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Структура навчального закладу 

І.Загальні засади 

1.1.Режим роботи навчального закладу(п’ятиденний,шестиденний) 

Володимирівська філія опорного навчального закладу «Апостолівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів №1», навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Апостолівської міської 
ради  Апостолівського району Дніпропетровської області (далі 
Володимирівська філія) працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

        1.2. Мова навчання 

Викладання здійснюється українською мовою. 

       1.3.Кількість груп (у ДНЗ),класів та дітей у них. 

У Володимирівській філії функціонують ІІІ підрозділи: 

 дошкільний; 
 початкова школа (1-4 класи); 
 середня школа (5-9 класи). 
У 2017-2018 навчальному році : 

 у ДНЗ працюватиме І різновікова група (20 вихованців); 
 у початковій школі функціонуватимуть 4 класи ,у яких будуть навчатися 

36 учнів; 
 у середній школі функціонуватимуть 4 класи та 1 клас за індивідуально-

груповою формою навчання , у яких будуть навчатися 29 учнів. 
        1.4. Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано 
навчально-виховний процес у Володимирівській філії 

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано 
навчально-виховний процес у Володимирівській філії:  

 Закон України «Про дошкільну освіту»;  
 Закон України «Про загальну середню освіту»; 
 Закон України «Про освіту» ; 
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 "Про 

затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах" (у редакції наказу № 635 від 
24.04.2017); 

 Наказ МОНУ № 635 від 24.04.2017 "Про внесення змін до Положення про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"; 

 Наказ МОНУ від 06.06.2016 №624 "Про внесення змін до Положення про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах"  (набув чинності 23.08.2016); 

 Лист МОН України від 28.03.2016 № 1/9-154 "Щодо надання 
роз'яснення"; 



 Державний стандарт дошкільної освіти (Базовий компонент) 
,затверджений наказом МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про 
затвердження Базового компонента дошкільної освіти»; 

 Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,  

   Державний стандарт базової  загальної середньої освіти, затверджений 
постановою  Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 ; 

 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України 12 січня 2016 року N 8,зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2016 р. за N 184/28314; 

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного 
державного санітарного лікаря Українивід 14.08.2001 №63. 
 

  1.5. Типові навчальні плани,за якими здійснюватиметься навчання у 
підрозділах (із вказаними додатками ) 

На 2017/2018 навчальний рік робочі навчальні плани розробляються 
відповідно  до листа МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про 
структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів»: 

 для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, 
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 
572 (із змінами) (додаток 1); 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 "Про 
внесення змін до додатків 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 10.06.2011 №572" (зміна назви предмета "Сходинки до 
інформатики"на «Інформатика»); 

 для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 
навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 
МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (із змінами)            
(додаток 1); 

o наказ МОНУ від 08.03.2015 № 518   (зміна  назви предмета «Світова 
література» змінено на «Зарубіжна література»), 

o наказ МОН №1465 від 12.12.2014 «Про внесення змін до додатків 1-
13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 03.04.2012 № 409» (зміна кількості годин алгебра, геометрія 7 
клас), 

o наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до 
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 
закладів»(збільшення кількості годин іноземної мови у 5-9 класах 
до 3 годин); 

-для ДНЗ-  Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля»,2017 рік. 



 

2017-2018 навчальний рік 

  

 Орієнтовні види діяльності 

за освітніми лініями 

 

Кількість занять на тиждень 

 за віковимигрупами 

  

друга 
молодша 
 (від 3 до 
4  років) 

 

 

 

 

       середня 
 (від 4 до 5 років) 

 

 

     старша 
 (від 5 до 6 
(7)  років) 

  

 

Ознайомлення із соціумом 1          2  2  3   
Ознайомлення з природним  
довкіллям          

  1  1  2   

Художньо-продуктивна діяльність 
(музична, образотворча,  театральна 
тощо) 2 

  4  5  5   

Сенсорний розвиток3    -  -  -   

Логіко-математичний розвиток 3   1  1  2 
  

   
 

 
 

 
Розвиток мовлення і культура 
мовленнєвого спілкування  4 

  3  3  3   

Здоров’я та фізичний розвиток5   3  3  3 
  

Загальна кількість занять на 
тиждень   11  12  15 

 
  
 

 
 

 
   

   
 

 
 

 
Максимальна кількість занять на 
тиждень 

  12  13  16   

Максимально допустиме  навчальне 
навантаження на тиждень  на   дитину 
(в  астрономічних  годинах) 7 

  3,0  4,3  6,7   

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Робочий навчальний план Володимирівської філії опорного навчального 
закладу «Апостолівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1», навчально–виховний 
комплекс  Апостолівської міської  ради Дніпропетровської області охоплює 
інваріантну та варіативну складові. 
З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено 
викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі 
годин, що передбачені Типовими навчальними планами для 1-4,6,7,8,9,класів. 
Учні  5 класу  навчаються  за індивідуально – груповою формою навчання. 
Для них складено індивідуально – групові  навчальні  плани  на підставі   
наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення 
про  індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах» від 12.01.2016  № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314з розрахунку : 

 5 клас -  8 годин на тиждень на одного учня. 



Робочий навчальний план Володимирівської філії  на 2016 – 2017  навчальний 
рік  становив 247 годин . Робочий навчальний план Володимирівської філії  на 
2017 – 2018 навчальний рік становить 247  годин.  
Варіативну складову у 1-4 класах використано у повному обсязі(8 годин) на 
вивчення математики («Елементи геометрії»,»Таємниці Піфагора або Майстер 
арифметики»),розвиток каліграфічних навичок учнів («Каліграфія з елементами 
зв’язного мовлення»),виховання свідомого громадянина («Права дитини»). Дані 
спецкурси будуть викладати вчителі,які мають відповідну освіту. 
У 5 класі  використано 7 годин на вивчення предметів варіативної складової  та 
здійснення допрофільної підготовки з подальшим вибором профілю навчання в 
старшій школі: на посилення вивчення української мови («Українська мова та 
література»). 
ІІІ. Загальні положення 
    Поділу класів на групи при вивченні  предметів немає (відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «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», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)». 
Навчальний план розроблено відповідно до листа МОН України від  07 червня 
2017 року № 1/9-315  «Про структуру 2017/2018навчального року та навчальні 
плани загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 



Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що 
передбачені відповідною освітньою програмою 

 



 

 



 



 





Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти) 

 

 



Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мова (мови) освітнього процесу 

 

Викладання здійснюється українською мовою. 

 

 

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

 (у разі його проведення) 

 

Вакантних посад немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати моніторингу якості освіти 

 

Школа І ступеня – 36 учнів, 4 класи закінчили І семестр 

Клас  К-ть 

учнів 

 

Рівень досягнень 

Якісний 
показник 

% 

Високий 

% 

Достатній 

% 

Середній 

% 

Початковий 

 % 

2017 р. 

1 7      

2 5      

3 12 1(8 %) 5  36)  6 (56) - 44 

4 12 -     6 (50) 6 (50) - 50 

Всього  36/24 1 (4%) 11 (46) 12 (50) - 50 

 

Школа ІІ ступеня – 35 учні, 5 класів, закінчили І семестр: 

Клас  К-ть 

учнів 

Рівень досягнень Якість 
знань % 

високий достатній середній початковий 2017 

5 4 - 4 100) - - 100 

6 11 - 5 (45) 6 (55) - 45 

7 5 - - 5 (100) - 0 

8 3 - 1 (33)  2 (67) - 33 

9 6 - - 6 (100) - 0 

Всього  29 - 10 (33) 19 (67) - 33 

Всього  65/53 - 21 (40) 31 (60)  40 

 

 

 

 

 

 



  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

 

 

 



Річний звіт про діяльність закладу освіти 
 
Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про мови», керуючись Конституцією України, Положенням про 
загальноосвітній навчальний заклад, Національною державною програмою 
«Освіта України ХХІ століття», Законом України «Про охорону дитинства», 
нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, адміністрація Володимирівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» у 2016-2017 
навчальному році спрямувала свою роботу на здійснення системного контролю 
за навчально-виховним процесом на впровадження в роботу школи 
інноваційних технологій, надавала допомогу педагогічним працівникам у 
підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням 
державних програм, об’єктивністю оцінювання учнів. 

У 2016-2017 н. р. основними формами методичної роботи з 
педагогічними працівниками були: педагогічна рада, м/о вчителів-
предметників, м/о класних керівників, інструктивно-методичні наради, 
науково-практичні семінари, самоосвіта.   
 Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію проблеми  
«Освітні стратегії соціалізації особистості в сучасному суспільстві», «Моніто-
ринг ціннісних орієнтацій, переконань, моральних якостей учнів та психолого-
педагогічне забезпечення стратегії соціалізації» та над шкільною проблемою 
«Визначення основних чинників і шляхів становлення інноваційної особистості 
в сфері соціалізації», та загальною методичною проблемою «Психолого-педаго-
гічна діагностика розвитку інноваційної особистості»  та виконання таких 
завдань: 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 
працівників, удосконалення форм методів навчання шляхом диференційованого 
направлення на курси підвищення кваліфікації; допомога їм у визначенні 
напрямів самоосвіти; 

- активізація роботи по виявленню, вивченню та узагальненню 
ефективного педагогічного досвіду та забезпечення результативності 
упровадження новітніх досягнень педагогічної науки в практику; 

- впровадження Державного стандарту початкової та основної освіти та 
його навчально-методичного забезпечення; 

- удосконалення системи та підвищення результативності роботи з 
обдарованою молоддю; 

- створення умов для підвищення комп’ютерної грамотності роботи з 
обдарованою молоддю; 

- забезпечення стабільного функціонування сайту школи.  
Із 74 учнів, які навчалися в 2016-2017 навчальному році, високим рівнем 

знань оволоділи і були нагороджені Похвальними листами 21 учень. Школу 
закінчили 5 випускників 9-го класу. Випускників 11 класу немає. 

У районних предметних олімпіадах брали участь  учні 5–9 класів. За 
підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів учні нашої школи отримали 4 призових місць, з них 1 – перше, 3 – 
третє.  

Робота педколективу проводиться за програмою виявлення та підтримки 
талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку їх 
індивідуальних здібностей. І як наслідок, учні школи займають призові місця на 
районних конкурсах. А саме: учениця 5 класу Кравчук Ксенія брала участь у 



районному конкурсі «А ми тую славу збережемо» та нагороджена грамотою 
відділу освіти Апостолівської РДА .  

Над вирішенням проблемного питання школи з навчальної діяльності 
працювали шкільні м/о: 

- м/о класних керівників – керівник Вергун О.Ю. 
- м/о вчителів початкових класів – керівник Желізняк О.М. 
- м/о гуманітарного циклу  –   керівник  Бородіна О.Л. 
- м/о природничого циклу – керівник Ляховенко В.В. 
Робота шкільних м/о була спрямована на впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у навчальний процес, удосконалення методичної 
підготовки, фахової майстерності вчителя. Насамперед хочеться відмітити 
добре організовану і проведену в повному обсязі, згідно плану роботи 
районного методичного кабінету, практичний семінар вчителів фізичного 
виховання та основ здоров’я. 

  Протягом року були підготовлені і проведені відкриті уроки такими 
вчителями: Ляховенко В.В., Желізняк О.М., Червєкова І.А., Нечит Г.М.,  
Пашинний В.В. Проведено предметні тижні з математики, української мови та 
літератури, трудового навчання та фізичної культури, біології та хімії. У рамках 
проведених предметних тижнів  проведено ряд захоплюючих, цікавих 
позакласних виховних заходів.  

Під час їх проведення учні залучалися до різних видів діяльності, мали 
змогу поглибити і розширити знання з базових дисциплін, продемонстрували 
свої вміння у конкурсах інтелектуальної творчості, фізичної підготовки, 
задовольнили потреби у професійному самовизначенні відповідно до їх 
інтересів та здібностей.  

Слід відмітити високий рівень організації самоосвітньої діяльності 
педагогів. Підвищення кваліфікації педагоги здійснювали шляхом проходження 
курсової перепідготовки. Приємно відмітити, що за результатами атестації 
вчителів у 2017 році, зріс професійно-педагогічний рівень вчительського 
колективу. Так атестацію пройшли вчителі: 

Ляховенко В.В. – вчитель біології та хімії отримала кваліфікаційну 
категорію «Спеціаліст І категорії» 

Нечит Г.М. – вчитель фізичного виховання підтвердила кваліфікаційну 
категорію «Спеціаліст» 

Желізняк О.М. – вчитель початкових класів підтвердила кваліфікаційну 
категорію «Спеціаліст 9 розряду»; 

Аналіз підсумків поточного навчального року дає підстави зробити 
висновок, що методична робота у закладі є системною і результативною, а 
рівень фахової майстерності педагогів зріс. На кінець 2016 – 2017 н. р. 
педколектив складається з 3 вчителів вищої категорії, 2 – І категорії, 7 – 
спеціалістів, 4 молодих спеціалістів  

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи у школі працювало 7 
класних керівників 1-9-х класів. На початок навчального року було складено 
соціальні паспорти класів, НВК, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, 
секціях в позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них.  

Учні школи приймали активну участь у: 
-  ХVІІ Міжнародному конкурсі ім. П.Яцика – 7 учнів (3-9 класи) 

Переможці: ІІІ  
    місце Кравчук К.М. 5 клас, Яровий С. В. (9 клас) 
-  Міжнародний конкурс ім. Т.Шевченка – 4 учні. 



-  всеукраїнських конкурсах  «Грінвіч» - 15 учнів (2-9 класи), «Геліантус» 
-  21учнів (4-9 класи), «Соняшник» - 28 учнів (2-9 класи) 

- Районний конкурс «А ми тую славу збережемо» І місце Кравчук К.М. 5 
клас 

- Конкурс ЮІР – ІІ місце 
- Конкурс екологічних агітбригад – ІІІ місце 
-  Шкільних, районних учнівських олімпіадах – 7 учнів (8-9 класи):  
- Зайняті І-ІІІ місця з таких предметів: 
- Біології – І місце 8 клас (Цвіток М.С.), ІІІ місце 9 клас (Литвинчук О.В.) 

вчитель біології Ляховенко В.В. 
- Історії – ІІІ місце 9 клас (Доліжанська А.А.) вчитель історії Михайленко 

Н.В. 
- Англійської мови – ІІІ місце 8 клас (Нагорна В.І.) вчитель англійської 

мови Вергун О.Ю. 
 Протягом року класними керівниками проводилась індивідуальна 

робота з учнями, схильними до пропусків занять, та дітьми з неблагополучних 
сімей. Також класними керівниками школи проводилась діагностика, 
психолого-педагогічна та корекційно-розвивальна робота з учнями даної 
категорії, консультаційна робота з батьками цих учнів, було проведено відео-
лекторії щодо профілактики правопорушень.  

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 
батьків, учнів. На цю тематику було проведено загальношкільні батьківські 
збори, а також класні батьківські збори. 

На базі нашої школи працює волонтерський загін «Милосердя», членами 
якого є учні 8-9 класів під керівництвом заступника директора з ВР. Наші 
волонтери беруть шефство над територіальними пам’ятниками,  допомагають 
ветеранам, одиноким людям. Активісти дитячого об’єднання «Милосердя» 
традиційно вітають ветеранів педагогічної праці з їх професійним святом, 
запрошуючи їх в школу.  

Згідно вимог районного конкурсу «Учитель року - 2016» в номінації 
«Біологія» визнано переможцем районного конкурсу та нагороджено грамотою 
відділу освіти виконкому Апостолівської міської ради Ляховенко В.В. – 
вчителя біології, яка засвідчила належний рівень професійної майстерності, 
якісну підготовку презентації з досвіду роботи, продемонструвала цікаві 
педагогічні ідеї, знахідки, вміння творчо підходити до організації навчальної 
роботи з класним колективом, оптимально поєднувати якісно нові та традиційні 
технології, форми і методи навчання, які формують життєві компетентності.   

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним 
стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня навчальної та 
виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний 
контроль за навчально-виховною роботою.  

З метою контролю навчального процесу, вивчення досвіду роботи, 
надання методичної допомоги молодому педагогу директором та заступником 
директора з НВР в 2016-2017 н. р. було відвідано 35 уроків.  

Щосеместру адміністрацією школи проводяться моніторинги навчальних 
досягнень учнів 1-4 класів з української мови, математики, перевіряється 
техніка читання. Цей досвід показує, що з метою підвищення рівня якості 
навченості учнів початкових класів необхідно доцільно планувати методичну 
роботу щодо попередження помилок, вести індивідуальний контроль за рівнем 
знань учнів, формувати в учнів усвідомлення ефективності власної навчально-
пізнавальної діяльності. Також моніторинги проводяться і для учнів 5-9 класів з 



основних предметів (українська мова, математика, іноземна мова), що вказує на 
необхідність звернути увагу на об’єктивність оцінювання учнів, надання 
вчителю можливості в плануванні матеріалу для повторення тих тем, які 
виявилися складними для них, планування корекційної роботи.  

Аналіз результатів ДПА  у порівнянні з річним оцінюванням знань учнів є 
таким: 

В загальному результати ДПА в 4-х, 9-х класах свідчать про якісну 
підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту. У порівнянні 
підсумків ДПА з результатами навчальних досягнень за рік установлено:  

 
Школа І ступеня – 35 учні, 4 класи закінчили рік 
 

Клас  К-ть 
учнів 

Рівень досягнень Якісний 
показник 

% 
Високий 

% 
Достатній 

% 
Середній 

% 
Початковий 

 % 
2017 р 

1 5      

2 12 1(8) 5 (42) 6 (50) - 50 
3 10 - 4  (40)  6 (60) - 40 
4 5 1 (20)     3 (60) 1 (20) - 80 

Всього  32 2 (8) 12 (45) 13 (47) - 53 
 
Школа ІІ ступеня – 35 учні, 5 класів, закінчили рік: 
 

Клас  К-ть 
учнів 

Рівень досягнень Якість 
знань % 

високий достатній середній початковий 2017 р. 
5 11 1(10%) 5 (45) 5 (45) - 55 
6 5 - 1 (20) 4 (60) - 20 
7 5 - 2 (40) 3 (60) - 40 
8 7 - 3 (43)  4(57) - 43 
9 5 - 1(20) 4 (80) - 0 

Всього  33 - 12 (34) 23 (66) - 34 
Всього  70/ 51 1 (2) 20 (40) 30 (58)  42 

 
 
 

Державна підсумкова атестація у 4 класі  
 

К-сть 
учнів 

Українська мова Читання  Математика  
рівень к-ть % рівень к-ть % рівень к-ть % 

5 високий 1 20 високий 2 40 високий 1 20 
достатній 3 60 достатній 2 40 достатній 3 60 
середній 1 20 середній 1 20 середній 1 20 
початков - - початков - - початков - - 

Якісний показник 4 80  4 80  4 80 
 

 



Державна підсумкова атестація у 9 класі  
 

Рівень  Кіль 
кість 
учнів 

Українська 
мова 

Математика  Географія  

К-ть % К-ть % К-ть % 
високий 5 4 30 3 21 2 14 
достатній 5 35 5 35 7 50 
середній 5 35 6 44 5 36 
початков. - - - - - - 
Якісний 
показник 

9 65 8 56 9 64 

 
Стратегія нашої роботи - це дитина, яка повинна бути насамперед 

здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, 
зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та 
поважати закон, знати права свої та чужі. 
 

На  2017-2018 н. р. визначено такі напрями і завдання науково-
методичної діяльності школи: 

 
 Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної 

підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи 
професійної адаптації молодого вчителя, шкільних м/о учителів-предметників, 
проведення предметних тижнів, курсової перепідготовки та атестації. 

 
 У ході навчально-виховного процесу передбачити психолого-

педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень 
учнів, початкової та основної школи 

 
 Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних 

технологій, інтерактивних методів навчання. 
 

 Забезпечити якісну підготовку та проведення державної 
підсумкової атестації випускників початкової та основної школи 

 
 Продовжувати роботу над покращенням морально-правового, 

екологічного виховання школярів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ліцензійна справа ДНЗ 

 

 



Заява на ліцезування ДНЗ

 



 
 

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері   дошкільної    освіти 
Володимирівської філії опорного навчального закладу 

«Апостолівська ЗШ І-ІІІ ступенів №1» Апостолівської міської 
ради Апостолівського району Дніпропетровської області» 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Апостолівської міської ради Апостолівського району 

Дніпропетровської області 
 

№ 

п/п 

Найменування   наявних    
програм    та      

методичних    посібників 

Автор Наявна    
кількість 

 

Ким      затверджено,  
  схвалено,  рік 

 
 

1 2 3 4 5 

1 Базовий    комплект     
дошкільної   освіти 

науковий    керівник   
Богуш   А.М. 

1 Наказ   МОН    молодь   спорту    
України    від   22.05.2012   р.   № 

615 
                                                            Програми   

2  Українське    дошкілля. 
  Програма    розвитку    
дитини   дошкільного     
віку. 

Білан  О.І.,    Возна   
Л.М., Максименко  

О.Л.   та   інш.    

1 Лист МОН    молодь   спорту    
України    від   09.12.2011   р.   № 

1/11-11601   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового 

компонента дошкільної освіти Володимирівської філії опорного навчального 
закладу «Апостолівська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 Апостолівської міської ради 
Апостолівського району Дніпропетровської області» навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» 

№ 
п/
п 

Найменування приміщень 
навчально-виховного 
призначення і майданчиків 
(відповідно до нормативів 
матеріально-технічного 
забезпечення та санітарно-
гігієнічних вимог) 

Кількість 
приміщень 
(одиниць) 

Площа з розрахунку 
на одну дитину 
(кв. метрів) 

Власні, в 
оперативному 
управлінні, 
наймі/оренді 
приміщення, 
майданчики 

дошкільна група 

1 Ігрові кімнати 1 52,2 В оперативному 
управлінні 

2 Спальні кімнати 1 45,6 В оперативному 
управлінні 

3 Приймальна кімната 1 13,70 В оперативному 
управлінні 

4 Медична кімната 1 9,0 В оперативному 
управлінні 

5 Ігровий майданчик 1  В оперативному 
управлінні 

6 Туалет  1 16,8 В оперативному 
управлінні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Загальна інформація  

про кадрове забезпечення освітньої діяльності дошкільного закладу 
Володимирівської філії опорного навчального закладу «Апостолівська ЗШ 

І-ІІІ ступенів №1 Апостолівської міської ради Апостолівського району 
Дніпропетровської області» навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»  

 
№  
п/п 

Працівники закладу 
освіти 

Кількість , 
шт. од. 

Необхідно 
осіб 

Фактично   
осіб 

Відсоток    
потреби   

1. Працівники, усього  5 5 100% 
2. Педагогічні працівники, 

усього 
 2 2 100% 

 у   тому     числі  ті,    що:     
 мають    відповідну    

освіту 
 2 2 100% 

 працюють у закладі 
освіти за сумісництвом 

    

3. Медичні працівники (в 
разі наявності), усього у 
тому числі ті, що мають 
відповідну освіту 

 1 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Інформація про обладнання приміщень у групах дошкільного віку 

Володимирівської філії опорного навчального закладу «Апостолівська ЗШ 
І-ІІІ ступенів №1 Апостолівської міської ради Апостолівського району 

Дніпропетровської області» навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 
Різновікова група 

Найменування 
навчальних 
приміщення  

Найменування 
навчального 
обладнання 

Необхідно 

(одиниць) 

Фактично 

(одиниць) 

Відсоток 

потреби 

Ігрова групи Стіл   для  
вихователя 

1 1  

Стуло    для   
вихователя 

1 1  

Столи    для   
занять 

 
5 

 
5 

 

 стульчики 20 20  
 Шафи   для   

книг 
3 3  

 лавочки 2 2  
 Обладнання 
 Пензлики 20 20  
 Фарби 20 20  
 Ножиці 20 20  
 Пластилін 20 20  
 Дощечки 20 20  
 Клей 20 20  
 Серветки   та  

підставки 
20 20  

 Стаканчики  
«нерозливайко» 

20 20  

 Коробки   з    
олівцями 

20 20  

 Альбоми    для   
малювання 

20 20  

 Зошити 20 20  
 Розмальовки 20 20  
 Цифри 20 20  
 Букви 20 20  
 Матеріали    для    занять   (папки) 
 Сценарії    для   

свят 
   

 Тиждень 
безпеки     
дитини 

   

 Роздатковий    
матеріал 

   



 Природний    
матеріал 

   

 Аплікації    до   
свят 

   

 Батьківська    
скринька 

   

 Дитячі   роботи    
 Методичне   обладнання  ( папки    та    журнали ) 
 Журнал    

прибуття    та   
вибуття 

   

 Методоб’єднання    
 Інформації   про   

дітей 
   

 Журнал   обліку    
щоденного    
відвідування 

   

 Щоденник    
планування 

   

Спальня   
групи 

ліжка 20 20  

Роздягальня       
групи 

Шафи    для   
одягу 

20 20  

 лавочки 2 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація щодо наявного обладнання, навчально-наочних посібників та 
іграшок у групах дошкільного віку Володимирівської філії опорного 

навчального закладу «Апостолівська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 Апостолівської 
міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області», навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

Назва 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

Для групи 
дітей віку 

М
іс

це
 з

бе
рі

га
нн

я 

Р
із

но
ві

ко
во

ї 
 

Ляльки шт. 5  
Дорослий  2  
Літературний персонаж  3  

М’яконабивні 
Тварина  25  
Літературний персонаж  10  

Фігурки 
Дитина, дорослий наб. 5  
Тварина  2  
Літературний персонаж  3  

Предмети лялькового вжитку 
Посуд дитячий та ляльковий 

Столовий  5  
Чайний  2  
Кавовий  2  
кухонний  5  

Обладнання 
    
    
    

 

 


