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1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, 

склад педагогічного колективу тощо. 

Початкова школа «Деснянка» здійснює навчально-виховну роботу з 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Освітня установа заснована 1989 року як дошкільний навчальний заклад, 

2000 року реорганізована в школу-дитячий садок, 2005 – в спеціалізовану 

школу-дитячий садок з поглибленим вивченням англійської мови, 2012 – 

перейменований у спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» з 

поглибленим вивченням англійської мови, 2021 – у початкову школу «Деснянка». 

В установі функціонує 3 дошкільні групи (молодша, середня, старша) – 

79 дітей, 10 класів початкової школи (по три 1-2-их класів та по два класи на 

паралелі 3-4 класів) – 297 учнів. Усього в ПШ „Деснянка” виховується і 

навчається 376 дітей. 

Сучасна система освіти передбачає створення простору для 

різноманітних видів діяльності, що забезпечує становлення індивідуальності 

дитини як суб’єкта власного розвитку. Усвідомлення цінності, неповторності 

й унікальності особистості дитини, визнання її свободи визначає зміст 

виховного процесу. 

Кадрове забезпечення: 33 педагоги, 2 медичні сестри та 27 працівників 

технічної ланки. Наявні вакансії: 1 вихователь групи продовженого дня. 

Якісний склад педагогічного колективу дозволяє проводити освітню 

роботу з дітьми на належному методичному професійному рівні: 

 директор школи – вища освіта; як учитель – вища категорія, 

«учитель-методист»; 

 заступник директора з НВР – вища освіта; як учитель – вища 

категорія, «учитель-методист»; 

 10 учителів початкових класів (класоводів):  

 10 – вища освіта, 

 9 – вища категорія, 

 1 – перша категорія, 

 2 – «учитель-методист», 

 6 – «старший учитель»; 

 8 вихователів групи продовженого дня: 

 7 – вища освіта, 

 3 – вища категорія, 

 1 – перша категорія, 

 3 – спеціаліст, 
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 1 – звання «вихователь-методист», 

 1 – середня спеціальна освіта, 11 тарифний розряд, 

 2 учителі англійської мови: 

 1 – вища освіта, вища категорія, «старший учитель»; 

 1 – вища освіта, вища категорія; 

 1 учитель з фізичного виховання – вища освіта, спеціаліст; 

 1 педагог-організатор – вища освіта, перша категорія; 

 1 практичний психолог – вища освіта, вища категорія; 

 1 керівники гуртка – вища освіта, 12 тарифний розряд; 

 6 вихователів дошкільних груп: 

 4 – вища освіта; 

 1 – базова вища (бакалавр); 

 1 – перша категорія; 

 1 – друга категорія 

 2 – спеціаліст; 

 1 – середня спеціальна освіта, 11 тарифний розряд, «вихователь-

методист»; 

 1 – музичний керівник, вища освіта, вища категорія. 
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад. 

У 2021-2022 навчальному році колектив ПШ «Деснянка» продовжував 
працювати над науково-методичною темою «Формування самоосвітньої 
компетенції учнів та вихованців в умовах функціонування розвивального 
інноваційного освітнього простору». 

Провідні ідеї науково-методичної теми: освоєння та впровадження 
інноваційних технологій, спрямованих на особистісний розвиток суб’єктів 
освітнього процесу, модернізацію ресурсного забезпечення розвитку школи, 
надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи 
педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів 
навчання, спрямованих на формування самоосвітніх навичок учнів та 
вихованців. 

Робота щодо реалізації даної науково-методичної теми розпланована на 
чотири етапи: 

І етап – діагностичний (2020-2021 навчальний рік), 
ІІ етап – теоретично-навчальний (2021-2023 навчальні роки), 
ІІІ етап – практичний (2023-2024 навчальний рік), 
IV етап – практичний з елементами моніторингу та узагальнення (2024-

2025 навчальний рік). 
2021-2022 навчального року педколектив працював над реалізацією ІІ 

етапу (теоретично-навчального), метою якого було визначення основних 

педагогічних стратегій у реалізації науково-методичної проблеми, 

удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного 

досвіду у рамках закладу. 

Завдання річного плану були такі: 

1. Розробка системи роботи закладу з формування самоосвітньої 

компетенції у дітей в умовах НУШ та дошкільного навчання на основі аналізу 

вивченого педагогічного досвіду та удосконалення розвивального інноваційного 

освітнього простору. 

2. Реалізація системи роботи закладу щодо формування самоосвітньої 

компетентності здобувачів освіти. 

3. Практичне дослідження процесу формування самоосвітньої 

компетенції дітей при вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та 

природничо-екологічного виховання у дошкільних групах, пошук способів 

подолання недоліків у системі роботи, корекція діяльності щодо вивченого 

питання. 

У зв’язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні 

довелося переформувати освітній процес під дистанційне навчання. Тому 
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ухвалою педагогічної ради закладу вивчення третього питання перенесено на 

наступний навчальний рік. 

2021-2022 навчального року освітня установа продовжувала роботу в 

умовах нового Державного стандарту початкової освіти – Нової української 

школи (1-4 класи). За вимогами НУШ з метою створення умов для забезпечення 

можливості кожного учня здобувати нові знання, робити власний вибір, 

розвивати нові і набуті практичні навички, у класах створені навчальні 

осередки.  

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується 

програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». 
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика 

мікрорайону (якщо є закріплення). Сім`ї та учні, які порушують 

вимоги щодо обов`язкового здобуття середньої загальної освіти. 

Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.  
 

До закріпленої території за закладом освіти будинки: 

- проспект В. Маяковського, 81/11; 

- вулиця Данькевича, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 

 

У початковій школі «Деснянка» створені всі умови для здобуття дітьми 

якісної дошкільної та початкової освіти. 

Учні 1-4 класів ПШ навчалися за Типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 1-4 класи (наказ МОН України від 

21.03.2018 № 268) – НУШ-1.  

Типову освітню програму для початкових класів закладів загальної 

середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту початкової освіти, Типових освітніх програм для 1-2 

класів (наказ МОНУ від 08.10.2019 р. №1272), Типових освітніх програм для 3-4 

класів (наказ МОНУ від 08.10.2019 р. №1273).  

 

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості 

дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти (нова редакція) затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021 року. 

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти в ПШ «Деснянка» 

забезпечується програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років 

«Дитина» (рекомендованої Міністерством освіти і науки України, лист МОН 

№ 1/11–4960 від 23.07.2020 року). 

При вивченні англійської мови (1-4 класи), української мови, інформатики 

(2-4 класи), навчання грамоти (1-ші класи) класи поділяються на дві групи. 

2021-2022 навчального року освітня установа продовжувала роботу в 

умовах нового Державного стандарту початкової освіти – Нової української 

школи (1-4 класи). Для виконання поставлених завдань в закладі були створені 

усі умови: кадрами ПШ забезпечений, матеріальна база достатня, регулярно 

поповнюється і поновлюється. 
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Учителі та вихователі проводять заняття, уроки, виховні заходи, 

спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності. На заняттях у дошкільних 

групах завжди використовуються ігрові прийоми, сюрпризні моменти. 

У зв’язку з епідемічною ситуацією в країні та з введенням з 24 лютого 

2022 року воєнного стану в Україні двічі довелося переформатувати освітній 

процес під дистанційне навчання: з 01 по 19 листопада 2021 року та з 28 

березня 2022 року і до кінця навчального року. 

У роботі з педагогічними працівниками, учнями та вихованцями було 

задіяно Zoom-конференції у форматі нарад, уроків, занять, виховних заходів, 

електронну пошту, Viber-групи, а також консультування у телефонному 

режимі. Для цього опрацьовувались рекомендації щодо проведення 

дистанційного навчання для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, 

фахові інтернет ресурси, статті та публікації для надання актуальних 

консультацій. 

Створено загальну медіатеку відеоматеріалів та ведеться щоденник 

контролю. Також регулярно проводиться перегляд і контроль індивідуальних 

планів. Відповідно індивідуальних планів, педагоги організовували та проводили 

дистанційну роботу за розкладом уроків (занять), які висвітлювалися на сайті 

школи. 

Проводилось онлайн-опитування батьків з метою якості дистанційного 

навчання та рекомендацій щодо його покращення. 
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота 

педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній 

діяльності. 
 

Педагогічні ради проводилися у відповідності із завданнями річного плану 

та пізнішого корегування у зв’язку з воєнним станом в Україні. На них 

розглядалися такі питання. 

 Педрада № 1 (30.08.2021) 

1. Результативність освітньої роботи ПШ за 2020-2021 навчальний 

рік (довідка-презентація). 

2. Підсумки роботи в літній оздоровчий період. Підготовка до нового 

2021-2022 навчального року (довідка). 

3. Організація освітньої роботи в умовах адаптивного карантину. 

Обговорення та схвалення плану роботи на 2021-2022 навчальний рік. 

4. Ознайомлення з освітніми програмами закладу. Структура 2021-

2022 навчального року. Педнавантаження. 

 Педрада № 2 (22.11.2021) 

1. Аналіз роботи щодо вивчення досвіду роботи педагогів та 

удосконалення розвивального інноваційного освітнього простору(довідка). 

2. Система роботи з формування самоосвітньої компетенції у дітей в 

умовах НУШ та дошкільного навчання (обговорення). 

 Педрада № 3 (20.12.2021) 

1. Аналіз анкетування батьків учнів 1-4 класів щодо організації 

харчування. 

2. Підрахунок годин курсової підготовки педагогічних працівників ПШ 

«Деснянка». 

 Педрада № 4 (29.12.2021) 

1. Виконання навчальних планів та програм за І семестр у початкових 

класах (довідка). 

2. Результативність освітньої роботи за І семестр у дошкільних 

групах (довідка). 

 Педрада № 5 (21.02.2022)  

1. Представлення напрацювань педагогів щодо реалізації системи 

роботи при формуванні самоосвітньої компетентності здобувачів освіти 

(круглий стіл). 

 Педрада № 6 (30.03.2022), форма проведення – онлайн. 

1. Організація дистанційного навчання під час воєнного стану в Україні. 

2. Обговорення питання перенесення третього питання річного плану на 

наступний навчальний рік. 
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 Педрада № 7 (31.05.2022)  

1. Попередні підсумки освітньої діяльності ПШ за навчальний рік (до 

відома). 

2. Переведення учнів до наступного класу. 

3. Погодження варіативної частини Робочого навчального плану 

початкової школи на 2022-2023 навчальний рік. 

4. Організація дистанційної роботи з дітьми дошкільного віку в літній  

період в умовах воєнного стану. 

 

З метою підвищення свого фахового рівня вчителі та вихователі 

упродовж навчального року проходили курси підвищення кваліфікації за 

кредитно-модульною системою, отримували відповідні сертифікати. 
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. 

Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

предметів, доцільність створення та результативність діяльності. 

Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах 

предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення 

(нагородження медалями, стипендії тощо). 

 
30 листопада 2021 року у закладі проходив конкурс знавців української 

мови імені Петра Яцика для учнів 3-4 класів. 

Переможцями стали: 

3 клас 

І місце –   Схабіцька Марія, 3-Б клас, учитель Т.В.Батченко; 

ІІ місце – Медведчук Аріна, 3-А клас, учитель І.М.Пальчиковська; 

ІІІ місце – Іваніна Дар’я, 3-Б клас, учитель І.М.Пальчиковська. 

4 клас 

І місце –   Васькевич Каріна, 4-Б клас, учитель Т.О.Андрійчук; 

ІІ місце –  Карась Катерина, 4-А клас, учитель Т.В.Бабич; 

ІІІ місце – Вращук Вікторія, 4-А клас, учитель Т.В.Бабич. 
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві 

заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань 

попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.  
 

Уся виховна робота нашого закладу спрямована на досягнення 

компетентної особистості, адаптованої до життя в сучасних умовах, 

комунікабельної та креативної. Діти отримують практичні навички 

соціальної дії, уміння формувати й зміцнювати свій соціальний простір, 

розвивають соціально значущі якості, набувають досвіду соціальної 

активності. 

Науково-методична тема, над якою працював колектив  початкової 

школи «Деснянка» у 2021-2022 навчальному році – «Формування 

самоосвітньої компетенції учнів та вихованців в умовах функціонування 

розвивального інноваційного освітнього простору». Тема була реалізована 

через проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток пізнавальної 

активності учнів,  формування національної самоідентифікації, патріотичної 

та екологічної свідомості, мотивації самоосвітньої діяльності. 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ: 

№ 

з/п 

Дата 

прове-

дення 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, ор-

ганізація) 

Приміт

ка (резу-

льтати

вність) 

1. 
08.09. 

2021 

До Міжнародного дня 

грамотності гра 

«Чорним по 

білому» 

60 учнів/ 

2 вчителі 

  

2. 
16.09. 

2021 
Олімпійський урок 

«Нащадки 

славних 

козаків» 

28 учнів/ 

1 учитель 

  

3. 
20.09. 

2021 
Флешмоб до Дня миру 

«Мир в Украї-

ні – щастя в 

родині» 

62 учні/ 

2 вчителі 

  

4. 
24.09. 

2021 

Сходинки рою 

«Гармаші» 

«Козацькі зви-

чаї та кодекс 

честі» 

10 учнів 

  

5. 
29.09. 

2021 
Історичний дайджест 

«Трагедія 

Бабиного Яру» 

148 учнів/ 

5 вчителів 

  

6. 
06.10. 

2021 

Сходинки рою 

«Гармаші» 

«Козацькі зви-

чаї. Патріоти 

України» 

8 учнів 
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№ 

з/п 

Дата 

прове-

дення 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, ор-

ганізація) 

Приміт

ка (резу-

льтати

вність) 

7. 
08.10. 

2021 
Загальношкільна акція 

«Дякуємо 

захисникам 

України» 

295 учнів/ 

24 вчителі/ 

295 батьків 

  

8. 
12.10. 

2021 

Зустріч з волонтер-

ською групою «Чарівні 

ластівки» та передача 

вітальних листівок 

воїнам 

«Вітальна 

листівка – 

сердечна 

підтримка» 

15 учнів/ 5 

вчителів 

  

9. 
13.10. 

2021 

Стріт-арт на 

асфальті крейдою 

«Ми – українці 

й пишаємось 

цим» 

186 учнів/ 

10 вчителів/ 

 

  

10. 
13.10. 

2021 

Єдиний урок до Дня 

захисника Вітчизни 

«Сила 

незламних» 

275 учнів/ 

10 вчителів 

  

11. 
13.10. 

2021 

Сходинки рою 

«Гармаші». Інтер-

активний захід 

«Захисники 

України» 

18 учнів/ 3 

вчителі 

  

12. 
22.10. 

2021 

До Міжнародного дня 

шкільних бібліотек 

книжкова виставка 

«З Україною в 

серці» 

278 учнів/ 

25 вчителів 

  

13. 

08-

19.11. 

2021 

Онлайн-конкурси, 

присвячені Дню 

Української 

писемності та мови 

«Кращий вико-

навець вірша 

про українську 

мову» та 

«Кращий 

почерк» 

62 учні 

  

14. 
22.11. 

2021 

Сходини рою «Гарма-

ші» До Дня гідності та 

свободи віртуальна 

подорож 

«Машина 

часу» 

56 учнів 

1 вчитель 

  

15. 
24.11. 

2021 
Урок-спомин 

«День гідності 

та свободи»  

270 учнів 

10 вчителів 

  

16. 
25.11. 

2021 

Естафета пам’яті до 

Дня пам’яті жертв 

голодоморів» 

«Історія мого 

роду» 

267 учнів/ 

25 вчителів 

  

17. 
30.11. 

2021 

Сходини рою «Гарма-

ші». Екскурсія до 

музею Народознавства 

«Як українці 

до зимових 

свят 

готувались» 

9 учнів/ 

1 вчитель 

  

18. 
06.12. 

2021 

Загальношкільна акція 

до Міжнародного дня 

волонтера 

«Лист подяки 

волонтерам» 

89 учнів/ 

10 вчителів 
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№ 

з/п 

Дата 

прове-

дення 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, ор-

ганізація) 

Приміт

ка (резу-

льтати

вність) 

19. 
17.12. 

2021 
Свято Миколая 

«З народного 

джерела. Цикл 

зимових свят» 

280 учнів/ 

20 вчителів 

  

20. 

23-

24.12. 

2021 

Музично-етнографічне 

вітання  

«Зимонька 

прийшла – 

свято 

принесла» 

290 учнів/ 

27 вчителів 

  

21. 
17.01.  

2022 
Конкурс стіннівок 

«День 

Соборності 

України» 

120 учнів/ 

10 вчителів 

  

22. 
19.01. 

2022 

Історико-патріотична 

Віртуальна подорож у 

минуле 

«Знай і люби 

Україну!» 

58 учнів/ 

2 вчителя 

  

23. 
21.01. 

2022 

Жива газета, 

присвячена бою під 

Крутами 

«Герої не 

вмирають!» 

98 учнів/ 

4 вчителя 

  

24. 
02.02. 

2022 

Сходини рою 

«Гармаші». Вивчення 

героїко-патріотичних 

пісень 

«З піснею до 

бою ідемо, 

брате, ми з 

тобою…» 

8 учнів 

  

25. 
15.02. 

2022 

Театралізований захід 

до свята Стрітення 
«Зима і весна» 

85 учнів/ 

3 вчителя 

  

26. 
21.02. 

2022 

До Міжнародного дня 

рідної мови інтелект-

шоу 

«Поліглоти» 
27 учнів/ 

2 вчителів 

  

27. 
22.02. 

2022 

Виставка міні-проєк-

тів до Міжнародного 

дня рідної мови 

«Рідна мова у 

серці моєму» 

236 учнів/ 

20 вчителів 

  

28. 
23.04. 

2022 
Віртуальний флешмоб 

«Парад 

писанок» 

118 учнів/ 

12 вчителів 

  

29.  
26.04. 

2022 

До роковин Чорнобиль-

ської трагедії. 

Перегляд мультфільму 

«Чорнобиль – 

наш біль. Подо-

рож у минуле» 

58 учнів/ 

6 вчителів 

  

30. 
06.05. 

2022 

До Дня пам’яті і 

примирення майстер-

клас у техніці ори гамі 

«Мак – квітка 

пам’яті» 

43 учні/ 

1 вчитель 

  

31. 
09.05. 

2022 
Онлайн-марафон «День Європи» 

65 учнів/ 

10 вчителів 

  

32. 
20.05. 

2022 

Загальношкільний 

онлайн-флешмоб 

«Вишиванка 

єднає 

українців» 

87 учнів/ 

13 вчителів 
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№ 

з/п 

Дата 

прове-

дення 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, ор-

ганізація) 

Приміт

ка (резу-

льтати

вність) 

33. 
25.05. 

2022 

До Дня рушника. 

Віртуальна краєзнавча 

подорож 

«Ой, рушник – 

рушничок, 

веселкова 

доріжка» 

53 учні/ 

5 вчителів 

  

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ НАПРЯМ: 

№ 

з/п 

Дата 

проведе

ння 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, 

організація

) 

Приміт

ка 

(результ

атив-

ність) 

1. 
01.09. 

2021 

До Дня знань. 

Театралізований 

виступ по класах 

«Вітання 

королеви 

знань» 

290 учнів/ 

20 вчителів 

  

2. 
28.09. 

2021 

Усний журнал до дня 

народження Василя 

Сухомлинського 

«Людина. 

Вчитель. 

Письменник» 

23 учні/ 

1 вчитель 

  

3. 
30.09. 

2021 

Бібліотечний урок «У майбутнє з 

книгою» 

89 учнів/ 

3 вчителі  

  

4. 
30.09. 

2021 

Святковий гала-кон-

церт до Дня працівни-

ка освіти 

«Від вдячних 

учнів 

«Деснянки» 

27 учнів/ 

 28 вчителів 

  

5. 
22.11. 

2021 

Благодійна акція «Від серця до 

серця» 

295 учнів/ 

20 вчителів 

  

6. 
02.12. 

2021 

Загальношкільна акція  «Лист подяки 

волонтерам» 

68 учнів/ 

10 вчителів 

  

7. 
07.12. 

2021 

До Дня української 

хустки дефіле 

«Хустка – 

традиційне 

вбрання 

українок» 

26 учнів   

8. 
08.02. 

2022 

Творча зустріч з 

акторкою кіно 

Тетяною Тартачник-

Наімі 

«Моя 

професія – 

актор» 

145 учнів/ 

5 вчителів 

  

9. 
17.02. 

2022 

До Дня спонтанного 

прояву доброти 

тренінгове заняття 

«Як проявля-

ти добрі 

почуття» 

90 учнів   

10. 
08.04. 

2022 

Онлайн виставка 

творчих робіт 

«Мій улюбле-

ний мультип-

лікаційний 

герой» 

28 учнів/ 

10 вчителів 
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№ 

з/п 

Дата 

проведе

ння 

заходу 

Форма проведення заходу Назва заходу 

Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, 

організація

) 

Приміт

ка 

(результ

атив-

ність) 

11. 
12.04. 

2022 

Інформаційний 

дайджест до Дня 

космонавтики 

«День авіації і 

космонавтики 

Український 

космонавт 

Леонід 

Каденюк» 

35 учнів/ 

10 вчителів 

  

12. 
22.04. 

2022 

Віртуальна еко-

подорож 

«День Землі» 117 учнів/ 

15 учителів 

  

13. 
03.05. 

2022 

День Сонця. Онлайн - 

фестиваль 

«Сонячна ус-

мішка від се-

рця до серця» 

95 учнів/ 

20 вчителів 

  

14. 
13.05. 

2022 

Творчий онлайн-

марафон до Дня сім’ї 

«Сім Я» 71 учень/ 

20 вчителів 

  

15. 
31.05. 

2022 

Онлайн-свято 

останнього дзвоника 

«Прощавай, 

початкова 

школо!» 

270учнів/ 

27 вчителів/ 

батьки 

  

У 2021-2022 навчальному році у закладі продовжувало працювати 

методичне об’єднання вчителів початкових класів. Був розроблений та 

реалізований графік показових виховних заходів, у яких брали участь члени МО. 

Проведені очні засідання на різну тематику, онлайн-зустрічі з класоводами з 

метою інформативно-ресурсної  підтримки педагогів в умовах дистанційної 

роботи та в умовах воєнного стану. 

ГУРТКОВА РОБОТА 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих 

здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2021-2022 

навчальному році у школі працювали гуртки: 

 гурток «Спортивні ігри з м’ячем» (керівник Кукулян Р.П.); 

 гурток християнської етики (керівник Черноус Л.М.). 

Всього учнів – 297. 

Займаються в шкільних гуртках – 296, 

в спортивних секціях (гуртках) – 148. 

В позашкільних гуртках – 189 учнів. 

№ 

з/п 
Гурток (назва) 

К-сть 

учнів 

Програма, за якою 

працює 

ПІБ 

керівника 

Захід (назва, 

форма, рівень) 

Результа-

тивність 

1. 
Спортивні 

ігри з м’ячем 
181 

Навчальна програ-

ма гуртка «Рухливі 

ігри» авт. А.А.Реб-

рина, . Г.А.Коломо-

єць, В.В.Дерев’янко 

Кукулян 

Роберт 

П’єрович 
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2. 

Гурток 

християнської 

етики 

104 

Християнська 

етика в українській 

культурі // К.2007. 

Черноус 

Людмила 

Миколаївн

а 

.  

ПРАВОВА ОСВІТА, ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Упродовж 2021-2022 навчального року проводилась спільна робота зі 

шкільним офіцером поліції. 

№ 

з/п 
Дата Заходи, які проводились 

Ким 

проводились 

1. 06.10.2021 

Профілактична бесіда «Безпека життя. Правила для 

пішоходів» з учнями 1-х та 2-х класів класів; 

Практичне заняття з командою рою «Гармаші» 

«Транспортний засіб та форма офіцера поліції».  

 Інспектор ВЗГ  

УПП у м. Києві  

ДПП лейтенант  

поліції  

Дельгадо Л.О. 

В освітній установі були проведені такі заходи: 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Примітка 

1. 
01-10.09. 

2021 

До місячника «Увага, діти на дорозі!». Виховні 

профілактичні заходи за окремим планом 

 

2. 
20-24.09. 

2021 
Тиждень протидії булінгу за окремим планом 

 

3. 
06.-10.10. 

2021 
Тиждень БЖ за окремим планом 

 

4. 21.10.2021 Виставка-конкурс стіннівок «Приборкувачі вогню»  

5. 22.10.2021 
День правового виховання до Міжнародного дня ООН. 

Інформаційний дайджест 

 

6. 25.11.2021 

До Дня боротьби з насильством щодо жінок. «Не 

мовчи!» перегляд та обговорення соціального 

відеоролику 

 

7. 26.11.2021 
Кібербезпека. Круглий стіл «Насильство в 

Інтернеті» 

 

8. 01.12.2021 Розігрування проблемних ситуацій «Як сказати НІ»  

9. 09.12.2021 Відкритий мікрофон «Правовий захист»  

10. 14.12.2021 
До Дня ліквідатора відкрита година спілкування 

«Знаємо, пам’ятаємо, шануємо» 

 

11.  16.12.2021 Асорті-інтерв’ю «Що я знаю про правила безпеки»  

12. 14.01.2022 Година спілкування «День безпеки дитини»  

13. 28.01.2022 
Участь у районному конкурсі «Охорона праці очима 

дітей» 

 

14. 24.04.2022 Онлайн-диспут «Я маю права, я маю обов’язки»  
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№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Примітка 

15. 29.04.2022 
Безпека в інтернеті. Інформування батьків. 

Відеоролики Дія. Влог. 

 

16. 
25-28.04. 

2022 

Тиждень безпеки життєдіяльності під час 

воєнного стану за окремим планом. Висвітлення 

заходів у соцмережі ФБ. 

 

17. 31.05.2022 

Інструктажі, профілактичні бесіди з безпеки 

життя перед літніми канікулами під час воєнного 

стану.  

 

Аналіз роботи навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік, показав, 

що всі молодші школярі були задіяні в навчально-виховному процесі, залучені до 

роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи в 

умовах дистанційного навчання та воєнного стану зокрема.  

Педагоги ПШ «Деснянка» докладають багато зусиль для розвитку 

інноваційної особистості, яка володіє самоосвітньою компетентністю, 

здатної до творчого пошуку,  створюючи всі необхідні умови для повноцінного 

розвитку дітей, виховуючи підростаюче покоління у дусі патріотизму, 

забезпечуючи охорону та зміцнення  здоров’я школярів, а також формування 

фізичних, творчих та інтелектуальних здібностей. 
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками. 

Усі учні 1-4 класів початкової школи «Деснянка» забезпечені 

підручниками.  

Упродовж 2021-2022 навчального року шкільна бібліотека свою 

діяльність спрямовувала на популяризацію книг серед дітей, формування їх 

світогляду. Для цього проводились цікаві бібліотечні уроки як офлайн, так і в 

онлайн-режимі (при дистанційному навчанні), різноманітні виставки 

художньої та методичної літератури, акція „Подаруй книгу школі”.  

Але разом з тим слід відмітити, що наразі в освітній установі немає 

постійного бібліотекаря.  
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8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів.  

У дошкільних групах організовано триразове харчування.  

В 1-4 класах – одноразове безкоштовне харчування (тільки обід). 

Медичне забезпечення в ПШ здійснюється штатними медичними 

сестрами. 
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9. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій. 

У ПШ «Деснянка» є діти таких пільгових категорій: 

– дошкільники: 

10 – багатодітні сім’ї, 

5 – діти учасників АТО, 

1 – малозабезпечена родина; 

1- внутрішньо-переміщена особа; 

– школярі: 

1 – дитина-сирота, 

2 – дітина-інвалід, 

41 – багатодітні сім’ї, 

10 – діти-чорнобильці, 

1 – батько загинув в АТО, 

19 – діти учасників АТО, 

4 – внутрішньо-переміщена особа. 

До новорічних свят діти пільгових категорій відвідали вистави і 

отримали подарунки. 

Гарячим харчуванням всі діти початкової школи були забезпечені 

щоденно. 
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10. Діяльність органів учнівського самоврядування. 

Учнівського самоврядування у ПШ «Деснянка» немає. 
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11. Діяльність батьківського комітету. 

План роботи батьківського комітету у 2021-2022 навчальному році 

включав такі питання: 

1) допомога у підготовці закладу освіти до навчального року; 

2) робота щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі 

(належний стан усіх навчальних та підсобних приміщень); 

3) допомога у забезпеченні матеріальної бази установи; 

4) участь у розподілі коштів Благодійного фонду на придбання 

необхідного обладнання для забезпечення організації освітнього процесу та 

звіт перед батьками про їх витрату; 

5) залучення батьківської громадськості до благоустрою території в 

осінній та весняний періоди; 

6) участь в організації та проведенні різноманітних виховних заходів. 

Разом з батьками педагогами школи проводились екскурсії, виховні 

заходи та свята, виставки, зустрічі з цікавими людьми.  
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12. Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу. 

У 2021-2022навчальному році рада навчального закладу розглядала такі 

питання: 

1) обговорення і погодження планів навчально-виховної роботи освітньої 

установи на поточний навчальний рік; 

2) участь в обговоренні питань режиму роботи освітньої установи та 

оздоровлення дітей; 

3)  участь в обговоренні організації прийому дітей у 1-й клас; 

4) спільне проведення круглого столу ради ПШ, батьківського комітету, 

адміністрації з питань функціонування освітнього закладу; 

5) участь в обговореннях питань техніки безпеки під час освітнього  

процесу; 

6) участь в обговоренні питань заохочення працівників освітнього 

закладу;  

7) допомога в упорядкуванні території та приміщень освітньої 

установи. 
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13. Діяльність піклувальної ради. 

Піклувальної ради у закладі немає 
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14. Співпраця із сільськими школами. 

Співпраці із сільськими школами немає.  
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15. Міжнародні зв`язки. 

Міжнародних зв`язків у ПШ «Деснянка» немає. 
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16. Створення власної системи інформаційного забезпечення: 

шкільна преса, радіогазети, тощо. Використання мережі Internet. 

Заклад освіти підключений до мережі Internet, власна система 

інформаційного забезпечення наявна. 

Е-mail: school_desnyanka@ukr.net 

Сайт освітнього закладу: http://desnyanka.kiev.ua/ 

Комп’ютери (робочі місця директора, заступника, діловода) об’єднані в 

локальну систему і використовуються для організації та забезпечення 

освітнього процесу. 

Медичний кабінет забезпечений необхідною технікою та комп’ютерною 

програмою для написання і роздрукування меню. 

Комп’ютерною технікою для роботи забезпечені заступник директора з 

господарської роботи та практичний психолог, а також вчителі початкових 

класів. 

З 2020-2021 навчального року в ПШ «Деснянка» функціонує 

комп’ютерний клас для проведення уроків інформатики у початкових класах (1 

комп’ютер для вчителя, 11 стаціонарних комп’ютерів та 7 ноутбуків для 

учнів). Для проведення уроків інформатики пристосоване приміщення 

навчального кабінету з мультимедійним комплектом (проектор та екран). Такі 

ж комплекти є у трьох початкових класах та музичному залі. 

Класи НУШ та методичний кабінет оснащені інтерактивними дошками. 

У музичному залі є інтерактивна підлога. 
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17. Фінансово-господарська діяльність. 

17.1. Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу 

для покращення матеріальної бази, як-то: проведення ремонтних 

робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури, 

шкільної форми тощо.  

Початкова школа «Деснянка» Деснянського району міста Києва 2021-

2022 навчального року отримала за бюджетні кошти: 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

шт. 

Вартість, 

грн. 

1 Кабінет інформатики (комп’ютери)  12 299166,66 

2 Шкільна документація (журнали, табелі)   8850,6 

3 Комплекти одномісні (парта та стіл) 90 219 240,00 

4 Фарба   23544,6 

5 Столи та стільці учительські 6 8658 

6 Допомога за пільгою   3595 

7 М’які крісла мішки 30 14874 

8 Інтерактивна дошка 3 83550 

9 Комплект мультимедійний інтерактивний 1 51896,6 

10 Картоплечистка + овочерізка 2 52020 

11 Посуд (каструлі, тарілки, кружки)   12054 

12 Плита електрична 2 37584 

13 Канцтовари   927,12 

14 Вогнегасники порошкові ВП-5   532 

15 Ремонт НУШ (1-В клас)   150000 

16 Багатофункціональний пристрій  3 19803,79 

17 Тістоміс 1 42264 

18 Паперові рушники (упаковки) 500 7020,2 

19 Меблі для 1-х класів (стінки НУШ) 3 65887 

20 Рукавички латексні та робочі (пари) 102 1554,3 

21 Ноутбуки  3 59454 

22 Ламінатори 3 7398 

23 Шафи для дитячого одягу 5-тисекційні 4 22460 

24 Робочі зошити 1 кл. НУШ 255 15997 

25 Стелаж та столи виробничі 8 23430,24 

26 М’ясорубки електричні 2 30348 

27 Кольоровий папір та картон 140 1549,8 
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№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

шт. 

Вартість, 

грн. 

28 Кухонний господарчий інвентар   14835 

29 Господарчі товари + пакети сміттєві 135 9435,69 

30 Засіб миючий універсальний 20 1543 

31 Канцтовари для дошкільників   4189,68 

32 Папір А4 (пачки) 70 5056,8 

33 Пожежні двері та шафи навісні для ПК 3   

34 Спортінвентар   29752 

35 Засіб для дезінфекції рук 157 36267 

36 Дошка балансир 1 1810 

37 Килимки дезінфекційні 5 1239,7 

38 Захисний щиток для обличчя 27 675 

39 Дидактика для дошкільників   6620,87 

40 Дидактика для НУШ   25292,3 

41 Швабра і відро (набір) 8 2716,8 

42 Папір туалетний (рулони) 800 3120 

43 Покривала  20 6102 

44 Магнітні дошки 3 3195 

45 Папір для фліпчарту 27 3240 

46 Перезарядка вогнегасників 27 624,4 

47 Ремонт інженерних мереж в підвалі (каналізація)   45755 

48 Інфекційний засіб «Полідзін» 13 6985 

49 Шкільна документація    1860 

50 Гель АХД 2000 (дезінфікуючий засіб) 54 10152 

51 Протипожежний люк виходу на дах 1 14746,55 

 

Всього   200153,62 
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17.2. Використання коштів з інших джерел фінансування: 

1) кошти отримані за надання платних послуг; доходи від 

реалізації продукції навчально-виробничих майстерень: навчально-

дослідних ділянок, підсобних господарств; 

2) доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

3) кредити банків; 

4) благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

5) платних послуг – немає; 

6) оренди – немає; 

7) кредитів банків – немає. 

4) Початкова школа «Деснянка» Деснянського району міста Києва 

співпрацює з Благодійним фондом «Успіх» (юридична адреса – вул. Данькевича, 

13, гімназія № 283). 

Фінансові витрати у 2021-2022 навчальному році. 

Для забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти у БФ 

«Успіх» надійшли кошти від батьків, які були використані на такі потреби: 

№ 

з/п 
Найменування послуг та витрат 

Вартість, 

грн 

1. Обслуговування домофону, ключі магнітні 3 205,00   

2. Оплата за користування сайтом 1 650,00   

3. Заправка та ремонт офісної техніки 2 080,00   

4. Канцтовари, бланки грамот, дипломів 1 670,00   

5. Господарчі речі та оплата поточних мілких ремонтів 12 515,00   

6. Атрибутика для проведення заходів 2 933,00   

7. Озеленення 450,00   

8. Засоби індивідуального захисту та медпрепарати 160,00   

  Всього 24 663,00   

 

Ремонтні роботи до початку нового 2021-2022 навчального року 

виконуються за бюджетні кошти (централізоване надання ремонтних 

матеріалів та послуг) і кошти Благодійного фонду «Успіх», який 

розташований за адресою: м. Київ, вул. Данькевича, 13, гімназія № 283 

(придбання матеріалів для ремонтних робіт та їх оплата). 
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17.3. Використання коштів фонду загального обов`язкового 

навчання. 

Свого рахунку немає. 
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18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. 

Навчальні програми в 1-4 класах виконані у повному обсязі. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів 

здійснювалися у вигляді систематичного відстеження індивідуального 

розвитку кожної дитини у процесі навчання, були спрямовані на пошук 

ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні і не порівнювалися з 

досягненнями інших дітей. 

Оцінювання навчальних досягнень у 1-2 класах було вербальне, у 3-4-их 

класах – рівневе. 

Усі види перевірних робіт у початкових класах проведені дистанційно 

відповідно до програмних вимог. Тексти діагностувальних робіт підібрані 

відповідно до освітньої програми, охоплюють матеріал початкових класів на 

кінець ІI семестру. Перевіркою навчальних досягнень учнів було охоплено 134 

дитини 3-4 класів, що мали рівневе оцінювання у поточному році. 

Діагностувальна робота (математика) 

Рівень
Клас

3-А 24 9 0 0 33 33 100% 100%

3-Б 8 15 5 1 29 32 97% 79%

4-А 7 14 7 0 28 35 100% 75%

4-Б 17 11 2 0 30 34 100% 93%

Всього 56 49 14 1 120 134 99%

Якість (%) 47% 41% 12% 1% 90% 88%

якість (%)писаливисокий достат. середній початк. спис. склад успішн. (%)

  

Діагностувальну роботу з математики писали 120 учнів, що складає 90% 

від загальної кількості учнів 3-4 класів. Із них: 105 учні, 88%, написали роботу 

на високому і достатньому рівні. 

Учень 3-Б класу Церін Даніель, учитель Т.В.Батченко, написав роботу на 

початковому рівні. 

Типові помилки, допущені учнями у діагностувальних роботах: у 

розв’язуванні та обчисленні рівнянь, задач, у поясненнях до них, у прикладах на 

порядок дій, з іменованими числами, письмового множення та ділення 

багатоцифрового числа на двоцифрове і одноцифрове, у завданні з 

геометричним матеріалом. 

Найкраще з роботою справились учні 3-А класу (учитель Г.М.Максименко), 

4-Б класу (учитель Т.О.Андрійчук).  
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Диктант (українська мова) 

Рівень
Клас

3-А 17 16 0 0 33 33 100% 100%

3-Б 7 12 10 0 29 32 100% 66%

4-А 11 13 6 0 30 35 100% 80%

4-Б 8 15 5 1 29 34 97% 79%

Всього 43 56 21 1 121 134 99%

Якість (%) 36% 46% 17% 1% 90% 82%

якість (%)писаливисокий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)

 Діагностувальну роботу з української мови писали 121 учень, що складає 

90% від загальної кількості учнів 3-4 класів. Із них: 89 учнів, 82%, написали 

диктант на високому і достатньому рівні. 

Учень 4-б класу Биліцький Андрій, учитель Т.О.Андрійчук,  написав роботу 

на початковому рівні. 

Типові помилки, допущені учнями в діагностувальних роботах: написання 

префіксів і прийменників, слів з апострофом, ненаголошений голосний в корені 

слова, пропуск або заміна букв, чергування приголосних, правопис прийменників, 

прислівників, слів із подовженими приголосними, з апострофом, написання слів 

з великої букви, перенос слова, пунктуаційні помилки. 

В цілому ж, результати підсумкових діагностувальних робіт з 

української мови і математики свідчать про систематичну роботу з учнями, 

що є запорукою міцних знань. 

Найкраще з роботою справились учні 3-А  (учитель Г.М.Максименко). 

Списування (українська мова) 

Рівень
Клас

3-А 28 5 0 0 33 33 100% 100%

3-Б 16 12 1 0 29 32 100% 97%

4-А 10 11 7 0 28 35 100% 75%

4-Б 13 10 3 0 26 34 100% 88%

Всього 67 38 11 0 116 134 100%

Якість (%) 58% 33% 9% 0% 87% 91%

якість (%)перевір.високий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)

 Роботу виконували 116 учнів, що складає 87 % від загальної кількості 

учнів 3-4 класів. Із них: 105 учнів, 91%, написали списування на високому і 

достатньому рівні. Учні вміють уважно списувати текст, помилок при 

списуванні допускають небагато. 

Найкраще з роботою справились учні 3-А  (учитель Г.М.Максименко). 

Аудіювання (українська мова) 

Рівень
Клас

3-А 15 12 1 0 28 33 100% 96%

3-Б 24 5 0 0 29 32 100% 100%

4-А 23 5 2 0 30 35 100% 93%

4-Б 19 11 0 1 31 34 97% 97%

Всього 81 33 3 1 118 134 99%

Якість (%) 69% 28% 3% 1% 88% 97%

якість (%)перевір.високий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)
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Роботу виконували 134 учні, що складає 88 % від загальної кількості 

учнів 3-4 класів. Із них 114 учнів написали аудіювання на високому і 

достатньому рівні. Учні добре сприймають на слух незнайомий текст, 

розуміють зміст, запам`ятовують послідовність подій, вміють визначати 

його основну думку.  

Учень 4-б класу Биліцький Андрій, учитель Т.О.Андрійчук, виконав роботу 

на початковому рівні. 

Мовна тема (українська мова) 

Рівень
Клас

3-А 23 10 0 0 33 33 100% 100%

3-Б 12 14 2 0 28 32 100% 93%

4-А 13 17 4 0 34 35 100% 88%

4-Б 11 17 4 0 32 34 100% 88%

Всього 59 58 10 0 127 134 100%

Якість (%) 46% 46% 8% 0% 95% 92%

якість (%)писаливисокий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)

 Роботу писали 127 учнів, що складає 95% від загальної кількості учнів 3-4 

класів. Із них: 117 учнів, 92%, виконали завдання на високому і достатньому 

рівні; 10 учнів, 7 %, – на середньому рівні. 

Найкраще з роботою справились учні 3-А класу (учитель 

Г.М.Максименко). 

Читання мовчки (літературне читання) 

Рівень
Клас

3-А 23 9 1 0 33 33 100% 97%

3-Б 12 12 4 1 29 32 97% 83%

4-А 21 4 4 0 29 35 100% 86%

4-Б 12 9 3 1 25 34 96% 84%

Всього 68 34 12 2 116 134 98%

Якість (%) 59% 29% 10% 2% 87% 88%

якість (%)перевір.високий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)

  

Читання вголос (літературне читання) 

Рівень
Клас

3-А 19 12 2 0 33 33 100% 94%

3-Б 15 12 4 1 32 32 97% 84%

4-А 22 8 4 0 34 35 100% 88%

4-Б 18 7 5 0 30 34 100% 83%

Всього 74 39 15 1 129 134 99%

Якість (%) 57% 30% 12% 1% 96% 88%

якість (%)перевір.високий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)

  

Робота з літературним твором 

Рівень
Клас

3-А 21 9 3 0 33 33 100% 91%

3-Б 14 10 5 0 29 32 100% 83%

4-А 19 8 3 0 30 35 100% 90%

4-Б 9 12 8 1 30 34 97% 70%

Всього 63 39 19 1 122 134 99%

Якість (%) 52% 32% 16% 1% 91% 84%

якість (%)перевір.високий достат. середній початк. спис. склад успішність (%)
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Згідно з планом роботи школи у квітні-травні 2022 року здійснювалась 

перевірка навичок читання учнів 1-4 класів. Метою перевірки було надання 

рекомендацій щодо якості читання молодших школярів.  

Практично всі учні володіють читацькими навичками на високому і 

достатньому рівні. Діти розуміють прочитане, правильно інтонують, вміють 

читати діалоги, робити логічні наголоси у реченні. 

Рівень

Клас

3-А 7 23 5 0 35 35 100% 86%

3-Б 3 17 13 1 34 34 97% 59%

4-А 15 18 0 0 33 33 100% 100%

4-Б 15 17 0 0 32 32 100% 100%

Всього 40 75 18 1 134 134 99%

Якість (%) 30% 56% 13% 1% 100% 86%

якість 

(%)

перевір.високий достат. середній початк. спис. 

склад

успіш-

ність (%)

 

Результати перевірки знань, умінь і навичок учнів щодо виконання 

навчальних програм на кінець навчального року такі: 
Рівень

Клас

3-А 13 17 3 0 33 33 100% 91%

3-Б 3 17 12 0 32 32 100% 63%

4-А 11 19 5 0 35 35 100% 86%

4-Б 8 13 12 1 34 34 97% 62%

Всього 35 66 32 1 134 134 99%

Якість (%) 26% 49% 24% 1% 100% 75%

якість 

(%)

перевір.високий достат. середній початк. спис. 

склад

успіш-

ність (%)

Перевірка документації показала, що журнали ГПД, журнали з охорони 

життя і здоров’я дітей, табелі обліку відвідування у дошкільних групах 

заповнюються вчасно, ведуться, переважно, охайно. 

Класоводи та вчителі-предметники вели електронні класні журнали на 

платформі HUMAN.  
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19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освітою. 

Робота освітнього закладу контролюється спеціалістами Управління 

освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, 

перевіряється службою Державного пожежного нагляду Деснянського району 

та відповідальними працівниками за кнопку тривожного виклику ПП «Конгрес. 

Технології безпеки».  

 

 

 

 

 

 

Директор ПШ «Деснянка»     Л.Ф.Діденко 


