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Ґете  

      Щороку  керівники закладів освіти в Україні зобов’язані персонально  

звітувати перед колективом і громадськістю.  Для мене особисто це п’ятий  

звіт, і, характеризуючи підсумки минулого навчального року, можна сказати 

що це був рік випробувань, освоєння нових технологій і якісного 

продовження покращення матеріально-технічної бази. Щодо персональної 

ролі директора в цих процесах, то вона якнайкраще виражена у 

висловлюванні Ґете. 

    У 2020-2021 навчальному році  учнівський контингент нашого закладу 

нараховував  816 учнів у 32-х 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.   

     Відповідно до рішення міської ради ліцей-школу, починаючи з 2021-2022 

навчального року, реорганізовано в опорний комунальний заклад «Ліцей 

Козятинської міської ради Вінницької області», а це означає, що перед 

колективом поставлено нові завдання, нові виклики.  

     У 2020-2021 н.р. почалася ґрунтовна робота з розбудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. Один із найважливіших її компонентів – 

забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. З метою 

залучення державних коштів для покращення матеріально-технічної бази 

заклад взяв участь у конкурсі проєктів «Спроможна школа», в результаті 

чого ми отримали майже 2 млн. грн. на реконструкцію харчоблоку (роботи 

розпочалися влітку). Силами технічних і педагогічних працівників ліцею 

здійснено капітальний ремонт актового залу (ремонт стелі та стін, 

реконструкція сцени, перетягування глядацьких сидінь). Якісно 

відремонтований спортивний зал, три класні кімнати. Обладнано новий 

буфет, додаткову рекреаційну зону. Для ліцейної   бібліотеки придбано 



сучасної художньої, науково-популярної та довідникової літератури на суму 

32 тис. грн. Інформація про видатки коштів на утримання закладу 

щоквартально розміщується  на офіційному сайті ліцею. 

     Заклад забезпечений  кваліфікованими   педагогічними   кадрами, за 

звітний період колектив поповнився двома вчителями початкових класів, 

вчителем іноземної мови, вчителем фізкультури, асистентом вчителя. Для 

двох молодих вчителів організована педагогічна інтернатура. 

     Ліцей – багатопрофільний заклад освіти, в якому здійснюється поглиблене 

викладання математики, української та іноземної мов, хімії, біології. 

Функціонують як профільні класи, так і динамічні профільні групи в межах 

одного класу. 7 класів з 1-го по 6-й працювали за програмою науково-

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

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

опановували програми поглибленого вивчення української мови та 

літератури, математики, хімії, біології. 

Право громадян на доступну освіту реалізовувалося шляхом 

запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за 

індивідуальною формою. У 2020-2021 навчальному році у навчальному 

закладі за індивідуальною формою навчалось 4 учнів (підстава – довідки 

ЛКК міської лікарні). Організація освітнього 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. 

У закладі функціонувало 6 інклюзивних класів, у яких навчається 8 

учнів з різними нозологіями.  Працюють п’ять асистентів учителя,  троє учнів 

асистента вчителя  не потребують. Облаштовано ресурсну кімнату, яка 

поєднує приміщення для психологічного розвантаження та локацію для 

проведення навчальних занять.  

Для злагодженої та повноцінної роботи створені команди психолого-

педагогічного супроводу учнів з ООП. Чотири рази на рік проводиться 

моніторинг стану розвитку дитини та її навчальних досягнень. З метою 

фіксування накопиченої інформації певного періоду навчання, визначення 

можливостей, внесення за необхідності змін в індивідуальні плани для 

кожного учня ведуться  портфоліо  учнів.  

Відповідно до висновків ІРЦ усі учні охоплені корекційно-

розвитковими заняттями. Постійно проводиться консультування вчителями-

предметниками та класними керівниками батьків учнів з ООП щодо 

виконання індивідуальної програми розвитку, особливостей психологічного 

розвитку дітей.  



Практичний психолог та соціальний педагог ліцею-школи здійснюють 

психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання (години 

спілкування з учнями класів, індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з 

учнями з ООП, просвіта батьків учнів класу). 

З метою підвищення психолого-педагогічної культури вчителів, батьків 

та учнів, рівня обізнаності  суспільства, популяризації толерантного 

ставлення до дітей з ООП у березні 2021 року творчий колектив ліцею – 

школи  взяв участь  у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі  «Кращі 

інклюзивні практики України», ставши його призером.    

         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. 

Головним випробуванням минулого навчального року стало тривале 

перебування на дистанційному навчанні. 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. В закладі був створений 

корпоративний ресурс на платформі «Classroom». На офіційному сайті ліцею-

школи в розділі  «Дистанційне навчання» розміщувалися розклад онлайн-

конференцій, а також надавалися рекомендації вчителів та працівників 

психологічної служби щодо оптимальної організації навчання дітей вдома.  

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню 

випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2021 

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 жовтні 2020 року 

ліцеї-школі здійснюється з урахуванням виховних орієнтирів. 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.  

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». Цьогоріч нестандартні 

уроки об’єднувала тема «Людина у Всесвіті – Всесвіт у людині». 

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 

онлайн-концерт «Ліцей-школа має таланти». 

    У рамках роботи зі сприяння розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу учнів  були здійснені такі заходи: 

 Проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з основних 

предметів; 

 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 240 учнів  5-11 класів, з них 160 – 5-9-их, 80 – 10-11-

их класів. 93 учні стали переможцями. Найбільше з них взяли участь в 

олімпіадах з хімії, англійської мови, біології, української мови, фізики, 

математики.  

      В умовах дистанційного навчання 3 учні ліцею-школи взяли участь у І 

(заочному) турі 2-ої Всеукраїнської дистанційної олімпіади з хімії, де 

Козакевич Василь (8-А клас) посів 6 абсолютне місце, Гончарук Анастасія (8-

А клас) – 9 місце і запрошені для участі у фінальному турі.  

      У роботі наукового товариства «Академія» взяли участь 10 учнів І-ІІІ 

курсів. На конкурс були представлені 12 робіт. Результатом є 10 призерів І 



етапу конкурсу-захисту, 7 учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу, з яких 6 стали призерами, виборовши 8 місць у секціях макро і 

мікроекономіки, історія України, експериментальної фізики, економічної 

географії, екології, англійської мови, фольклористики, охорони довкілля і 

раціонального природокористування. 

     У міському етапі конкурсу з природознавства «Юний дослідник» 

Маринчук Єлизавета, учениця 5-Б класу (вчитель Білоус А.А.) виборола І 

місце, а в обласному етапі – ІІІ місце.  

     Серед учнів 5-11 класів ліцею-школи був проведений І етап ХІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. Всього взяли участь у конкурсі 123 учні 

ліцею-школи, з яких 34 отримали призові місця. У міському (заочному) етапі 

перемогу здобула учениця 5-І класу Склярова Ніна (учитель Домбровська 

Т.М.). 

       У І етапі ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика 

взяли участь 116 учнів. З них переможцями визнано 6 учнів 3-4 класів та  21 

учень 5-11 класів.  

       Серед учнів 8-11 класів був проведений І етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації 

«Література» на тему «Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, той, що 

обрав тебе навіки вік» (В. Стус). Всього взяли участь у конкурсі в номінації 

«Література» 19 учнів. Призові місця у міському етапі вибороли 3 учні, а в 

обласному етапі даного конкурсу отримала ІІ місце Нікітюк Анастасія (ІІІ м) 

і ІІІ місце – Ржепецька Анастасія (ІІІ філ).  

        Учениця І курсу математичного профілю Кривунець Катерина взяла 

участь в обласному онлайн конкурсі  «Professions Story» в номінації «Кращий 

твір-роздум» на тему «Немає професій з великим майбутнім, але є 

професіонал з великим майбутнім». 

       5 учнів навчального закладу взяли участь у міському етапі онлайн 

конкурсі декламаторського мистецтва в номінації «Польська поезія». Всі 

учасники здобули призові місця. 

         У міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція:100 років надії і боротьби» Маленівський Максим (ІІІ 

м) посів І місце і в обласному етапі робота Оліярської Анни (ІІ к) зайняла теж І 

місце. 

Медичне обслуговування  в закладі 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. 

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. 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 

- дітей-інвалідів –14 

- дітей напівсиріт – 20 

- дітей учасників АТО – 50 

- дітей-переселенців – 5. 

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. Пріоритетними напрямами роботи соціального педагога в ліцеї-

школі у 2020-2021 навчальному році було забезпечення індивідуального 

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

вимушених внутрішніх переселенців, дітей із сімей учасників ООС. 

Протягом звітного періоду надійшло три звернення громадян, усі вони 

були розглянуті згідно чинного законодавства, результати розгляду заявників 

задовольнили. 



Особистими пріоритетами в роботі  на 2021-2022 навчальний рік 

визначаю: 

- розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- 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. 

 

     

Дякую за увагу! 

 

 


