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 «Розділяй і володарюй" - мудре правило,                                                        

проте  "об'єднуй і направляй" -  краще.                                                              

Ґете  

Шановні колеги, батьки, запрошені! 

Ось уже 15 років керівники закладів освіти в Україні зобов’язані 

щорічно звітувати перед колективом і громадськістю.  Для мене особисто це 

третій звіт, і мені надзвичайно приємно відзначити, що 2018-2019 навчальний 

рік для ліцею-школи став періодом значного покращення матеріально-

технічної та навчально-матеріальної бази, а також роком високих результатів 

освітнього процесу.  

У 2018-2019 навчальному році  учнівські контингенти нараховували  728 

учнів. Повну загальну середню освіту здобули 45 випускників, базову середню 

освіту - 56  учнів;  до перших класів зараховано 90 учнів. Станом на 1 вересня 

в закладі налічується   781 учень у 30 класах.   Середня наповнюваність класів 

– 26 учнів.  

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 

міста Козятина педагогічним колективом здійснюються заходи із забезпечення 

вимог щодо обов’язковості загальної середньої освіти. Усі діти шкільного 

віку, що проживають у мікрорайоні ліцею-школи, охоплені навчанням.   

Минулий навчальний рік став особливим з огляду на запровадження 

Концепції нової української школи, однією з  вимог якої є створення 

сучасного освітнього середовища. Для успішного старту НУШ були 

капітально відремонтовано три класні кімнати, за рахунок державної субвенції 

та місцевого бюджету отримано сучасні парти, телевізори, ноутбуки, килимки, 

навчально-методичне приладдя.  

Підготовку кабінетів для перших класів у цьому навчальному році було 

організовано з урахуванням попереднього досвіду. На жаль, стан класних 

кімнат не дозволяв обійтися поточним ремонтом, тому силами працівників 

педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу виконано капітальний 

ремонт у чотирьох кабінетах початкової школи, починаючи від заміни 

проводки і закінчуючи заміною підлогового покриття.  



Від управління освіти в якості централізованої поставки отримано нові 

парти, телевізори, ноутбуки, навчально-методичне приладдя, килимки, крісла-

мішки. Для забезпечення урізноманітнення форм ранкових зустрічей був 

придбаний комплект карематів, що дозволяє проводити їх на свіжому повітрі.  

В кабінети №23 та 30 виготовлено меблі за індивідуальним замовленням. 

Облаштовано рекреаційну зону для учнів початкових класів. Зауважу, 

що капітальні ремонти кабінетів та придбання меблів (крім парт) 

здійснювалося за рахунок коштів, що виділяються міськрадою на одного учня, 

а це, на жаль, у цьому році менша сума. Масштабні роботи вдалося виконати 

лише тому, що кошти витрачалися тільки на матеріали, ремонт здійснювався 

власними силами.  

На моє переконання, системні зміни в освіті потребують  комплексного 

підходу. Саме тому в організації  ремонтів ми акцентували увагу не лише на 

створенні умов для першокласників. 

Становлення старшої профільної школи  як  складова реформи освіти –  

одне з найважливіших  завдань сучасного українського суспільства. У 2027 

році  має запрацювати трирічна профільна школа (10-12 класи). Це  потребує 

значної кількості ресурсів – часових, фінансових, людських. Матеріальна і 

кадрова база нашого закладу найбільше відповідає вимогам старшої 

профільної школи, тому нами розроблено  проект «Створення 

багатопрофільного академічного ліцею на базі НВК І-ІІІ ступенів  «ліцей-

школа» Козятинської міської ради Вінницької області», який  окреслює 

майбутню модель організації профільного навчання та спрямований на 

обґрунтування доцільності  її організації саме на нашій базі. 

У жовтні 2018 року ми отримали за кошти обласного бюджету 

обладнання для сучасного кабінету математики вартістю 365 тисяч гривень. 

Ця подія дала поштовх проекту «Інтелект-хаб» - створенню  сучасного 

освітнього простору для інтелектуальної діяльності ліцеїстів. За фінансової 

підтримки міської ради здійснено капітальний ремонт кабінету №53, придбано 

нові меблі, на що спрямовано 70 тис. грн. 

За звітний період матеріальна база закладу поповнилася шістьма 

телевізорами, двома інтерактивними дошками, тридцятьма шістьома  

ноутбуками.  

Завершено перекриття даху над актовим і спортивним залами, власними 

силами виконано ремонт спортивного залу та фасаду внутрішнього двору.  

Прийняття нового закону «Про освіту» законодавчо визначило  

формування ключових компетентностей як основне завдання української 

загальної середньої освіти. Однією з найзатребуваніших компетенцій в 

сучасному суспільстві є знання іноземних мов. Новацією минулого 

навчального року стало функціонування  5-го класу з поглибленим вивченням 

англійської мови. Як друга іноземна вивчатиметься німецька й польська мови. 
Чудовим подарунком нашому закладу від випускників 1999 року стало 

обладнання для лінгафонного кабінету, використання якого дасть можливість 

суттєво покращити якість навчання іноземним мовам.        



Протягом лютого-березня в ліцеї-школі реалізовувався проект  

«Майбутній першокласник».  Значну роль в успішній готовності дитини до 

навчання відіграє сім'я. Тому  одночасно з підготовкою малюків до шкільних 

умов, було організовано консультативний пункт для батьків, на якому 

адміністрація ліцею-школи, практичний психолог, медична сестра, шкільний 

лікар, соціальний педагог надали батькам майбутніх першокласників 

кваліфіковану  допомогу, а саме: як правильно морально, психологічно та 

фізично підтримати дитину під час адаптації  та соціалізації її в школі, -  а 

також  відповіли на всі запитання, які  хвилювали батьків. 

Новацією минулого навчального року стало проведення табірного збору 

для майбутніх першокласників.   

Позитивна динаміка спостерігається в результативності участі учнів у 

Всеукраїнських  олімпіадах з основних предметів. У ІІ (міському) етапі взяли 

участь 103 учні ліцею-школи, з них 64 учні 6-9-их класів і 39 – 10-11-их 

класів. Результатом є ІІ місце серед навчальних закладів міста Козятина. 30 

учнів ліцею-школи стали переможцями олімпіад, виборовши 14 дипломів І 

ступеня, 14 – ІІ ступеня і 16 – ІІІ ступеня.  Серед учителів, які підготували 

найбільше призерів – Новаківська О.О., Степанюк І.М. (по 6), Білоус А.А. (5), 

Ярош О.Д., Нікішина О.В. – по 4, Степанюк С.А. – 3, Кашперовецька Т.А., 

Трохимич О.М., Сич О.П. Добровольський В.І. – по 2. 16 учнів – переможців 

міського етапу рекомендовано для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з 

української мови та літератури, хімії, фізики, правознавства, інформатики, 

економіки, географії, англійської мови, інформаційних технологій, історії, 

астрономії. Результатом є 9 призових місць. 

У ліцеї-школі продовжує працювати учнівське наукове товариство 

«Академія». У 2018-2019 н. р. у роботі товариства взяли участь 21 учень І-ІІІ 

курсів. На конкурс була представлена 31 робота. Результатом є 30 призерів І 

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

ІІ (обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу, з яких 11 стали призерами (12 

місць). У цьому навчальному році продовжило роботу молодше відділення 

учнівського наукового товариства «Академія». 32 учні 5-8-их класів стали 

лауреатами конкурсу-захисту, презентувавши свої дослідницькі проекти з 

різних предметів. З метою морального стимулювання учнів і вчителів 

проведено свято «Віват, ліцейні таланти!» 

Активну участь у дослідницькій роботі з природознавства беруть учні 5-

их класів. У міському етапі конкурсу з природознавства «Юний дослідник» 6 

учнів вибороли призові місця.  

Протягом 2018-2019 навчального року учні ліцею-школи брали активну 

участь у конкурсах з української, англійської та польської мов. 

60 учнів 5-11-их класів та 33 учні 3-4-их класів взяли участь у І етапі 

ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, відповідно 20 і 

6 з них стали учасниками ІІ етапу, з них – 7 переможців. 

85 учні продемонстрували знання з української мови й літератури у І 

етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка. Із 

26-ти учасників ІІ (міського) етапу 3 учні стали переможцями. 



Серед учнів 5-11 класів був проведений щорічний Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості  під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!». У ІІ 

етапі взяли участь 5 учнів у номінації «Література», один – у номінації 

«Історія України. Державотворення». Переможців – 3 учні в номінації 

«Література». 

У цьому навчальному році 2 учні під керівництвом учителя математики 

Хринюк В.В. здобули ІІІ місце у конференції-олімпіаді геометричної творчості 

імені В.А. Ясінського, яка проводиться на базі Вінницького державного 

педагогічного університету. 

В умовах погіршення стану здоров’я дітей  організація харчування 

набуває особливого значення. В минулому навчальному році одноразовим 

безкоштовним гарячим харчуванням щоденно було охоплено більше 350 учнів 

1-4 класів, пільговиків та вихованців ГПД. За талонами обіди купувало в 

середньому 40 учнів 5-11-х класів. Середня вартість харчування становила 

15,4  грн.  Питний режим забезпечується через  функціонування кулерів. 

Вжиті заходи до покращення роботи буфету. Погоджено новий 

асортимент, орендарем Геннадієм Мудрим придбано нові меблі для буфету, 

встановлено турнікети. 

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. 

Особистими пріоритетами в роботі  на 2019-2020 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 

середвищі; 

- 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. 

 


