ЗВІТ
про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької
селищної ради за 2021 рік
Основними орієнтирами розвитку освітньої системи громади є якість
освіти і рівний доступ до неї всіх громадян, забезпечення функціонування
єдиного інформаційного простору, упровадження інноваційних технологій у
навчання на шляху успішної реалізації Концепції Нової української школи.
Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною
системи безперервної освіти в Україні. В громаді функціонує 2 заклади
дошкільної освіти, у яких виховується 266 дітей та 13 дошкільних підрозділів
філій опорних закладів, які відвідує 203 дітей. Охоплення дошкільною освітою
дітей віком від 3 до 6 років складає 92 %.
Мережа закладів для здобуття дошкільної освіти відповідає потребам
населення. Спільними зусиллями Теплицької селищної ради, колективів
закладів дошкільної освіти, спонсорів облаштовано сучасне предметно-ігрове,
розвивальне середовище.
На постійному контролі відділу освіти, культури, молоді та спорту (далі
– Відділу) і Теплицької селищної ради знаходиться організація харчування
дітей. Грошові норми витрат у 2021 році на харчування однієї дитини закладу
дошкільної освіти громади в день складали 35 гривень у сільській місцевості
та 40 гривень у селищі.
Дотримувались вимоги щодо відсоткового еквівалента батьківської
плати за харчування 40% у селі, 60% у селищі. Забезпечено безкоштовне
харчування дітей пільгових категорій.
З 1 січня 2021 року гранична вартість одного обіду у закладах загальної
середньої
освіти
Теплицької
територіальної
громади
складала
15 грн.; гранична вартість обіду для вихованців груп продовженого дня 7 грн.
50 коп. Забезпечено безкоштовне харчування дітей пільгових категорій та
здійснювалась компенсація 50% вартості харчування учнів 1-4 класів.
Поряд із позитивними тенденціями в роботі дошкільної ланки громади є
певні проблеми. Основні з них:
- негативний вплив демографічної ситуації у сільській місцевості на
збереження мережі закладів та груп у них;
- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику
роботи.
Одне із актуальних питань сьогодення – формування оптимальної
мережі закладів загальної середньої освіти. Для задоволення освітніх потреб
населення громади з першого вересня 2021 року функціонує 3 заклади
загальної середньої освіти, 2 з них є опорними. Створено 11 філій, з них
І ступеня – дві, І-ІІ ступенів – дев’ять. До складу 11-ти філій входять 13
дошкільних підрозділів.
У 2021-2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти
громади розпочали навчання 1569 учнів, з них 138 першокласників.
Отже, оптимізація закладів освіти є хоч і болючою, але необхідною для
підвищення якості освіти. Батьки на даний час вже розуміють важливість
якості освіти і не бояться підвозити дітей до опорних закладів. Для

організованого підвезення учнів на навчання до опорних закладів та у
зворотному напрямку наявні 9 шкільних автобусів.
27 жовтня 2021 року у місті Вінниця відділом освіти, культури, молоді
та спорту Теплицької селищної ради отримано дев’ятий шкільний автобус.
Департаментом гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації на
умовах співфінансування з 16 територіальними громадами закуплено 16
шкільних автобусів ЕТАЛОН А08117Ш-0000031 для перевезення школярів та
дітей з особливими фізичними потребами. Сума співфінансування
Теплицькою селищною радою склала 810 000 грн. Новий шкільний автобус
передано у користування опорному закладу Теплицької селищної ради
«Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1», який здійснює підвіз
учнів з філій населених пунктів громади до опорних закладів смт Теплик.
У 2020-2021 навчальному році вручено 157 свідоцтв про здобуття
базової середньої освіти, з них звичайного зразка - 142 випускникам та 15 - з
відзнакою.
Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 103
випускники, з них 8 – особливого зразка з відзнакою, 95 - звичайного зразка.
П’ять випускників нагороджені золотими медалями (опорний заклад
«Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» – 1 учень, опорний заклад «Теплицька ЗШ
І-ІІІ ступенів № 2» – 2 учні та Степанівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 2 учні); три
випускники опорного закладу «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» нагороджені
срібними медалями.
На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти
розміщені й доступні для широкого загалу підсумки результативності
складання учасниками зовнішнього незалежного оцінювання.
Сьогодні дедалі важливішим стає інформаційне представлення
освітнього закладу в мережі Інтернет. Заклади освіти 100% підключені до
інтернету, але його швидкість в окремих закладах становить менше 10 Мбіт/с.
В усіх освітніх закладах створені і функціонують офіційні веб-сайти,
електронна пошта.
За новими Державними стандартами освіти ключовою фігурою Нової
школи є вчитель. Так у галузі освіти Теплицької громади працює 236
педагогічних працівників. З них: 92 вчителя вищої категорії, 63 І кваліфікаційної категорії, 32 - ІІ кваліфікаційної категорії та 19
«спеціалістів», 6 - молодших спеціалістів. 34 педагогічні працівники мають
педагогічні звання, з них 17 – «вчитель-методист», 12 – «старший вчитель», 1«Відмінник освіти».
Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян сприяє підвищення
кваліфікації. З метою впровадження цінностей НУШ на рівні базової середньої
освіти упродовж 2021 року підвищили свою кваліфікацію за кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам: 97 учителів, які забезпечують
здобуття учнями 5-11 класів загальної середньої освіти, 13 асистентів
учителів, 24 вчителя англійської мови.
Вимога сьогодення – дати вчителю свободу вибирати найкращі курси
для його зростання. Тому з січня 2020 року вчителі можуть зарахувати собі як
обов’язкове підвищення кваліфікації не лише навчання в інститутах
післядипломної освіти, а й інші профільні курси.

З січня 2021 року розпочала свою роботу комунальна установа «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників», яку створено рішенням
8 сесії 3 скликання Теплицької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 57.
Основними завданнями Центру є сприяння професійного розвитку
педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.
Центр надає послуги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, які
знаходяться на території Теплицької та Соболівської територіальних громад.
На даний час у Центрі працюють директор та консультант.
Протягом 2021 року комунальною установою здійснювалось постійне
консультування педагогів з питань професійного розвитку щодо:
- підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
- впровадження
компетентнісного,
особистісно-зорієнтованого,
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових
освітніх технологій;
- організації дистанційного навчання;
- запровадження Державного стандарту базової середньої освіти;
- ведення шкільної документації;
- попередження булінгу;
- формувального оцінювання;
- базового компонента дошкільної освіти.
Проведено ряд нарад в онлайн-режимі із заступниками ЗЗСО та
завідувачами філій опорних закладів, на яких розглядались питання
нормативно-правових документів щодо організації освітнього процесу у 20212022 навчальному році, імплементації професійних стандартів «Вчитель
початкових класів», «Керівник закладу загальної середньої освіти»,
підвищення кваліфікації педпрацівників, проведення супервізії.
Не менш важливою функцією установи є координація діяльності
професійних спільнот педагогічних працівників. Для налагодження
комунікації педагогів створено 16 Viber спільнот, сторінка у ФБ та сайт.
Важливим попереднім етапом реформування загальної середньої освіти
Нової української школи було пілотне впровадження проєкту Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти «Розроблення і впровадження
навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», до якого
долучився опорний заклад Теплицької селищної ради «Теплицька ЗШ І-ІІІ
ступенів № 1». З 1 вересня 2021 року даний заклад освіти розпочав
пілотування Державного стандарту базової середньої освіти у 5 класі.
Педагогічні працівники нашої громади беруть участь в обласних
науково-методичних заходах та виборюють призові місця. Зокрема, у 2021
році вчителька математики ОЗ Теплицької селищної ради «Теплицька ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2» Кузнецова Альона Юріївна взяла участь в обласному етапі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Математика» та
ввійшла в 10 кращих учителів області.
Свою талановитість та обдарованість діти мають змогу виявляти під час
проведення інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань інших

масових заходів, які впродовж року організовуються та проводяться на
шкільному, обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях.
З кожним днем сучасна освіта вимагає більш активного використання
ІКТ в управлінській, освітній та фінансовій діяльності школи. Сучасну школу
вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та мультимедійних
технологій.
У 2021 році з державного бюджету загальний обсяг коштів
передбачених на розвиток освіти у Теплицькій територіальній громаді склав
864 тис.450 грн. Дані кошти розподілено між трьома самостійними закладами
загальної середньої освіти.
Для 1-х класів НУШ з державного бюджету виділено 558 тис. 410 грн. на
закупівлю:
- дидактичного матеріалу на суму 123 тис. 430 грн., використано 121
тис.827 грн.;
- сучасних меблів (парти та стільці) виділено з державного бюджету
144627 грн., з бюджету громади обсяг субвенції 115 тис.грн. Всього 259
тис.627 грн., в ході процедур закупівель використано всю суму;
- комп’ютерного обладнання виділено 290 тис. 353 грн. Укладено
договорів по результатах оголошених процедур закупівель на суму 281254
грн.
2021 року Теплицькою селищною радою придбано на умовах
співфінансування ноутбуки у кількості 5 шт. для педагогічних працівників
громади, а саме для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття
загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного
навчання відповідно до Постанови КМУ від 21.04.2021 року № 403 «Деякі
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час
навчального процесу у закладах загальної середньої освіти». Сума
співфінансування склала 10020 грн. Ноутбуки отримав опорний заклад
Теплицької селищної ради «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» для
педагогічних працівників підпорядкованих філій.
У 2021 році передбачено проведення супервізії. Дана послуга
оплачується державою. Загальний обсяг коштів склав 21 тис. 667 грн. Після
укладених прямих договорів трьома закладами освіти громади використано
14854 грн. Крім того, на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують
здобуття учнями 5-11 класів загальної середньої освіти надійшло 140 тис.755
грн., а використано закладами освіти згідно потреби 73 тис.008 грн.
У 2021 році отримано з державного бюджету 143 тис. 618 грн., а
використано 127 тис.836 грн. на закупівлю комп’ютерного та
мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів
навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури для
опорного закладу «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів №1», де продовжується з
початкових
класів
пілотне
впровадження
проєкту
Державного
стандартубазової середньої освіти у 5 класі.
Таким чином, в закладах освіти громади поступово здійснювалось
забезпечення сучасного оформлення класів та багатофункціонального

навчального простору, що сприятиме успішній реалізації Концепції «Нова
українська школа».
Крім того, перед початком нового навчального року в опорному закладі
«Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» втілено проєкт
«Капітальний ремонт приміщення харчоблоку опорного закладу Теплицької
селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1». За
рахунок субвенції з державного бюджету в обідній залі здійснено демонтаж
старої підлоги, облицювання керамічною плиткою стін та підлоги, монтаж
стелі, замінено умивальники, дверні блоки на коридорі при вході в їдальню та
виконано там ремонтні роботи. Вартість будівельно-монтажних робіт, за
результатами тендерних процедур становла 923,8 тис.грн.
У
громаді
питання
соціального
захисту
педагогічних
працівників вирішуються позитивно. Стабільно виплачується заробітна плата
(двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені
відпускні та кошти на оздоровлення.
Проте на сьогодні гостро стоїть проблема кадрового забезпечення
закладів освіти громади, не вистачає вчителів англійської мови, математики,
фізики, інформатики.
З метою вирішення цієї проблеми одним із першочергових завдань для
керівників закладів освіти в цьому напрямку є налагодження тісної співпраці
із закладами вищої педагогічної освіти різних рівнів акредитації, посилення
роботи з питань орієнтації учнів на педагогічні професії, виходячи із потреби
закладу.
Таким чином підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського
суспільства, поліпшення їхнього соціально-економічного становища,
морального і матеріального стимулювання професійної діяльності залишається одним із пріоритетних завдань.
На виконання Програми розвитку освіти Теплицької територіальної
громади на 2021рік виділялось 792 тис.грн. для організації харчування дітей
пільгових категорій та компенсація 50% вартості для учнів 1-4 класів, кошти
використано в повному обсязі.
Згідно отриманих заяв від батьків на оздоровлення дітей пільгових
категорій громади Відділом з 19 липня по 05 серпня 2021 року направлено
14 дітей до дитячого закладу ТОВ «ЛОСК «Маяк - ЛТД» (Тиврівський район,
с. Селище). Путівки придбано за кошти місцевого бюджету відділом
соціального захисту та соціального забезпечення населення.
У 2021 році здійснено виплату одноразової допомоги трьом дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають на
території Теплицької територіальної громади.
На встановлення систем пожежної сигналізації, керування
евакуюванням людей в частині систем оповіщення про пожежу та
показчиків напрямку евакуювання, централізованого пожежного
спостерігання корпусів№1, №2 Теплицького ЗДО «Сонечко» витрачено
206 тис.грн.

Для улаштування зовнішньої системи блискавко захисту корпусів
№1, №2 Теплицького ЗДО «Сонечко» використано 203 тис.грн.
На виготовлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, установ
витрачено 45,5 тис.грн.
Для розробки проєктно-кошторисної документації на встановлення
систем пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу, вогнезахисту
та блискавкозахисту опорних закладів громади та здійснення експертизи
використано опорними закладами громади 104,560 тис.грн.
Поточні видатки на ремонти закладів освіти становлять близько 100
тис.грн.
З метою створення комфортних умов для навчання та виховання дітей та
учнівської молоді, стабільного функціонування закладів освіти громади
щороку модернізується, поповнюється, зміцнюється матеріально-технічна
база. Зокрема, за рахунок субвенції фонду соціально-економічного розвитку у
2021-2022 навчальному році:
1.
В ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» закуплено меблі для
шкільної їдальні (столи, стільці) на 167 тис.490 грн. (47490 грн.- кошти з
освітньої субвенції).
2.
В ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» придбано тренажери
(3 шт.) для Маломочульської філії на суму 50 тис.грн.
3.
В ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 2» закуплено 10 шт.
ноутбуків для філій опорного закладу на суму 195 тис.грн.
4.
Для КЗ Теплицький ЗДО "Сонечко" придбано гойдалки човник та
дитячі каруселі на суму 49990 грн.
5.
Для КЗ «Степанівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» закуплено меблі для
шкільної їдальні на суму 49920 грн.
Опорний заклад «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів № 1» взяв участь та став
одним із 50 шкіл Вінниччини переможців конкурсу «Технологічне майбутнє
Вінниччини». Як результат переможці отримають у 2022 році набори
робототехніки та ноутбуки, доступ до навчальних програм з основ
робототехніки, програмування, розробки web-сайтів та мобільних додатків.
Сучасне людство переходить до нової світової парадигми, формується
нова культура й освітня форма поваги до людей з особливими освітніми
потребами. І саме тому в сучасних соціально-економічних умовах суспільства
актуальним стало питання про пріоритетне значення навчання і виховання
дітей з особливими освітніми потребами, їхнє становлення і розвиток.
Інклюзивне навчання організовано в 2 опорних закладах загальної середньої
освіти та двох філіях для 10 учнів. У обох опорних закладах Теплика
облаштовано для дітей, які здобувають освіту за інклюзивною формою
ресурсні кімнати.
Шлях до якісної організації інклюзивного навчання в закладах освіти не є
простим та об’єднує в собі низку обов’язкових кроків, які необхідно
реалізувати. Зокрема, для встановлення категорії особливих освітніх потреб
дитина має пройти комплексне психолого-педагогічне обстеження в ІРЦ (КО
розвитку дитини).

В громаді функціонує комунальна установа «Теплицький інклюзивноресурсний центр», яка знаходиться на базі опорного закладу «Теплицька ЗШ
І-ІІІ ступенів №1». Укомплектовано штат ІРЦ 5 фахівцями: директор та
фахівці (консультанти).
У 2021 році в КУ «Теплицький ІРЦ» зареєстровано 29 дітей, які пройшли
комплексну оцінку розвитку дитини та видано висновки з детальним описом
компетенцій дитини та її сильних сторін. У висновках про комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини зазначено основні потреби та
освітня траєкторія дитини, а також надаються рекомендації з організації
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
Основними напрямками роботи інклюзивно-ресурсного центру є надання
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами відповідно до їх потенційних можливостей.
Таку допомогу впродовж 2021 року отримали 35 дітей. Фахівцями проведено
2193 корекційних заняття.
Важливим аспектом діяльності Центру є надання консультативнопсихологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами.
Взаємодія працівників ІРЦ з батьками здійснюється у формі індивідуальних
зустрічей, консультацій, під час яких вони отримують системну,
консультативну, психолого-педагогічну допомогу. За 2021 рік КУ
«Теплицький ІРЦ» надав 517 консультацій для батьків та 308 для педагогів з
різних питань.
ІРЦ взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я з
метою виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги
дітей з особливими освітніми потребами, а також з закладами соціального
захисту населення, службами у справах дітей для виявлення дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи закладів освіти
громади є національно-патріотичне виховання. На сьогодні кожен заклад має
свою чітку систему національно-патріотичного виховання та є осередком
формування громадянина-патріота. У цій системі дуже важливе значення має
виховання пошани до Конституції держави, законодавства, державних
символів. Продовжується традиція святкування Дня української писемності і
мови; в усіх закладах освіти організовуються зустрічі учнівської молоді з
учасниками бойових дій на Сході України, волонтерами тощо.
У початковій школі практикується проведення виховних заходів у
формі: зустрічей, постановок українських народних та сучасних казок,
майстер-класи за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів, оберегів,
написання листів бійцям операції Об’єднаних сил. На фасаді Росошанської
філії І-ІІ ступенів опорного закладу «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів №2»
розміщено три меморіальні дошки, які встановлені на честь випускників
школи, що загинули в зоні ООС.
Незважаючи на те, що вже багато зроблено для розбудови системи
патріотичного виховання молоді в громаді, ще є над чим

працювати. Необхідно розширювати інноваційний простір закладів освіти з
питань патріотичного виховання учнів, ширше використовувати можливості
туристсько-краєзнавчої роботи, приділяти належне значення формуванню
духовних, моральних якостей здобувачів освіти.
Отже, у 2021 році послідовно і наполегливо здійснювались заходи,
спрямовані на забезпечення дієвого і якісного результату роботи в галузі
освіти. Освітня галузь громади розвивається динамічно, має стабільні
позитивні результати. Теплицька селищна рада, відділ освіти, культури,
молоді та спорту, керівники закладів освіти та педагогічні колективи
проводять цілеспрямовану, наполегливу роботу щодо належного
функціонування системи освіти, підвищення її авторитету, створення
відповідного іміджу серед батьків та громадськості.
Важливу роль у формуванні підростаючого покоління, зміцнення
та збереження здоров’я відіграє фізичне виховання. На виконання
Програми підтримки та розвитку фізичної культури і спорту Теплицької
територіальної громади на 2021 рік витрачено такі кошти:
- участь у організаційних заходах щодо забезпечення успішного
виступу спортсменів громади у змаганнях різного рівня з олімпійських видів
спорту – 14 тис.804грн.;
- капітальний ремонт приміщення ДЮСШ (втому числі ремонт
санвузлів) 380,4 тис.грн.;
- виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону «Старт» комунального
закладу «Теплицька дитячо-юнацька спортивна школа» по вул.Незалежності,
1а в смт Теплик Вінницької області» 149 тис.грн.
Вихованці комунального закладу Теплицької селищної ради "Теплицька
дитячо-юнацька спортивна школа" у 2021 році мають гарні результати.Свої
досягнення показують і тренери ДЮСШ. Гарник П.І. у ветеранському забігу
м.Вінниця на Чемпіонаті області з кросу здобув 1 місце. Влітку на дев’ятих
Всеукраїнських літніх іграх в м.Дніпро зі спортивної ходьби призові місця
здобули Гарник С.В. та Гарник П.І.
На сьогоднішній день у комунальному закладі Теплицької селищної
ради «Теплицька дитячо-юнацька спортивна школа» функціонує 16 груп з
п’яти видів спорту (боротьба греко-римська, футбол, кульова стрільба, легка
атлетика, волейбол), де охоплено 216 учнів.
12 червня, в м.Андрушівка Житомирської області відбувся
Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений воїнам АТО
(ООС).12 команд учасниць з різних регіонів нашої країни взяли участь у
турнірі. Чемпіонами та призерами стали вісім наших учнів. Троє з яких
здобули 1 місце, двоє- 2 місце, двоє-4 місце, один-6 місце.
Формування та популяризація здорового способу життя є важливим
напрямком молодіжної та соціальної політики як на державному, так і на
місцевому рівнях. На стадіоні «Старт» відбулись урочистості з нагоди
відзначення Дня фізичної культури і спорту. У заході взяли участь спортивна
громадськість Теплицької громади – вихованці дитячо-юнацької спортивної
школи, тренери-викладачі, ветерани фізкультурно-спортивної сфери.

В серпні 2021 року Теплицька громада долучилась до соціального
проєкту Президента України «Активні парки – локації здорової України».
Проєкт спрямований на організацію оздоровчої рухової активності громадян.
Його мета – зробити спортивні заняття доступними для людей та залучити
різні групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового
відпочинку. За умовами проєкту відібрано спортивний майданчик біля
стадіону «Старт», де згідно вимог розміщено такі обов’язкові елементи як: дві
лавки, бруси, турнік, шведська стінка, зона для фітнесу, координаційна лінія
на асфальтованій доріжці.
В рамках проєкту визначено координатора – депутата селищної ради
Марину Яковенко, яка активно включилась до процесу його реалізації. З
серпня цього року функціонує сторінка в соціальній мережі Фейсбук
«Активний парк Теплицької ТГ», яка об’єднала близько 300 учасниківоднодумців. На сторінці висвітлюються спортивні заходи, які відбуваються в
громаді, популяризація здорового способу життя тощо.
У грудні пройшов новорічний турнір для вихованців Теплицької ДЮСШ
відділення греко-римської боротьби.
Позашкільна освіта виконує вкрай важливі завдання, спрямовані на
забезпечення потреб дітей до пізнання й творчості; формування системи
ціннісних орієнтацій національно-патріотичного виховання; виявлення,
підтримку та розвиток обдарованих і талановитих дітей; організацію дозвілля.
На сьогоднішній день у комунальному закладі Теплицької селищної ради
«Теплицький Будинок дитячої творчості» функціонує 19 гуртків (32 групи),
гуртковою роботою охоплено 320 вихованців.
Гуртки працюють за такими напрямками: художньо-естетичний,
спортивно-оздоровчий, соціально-реабілітаційний. За роботою та надбаннями
гуртківців можна спостерігати в соціальній мережі Фейсбук.
Щороку вивчаючи потреби вихованців, керівники гуртків намагаються
створити умови для реалізації кожним вихованцем власної освітньої
траєкторії, вільного особистісного вибору тієї діяльності, яка сприяє
індивідуальному розвитку. Забезпечується варіативність змісту і форм
організації освітнього процесу. І як результат – успіхи вихованців гуртків у
різноманітних змаганнях і конкурсах.
Вихованці КЗ «Теплицький БДТ» у 2021 році взяли участь в обласному
онлайн конкурсі творчих дітей та молоді «Артмісток», отримали два дипломи
І ступеня, два дипломи ІІ ступеня, три дипломи ІІІ ступеня. Крім того, за
відродження надбань національної культури та підготовлений матеріал для
Всеукраїнського відео челенджу до 90-річчя від дня народження Олександра
Білаша «Олександр Білаш. Між звуками й словами», вихованців гуртків
художньо-естетичного напрямку нагороджено дипломами та цінними
подарунками.
У 2021 році розпочали свою роботу гуртки: «Стиль і дизайн», «Школа
етикету», «Креативне малювання», «Фітнес для малечі», «Євролялька».
Керівниками гуртків використовуються такі форми роботи як: онлайн

конкурси, відео челенджі, флешмоби, онлайн-квести, майстер-класи, відеосемінари тощо.
До Дня захисників і захисниць України вихованці гуртка "Скарбничка
творчості" виготовили оригінальні вишиванки у техніці оригамі та креативні
малюнки, які передали волонтерам Теплицької громади в зону ООС.
В рамках підготовки до свята "Барвиосені" гуртківці «Фітнес для
малечі» провели флешмоб.
Вихованці гуртків «Радіотехнічний» та «Ракетомоделювання» щороку є
учасниками багатьох заходів на рівні громади.
Учасники гуртка "Стиль і дизайн" займаються виготовленням цікавих,
корисних, неординарних виробів з використанням різноманітних матеріалів та
технік.
Впродовж шести років вихованці та педагоги Будинку дитячої творчості
власноруч виготовляють прикраси на головну ялинку громади, також
створюють інсталяції з казкових героїв навколо новорічного дерева, не є
винятком і 2021 рік.
Безперечно, поруч із досягненнями є й проблеми. Одним із
першочергових завдань є збереження мережі гуртків та організація
високоякісної освіти, оновлення змісту позашкільної освіти відповідно до
інтересів дітей, потреб сімей і суспільства.
Комунальний заклад Теплицької селищної ради «Теплицька дитяча
музична школа» налічує 13 класів, які відвідують 107 дітей. Учні мають
можливість відвідувати класи фортепіано, баяна/акордеона, бандури, сольного
співу, художній клас та клас хореографії.
2021 року учні КЗ «Теплицька ДМШ» взяли участь у 16 Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних фестивалях та конкурсах. Серед них:
- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Найкращий
колядник - 2021» (лауреат 1 ступеня),
- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Soloviovart» (3 премія),
- Міжнародний музичний фестиваль «Vodogray»( ансамбль - 1
премія,солісти – дві перших, три других і одна третяпремія ),
- Міжнародний фестиваль конкурс «Musicwaveofart» (лауреат 1
ступеню),
- Міжнародний фестиваль конкурс мистецтв (1 і 2 премія),
- Міжнародний двох туровий конкурс «Talentsofplanet 2021 Bratislava,
Slovensko» (ансамблі – дві других премії, солісти інструменталісти – одна
друга премія),
- Міжнародний онлайн конкурс для юних артистів «Театр у піжамі» (три
третіх премії) ,
- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «SuperArt» (3 премія),
- Всеукраїнський фестиваль конкурс «На струнах Кобзаревої душі» (1 і 2
премія),
- Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс-фестиваль
«Весь світ у долонях матері» (одна 1 премія, чотири 2 премії і одна 3 премія),

Всеукраїнський
юніорський
конкурс
музично-виконавської
майстерності імені академіка О.С.Тимошенка (срібний диплом),
- Всеукраїнський конкурс патріотичної пісні «Ранкові роси» (2 премія),
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва імені Андрія
Гордійчука (3 премія),
- Всеукраїнський вокальний конкурс «Світ дитинства» (2 ступінь),
- Відкритий фестиваль-конкурс інструментальної музики «Зимова
фантазія» (диплом 3 ступеня),
- Обласний конкурс виконавської майстерності «Музичні мрії».
Крім того, учні стали стипендіатами програми від корпоративного
фонду гурту «Тік».
У лютому відбулась зустріч із заслуженим діячем мистецтв України,
лауреатом міжнародних конкурсів, оперним співаком, професором Миколою
Сікорою та викладачем-методистом вищої категорії Київської дитячої академії
мистецтв ім. М.Чембержі, диригентом, музичним редактором та
акомпаніатором Оленою Слюсаренко.
У червні 2021 року усі бажаючі мали можливість переглянути відео
звітного концерту вихованців КЗ «Теплицька дитяча музична школа» на
сайтах Теплицької селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та
спорту,соціальній мережі Фейсбук. У грудні відбулися тематичні заходи до
дня народження композитора Миколи Леонтовича та святковий новорічний
концерт.
2021 року один випускник закладу став студентом Київської
муніципальної академії музики ім.Р.М.Глієра за фахом фортепіано. Одна
випускниця стала студенткою Тульчинського фахового коледжу культури,
художнє мистецтво.
Робота КЗ "Центр культури і дозвілля Тепличчини" спрямована на
розвиток духовності і виховання патріотизму, поваги до історичного минулого
українського народу, формування громадянської свідомості тощо.
Згідно Програми розвитку культури Теплицької територіальної громади
у 2021 році на заходи по вшануванню ветеранів, інвалідів та людей похилого
віку витрачено – 20,2 тис.грн.; на організацію святкових заходів, присвячених
відзначенню державних та професійних свят України – 36,4 тис.грн.; на
заходи по вшануванню пам’ятних дат – 8 тис.грн.; на заходи щодо
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та захисника
Вітчизни – 8,350 тис.грн.; для відзначення Міжнародного Дня захисту дітей –
9,4 тис.грн.; на участь закладів культури в обласних заходах – 2,3 тис.грн.; на
організацію місцевих фестивалів та розважальних концертних програм – 84,9
тис.грн.; на відзначення Новорічних та Різдвяних свят використано 43 тис.748
грн.; поточний ремонт закладів культури – 63 тис.грн. та виготовлення
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 8,5
тис.грн.
Впродовж 2021 року в закладі культури працювало 16 клубних
формувань, в яких 191 учасник, з них 3 для дітей, із званням «народний»
аматорський – 3 та «зразковий» аматорський – 1, а саме:
– народний аматорський хор «Відродження» – 30 учасників;

– народний аматорський духовий оркестр – 18 учасників;
– підготовча група народного аматорського духового оркестру – 10
учасників;
– народний аматорський жіночий ансамбль «Любисток» – 8 учасників;
– зразковий аматорський танцювальний колектив «Фантазія» – 20
учасників;
– молодша група зразкового аматорського колективу «Фантазія» – 10
учасників;
– ансамбль української пісні «Вертута» – 11 учасників;
– сольний спів – 8 учасників;
– танцювальний колектив «Сюрприз» (дорослий) – 10 учасників;
– естрадний гурт «Шик» – 4 учасники;
– клубне формування художнього читання – 6 учасників;
– театр естради – 11 учасників;
– підготовча група театру естради – 4 учасники;
– фольклорний театр «Добродеї» – 11 учасників;
– гурток майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва –
10 учасників;
– мистецьке об’єднання майстрів Тепличчини «Видиво» – 20 учасників.
За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України,
управління культури Київської облдержадміністрації, Департаменту культури
Київської міської державної адміністрації, відбувся Міжнародний
багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв GRANDFEST 2021 (м. Київ) у
якому брав участь колектив Театру естради КЗ "Центр культури і дозвілля
Тепличчини". Серед 20 театральних колективів країн Європи в номінації
«театральний жанр», Театр естради виборов почесне звання лауреата II - ї
премії.
12 червня у м. Гайсин відбувся V Всеукраїнський фестиваль
фольклорних колективів на приз Гната Танцюри. Тут зібрались 39
аматорських фольклорних та фольклорно-етнографічних колективів і 7
окремих виконавців з дев’яти областей України. Теплицьку територіальну
громаду представив фольклорний колектив «Добродеї». Театр об’єднався з
народним аматорським фольклорним колективом «Берегиня» Орлівського СК
з сусідньої Соболівської громади і створили спільну фольклорнотеатралізовану сценічну композицію. Разом відтворили старовинний обряд
«Зажинки». За автентичний обряд колективи отримали почесне І місце.
26 вересня майстер декоративно-прикладного мистецтва КЗ "Центру
культури і дозвілля Тепличчини" Тетяна Котик стала учасником
Міжнародного багатожанрового конкурсу мистецтв "Talents-2021" та
Всеукраїнського багатожанрового конкурсу "Світ мистецтва", де відповідно
отримала I-ші місця.
Естрадний гурт «ШиК» КЗ «Центр культури і дозвілля Тепличчини»
отримав I місце на Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв
"Talents-2021" та I місце у Всеукраїнському конкурсі "Світ мистецтва" в м.
Київ.
Зразковий аматорський танцювальний колектив "ФАНТАЗІЯ" взяв
участь у Всеукраїнському конкурсі мистецтв "Єднаємо серця", який відбувся

9-го жовтня в м. Вінниця. Вони вибороли два призових місця у своїх
номінаціях та вікових категоріях:
- 1 місце - "Полька-забава" (народна хореографія)
- 2 місце - "Просто танцюй" (естрадна хореографія)
До 523-ї річниці з дня заснування Теплика підготовлено онлайн концерт
"Древній Смілгород - тут минуле звитяжне й майбутне".
У листопаді відбулося засідання експертної ради при Департаменті
гуманітарної політики облдержадміністрації, щодо внесення елементів
нематеріальної культурної спадщини Вінниччини до обласного переліку
Елементів НКС. Від нашої громади представлено «Приготування традиційної
страви «Бадзьоня» в селі Степанівка. Дану страву внесено до обласного
переліку Елементів НКС. Це уже другий елемент від Теплицької
територіальної громади.
У липні тепличани взяли участь у XII Міжнародному етнофестивалі
звичаєвої культури «Живий вогонь» в селі Якушинці. КЗ «Центр культури і
дозвілля Тепличчини» презентував елемент нематеріальної культурної
спадщини «Великодній обряд «Водити Володара» на Тепличчині» з
виставковою експозицією, представленою працівниками центру та
концертною програмою за участю фольклорного колективу «Господарочка»
філії центру Розкошівський СК. Від організаторів фестивалю отримано
подяку.
До усіх державних, пам’ятних днів, дат та заходів, в тому числі і на рівні
Теплицької територіальної громади маємо можливість почерпнути
інформацію у комунальному закладі «Централізована бібліотечна система
Теплицької селищної ради», до складу якої входять центральна бібліотека
для дорослих, бібліотека для дітей, що розташовані у смт Теплик та філіали у
17 селах громади.
У січні 2021 року до Теплицької бібліотеки для дітей надійшло 510 книг
за Програмою поповнення бібліотечних фондів, за підтримки Українського
інституту книги та Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
К.А.Тімірязєва.
З нагоди Різдвяних свят облаштовувались тематичні фото-зони,
організовувались цікаві майстер-класи.
До Дня Соборності України бібліотеки пропонували патріотичний
екскурс «Соборна духом Україна». З нагоди відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав оформлено викладки
літератури «Афганістан – ти біль моєї душі». До Дня пам'яті Героїв Небесної
Сотні відбувся патріотичний діалог «А сотня вже зустріла небеса».
4 березня 2021 року в центральній бібліотеці для дорослих в рамках
проєкту «Workshop від колег» відбулася онлайн-зустріч з навчальнометодичним центром будинку дитячої творчості Шевченківського району
м.Києва, на базі бібліотеки №135 і літературно - мистецьким об’єднанням
«Дивослово» при Теплицькій ЦБ.
24-25 березня Теплицька бібліотека для дітей брала участь у тренігу від
команди проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», тема якого

«Базові аспекти роботи з програми відеомонтажу». 26 березня відбувся треніг
«8 правил просування сторінок проєктів в Facebook».
До дня Великодня оформлено виставки – інсталяції «Паска красна день
вітає». З нагоди Дня Перемоги у бібліотеках презентовано виставки - пам’яті
«Героїчне минуле в пам’яті поколінь». До Дня Європи можна ознайомитись з
книжковою виставкою-мандрівкою «Ми пізнаємо Європу» та переглянути
відео «Цікаві факти про Європу». До свята Дня вишиванки працівники
бібліотек оформили книжкові виставки-експозиції «Чарівна краса вишиванки»
та запропоновано переглянути відео-презентацію «Вишиванка душа
українського народу».
З метою профорієнтації підростаючого покоління у бібліотеці для дітей
було оформлено викладку літератури та запропоновано переглянути відео
«ПрофіСтарт: дізнайся про професії більше». На літніх канікулах проведено
літературні ігри «Моя улюблена книга».
З нагоди 25-тої річниці Дня Конституції України у бібліотеках
організовано книжкові виставки-інсталяції «Конституція – оберіг держави і
нації». На виставках представлено літературу, яка відображає найважливіші
історичні моменти конституційного процесу.До свята Івана Купала в
Теплицькій бібліотеці для дітей пройшли народознавчі посиденьки та
оформлено книжкову виставку «Коли цвіте квітка папороті». У Теплицькій
бібліотеці для дітей та філіалів КЗ «Централізована бібліотечна система
Теплицької селищної ради» до Дня пам’яті жертв Голодоморів діяла книжкова
виставка – вшанування «І плакав світ…».
У жовтні бібліотечний фонд громади поповнився книгами нашого
земляка, члена літературно-творчого об’єднання «Дивослово» Михайла
Камінського. Отримано в подарунок «Повість про удичан, цукрозавод і не
тільки» та літературний альманах «У горнилі часу».
З 13 по 19 грудня Теплицька центральна бібліотека долучилась до
Всеукраїнської інформаційно-просвітницької тематичної акції «Національний
тиждень читання» - свято читання і всенародного єднання довкола літератури.
Напередодні нового року всі бажаючі мали можливість бути учасниками
майстер-класів «Ідеї створення новорічних прикрас» та відвідати виставкуфотозону.
Час карантину проводився працівниками КЗ «Централізована
бібліотечна система Теплицької селищної ради» з користю. Освоювали
ZOOM, оформлювали сторінки соціальних мереж, готували віртуальні
подорожі та виставки.
В соцмережі «Facebook» бібліотеки постійно розміщують віртуальні
книжкові виставки, публікації про книги, письменників, відомих земляків,
відеоролики про цікаві факти і події. Постійно діє доброчинна акція «Подаруй
бібліотеці книгу!».
Станом на 01.01.2021 по штатному розпису було - 24,5 ставки. В березні
відбулося перше скорочення і стало - 20,75 ставок. На 01.08.2021 року
скорочено одну ставку.
В листопаді місяці з 0,75 ставки на 0,5ставки переведено бібліотекаря
Карабелівського філіалу. У грудні бібліотекаря Росошанського філіалу з 0,75
ставки переведено на 0,5.

На кінець 2021 року бібліотекарі сільських філіалів працюють на 0,5
ставки, за винятком сіл Комарівка, Костюківка, Марківка - де бібліотекарі
сумісники і тому в них по 0,25 ставки.
Бібліотекарі працюють згідно плану роботи з дотриманням карантинних
вимог.
Працівники КЗ «Музей історії та етнографії Тепличчини»
приділяють велике значення патріотичному вихованню підростаючого
покоління. На годинах «Зі смаком українських традицій», діти мали
можливість ознайомитись з різними видами гончарного ремесла, почути з чого
виготовляли старовинний посуд, для чого слугував той чи інший предмет та
пригадали народні українські страви.
На виставці "У полоні весни" представлено близько 80 вітальних
поштових листівок, найстаріша виготовлена в 1953 році та сучасні, яскраво
ілюстровані. Усі листівки тематичні і присвячені Міжнародному жіночому
дню.
Напередодні Великодня працівники музею Тепличчини оформили
виставку «Диво писанкове», на якій представлено пасхальні яйця, оформлені у
різних видах техніки.
На базі Розкошівського відділу КЗ «Музей історії та етнографії
Тепличчини» до Дня перемоги оформлено виставку «Ціна життя», на якій
представлені предмети та матеріали періоду Другої світової війни. Серед
них: фото, нагороди, особисті речі земляків, які шляхом до перемоги
виборювали наше світле майбутнє.
Під час інформаційно-пізнавальної години «Минуле стукає в віконце»,
що відбулась в музеї Тепличчини діти почули про історію виготовлення
полотна та оздоблення сорочки. Мали нагоду наглядно ознайомитись з
прадавніми символами-оберегами, які втілювались у побутових речах.
До 30–ї річниці Незалежності України в музеї Тепличчини проведено
цикл тематичних заходів "З Україною в серці". Для наймолодших відвідувачів
було започатковано нову форму заходів «Пізнавальні хвилинки-цікавинки для
малят», де діти в ігровій формі мали можливість не тільки побачити та почути
про предмети старовини, а й безпосередньо взяти участь у дійстві та
доторкнутись до привабливих речей.
Проведено пізнавальну годину «Простим героям – честь і слава!». Діти
вперше побачили предмети, привезені з зони АТО/ООС, світлини, одяг та
особисті речі наших захисників. Також оглянути виставку «Герої з великої
літери».
У листопаді працівники музею провели тематичний захід на тему
"Еволюція праски". Подібні заходи сприяють невимушеному спілкуванню,
згуртуванню колективу та гарному настрою.
В день вшанування пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій
оформлено виставку «Голодне лихоліття», проведено цикл тематичних
заходів.
До Всесвітнього дня української хустки розгорнуто виставку «Матусі
рідної хустина-мій пожиттєвий оберіг», на ній представлено понад 150 хустин.

У Музеї історії та етнографії Тепличчини налічується понад тисячу
експонатів.
Впродовж 2021 року відділом освіти, культури, молоді та спорту
проведено ряд конкурсів: у лютому на заміщення вакантної посади директора
комунального
закладу
Теплицької
селищної
ради
«Пологівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; у березні - конкурс на заміщення
вакантної посади директора комунальної установи Теплицької селищної ради
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»; у квітні-травні - на
посаду директора комунального закладу «Централізована бібліотечна система
Теплицької селищної ради»; у серпні-вересні - конкурс на заміщення
вакантної посади педагогічного працівника комунальної установи Теплицької
селищної ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».
07 квітня 2021 року проведено засідання атестаційної комісії відділу
освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради, яке підвело
підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти громади.
27 травня 2021 року на стадіоні «Старт» організовано і проведено
змагання особистої першості з легкої атлетики серед юнаків та дівчат закладів
освіти Теплицької ТГ з таких видів: біг 30, 60, 100, 400, 800 м, метання
м’ячика, стрибок у довжину з місця, розбігу. 72 учасника змагань здобули
призові місця, нагороджені грамотами відділу освіти, культури, молоді та
спорту Теплицької селищної ради та солодощами.
Згідно розпорядження Теплицького селищного голови від 30.07.2021
року №74 «Про здійснення перевірки готовності закладів освіти громади до
нового 2021-2022 навчального року та опалювального сезону» робочою
групою здійснено перевірку готовності закладів загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти громади до нового 2021-2022 навчального
року.
У жовтні на виконання Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою, проведено навчання та перевірку знань працівників
котелень та теплових пунктів закладів освіти громади.
Влітку за сприяння Відділу жителька Бджільнянського старостинського
округу Руцька Віта Леонідівна отримала державну нагороду України - почесне
звання «Мати-героїня», що присвоюється Президентом України жінкам, які
народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Крім того,
з січня по липень 2021 року вівся облік багатодітних сімей та видавалися
посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї.
Щорічно згідно форм державної статистичної звітності в електронному
вигляді подаються звіти до інформаційної системи управління освітою
(ІСУО, ІТС "ДІСО") у визначені терміни.
Впродовж
року
на
Департамент
гуманітарної
політики
облдержадміністрації надіслано понад тисячу інформацій. Крім того,
надавались відповіді на звернення громадян та прокуратури. Здійснювався
прийом громадян, готувалися проєкти розпоряджень селищного голови,
рішення сесій.

Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіяв з
працівниками
Теплицького
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, служби у справах дітей,
відділу соціального захисту та соціального забезпечення населення та центру
соціальних служб Теплицької селищної ради.
Начальник відділу

Наталія ВЕРБОВАТА

