
Нові можливості для розвитку Музиківської школи, які з’явилися під час 

децентралізації.  

Забезпечення якісних освітніх послуг є одним із найбільш важливих 

завдань Музиківської об’єднаної громади. Зі створенням ОТГ у школі 

відбулися позитивні зміни в освіті в умовах децентралізації. А саме: 

1. Створено всі умови для одержання повної загальної середньої 

освіти. 

Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 

сільської ради – заклад освіти, в якому навчається 279 здобувачів освіти.  

Розроблена Програма розвитку закладу освіти на 2017-2021 роки, в якій 

головною метою освітньої діяльності визначено забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення 

рівного доступу до якісної освіти, через реалізацію новітніх технологій 

навчання та формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти; підвищення 

рівня якості навчальних досягнень здобувачів освіти шляхом безперервного 

всебічного розвитку дитини, розвиток талантів, здібностей та оволодіння 

учнями певним набором компетентностей та наскрізних умінь.  

Здійснюється філологічний «Іноземна філологія» профіль навчання. 

Поглиблено вивчається англійська мова та введено другу іноземну мову – 

німецьку з 5 класу. За рахунок додаткових годин введено курси за виборомта 

факультативи відповідно до запитів учнів. 

Освітній процес здійснюють 34 педагога. Школа повністю забезпечена 

кадрами (практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог, 

бібліотекар, педагог-організатор).  

Діє громадська організація «Освітня ініціатива», до складу якої входять 

учителі. 

 Створено Музиківський Банк молодіжних ініціатив, до складу якого 

входять 12 старшокласників ОТГ, які залучаються до вирішення 

різноманітних соціальних проблем громади. Вони є активними учасниками 

Молодіжної ради в Музиківській ОТГ. Зі старшокласниками проводяться 

зустрічі з депутатами сільської ради, Музиківським сільською головою. 

 

2. Забезпечено право на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами. 
Відкрито три інклюзивні класи, облаштовано2 кабінети для проведення 

корекційно-розвивальних занять. Практичним психологом та учителем-

дефектологом проводяться заняття зі спеціальних і додаткових видів послуг, 

які зазначені у витягах Херсонської обласної психолого-медико-

психологічної консультації, з якими укладено Договори на проведення таких 

занять.  

 За рахунок субвенції було придбано спеціальні засоби корекції 

психофізичного розвитку, обладнання, дидактичний матеріал та наочні 

засоби з метою виконання індивідуальних програм розвитку на суму в 



2017/18 н.р. – 10 000 грн., в 2018/19 н.р. – 9525. До кінця поточного року 

плануємо ще витратити – 24 000 грн. 

 

3. Покращилася матеріально-технічна база, обладнані сучасні 

кабінети згідно освітніх вимог. 

 Навчально-методичну базу складають 22 навчальні кабінети, два 

кабінети інформатики, спортивний та гімнастичний зали, їдальня на 100 

місць, актова зала, бібліотека з читальним залом та безкоштовним 

Інтернетом, 6 спортивних майданчиків, тренажерний майданчик та 

майданчик від Фонду братів Кличків. 

 Кабінет англійської мови (Маркова В.В.), кабінет української мови і 

літератури (Костік Т.О.) відповідають Положенню про навчальні кабінети у 

загальноосвітніх навчальних закладах; кабінет біології (Васильєв В.М.). 

кабінет фізики (Осікова О.М.) відповідають  Положенню про 

навчальнікабінетиприродничо-математичного циклу у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

У 2018 році зметою дотримання вимог щодо створення освітнього 

простору в 1-му класі з місцевого та державного бюджетів виділено кошти у 

розмірі 130тис. грн. на ремонт, придбання дидактичного матеріалу, 

обладнання та комп’ютерної техніки.  

Згідно Програми «Освітній простір в Музиківській ОТГ» обладнано 

кабінет фізики (100 тис грн.) та кабінет математики (100 тис. грн.) сучасним 

обладнанням.  

На заміну вікон та дверей у спортзалі, харчоблоці виділено кошти у 

розмірі 75 тис грн.  

Придбано 9 мультимедійних проекторів та 10 грифельних дошок. 

Встановлено відеоспостереження на суму 54 тис гривень. Проведено 

освітлення по периметру школи та спортивної зали. 

Знято поняття «ліміти» на світло, газ, воду. Середня температура в 

приміщенні +18 градусів. 

У 2018 році повністю огороджена територія школи та продовжується 

робота по її окультуренню. На даний момент за сприяння сільської ради 

ведуться роботи по будівництву спортивного майданчика зі штучним 

покриттям.Здійснено поточний ремонт навчальних кабінетів,їдальні, покрівлі 

над спортивним залом. 

 

4. Організовано: 

- харчування учнів 1-4 класів та категорійних дітей 5-11 класів за рахунок 

коштів місцевого бюджету, у розмірі 20 грн (137 учнів). 

- змістовне дозвілля учнів при шкільному дитячому таборі «Веселка»; 

- роботу 5 гуртків: хореографічного, вокального, фольклорного, «Юні 

пластуни», «Пам’ять»,спортивних секцій: «Легка атлетика», «Волейбол», 

секції Малої академії наук України «Лісознавство», які сприяють 



інтелектуальному та творчому розвитку дітей в позаурочний час за рахунок 

коштів місцевого самоврядування. 

Транспортом товариства з обмеженою відповідальністю «Іксора» 

безкоштовно підвозяться учні та вчителі до школи з сіл Мірошниківка та 

Висунці. 

 

4. Забезпечено учнів підручниками, посібниками та довідковою 

літературою за рахунок коштів Музиківської сільської ради. 

У 2018/19 н.р. для учнів 3, 9 класів закуплено підручники на суму 

19 700 гривень, яких не вистачало по кількості дітей. Зроблено вже 

замовлення для учнів 4 та 8 класів на 2019/20 н.р., на суму 25 445 

гривень.Виділено кошти на оновлення бібліотечного фонду в сумі 5 000 грн. 

  

 

6. Здійснено методичний супровід та забезпечено соціальний захист 

педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому 

процесі. 
  

 Створено методичну службу в секторі освіти та гуманітарного розвитку 

Музиківської сільської ради, до складу якої входять 6 педагогічних 

працівників, які є керівниками методичних об’єднань (за згодою) в ОТГ. 

Значна фінансова підтримка здійснюється в напрямку проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи вміжкурсовий період (семінари, тренінги), навчання щодо роботи 

за Концепцією Нової української школи, заміни уроків, медичного 

профілактичного огляду тощо.Здійснено передплату 26 фахових видань для 

вчителів. 

 Забезпеченоморальне і матеріальне стимулювання адміністрації школи, 

педагогічних працівників та молодшого обслуговуючого персоналу за 

творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків, 

сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу 

результативність у роботі, плідну працю. 

 До штатного розпису внесені раніше скорочені посади: електрик, 

садівник, додатковий працівник по кухні, денний охоронник, технік із 

системного адміністрування. 

 Розпочато тісну співпрацю вчителів англійської мови з волонтером 

Корпусу Миру Ешлі Браво Гарсіа, щодо розвитку навичок володіння 

англійською мовою у здобувачів освіти та залучення їх до роботи в мовному 

клубі. 

Маркова В.В., вчитель англійської мови, є українським партнером по 

здійсненню волонтерської діяльності в Музиківській ОТГ. 

У жовтні 2018 року на базі школи відбувся семінар-практикум керівників 

закладів загальної середньої освіти Херсонської області з теми  «Управління 

закладами освіти в умовах децентралізації в об’єднаних територіальних 



громадах». З даного питання досвідом роботи поділилися Музиківський 

сільський голова, завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку 

Музиківської ОТГ, голова методичної служби сектору освіти та 

гуманітарного розвитку.  

 

 

7. Участь у Програмі Бюджет участі.  

 

 Подані заявки школи на участь у Програмі Бюджет участі – 2019 

проект «Еко-клас в парковій зоні школи – освітнє еко-середовище» та проект 

учнівського самоврядування «Молодь прагне змін». 

 


