вихованців. 
З метою розвитку туристсько-краєзнавчої роботи для вихованців протягом року організовано та проведено  67 пішохідних та 
автобусних екскурсій,  серед них: 

- до парку м. Новомосковська; 
- до КЦ «Менора» м. Дніпро; 
- до Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря; 
-  до Новомосковського міського історико-краєзнавчого музею ім. П.Калнишевського;   
- до м. Китайгород для учнівського самоврядування центру «Світ у долонях»; 
- до КЗК «Кайдацький»ДМР»; 
- до «Інтерпайп НМТЗ» на експозицію «Креатив метал».  

Велика робота в Центрі приділялась збереженню здоров'я вихованців та пропагуванню здорового способу життя - це 
спортивно-масова, оздоровча робота.  
Протягом року проведено спортивно-оздоровчі заняття: відкриття спартакіади, ранкова зарядка, змагання з футболу, 
волейболу, піонерболу, легкої та важкої атлетики, з шахів та шашок, змагання з Фрізбі та ознайомлення з елементами гри 
Регбі, спортивні заходи «Веселі старти», «Найсильніші», «Масляна прийшла», спортивно-оздоровчі заняття та заняття в залі 
ЛФК.  
Проведено товариські матчі з футболу між збірною командою вихованців центру та командою м. Новомосковська; між 
вихованцями центру та ДОТ «Лісова казка» (інструктори з ФК – Бундз М.В., Мирошниченко В.М., учителі  ФК– Пилипенко 
О.В., Кобець І.В.).  



Протягом літньої оздоровчої кампанії було  організовано купання дітей в річці (матрос-рятівник Болонін Р.В., інструктори 
Бундз М.В., Мирошниченко В.М., Пилипенко О.В., Кобець І.В.). Детально підсумки літньої оздоровчої кампанії  
2019 року висвітлено в наказі Центру 
12.05.2019  р. на базі центру проведено спортивні змагання ліцею «Самара». 
В травні, вересні 2019 р. відбулися футбольні змагання команд Центру у с. Піщанка (інструктори та вчителі з ФК). 
 Протягом року фото-звіти всіх заходів розміщено на сайті Центру (адміністратор сайту Лимарь О.І.).  
2019 рік пройшов насичено та цікаво: було багато нового та традиційного. Центр гостино приймав на відпочинок та 
оздоровлення дітей Дніпропетровської області. Сподіваємось, що 2020 рік принесе нові ідеї в роботі, цікаві зустрічі, позитивні 
емоції. «В кожній дитині є сонечко, тільки треба допомогти йому світити». 

• Завдання на 2020 рік: 
1. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. 

Формувати у дітей та учнівської молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, 
виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави. 
Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, 
які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, 
демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 
Важливо, щоб КЗ «ДОЦСР «Перлина Придніпров’я» ДОР» став для дитини осередком становлення громадянина-патріота 
України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну,  
правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.   
    2. Превентивне виховання.  
Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із 
соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в 
неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і 
молоді, на їх допомогу і захист. 
Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-
медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних 
соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних 
статевих стосунків у дітей та учнівської молоді. 



Дієвими є моделювання різноманітних ігрових форм і методів, які повинні виховувати в учнів переконання, формувати 
навички та вміння протистояти негативним явищам у суспільстві. Це рольові ігри, програвання ситуацій, використання 
малюнків, різноманітні тренінги, робота в малих групах тощо. Залишаються актуальними превентивні бесіди. Обов’язковим 
елементом є правоохоронна, правова та медико-оздоровча робота. У профілактиці ризикованої та протиправної поведінки 
важливу роль відіграє просвітницько-профілактична діяльність, що спрямована на попередження негативних явищ через 
формування у дітей та підлітків знань, умінь та навичок, які сприяють відповідальній, адаптивній, безпечній поведінці. 

3. Фізичне виховання.  
 Формування здорового способу життя – це забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення 
їхнього здоров'я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною 
культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у 
критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. 

4. Художньо-естетичне виховання.  
 Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності – вміння відчувати й 
розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці, мистецтві.  
Впроваджувати елементи народної культури на якісно високому рівні естетичного сприйняття, засвоєння і переростання у 
норми життя – важливий важіль піднесення естетичного виховання. 
Розвивати творчі здібності дітей та вихованців. 
    5. Еколого-натуралістичне виховання. 
 Створити умови для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів (вихованців) у процесі пізнавально-творчої 
діяльності в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях закладу. 
Продовжувати розширення мережі туристсько-краєзнавчої роботи. 
6. Здоровий спосіб життя та фізкультурно-спортивна робота.  
Проблема здоров'я школярів сьогодні є гостро актуальною.  
Робота має бути спрямована на виявлення та систематизацію знань з теми «Здоровий спосіб життя», розвиток творчих 
здібностей учнів, виховання активної життєвої позиції, відповідального ставлення до свого здоров'я. Робота щодо пропаганди 
здорового способу життя та організації спортивно-масової зайнятості учнів має включати такі напрямки: спортивно-масова, 
фізкультурно-оздоровча та агітаційно-пропагандистська робота.  
Впроваджувати різноманітні форми та методи спортивно-оздоровчої роботи. 
 



 Робота бібліотеки 
 

Протягом 2019 року виховна робота проводилась згідно з  планом роботи у взаємодії з вчителями і вихователями. При 
кожному заїзді дітей проводились екскурсії до бібліотеки, знайомили з режимом роботи та «Правилами користування 
бібліотекою».  
В цілому, за 2019 рік було проведено 62 заходи у бібліотеці: 

№ Назва заходу Клас Кількість 
заходів за рік 

1. Бібліотечні уроки 
1.  «Дитяча книжкова ілюстрація» 2-4 3 
2.  «Про книгу та бібліотеку» 2 2 
3.  «Періодичні видання для молодших 

школярів» 3-4 2 

4.  «Структура книги» 7 1 
5.  «Книги – морська глибина» 7 4 
6.  «Історія книги» 7 2 
7.  «Елементи книги» 7 4 
8.  «Бібліотечно-бібліографічні засоби 

пошуку літератури. Робота із словниками, 
довідниками, енциклопедичною 
літературою» 

9-11 3 

9.  «Методи самостійної роботи з книгою» 7 4 
10.  «Звідки книга до нас прийшла» 5 4 
11.  «Калейдоскоп дитячих журналів» 2-4 4 
12.  «Дитячі енциклопедії, словники, 

довідники» 2-4 4 

13.  «Які книги допомагають мені вчитись» 5 4 
14.  «Бібліографічний опис» 7 2 

Разом 43 



2. Бесіди 
1   «Сторінками улюблених книг» 2-4 2 
2   «Нас єднає любов до країни» 8 2 
3   «Щасливе дитинство – запорука розвитку 

держави» 4 2 

4   «Форми вияву доброти очима дитини» 3 2 
5   «Україна – моя країна» 5 2 
6   «Героям України – слава» 8-11 2 
7   «Немає України без калини» 7 1 
8   «Шевченківськими стежками» 4 1 

Разом 14 
3. Інші заходи 

1   Інтерактивна гра «Подорож казками 
К. Чуковського» 2-3 2 

2   Гра-вікторина «Новорічні дива» 2-4 3 
Разом 5 

РАЗОМ ЗА РІК 62 
 
В бібліотеці на протязі 2019 року постійно діяли як книжкові виставки «Незалежна і єдина моя Україна» та «Творча 
майстерня», так і виставка «Hand-made» робіт «Даруємо доброту власними руками». 
Роботу бібліотеки у 2019 році було організовано та проведено згідно переліку затверджених у КЗ «ДОЦРСТ «Перлина 
Придніпров'я» ДОР» місячників: 

1) національного виховання (лютий); 
2) художньо-естетичного виховання (березень, травень); 
3) Землі та Космосу (квітень); 
4) правового виховання (червень); 
5) екологічного виховання (липень); 
6) морального виховання (серпень); 
7) культурної  спадщини (вересень); 



8) української музики, живопису та кіно (жовтень); 
9) української  писемності (листопад); 
10) родинного виховання (грудень). 

Книжковий фонд, всього – 5245 екз. книг. 
                    З них підручників-4165 екз. 
                          худ.літератури-1080 екз. 

Склад підручників по класам 
Всього 

примірників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього 
назв 

4165 448 465 165 533 591 325 658 371 290 319 215 
 

• Завдання на 2020 рік: 

- поповнення фонду бібліотеки художньою літературою та підручниками; 
- укомплектування бібліотеки комп’ютерною технікою. 

 Психолого-педагогічний супровід  
Головними завданнями роботи  були: 

 Забезпечення психологічного супроводу та захисту прав дітей, в тому числі прав на прояв і повноцінний розвиток свого 
потенціалу незалежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому. 

 Сприяння захисту честі і гідності учнів та допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального 
середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей. 

 Виявлення індивідуальних особливостей учнів з метою визначення порушень у процесі виховання, навчання та надання 
допомоги. 

 Робота з учнями з метою надання допомоги під час адаптації до нових умов перебування та навчання в центрі. 
 Здійснювати діагностичну, профілактичну, просвітню, корекційно-відновлювальну та розвивальну, консультативну 

роботу відповідно до всіх учасників навчально-виховного процесу. 



 Проводити профілактику девіантної та ризикової поведінки серед підлітків, профілактику наркоманії, алкоголізму, 
поширення ВІЛ-СНІДу. 

 Проводити необхідні заходи щодо зниження тривожності та ворожості серед дітей. 
 Посилювати просвітницьку роботу серед педагогів та дітей щодо проблеми шкільного та он-лайн булінгу. 
 Допомагати учням у визначенні професійних нахилів та інтересів. 
 Проводити профілактичну та просвітницьку  роботу з метою попередження шкідливих звичок.  
 Проводити просвітницьку роботу щодо визначення життєвих цінностей учнів, виховувати в них відповідальне 

ставлення до власного життя. 
 Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: консультативна та просвітницька 

робота з педагогами, батьками, учнями. 
 
Для досягнення мети практичним психологом були сплановані та проведені наступні заходи: 

1. Діагностика 
Протягом кожної зміни проводилась психологічна діагностика емоційно-особистісної сфери дитини, виявлення наявності 
агресії, її направленості і інтенсивності, рівня самооцінки та тривоги; шкільної мотивації та адаптації дітей 2 – 11 класів. 
Використовувалися проективні методики, а саме «Кактус», «Чоловічки на дереві». 
Також, протягом зміни, за потребою дітей, здійснювалось додаткове психологічне діагностування учнів 9 – 11 класів на 
предмет професійної орієнтації: виявлення та подальший розвиток певних здібностей на шляху самореалізації підлітків. 
Використовувався диференційовано-діагностичний питальник інтересів (Клімов Е. А.). 
За потребою або запитом, проводились: 
-оцінка рівня мотивації особистості, з використанням опитувальника «Навчальна мотивація школярів» (модифікація Н. Г. 
Лусканової). 
-діагностика  взаємодії дитини з найближчим оточенням, картини світу дитини, ранні відносини з матір‘ю, спосіб сепарації, 
які ресурси є у дитини для відділення. Використовується проективна методика «Баранчик у пляшці». 
-виявлення та уточнення переважаючих видів страхів у дітей, з використанням методики на виявлення дитячих страхів О. І. 
Захарова І. М. Панфілова. 



-дослідження загальних особливостей дитини, труднощів у спілкуванні, розуміння внутрішнього світу дитини. Проективна 
методика «Неіснуюча тварина». 
-діагностика та визначення кількості гніву та злості у дітей, з використанням проективної методики «Вулкан». 

2. Корекція 
Протягом кожної зміни проводилася корекційно – відновлювальна та розвивальна робота за різними напрямами: 
• Соціально – психологічна адаптація молодших школярів: подолання тривожного стану та страху учнів 2 – 4 класів; 
• Формування вмінь та навичок успішного переходу та полегшення адаптації до нових умов перебування та навчання у 
центрі для учнів 5 – 6 класів; 
• Розвиток навичок спілкування, формування толерантного ставлення до людей та уміння конструктивно виходити з 
суперечливої ситуації, навчання визначити власні життєві  цінності та їхній вплив на життя для учнів 7 – 11 класів. 
3.Просвіта 
Психологічну просвіту серед учнів здійснювала через: 
• Виступи, зокрема на такі теми: 
-  «Здоровий спосіб життя – найбільша цінність у житті кожної людини» для учнів 2 – 11 класу; 
-  «Булінг та насильство у школі. Види булінгу та його профілактика» для учнів 2 – 11 класу; 
-  «Цінуйте життя» для учнів 9 – 11 класів; 
-  «Проблеми сексуальних відносин старших школярів» для учнів 10 – 11 клас. 
• Проведення індивідуальних консультацій. 
Протягом року велося спостереження за учнями 2 – 11 класів, у яких виникають труднощі в навчанні, спілкуванні та 
взаємодії з оточуючими, визначення причин цих труднощів та знаходилися оптимальні методи їх подолання.  
Результативність проведених заходів 
Таким чином, після проведення психодіагностики різних вікових груп дітей було визначено, що: 
20,3 % молодшим школярам притаманна агресивна поведінка, яка зумовлена неадекватним рівнем самооцінки (завищеним 
або заниженим), та може проявлятися у вигляді ворожості, неспокійності у спілкуванні та поведінці, роздратуванням та 
сплесками гніву. 



У 10% дітей було діагностовано підвищений рівень тривожності, що зумовлений труднощами адаптації до нових умов 
перебування та навчання в центрі, і може проявлятися у неспокійності та плаксивості дитини, втратою апетиту та 
порушенням сну. Як правило, ці показники зникають через 2-5 днів, коли дитина адаптується. 
48,2% дітей мають дещо завищений рівень самооцінки, 1,2% мають дещо занижений рівень самооцінки. Ці показники 
зумовлені віковими особливостями дитини та залежать від стилю виховання та взаємовідносин у родині, вчинків та дій 
дитини, її мотивів та цілей, вміння бачити й оцінювати свої можливості та здібності. Також, в молодшому шкільному віці, на 
самооцінку впливає учбова діяльність та успіхи навчання. 
 32,9% дітей мають мотивацію на розваги, тобто мотивом перебування у оздоровчому центрі є відпочинок та веселощі. 27,6% 
учнів прагнуть до встановлення дружніх стосунків з оточуючими дітьми, такі діти комунікабельні та відкриті. 14,5% – 
перебувають у комфортному стані і їх все влаштовує. 15% мають лідерські якості та прагнуть домінувати або бути в центрі 
уваги. 
18,1% середніх школярів мають прояв агресивної поведінки зумовлена неадекватним рівнем самооцінки (завищеним або 
заниженим), та може проявлятися у вигляді ворожості, неспокійності у спілкуванні та поведінці, роздратуванням та 
сплесками гніву.  
3,2% дітей – проявляють тривожність у власній поведінці, що зумовлена труднощами адаптації до нових умов перебування 
та навчання в центрі, і може проявлятися у неспокійності та плаксивості дитини, втратою апетиту та порушенням сну. Як 
правило, ці показники зникають через 2-5 днів, коли дитина адаптується.  
39,6% – мають дещо завищену самооцінку, що проявляється у тому, що дитина впевнена у собі, веде активний спосіб життя, 
приймає участь у різних заходах, має широке коло товаришів, у неї переважає гарний настрій.  
32,5 % учнів прагнуть до встановлення дружніх стосунків з оточуючими дітьми. 26,2% дітей мають мотивацію на розваги. 
22,9% – перебувають у комфортному стані. 15,2% дітей мають лідерські якості. 
10% старших школярів мають високий рівень агресії. Таким дітям властиве, як правило, вербальне вираження власної 
агресивності, використовуючи ненормативну лексику та словесні образи.  
2,7% дітей – проявляють тривожність у власній поведінці, що зумовлена труднощами адаптації до нових умов перебування 
та навчання в центрі, заниженою самооцінкою, комунікативними бар’єрами, і може проявлятися у неспокійності та 



плаксивості дитини, замкнутості, втратою апетиту та порушенням сну. Як правило, ці показники зникають через 2-5 днів, 
коли дитина адаптується.  
33,8% – мають дещо завищену самооцінку, що проявляється у тому, що дитина впевнена у собі, веде активний спосіб життя, 
приймає участь у різних заходах, має широке коло товаришів, у неї переважає гарний настрій.  
41,3% учнів прагнуть до встановлення дружніх стосунків з оточуючими дітьми. 23,3% – перебувають у комфортному стані. 
18,4% дітей мають мотивацію на розваги. 14,3% дітей мають лідерські якості. 
Під час проведення дослідження діти були зосередженні на тестуванні. При проведенні діагностики були враховані їх 
самопочуття та емоційний стан. 
Після проведення психодіагностики, з використанням проективних тестів, з кожною обстежуваною дитиною було 
обговорено малюнок-тест і занотовано необхідні коментарі. А при проведенні діагностики за допомогою стандартизованих 
тестів-опитувальників, дітям надавалися коментарі щодо виявлених у них якостей, рис характеру та здібностей.  
Після проведення психодіагностики та виявлення учнів, у яких є проблеми з адаптацією, підвищений рівень тривожності, 
страху та агресивності з ними було проведені відповідні  корекційно – відновлювальні та розвивальні заняття, під час яких 
діти відмічали поліпшення свого емоційного стану, а класні керівники та вихователі – покращення поведінки. Під час занять 
діти активно приймали участь у вправах, виявляли захоплення, були уважні і зосереджені на роботі, проте веселі та 
безпосередні. Діти, які раніше були відсторонені та дещо замкнуті, включались у роботу з іншими, залюбки брали участь у 
командних іграх, дехто зразу, а дехто – в кінці заняття або навіть на наступному. А по завершенню заняття була рефлексія, 
під час якої кожна дитина мала змогу поділитися тим, що їй сподобалось, розповісти про свій стан та настрій, як він 
змінювався в процесі заняття та які висновки кожен для себе зробив. 
Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота проводилася за наступними напрямами: 

• Соціально – психологічна адаптація молодших школярів: подолання тривожного стану та страху учнів 2 – 4 класів. 
• Формування вмінь та навичок успішного переходу та поліпшення адаптації до нових умов перебування та навчання в 

центрі для учнів 5 – 6 класів. 
• Розвиток навичок спілкування, формування толерантного ставлення до людей та уміння конструктивно виходити з 

суперечливої ситуації, навчання визначити власні життєві  цінності та їхній вплив на життя для учнів 7 – 11 класів. 



Проте, деякі діти потребували індивідуальної  роботи. Це були бесіди, які носили просвітній або виховний характер. Також, 
під час індивідуальної роботи, було використано пісочну терапію, яка виявляла заспокійливий, розвиваючий та грайливий 
вплив на дитину, мандалотерапію, яка сприяла гармонізації особистості учня, казкотерапію, коли дитина ототожнювала себе 
з героями розповідей та робила висновки щодо своєї поведінки, емоційних реакцій та діяльності.  
В роботі використовувала метафоричні асоціативні картки, які дають змогу продіагностувати та виявити проблеми дитини, 
допомогти їй їх прийняти та знайти конструктивний спосіб їх вирішення. Цей метод не лише інформативний, а й дуже 
цікавий для дітей.  
На 12 зміні, з 18.11.2019 по 22.11.2019 року проходив тиждень психології, що мав назву «Кожна людина – Всесвіт». Метою 
тижня психології було ознайомлення дітей з поняттям психологія, розповісти про те, які процеси та явища вона вивчає та хто 
започаткував психологію, як науку.  
 
• Завдання на 2020 рік: 

- здійснювати діагностичну, профілактичну, просвітню, корекційно-відновлювальну та розвивальну, консультативну роботу 
відповідно до всіх учасників навчально-виховного процесу; 
- виявляти індивідуальні особливості учнів з метою визначення порушень у процесі виховання, навчання та надання 
допомоги. 
- Проводити:  
- індивідуальну та групову роботу з учнями з метою надання допомоги під час адаптації до нових умов перебування та 
навчання в центрі; 
- необхідні заходи (психологічну просвіту, профілактику, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу) щодо 
зниження тривожності та явища булінгу серед дітей.;  
- профілактику девіантної та ризикової поведінки серед підлітків. 
 
 

 Медичне обслуговування  та оздоровлення 
 
Під час перебування в центрі здорові діти отримували ароматерапію та гідромасаж стоп. 



Дітям з хронічними захворюваннями, крім загально зміцнюючих процедур були призначені лікувальні та реабілітаційні 
процедури згідно показань: масаж, лікувальну фізкультуру, фізіотерапевтичні процедури: інгаляції лікувальних препаратів та 
сеглетно-кисневої суміші, дарсонваль, ультрафіолетове опромінення, лікування ультразвуком, електрофорез, 
діадинамотерапію, лікування синусоідально-модульованими токами, лазеротерапію, загальні бальнеологічні процедури. 
Обсяг проведених процедур за 2019 рік: 
 

Вид процедури Кількість 

інгаляції сеглетно-кисневої суміші 7544 

інгаляції лікувальних препаратів 2334 

процедури ультрафіолетового опромінення 4125 

лікування синусоідально-модульованими токами 2934 

сеанси діадинамотерапії 1571 

процедури дарсонвалізації 311 

сеанси ультразвукової терапії 311 

сеанси лазеротерапії 574 

бальнеологічні процедури 183 

лікувальна фізкультура 244 

  
З метою обстеження дітей для уточнення діагнозу, виявлення захворювання або уточнення його стадії в центрі проводяться 
ренгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові дослідження, електрокардіографія, реоенцефалографія. За 2019 рік проведено:  
 



Вид обстеження Кількість 

фіброгастроскопія 136 

електрокардіографії 302 

реоенцефалографій, 136 

ультразвукове дослідження 302 

   
100% дітей оглянуті стоматологом, проліковано 798 (30,7%). 
Протягом 2019 року проводились засідання медичної ради, де розглядалися наступні питання: 
 

11.02.2019 Про підсумки роботи медичного центру за 2018 рік та 
завдання на 2019 рік 

29.04.2019 Про підготовку до літнього оздорочого сезону        
Поєднання медичної реабілітації та природних факторів 
в оздоровленні дітей Корекція сезонного меню 

19.08.2019 Підсумки літнього оздоровчого сезону.  
Якість діагностичної та лікувальної роботи 

04.11.2019 Виконання вимог санітарно-епідеміологічного режиму. 
Організація харчування в закладі. 

 
• Завдання на 2020 рік: 

- продовжити роботу з реабілітації та оздоровлення дітей, поєднуючи медичні процедури та природні фактори, 
використовуючи індивідуальний підхід до кожної дитини; 
- безперервно підвищувати кваліфікацію медичних працівників та працювати над втіленням  унікіфованих протоколів і 
наказів пов’язаних з реформуванням охорони здоров’я; 
- запроваджувати нові методи лікування та реабілітації (за наявності фінансування). 



 
 

 Охорона праці 
 

Протягом 2019 року було проведено вступні інструктажі з новоприйнятими працівниками закладу, інструктаж з 
пожежної безпеки, електробезпеки; керівниками структурних підрозділів проведено первинні інструктажі, повторні та 
позачергові; видано 33 накази спрямованих на поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 
дорожнього руху;. 
Розроблено: 
- комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
дійсного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій; 
- заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; виконання та забезпечення протипожежного захисту в весняно-літній пожеже   
небезпечний період; 
- заходи по запобіганню випадкам виробничого травматизму і профзахворювань по закладу, 
-  покращення роботи з профілактики аварійності на відомчому транспорті та посилення протипожежного захисту; 
- заходи спрямовані щодо виконання та забезпеченню протипожежного захисту; 
-заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 року. 
Проведено засідання комісії з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки транспорту (зі складанням протоколів). 
Розроблено: 
- таблиця зі строками перевірки обладнання та обов’язкових робіт з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки 
(призначені строки та відповідальні особи);  
- інструкції з ОП для кожного керівника підрозділу з метою для проведення інструктажів з ОП; 
- інструкції з охорони праці розроблені по кожному виду діяльності робіт, по кожній професії працівників. 
Здійснено 25 оперативних перевірок та виявлено 96 порушень, призначені відповідальні особи по усуненню недоліків. 
 Протягом 2019 року (з 28.01.2019 р. по 29.12.2019 р.) кожної зміни було здійснено аналіз  дитячого травматизму під час 
організації навчально-виховного процесу та заходів  безпеки життєдіяльності дітей.   
Згідно аналізу встановлено ряд порушень правил внутрішнього розпорядку закладу, в частині безконтрольності дітей під час 
перерв, проведення культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів, що призвело до значного збільшення випадків 
травмування дітей. 



 За вказаний вище період  було зафіксовано 14 - випадків травмування дітей, які мають серйозні наслідки, а саме: 
  І зміна –  без травм: 
  ІІ зміна - 4 травми:  

• Клочко Ярослав учень 7 класу під час виховного процесу та проведення вільного часу в холі спального корпусу під час 
удару кулаком об стіну отримав  забій та рани руки (вихователь Пономаренко Л.В.) 

• Хільчук Микита учень 6 класу під час гри в футбол ударили по нозі, отримав  забій лівого колінного суглобу (вчитель 
Пилипенко О.В.); 

• Щекальова Мирослава учениця 3 класу під час рухливої гри з  необережності  отримала  рублену рану верхньої губи. 
• Семенова Дмитра ударив однокласник, внаслідок чого отримав  забій носа. 

 ІІІ зміна - без травм. 
 ІV зміна - без травм. 
  V зміна - 2 травми:  

• Лісова Аліна  учениця 3 класу бігала в спальному корпусі та впала, одержавши забій лівої кісті руки (вихователь 
Остапчук Н.В.); 

• Корольова Ліза учениця 4 класу при падінні на вулиці одержала забій  правої стопи. 
VІ зміна – 3 випадки: 

• Бут Егор учень 2 загону впав і одержав скальпіровану рану пальця лівої кісті руки. 
• Філонова Наташа учениця 11 класу ударила тренажером по пальцю, забій пальця правої кісті. 
• Проскуріна Настя учениця 4 класу ударила м’ячем по пальцю та отримала забій третього пальця правої кісті. 

 VІІ зміна - без травм. 
 VІІІ зміна - без травм. 
 ІХ зміна - 1 травма: 

• Шабардін Богдан учень 8 класу під час прогулянки на спортивному майданчику отримав перелом ліктьової кісті. 
(Бундз М.В.) 

Х зміна - без травм. 
ХІ зміна - без травм. 
ХІІ зміна -  3 травми: Мищенко Кіра 10 кл.,Сапарина Дарина 10 кл.,Штепа Ярослав 11 кл. перелом лівої променевої кістки. 



ХІІІ зміна – 1 травма : Романов Дмитро 10 кл., ушиб 3 пальця лівої руки. 
В результаті чого всі діти були направлені до Новомосковської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги. 
 Дані випадки мали місце внаслідок недостатньої організації роботи педагогічних працівників, вихователів, інструкторів 
фізичного виховання щодо виконання правил внутрішнього розпорядку та порушення дисципліни і правил техніки безпеки 
вихованцями в класах, на спортивних майданчиках у відповідності із встановленим режимом. 
. 
• Завдання на 2020 рік: 

- вжити заходів щодо виправлення зазначених недоліків в роботі; 
-  посилити контроль за організацією навчально-виховного та спортивно-оздоровчого процесу; 
- вжити організаційних заходів щодо посилення відповідальності педагогічних працівників, вихователів та 

інструкторів фізичного виховання щодо збереження життя та здоров’я вихованців; 
-    тримати на постійному контролі питання організації роботи в класах, спальних корпусах, спортивних майданчиках  
щодо забезпечення дотримання вихованцями дисципліни і порядку у відповідності з встановленим режимом закладу. 

 
 Фінансова діяльність 

Вся робота, яка проводиться в Центрі має свою фінансову складову.   Як відомо, стан справ в установі відображається в 
бухгалтерському обліку, який є частиною процесу управління фінансами. Для того щоб управляти, потрібно контролювати, а 
для того щоб контролювати, треба виміряти. Від правильного ведення обліку господарських операцій залежить розвиток не 
лише окремо взятого закладу, а й держави. 
Бухгалтерія є структурним підрозділом Центру, яка забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності та реалізацію 
фінансової, бюджетної та податкової політики. У своїй діяльності бухгалтерія керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної 
податкової служби України, Державної казначейської служби України, наказами директора Центру, Положенням про 
бухгалтерську службу та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-
господарську діяльність закладу. 
Весь обліковий процес Центру складається із трьох етапів, а саме: первинний облік, поточний облік та підсумковий облік. 



Фінансування установи здійснюється з обласного бюджету. 
Надходження коштів за 2019 рік з обласного бюджету склали 29,2 млн.грн, в т.ч.: 

- Заробітна плата з нарахуваннями – 13,5 млн.грн 
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 737,9 тис.грн. 
- Медикаменти – 172,0 тис.грн. 
- Харчування – 4,3  млн.грн. 
- Послуги з обслуговування Центру та поточні ремонти – 5,7 млн.грн. 
- Комунальні витрати – 4,2 млн.грн  

Кредиторська заборгованість на початок року є тільки по лікарняним у сумі 19,3 тис.грн. 
Всі укладені договори, оплачені накладні та акти виконаних робіт відображаються на Єдиному порталі використання 
бюджетних коштів – Edata. Також в центрі  діє тендерний комітет, який керується Законом України «Про публічні закупівлі» 
та наказом №35 “Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель”. Публічні та допорогові закупівлі 
проводяться на майданчику «prozoro». Річний фінансовий звіт та план закупівель публікується на сайті Центру. 
 
• Завдання на 2020 рік: 

У 2020 році з обласного бюджету виділено 32,9 млн грн., в т.ч.:  
- Заробітна плата з нарахуваннями – 16,7 млн.грн (з 1 січня підвищено мінімальну заробітну плату); 
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,0 млн.грн. 
- Медикаменти – 183,8 тис.грн. 
- Харчування – 4,9  млн.грн. 
- Послуги з обслуговування Центру та поточні ремонти – 5,3 млн.грн. (видатки зменшено у порівнянні з минулим 

роком). 
- Комунальні витрати – 4,5 млн.грн  

Слід акцентувати, що роль бухгалтерського обліку зростає з кожним роком. Тому в організації та веденні бухгалтерського 
обліку керівник бюджетної установи і головний бухгалтер повинні діяти як однодумці. 
 
 
 



 Господарська діяльність 
 

Одним з пріоритетних напрямків роботи – є створення безпечних та сприятливих умов перебування дітей в закладі та  
збереження і покращення матеріально- технічної бази Центру. Саме на це і направлена робота господарчого підрозділу. 
У підрозділі працює 40 осіб, до складу яких входять прибиральниці, озеленювачі, слюсарі, електрики, водії, інженери з 
обслуговування будівель, швачка, машиністи з прання, двірники, комірники тощо. Тобто для 8 га територіїта та 7 будівель 
персоналу для її обслуговування та підтримання у задовільному стані - достатньо. 
Всі будівлі та приміщення закладу, мережі електро та водопостачання відповідають державним санітарним правилам і 
будівельним нормам. Усі приміщення підключено до пожежно-захисної системи та виведено на  центральний пульт 
цілодобового нагляду за об’єктом, що дає можливість миттєво реагувати при виникненні надзвичайних ситуацій. За 
підсумками перевірок господарського підрозділу у 2019 році не виявлено грубих порушень у роботи пожежно-захисної 
системи, санітарних правил тощо. Залишається проблемою відсутність Державного Акту на землю (з причин відсутності 
коштів на оформлення) та відсутність документації про ввід в експлуатацію оздоровчого Центру (у 2012 році за рішенням 
суду документація була конфіскована правоохоронними органами та не повернута).   
Для підтримки в робочому стані усіх систем у 2019 році для поліпшення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів і 
послуг було виділено: 

- Поточний ремонт мереж водопостачання (ремонт зовнішніх водопровідних мереж (шляхопроводів) - 60 000,00 грн; 
- Поточний ремонт покриття даху (кровлі)  - 40 000,00 грн; 
- Поточний ремонт приточно-витяжної системи вентиляції - 30 000,00 грн; 
- Поточний ремонт дитячого майданчика - 30 000,00 грн; 
- Поточний ремонт спортивно-гімнастичного майданчика - 30000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по заміні металопластикових вікон, металопластикових перегородок та дверей. Спальний 

корпус №1- 199 000,00 
- Послуги з поточного ремонту опорядження методичного кабінету та бібліотеки. Клуб-їдальня - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту даху та відливів водостічної системи. Спальний корпус №2- 120 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по заміні міжкімнатних дверей. Спальний корпус №2 - 79 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по опорядженню фасаду. Учбовий корпус - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по опорядженню фасаду. Літній душовий павільон - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по опорядженню фасаду. Будиночок деревяний - 5 000,00 грн; 



- Послуги з поточного ремонту вхідних дверей та фасаду. Господарчий корпус -109 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту фасаду. Господарчий корпус - 90 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по опорядженню фасаду. Приймально-медичний корпус - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту каналізаційного обладнання та насосної станції. Каналізаційна насосна станція -198 

000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту каналізаційного обладнання та насосної станції. Каналізаційна насосна станція -198 

000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту навісу для глядачів. Літня естрада - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту з утеплення мереж холодної води та каналізації. Трубопроводний міст - 198 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту пожежного резервуару для води та протипожежних мереж. Пожежний резервуар для 

води - 197 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту по опорядженню фасаду. Пост охорони з металу -15 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту альтанки. Будинок-альтанка(11 штук) -199 00,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту танцювально-кострової площі - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту баскетбольного майданчика. Спортивні споруди 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття. Автодороги асфальтовані - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту тротуарної плитки та фонтану. Тротуари на території  - 198 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж освітлення (заміна опор паркових світильників, заміна світильників на 

ЛЕД -світильники). Зовнішні мережі електроосвітлення -198 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремотну ігорового майданчика. Дитячий ігровий майданчик - 199 000,00 грн; 
- Послуги з поточного ремонту мереж водопостачання закладу. Зовнішні мережі водопостачання - 150 000,00 грн; 

Особлива увага у 2019 році приділялась пожежно-захисній системі закладу.  
 З метою безпеки вихованців та працівників закладу, згідно дотримання правил пожежної безпеки України було 
залучено пожежно-рятувальну частину м.Новомосковська, для проведення навчання з пожежної безпеки серед дітей та 
дорослих центру, додатково проведено повірку та придбано вогнегасники, встановлено пожежний щит на території закладу. 
Також залучено спеціалістів для обслуговування системи протипожежного захисту та цілодобового нагляду за будівлями які 
знаходяться на території закладу на протязі всього року.  
 
 



• Завдання на 2020 рік: 
В 2020 році, на підтримку, вдосконалення та реалізацію планів виділено 4,3 млн грн., в т.ч. на :  

- Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, паперу 53,5 тис.грн 
- Придбання періодичних видань – 7,0 тис.грн 
- Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот та ін. бланків – 20,6 тис.грн 
- Придбання  матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання – 281,8 тис.грн 
- Придбання  миючих засобів – 125,9 тис.грн 
- Придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю) – 43,6 тис.грн 
- Придбання та виготовлення меблів – 17,7 тис.грн 
- Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту, витратних матеріалів до комп`ютерної техніки 15,8 

тис.грн 
- Придбання та виготовлення білизни, спецодягу, спортивної форми – 222,0 тис.грн 
- Поточний ремонт лавочок, смітників – 35,0 тис.грн 
- Технічне обслуговування та ремонт спортивно-гімнастичного майданчика – 60,0 тис.грн 
- Поточний ремонт даху та відливів водостічної системи. Спальний корпус №1 – 180,0 тис.грн. 
- Послуги з поточного ремонту опорядження приміщень. Клуб-їдальня. – 199,0 тис.грн 
- Послуги з поточного ремонту сцени. Літня естрада – 120,0 тис.грн 
- Послуги з поточного ремонту по заміні тротуарної плитки. Тротуари на території. – 47,0 тис.грн 
- Послуги з поточного ремонту опорядження приміщень. Приймально-медичний корпус. – 86,0 тис.грн 
- Розчищення пляжу та збільшення навісів – 199,0 тис.грн. 
- Підтримка, обробка та сіяння газонів – 145,0 тис.грн. 
- В межах кошторисних призначень на 2020 рік, планується придбання та оновлення комп’ютерної техніки, 

мультимедійної та музичної апаратури, з метою якісного та ефективного підходу до навчання та відпочинку вихованців 
закладу 
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