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У 2019-2020 навчальному році  учнівський контингент нашого 

закладу нараховував  781 учня  у 30 класах.   Середня наповнюваність класів 

– 26 учнів.  

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 

міста Козятина педагогічним колективом забезпечено здійснення заходів 

щодо обов’язковості загальної середньої освіти. Усі діти шкільного віку, що 

проживають у мікрорайоні ліцею-школи, охоплені навчанням.   

У закладі створені умови для варіативності освітнього процесу. 7 

класів з 1-го по 6-й працюють за програмою науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України», навчальні плани 5-Б та 7-І класів  передбачають 

поглиблене вивчення іноземної мови, учні  8-11-их  класів опановують 

програми поглибленого вивчення української мови та літератури, 

математики, хімії, біології. 

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом 

запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за 

індивідуальною формою.  

У 2019-2020 навчальному році у навчальному закладі за 

індивідуальною формою навчалось 5 учнів (підстава – довідки ЛКК міської 

лікарні), що складає 0,6 % від загальної кількості учнів школи. 

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за 

індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень 

дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати 

соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних 

заходах. 

Командами психолого-педагогічного супроводу були розроблені та  

погоджені з батьками індивідуальні програми розвитку дітей; визначені 

способи адаптації та модифікації навчальних матеріалів відповідно до 

потенційних можливостей та індивідуальних особливостей. У засіданнях 

команд супроводу, яких протягом року було проведено по три для кожної 

дитини з ООП, брали участь фахівці інклюзивно-ресурсного центру, з якими 

були укладені цивільно-правові угоди на проведення корекційно-

розвиткових занять. 



Протягом 2019-2020 навчального року працювала творча група 

асистентів вчителів, які опрацьовували питання про сучасні прийоми та 

методи  роботи з дітьми з ООП, про адаптацію та модифікацію навчальних 

програм. 

У період загальнодержавного карантину педагоги та асистенти 

вчителів, які працюють в інклюзивних класах, пройшли онлайн навчання з 

питань особливостей дистанційного навчання дітей з ООП.  

У ліцеї-школі в 2020 році був створений ресурсний клас, обладнаний 

сучасними засобами для занять дітей з особливими освітніми потребами. Він 

складається з двох кімнат. Одна призначена для здійснення психологічного 

розвантаження, інша – для навчальних занять. Меблі, якими оснащений клас, 

виготовлені за індивідуальним замовленням. За кошти субвенції придбано 

навчально-методичне приладдя, планшет, ноутбук; забезпечений доступ до 

мережі Інтернет. 

З метою створення оптимальних умов організації освітнього процесу 

під час карантину адміністрацією ліцею-школи було розроблено 

рекомендації для всіх категорій педагогічних працівників з урахуванням 

специфіки викладання предметів, рівнів освітньої діяльності, пріоритетів, 

технічних можливостей. У кожному класі були утворені групи у Viber 

(Telegram) для учнів та батьків, де оприлюднювалися завдання, покрокові 

інструкції їх виконання, посилання на Internet-ресурси з освітнім контентом. 

На офіційному сайті ліцею-школи був створений розділ  «Дистанційне 

навчання», в якому розміщувалися завдання для всіх класів, а також 

надавалися рекомендації вчителів та працівників психологічної служби щодо 

оптимальної організації навчання дітей вдома.  

Після продовження першого етапу карантину перед вчителями було 

поставлено завдання забезпечити проведення онлайн-уроків в режимі 

реального часу. 

29 вчителів (46%)  проводили уроки з використанням платформи 

Zoom, 8 вчителів (13%) працювали в програмі Skype; 23 вчителі (38%) 

проводили онлайн-тестування з використанням можливостей сайту «На 

урок», 10 вчителів (16%) – сайту «Всеосвіта». 

Вчителі, які викладають у класах «Інтелект України», 

використовували можливості сайту, що здійснює методичне забезпечення 

реалізації даного проекту; троє вчителів використовували в освітньому 

процесі інструменти платформ «Мій клас» та «Google Classroom». 100% 

вчителів забезпечували освітній процес за допомогою груп у Viber 

(Telegram). 



З метою забезпечення безперервності роботи з обдарованими учнями 

була організована участь учнів 4-8-х класів у VI Всеукраїнській Internet-

олімпіаді  «На урок». 

Під час дистанційного навчання за ініціативою адміністрації ліцею-

школи педагогічні працівники пройшли онлайн-навчання та прослухали 

вебінари різноманітної тематики з отриманням відповідних сертифікатів. 

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню 

випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2020 

році. Систематично на стендах ліцею-школи розміщувалась оперативна 

інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. З метою детального 

ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені 

батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою 

ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту 

ВРЦОЯО. На базі навчального закладу був організований пункт тестування. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання в ліцеї-школі 

здійснюється з урахуванням виховних орієнтирів. 

Виховний орієнтир  «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і 

держави» виявляється у вихованні патріотизму, культури міжетнічних 

відносин, формування навичок здорового способу життя. У ліцеї-школі 

проведено ряд заходів, як от: День туризму «Історичними місцями України»,  

тиждень національно-патріотичного виховання «Я – українець, я – 

європеєць!», круглий стіл для старшокласників «Без мови немає народу» до 

Дня рідної мови тощо.  

З метою формування правової та фінансової грамотності у ліцеї-школі 

було проведено  серію тренінгів для учнів ІІ курсів від сектору фінансової 

грамотності Українського фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Головна тема – «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», 

розглядалися питання  фінансового планування, ведення сімейного бюджету, 

власних заощаджень та способи їх збереження. Фінальна зустріч – дебати, 

під час яких були досліджено такі питання: як заощаджувати, що треба знати 

про гарантування вкладів в Україні, як забезпечити своє майбутнє, де 

зберігати заощадження.  

У 2019-2020 навчальному році було проведено тематичний 

«Олімпійський тиждень», День здоров’я, акцію «Рух заради здоров’я», 

спортивну гру «Козацькі забави» тощо. 

З метою активізувати навчально-виховний процес, сформувати в учнів 

стійкий інтерес до пізнання навколишнього світу, показавши знайомі 

навчальні предмети з нового, незвичного ракурсу, було проведено навчально-

виховний захід для 10 класів – вечір «Ніч у ліцеї». Учні відвідали такі 



«експозиції»:  «Нехай буде світло!» – природа світлових явищ, 

«Транспортний засіб для мрій» – образ крил у мистецтві, «Спочатку було…» 

– гіпотези походження світу і мови, «Біологія на смак» – традиції чаювання у 

різних народів, «Вітаємо на борту літака» –англійська  мова у подорожі, 

«Геометрія Всесвіту» – цікава  математика, «Don’t Worry, Be Happy» – урок-

караоке, «Зала фентезі» – світ фільму «The Lord of the Rings», «Вечір у 

сімейному колі» – психологія стосунків, «Кінотеатр німого кіно» – історія  

кінематографу, «Зорі над нами і поміж нас» – зірки  в астрономії і мистецтві. 

Виховний орієнтир «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» 

виявляється у формуванні пошани до предків, дотримання народних звичаїв, 

збереження і збагачення традицій. У цьому напрямку проводилась така 

робота: свято до Дня батька «Щоб татусь пишався», родинне свято «Посвята 

в ліцеїсти», родинне свято «Вечорниці на Андрія» для І курсів, благодійний 

родинний концерт «Зимові фантазії». 

Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну 

освіченість особистості. Виховуючи в учнів естетичні погляди, смаки, які 

базуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, протягом 

року були проведені такі заходи: свято до Дня вчителя, посвята в ліцеїсти, 

святковий концерт «Ліцей-школа має таланти», робота міністерства преси по 

підготовці та випуску радіогазет та телепередач. 

У межах виховного орієнтиру «Ціннісне ставлення до праці» 

проводились такі заходи:  «Світ професій» для учнів 1-4 класів, круглий стіл 

«Навчання + здібності = професія» для учнів 8-10 класів, гра «Супер-профі» 

для учнів 6-х класів, зустріч з працівниками екстреної медицини, участь в 

проекті освітньо-дослідницького центру «Я в курсі», день безпеки в Інтернеті 

«Сучасні професії та Інтернет», зустріч з представниками ПАТ 

«Козятинський м’ясокомбінат», день учнівського самоврядування.    

У рамках роботи зі сприяння розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу учнів  були здійснені такі заходи: 

 проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та організована робота з підготовки та 

участі учнів в обласному етапі; 

 забезпечена підготовка та участь учнів-членів наукового 

товариства «Академія» у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН; 

 організована робота гуртків та вивчення спецкурсів за бажанням 

учнів; 

 забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи; 



 визначені кандидати з числа обдарованих учнів ліцею-школи на 

виплату щомісячної стипендії Козятинської міської ради; 

 поновлений інформаційний банк даних про обдарованих учнів. 

Всього у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з основних 

предметів взяли участь 246 учнів  5-11 класів, з них 151 – 5-9-их, 95 – 10-11-

их класів. 119 стали переможцями. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з основних предметів взяли участь 122 учні ліцею-школи, з них 69 

учнів 5-9-их класів і 53 – 10-11-их класів. Результатом є ІІ місце серед 

навчальних закладів міста Козятина. 39 учнів ліцею-школи стали 

переможцями, виборовши 61 призове місце, з них 15 дипломів І ступеня, 15 – 

ІІ ступеня і 31 – ІІІ ступеня.  

15 учнів – переможців міського етапу було рекомендовано для участі 

у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури, 

математики, хімії, фізики, правознавства, географії, біології, екології, 

англійської та польської мов, інформаційних технологій, трудового навчання. 

Результатом є 6 призових місць. 

У ліцеї-школі активно працює учнівське наукове товариство 

«Академія». У 2019-2020  н. р. у його роботі взяли участь 33 учні І-ІІІ курсів. 

На конкурс були представлені 36 робіт. Результатом є 30 призерів І етапу 

конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт, 20 учасників ІІ 

(обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу, з яких 16 стали призерами, 

виборовши 17 місць. 

Продовжилася робота щодо зміцнення та модернізації  матеріально-

технічної бази навчального закладу. Власними силами відремонтовано три 

класні кімнати, за рахунок державної субвенції та місцевого бюджету 

отримано сучасні парти, телевізори, ноутбуки,  навчально-методичне 

приладдя. Обладнано ресурсний клас, у якому створені всі необхідні умови 

для навчання та проведення корекційних занять з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Осучаснено учительську, в якій створені комфортні 

умови для роботи та психологічного розвантаження педпрацівників. 

Обладнано лінгафонний кабінет на 10 місць з підключенням до мережі 

Інтернет. За сприяння голови ГО «Ліцейна спільнота» М.Бокал встановлено 

контейнери для роздільного збору відходів. Забезпечено зрізку аварійних 

дерев, а завдяки співпраці з ПРАТ «Козятинський м'ясокомбінат» на 

території закладу висаджено  черемхи Шуберта та  сірійський гібіскус.  

Заклад забезпечений  кваліфікованими   педагогічними   кадрами, за 

звітний період колектив поповнився двома вчителями початкових класів та 

вчителем математики. 



В минулому навчальному році одноразовим безкоштовним гарячим 

харчуванням щоденно було охоплено більше 370 учнів 1-4 класів, 

пільговиків та вихованців ГПД. За талонами обіди купувало в середньому 60 

учнів 5-11-х класів. Середня вартість харчування становила 15,4  грн.  

Питний режим забезпечується через  функціонування кулерів. В приміщенні 

харчоблоку відремонтовано систему подачі гарячої води, здійснено ремонт 

підсобних приміщень, закуплено ваги, термометр для гарячих страв, сушки 

для посуду, тарілки та чашки в необхідній кількості, каструлі та інший 

кухонний інвентар. Розпочато розробку документації і впровадження 

системи HASSP. Приміщення харчоблоку та зал їдальні обладнані системою 

відеоспостереження.  

Медичне обслуговування  забезпечується медичною сестрою та 

лікарем. В школі є медичний кабінет, обладнаний згідно з вимогами до 

медичних кабінетів навчальних закладів. Складені списки учнів за класами, 

упорядковані медичні карти згідно з кількістю дітей, та списки тих дітей,  які 

за станом здоров’я звільнені від уроків фізичного виховання та дітей, які 

повинні мати обмеження фізичного навантаження. 

Щоденне обслуговування учнів ведеться за такими напрямками, як 

профілактична корекція стану здоров’я, реабілітація загострень хронічних 

хвороб, планування та проведення профілактичних щеплень, перша допомога 

при травмах. 

В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 

державними чи приватними установами, що займаються питанням 

соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових 

категорій. 

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у ліцеї-школі 

навчалося: 

- дітей-сиріт – 2  

- дітей, позбавлених батьківського піклування –10 

- дітей з багатодітних родин – 76 

- дітей з малозабезпечених родин – 6 

- діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків – 0 

- дітей-інвалідів –14 

- дітей напівсиріт – 20 

- дітей учасників АТО – 50 

- дітей-переселенців – 5. 

Пріоритетними напрямами роботи соціального педагога в ліцеї-школі 

у 2019-2020 навчальному році було забезпечення індивідуального супроводу 



дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, вимушених 

внутрішніх переселенців, дітей із сімей учасників ООС. 

Систематизована робота із соціального захисту неповнолітніх. 

Протягом навчального року соціальним педагогом спільно із учителями 

проведене обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей 

з пільгових категорій, складено акти обстеження, здійснено рейди контролю 

за відвідуванням занять учнями. 

На початку кожного семестру оновлювався соціальний паспорт ліцею-

школи, вносились корективи до списків класів, здійснювався розподіл дітей 

та сімей за категоріями, своєчасно виявлялись діти, які залишились без 

піклування батьків, здійснювався соціально-психологічний супровід, 

вивчались їхні умови проживання, досліджувались проблеми у 

взаємостосунках в сім’ї. Постійно підтримувався зв’язок зі спеціалістами 

сектору по роботі з родинами учасників АТО/ООС (вносились зміни про 

кількість дітей учасників, статус сімей, пільги та подарунки дітям, 

оформлення посвідчень, забезпечення участі в екскурсіях, тощо).  

Усі діти з малозабезпечених родин згідно поданих довідок були 

забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. До свята Нового року діти 

пільгових категорій відвідали різноманітні вистави, концерти та отримали 

подарунки.  

Особистими пріоритетами в роботі  на 2020-2021 навчальний рік 

визначаю: 

 забезпечення спрямованості освітнього процесу на формування 

компетентностей, застосування на практиці здобутих знань з різних 

навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, 

формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти; 

 сприяння становленню інклюзивного навчання; 

 створення системи роботи із запобігання буллінгу в освітньому 

середовищі; 

 сприяння збереженню здоров’я учнів шляхом подальшого 

покращення якості харчування; 

 соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для 

навчання обдарованої молоді; 

 культивування ідей педагогіки партнерства; 

 забезпечення прозорості в діяльності закладу; 

 подальше зміцнення матеріально-технічної бази. 


