
 

 

 

БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
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 код ЄДРПОУ 41848457  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

колегії відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради 

від 22 лютого 2023 

Присутні:  

Голова колегії, начальник відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту - 

Степаненко С.М.   

Секретар колегії – Москаленко О.В., головний спеціаліст відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради.  

Члени колегії 5 осіб:  

Кирій О.О. – заступник голови Бочечківської сільської ради, заступник голови 

колегії; 

Клименко Н.М. – головний спеціаліст відділу освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської сільської ради; 

Міницька О.О. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради; 

Очкурова Л.І. - директор Комунальної  установи «Бочечківський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»; 

Могила В.М. – інженер з охорони праці відділу освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської сільської ради. 

  

Порядок денний: 

 

1. Про стан роботи закладів освіти щодо запобігання правопорушень та 

злочинності серед здобувачів освіти.  

Доповідач – Москаленко О.В., головний спеціаліст.  

2. Про основні напрямки і завдання цивільного захисту на 2023 рік.  

Доповідач – Могила В.М., інженер з охорони праці.  

3. Про проведення національного мутипредметного тестування у 2023 році.  

Доповідач – Клименко Н.М., головний спеціаліст. 



4. Про функціонування класів безпеки в закладах освіти Бочечківської 

сільської ради. 

Доповідач – Степаненко С.М., начальник  

 

 

І. Слухали:  

 

Москаленко О.В., про стан роботи закладів освіти щодо запобігання 

правопорушень та злочинності серед здобувачів освіти, яка доповіла про те, що 

закладами освіти Бочечківської сільської ради забезпечено систематичну роботу, 

спрямовану на профілактику правопорушень, девіантної поведінки в дитячому 

середовищі. 

Відділом щокварталу здійснюється моніторинг стану злочинності та 

правопорушень, скоєних неповнолітніми,  узагальнена інформація подається до 

Департаменту освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації.   

Робота щодо запобігання правопорушень та злочинності серед дітей 

шкільного віку та формування правової культури проводиться відповідно до 

річних планів виховної роботи закладів загальної середньої освіти. У річних 

планах виховної роботи передбачено проведення заходів з профілактики 

правопорушень та правового виховання, організації роботи шкільних Рад 

профілактики. У планах виховної роботи класних керівників передбачено 

проведення профілактичних бесід з правового виховання, превентивно-

профілактичних заходів «Урок», «Перерва», «Канікули».  

Питання правового виховання дітей, попередження будь-яких форм 

насильства перебуває на постійному контролі адміністрації закладів освіти. 

Протягом 2020 – 2022 років ці питання розглянуто на засіданнях педагогічних 

рад, заступнику директора з виховної роботи.   

Класні керівники постійно здійснюють контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять, присутністю на уроках при організації навчання з 

використанням дистанційних технологій, ведуть облік відвідування на сторінках 

класних журналів, де щоденно фіксують відсутніх учнів та причини відсутності.  

Значну роль у здійсненні профілактично-превентивної роботи відіграє 

психологічна служба. Практичні психологами проводять діагностичні 

дослідження з метою виявлення дітей, схильних до девіантної поведінки. За 

результатами досліджень формують банки дітей «групи ризику», розробляють 

програми їх психолого-педагогічного супроводу. Значну увагу приділено 

фахівцями попередженню булінгу. Цю роботу сплановано з усіма учасниками 

освітнього процесу. 

У закладах освіти організовано роботу наркологічних постів, які 

здійснюють організацію, контроль і безпосередню участь у проведенні заходів з 

пропаганди здорового способу життя, розповсюдженні інформаційно-

просвітницьких матеріалів. Класними керівниками проведено виховні години 

«Здоровий спосіб життя – крок до успіху», «Бережи здоров’я змолоду», бесіди 

«Вплив тютюнопаління, алкоголю, наркотичних речовин на здоров’я підлітка», 

«Ми проти СНІДу – ми за життя». 



Результатом профілактичної роботи закладів освіти Бочечківської сільської 

ради є те, що протягом 2018 – 2022 років жоден учень не перебував на обліку 

ювенальної превенції. 

А поряд з тим наявні певні недоліки. Не систематично оновлюється або 

відсутня інформація з правової роботи, превентивного виховання, роботи 

учнівського самоврядування на офіційних вебсайтах закладів загальної 

середньої освіти.   

 Аналіз програм психолого-педагогічного супроводу дітей «групи ризику» 

свідчить, що їх складено спеціалістами служби без урахування індивідуальних 

особливостей дітей, що призводить до формалізації корекційного впливу на 

дитину. При цьому корекційно-розвивальна робота з дітьми, схильними до 

правопорушень, здебільшого планується спеціалістами за потребою, що 

унеможливлює системність роботи та негативно впливає на її ефективність.  

 

Ухвалили: 

 

1. Керівникам закладів освіти Бочечківської сільської ради: 

1) Проаналізувати на нарадах стан роботи закладів освіти щодо запобігання 

правопорушень та злочинності серед здобувачів освіти, визначити дієві шляхи 

вдосконалення системи роботи із цього питання до 01.04.2023. 

2) Проводити моніторинг стану злочинності та правопорушень серед 

неповнолітніх,  узагальнювати його результати та інформувати відділ освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради,  щокварталу 

до 20 числа останнього місяця.  

3) Ужити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості 

учнівської молоді в позаурочний час.  

4) Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять, присутністю на уроках, у тому числі під час навчання з використанням 

дистанційних технологій, з’ясуванням причин та складанням актів про 

відсутність без поважних причин протягом 3 і більше днів, постійно. 

5) Ужити заходів щодо залучення дітей «групи ризику» до позашкільної 

освіти,  організованих форм відпочинку, у тому числі в період канікул, постійно.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

ІІ. Слухали:  

 

Могилу В.М., про основні напрямки і завдання цивільного захисту на 2023 

рік, який доповів про те, на виконання розпорядження голови Бочечківської 

сільської ради від 08.02.2023 № 36-ОД «Про затвердження Плану основних 

заходів цивільного захисту Бочечківсткої сільської ради на 2023 рік» 

затверджений план заходів цивільного захисту та створені штаби безпеки в 



закладах загальної середньої освіти Бочечківської сільської ради.  Також 

забезпечено  функціонування у закладах освіти класів безпеки, що сприяє 

формуванню в учнів здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил 

пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги.  

 

Ухвалили: 

 
1. Керівникам закладів освіти Бочечківської сільської ради забезпечити 

проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

ІІІ. Слухали 

 

Клименко Н.М. про проведення національного мутипредметного 

тестування у 2023 році, яка доповіла про те, що Міністерством освіти і науки 

оприлюднений проєкт Порядку проведення національного мультипредметного 

тесту. Документ визначає основні засади підготовки та проведення НМТ у 2023 

році, метою якого є оцінювання результатів навчання абітурієнтів, які 

вступатимуть до закладів вищої освіти. 

НМТ буде проведений з предметів основного блоку – української мови та 

математики, а також з одного з предметів за вибором вступника. 

Участь у НМТ зможуть взяти особи, які мають повну загальну середню 

освіту або завершують її здобуття у 2023 році. Реєстрація учасників НМТ 

здійснюватиметься шляхом створення персонального кабінету та внесення до 

нього необхідних даних.  Після підтвердження реєстрації в абітурієнта з’явиться 

можливість сформувати Сертифікат НМТ. 

Результати НМТ визначатимуться за рейтинговою шкалою 100−200 балів. 

Офіційне оголошення результатів тестування здійснюватиметься шляхом їх 

розміщення в персональних кабінетах учасників тесту. 

Проєктом Порядку проведення національного мультипредметного тесту 

також визначені інші особливості організації тестування, зокрема, вимоги до 

центрів тестування, права та обов’язки учасників НМТ тощо. 

 
Ухвалили: 

 

1. Керівникам закладів освіти Бочечківської сільської ради ознайомитися 

з проектом порядку проведенням  НМТ у 2023 році.  

 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-poryadku-provedennya-u-2023-roci-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu
https://osvita.ua/test/
https://osvita.ua/test/


ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

IX. Слухали  

 

Степаненко С.М. про функціонування класів безпеки в закладах освіти 

Бочечківської сільської ради, яка доповіла про те, що відповідно до пункту 17 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 р. № 792-р «Про 

внесення зміни до плану заходів цивільного захисту на 2022 рік», з метою 

виховання у підростаючого покоління базового поняття основ безпечного 

середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної безпеки, мінної безпеки 

та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру, ДСНС спільно з МОН здійснює 

роботу щодо створення в закладах освіти класів безпеки, функціонування яких 

буде задіяно у виховному й освітньому процесі та направлено на вивчення 

основних вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Класи 

безпеки – це в першу чергу інтерактивні класи, адже навчання відбуватиметься 

за умов постійної активної взаємодії усіх учасників навчального процесу.  

У закладах освіти Бочечківської сільської ради облаштовано та 

функціонують 2 клас безпеки. Відповідальні особи за функціонування класів 

безпеки постійно співпрацюють з територіальними підрозділом ДСНС, 

Нацполіції та спільно працюють над методичним наповненням класу.  

В класах безпеки облаштовані  такі зони: зона пожежної безпеки (для 

вивчення правила пожежної безпеки, алгоритму дій при пожежі, вивчення основ 

користування вогнегасником та інших первинних засобів пожежогасіння); зона 

мінної безпеки (для вивчення правил поведінки у разі виявлення 

вибухонебезпечних та підозрілих предметів); зона безпеки життєдіяльності (для 

вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, в тому числі 

алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій різного характеру); зона домедичної 

допомоги (для проведення занять та тренінгів з надання першої домедичної 

допомоги при травмах різного характеру та опіках, у тому числі зупинка 

кровотечі, проведення серцево-легеневої реанімації тощо); зона психологічного 

розвантаження (для роботи з психологами, виконання творчих завдань, 

проведення бесід тощо); зона ігрова (для дітей молодшої вікової категорії для 

проведення тематичних рухливих ігор та вправ). 

У класах безпеки проводяться уроки для дітей різної вікової категорії: для 

дітей молодшого шкільного віку буде викладаються в ігровій формі з рухливими 

елементами, з використанням ігор на пожежну тематику, загадок та ребусів. Для 

дітям середнього та старшого віку викладається інформації у форматі лекцій, 

тестів та бесід з урахуванням заходів власної безпеки, враховуючи збройну 

агресію з боку російської федерації. 

 

 



Ухвалили: 

 

1. Керівникам  закладів освіти Бочечківської сільської ради продовжувати 

роботу щодо наповнення даних класів безпеки планується методичний та 

агітаційними матеріалами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

 

Голова колегії                                  Світлана СТЕПАНЕНКО 

Секретар колегії                      Олена МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 


