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Днями Україна відзначила 30-й День Незалежності, яка є запорукою 

вільного розвитку нашої держави. Ключовим елементом  цього поступу є 

освіта, а людина – це найцінніший її актив. І ми сьогодні маємо перетворити 

освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб 

соціального просування кожного громадянина, а школа покликана вирішувати 

основне своє завдання: сформувати модель сучасного випускника, здатного 

бути конкурентоспроможним на ринку праці, мати життєво необхідні знання, 

уміння та навички. 

Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає 

проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним 

потребам. Передусім вагомого значення набуває середня освіта – центральна 

ланка в освітній системі будь-якої країни та основа для успішного здобуття 

освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя. 

Ми маємо орієнтуватися на те, щоб випустити зі школи всебічно 

розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з 

активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та 

вчитися впродовж життя. 

Сьогодні українське учительство, продовжує крокувати по шляху 

реалізації Концепції «Нова українська школа», адже Нова українська школа –

 це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Пріоритетом нової 

школи має стати пропаганда навчання протягом усього життя та усвідомлення, 

що навчання не закінчується за шкільними стінами, а триває і в дорослому 

житті. Дуже важливою є і співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – 

учителями, учнями, адміністрацією та батьками – наріжний камінь, який 

допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити 

головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя і 

врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.  

Підводячи підсумки минулого навчального року хочу сказати що ми 

пройшли два серйозних випробування – аудит у грудні 2020 року та зміну типу 

й назви закладу і нинішній навчальний рік ми розпочнемо як Полтавський ліцей 

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради. Ми у колективі детально 

вивчали акт й висновки аудиту і майже всі зауваження аудиту вчасно усунули за 

винятком зауважень по доступності до закладу осіб з особливими потребами, 

адже їх усунення потребує суттєвого фінансування від засновника. За 



пропозицією аудиту наказом директора було призначено відповідальну особу по 

розбудові внутрішньої системи  забезпеченяя якості освіти та створено робочі 

групи для проведення компексного самооцінювання. 

Нам вдалося ретельно вивчити та оцінити якість освітньої діяльності по 

кожному з чотирьох напрямків, виділивши при цьому сильні та слабкі сторони. 

Кожна робоча група узгальнила результати вивчення освітньої діяльності 

закладу та визначила рівень її якості. Було підготовлено висновки та 

рекомендації щодо шляхів вдосконалення освітньої діяльності на нинішній 

навчальний рік. 

В минулому навчальному році освітня і навчально-методична діяльність 

педагогічного колективу була спрямована на вивчення теоретичної бази із 

науково-методичної теми «Організація навчально-дослідницької,  дослідницько-

експериментальної, наукової та пошукової діяльності в закладі», роботу над 

якою ми розпочали у 2020/2021 навчальному році. Для цього була створена 

творча група. Проте результати аудиту та рішення сесії Полтавської обласної 

ради певною мірою перенаправили нашу колективну роботу, а натепер, після 

реорганізації, обрана методична проблема неактуальна для закладу і у 

нинішньому навчальному році маємо обирати нову.   

У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками ліцей був 

забезпечений на 100%, але залишалися вакансії по обслуговуючому персоналу. 

У закладі працює 31 педагогічний працівник. Поміж них один Заслужений 

учитель України, три кандидати наук, двоє з яких працює на умовах погодинної 

оплати праці, 9 вчителів ліцею мають вищу кваліфікаційну категорію, 12 – І 

категорію і 6 – другу. Педагогічне звання «учитель-методист» мають 3 учителя а 

«старший учитель» і «старший вихователь» – 12.  

Хочеться зазначити що стабільно працювали, оперативно вирішували всі 

нагальні питання методичні формування: кафедра природничо-математичних 

дисциплін (керівник – Пуденко М. М.), кафедра філологічних і суспільно-

гуманітарних дисциплін (керівник – Сапєгіна А. Ю.), методичне об’єднання 

вихователів (голова – Ткаченко Г. М.),  клуб класних керівників «Творчість» 

(керівник – Колісник О. С.). 

Відбулося два засідання психолого-педагогічного семінару. Його керівник 

Пригода І. В. зініціювала розгляд актуальних питань протидії булінгу, 

дотримання принципу академічної доброчесності, бачення школи як безпечного 

середовища тощо.  

Усі вчителі-предметники і вихователі упродовж року підвищували свій 

фаховий рівень, активно проходили перепідготовку на планових очних і 

дистанційних курсах при ПОІППО імені М. В. Остроградського, на онлайн-

конференціях, вебінарах, тематичних курсах на базі проекту EdEra, на 



платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, на сайті «Всеосвіта» 

тощо згідно планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2020 та 

2021 роки. У цілому робота всього колективу за цим напрямком оцінена 

аудитом балом «високий рівень». 

Успішно пройшла в минулому році атестація педагогічних працівників. 

Атестаційна комісія ІІІ рівня за поданням нашої комісії присвоїла учителю 

фізики та математики Пуденко М. М. вищу кваліфікаційну категорію; учителям 

англійської мови Колісник О. С. та мистецтва Поляшенко В. А. – педагогічне 

звання «старший учитель»; підтверджено вищу кваліфікаційну категорію 

учителю основ здоров’я Пашко Л. Ф. Другу кваліфікаційну категорію присвоєно 

вихователю Пуденко І. К. і підтверджено тарифний розряд вихователю 

Поляшенко В. А. 

2020/2021 навчальний рік закінчили 186 учнів. З них 57 проживали в 

гуртожитку та 129 щоденно доїздили на навчання. Навчальні заняття 

проводилися у змішаній формі – очно і дистанційно. Під час карантину навчання 

в нашому закладі було організоване з використанням сервісу для проведення 

відеоконференцій та вебінарів Zoom Cloud Meeting достатньо відповідально, 

чітко і якісно. 

Із високим рівнем навчальних досягнень і нагороджені Похвальними 

листами 16 учнів 5-8 та 10 класів. Серед учнів-відмінників 8 п’ятикласників, 3 

шестикласники, 4 восьмикласники та 1 десятикласник.  

За результатами річного оцінювання лише високий і достатній рівень 

знань мають 106 учнів, що становить 59% від загальної кількості учнів у закладі.  

 У звітному навчальному році учні 9 класу були звільнені від проходження 

державної підсумкової атестації, відповідно до наказу Міністерства освіти та 

науки N273 від 03.03.2021 року «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році». 31 учень 9-их класів 

одержав свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти звичайного 

зразка та 2 учнів 9-А класу Грек Анастасія та Пірогов Артур отримали  свідоцтва 

про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою.  

У 2020/2021 навчальному році із закладу випущено 42 учні 11 класу, із яких 

отримали свідоцтва про здобуття  повної загальної середньої освіти «Золота 

медаль» та були  нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у 

навчанні» 5 учнів: Диченко Вікторія, Кущій Богдана, Литовченко Валентина  , 

Тимошенко Аліна та Шевченко Оксана. 2 учні отримали свідоцтва про здобуття  

повної загальної середньої освіти «Срібна медаль» та були нагороджені 

срібними медалями «За  досягнення у навчанні: Любіченко Олег та  Халява 

Катерина. 



Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих  

предметів» було нагороджено 10 випускників.  

Основна сесія ЗНО проходила з 21 травня по 15 червня. По підготовці 

випускників до ЗНО всі вчителі-предметники проводили додаткові заняття та 

консультації. За даними, отриманими від Українського центру оцінювання якості 

освіти наші учні мають наступні результати ДПА за освітній рівень повної 

загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО:  
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Рівень навчальних досягнень учнів  

(за оцінкою ДПА) 

почат- 

ковий 

середній достатній  високий 

1 Хімія  1 - - 1 - 

2 Англійська  

мова  

16 - - 5 11 

3 Математика  33 2 7 18 6 

4 Укр.мова та 

література 

37 - 3 18 15 

5 Українська 

мова 

5 - 1 2 2 

6 Історія 

України  

25 - 1 9 15 

7 Фізика  2 - 1 1 - 

8 Біологія 13 - 1 9 3 

9 Географія 20 - - 11 9 

 

Крім медалістів бали лише високого рівня по ДПА отримали ще 5 

випускників: Жученя  Дар’я, Кучеренко Юлія, Демченко Ростислав, Бенза Назар 

та Немеш Ксенія. 

Із 42 учнів, що складали українську мову та літературу, високий рівень 

показали 17 учнів (40%) достатній – 22 учні (52%) і середній – 4 учні (9,5 %). 

Математику обирали для ДПА 33 учні (у минулому році було 25 ).  З них 

бали високого рівня одержали 6 учнів ( 18 %) , достатнього – 18 учнів (55%) , 

середнього – 7 учнів (21 %) і низького – 2 учні (6%)  

Історія, як і математика є профільним предметом у нашому закладі і її 

здавали для ДПА 25 учнів (у минулому було 18). З них 15 учнів (60%) одержали 



оцінки високого рівня, 9 учнів (36%) – достатнього,  і 1 учениця (4%) середнього 

рівня.  

Біологію для ДПА здавали 13 учнів і отримали наступні результати: 3 учні 

(23%) мали високий рівень, 9 учнів (69%) – достатній і 1 учень середній (8%). 

Також   гарний результат ДПА показали учні з географії. З 20 учнів 9  (45%) 

мають високий рівень, 11 (55%) – достатній.  Середнього рівня немає. 

Гарні результати маємо з англійської мови. З 16 учнів високий рівень мають 

11 учнів ( 69%)  та достатній – 5 учнів (31 %). 

Що стосується результатів ЗНО то у нинішньому році учні закладу його 

склали успішніше ніж у минулому. За результатами ЗНО серед шкіл 

Полтавської області наш ліцей посідає 4 місце, а у минулі навчальні роки ми 

займали 5–6 місця. У всеукраїнського рейтингу ТОП-200 наш заклад 

розмістився на 201 місці. У минулому навчальному році по Україні ми були на 

229 місці це майже із 7300 навчальних закладів. 

Ліцей увійшов до ТОП-200 серед усіх навчальних закладів України із двох 

предметів: із географії другий рік поспіль ( 69 місце) та англійської мови (120 

місце).  

Що до вступної компанії то слід зазначити що всі випускники нинішнього 

року вступили до вузів зокрема у 11-м із 25 учнів 22 вступили на бюджет. У 11-і 

із 17 учнів 10 на бюджет і 7 на контракт. У Полтаві навчатиметься 16 учнів, у 

Харкові 15, у Києві 5, у Дніпрі 4. Серед обраних учнями спеціальностей: 6 – 

комп’ютерні науки, по 4 медицина і фармація; економіка і фінанси; філологія і 

журналістика; юриспруденція. 

Оскільки наш заклад працював як науковий ліцей ми досить успішно 

проводили освітню діяльність, спрямовану на залучення та підготовку 

учнівської молоді до наукової або науково-технічної діяльності. 

Аж у листопаді 2020 року вперше за новими правилами та ще й у онлайн-

режимі у Києві відбувся ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2019/2020 навчального року. 

Поміж п’яти його учасників від нашого закладу було троє випускників, на той 

час уже студентів. Варто висловити на їх адресу слова глибокої вдячності за те, 

що не відмовились від участі, не зрадили наших сподівань і неймовірного 

вкладу в них наших учителів. Це, зокрема, Желейкіна Ірина, Овчаренко Едуард 

та Сапєгін Владислав.  Ірина та Едуард посіли другі місця, відповідно, в секціях 

зарубіжної літератури та філософії (наукові керівники – Щербина А. М.  та 

Григор’єва С. О.). Овчаренко Е. як абсолютний переможець із дипломом ІІ 

ступеня на сьогодні  – Президентський стипендіат. 

Учениця 11-М класу Диченко Вікторія виборола третє місце у секції 

географії та ландшафтознавства (науковий керівник – Кітченко В. А.).  



Достойно виступили на ІІІ етапі конкурсу в секції археології Сапєгін 

Владислав (науковий керівник – С.В. Сапєгін) й в секції екології Литовченко 

Валентина (науковий керівник – Пуденко О. Р.).  

Досить успішно, хоча й не без приємних несподіванок й неочікуваних 

розчарувань захистили в цьому році свої наукові розвідки учасники ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України: із 19 представлених робіт – 14 стали 

переможними. Маємо три перших, три других та вісім третіх місць. Зокрема, 

дипломи І ступеня вибороли Грек А. (9-А клас) – у секції теоретичної фізики 

(науковий керівник – Шульга В. І.); Пірогов А. (9-А клас) – у секції аерофізики 

та космічних досліджень (науковий керівник – Пуденко М. М.) і Демченко Р. 

(11-М клас) – у секції географії та ландшафтознавства (науковий керівник – 

Глухота В. О.). На ІІІ етапі конкурсу Ростислав посів друге абсолютне місце і 

став Президентським стипендіатом – уже шостим в історії нашого закладу. 

Грек А. (9-А клас) посіла також друге місце у секції математики (науковий 

керівник – Шульга В. М.);  на цій же сходинці конкурсу Маленко О. (10-М 

клас), який представляв роботу у секції історичного краєзнавства (науковий 

керівник – Глухота В. О.), а також Лисько А. (9-А клас) – теж у секції 

історичного краєзнавства (науковий керівник – Колісник О. С.). 

Дипломи ІІІ ступеня отримали Тарасюк В. (11-І клас) – у секції соціології 

(науковий керівник – Пригода І. В.); Кущій Б. (11-М клас) – у секції 

мистецтвознавства (науковий керівник – Загреба Н. В.); Тимошенко А. (11-М 

клас) – у секції всесвітньої історії (науковий керівник – Сапєгіна А. Ю.); Жученя 

Д. (11-І клас) – у секції української мови (науковий керівник – Кацалап О. В.); 

Рибчан В. (11-М клас) – у секції англійської мови (науковий керівник – Сапєгіна 

Ю. О.); Баштанник Є. (8 клас) – у секції української літератури (науковий 

керівник – Пузир Я. В.); Федоренко Д. (8 клас) – у секції екології (науковий 

керівник – Пуденко О. Р.) та Василець Ю. (9-Б клас) – у секції педагогіки 

(науковий керівник – Пашко Л. Ф.). 

І знову слід відзначити вчителів, які готували до конкурсу по два учнівських 

наукових дослідження: це Глухота В. О. та Пуденко О. Р.  

Досить результативною залишається участь наших учнів у різноманітних 

інтелектуальних конкурсах різних рівнів.  

Так, у Міжнародному конкурсі з українознавства 3 учні: Баштанник Є. (8 

клас, науковий керівник – Пузир Я. В.), Демченко Р. (11-М клас, науковий 

керівник – Глухота В. О.) і Ткаченко Р. (9-Б клас, науковий керівник – Щербина 

А. М.)  посіли 1 місце, 5 робіт посіли 2 місце і одна третє. 



У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення 

«Бобер» взяли участь 87 ліцеїстів, поміж них 26 отримали відмінний результат, 

27 – добрий (учитель – Шульга В. М.). 

Щодо всеукраїнського рівня, то в Олімпіаді випускного шкільного 

дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) поміж понад 60 учасників з 

усієї України Федоренко Д. (8 клас) у секції «екологія та енергозбереження»  

виборола ІІІ місце (науковий керівник – Пуденко О. Р.). 

У фінальному етапі VI Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з 

інформаційних технологій взяли участь 104 учасники. Поміж них  переможцями 

із дипломами ІІІ ступеня стали двоє наших юних інформатиків: Уліщенко С. (8 

клас) та Любіченко О. (11-М клас) – учитель – Шульга В. М.  

100-річчю від дня народження Володимира Малика був присвячений 

обласний літературний конкурс «Відлуння заповітів земляків». У номінації 

«Творча робота» третє місце в ньому посіла Жученя Д. (11-М клас, учитель – 

Кацалап О.В.) та Маленко О. (10-М клас, учитель – Пузир Я.В.). Даша також 

стала лауреатом Полтавської обласної премії імені Володимира Степанюка. 

Слід відзначити перемоги наших учнів у заключному етапі обласного V 

Конкурсу знавців англійської мови та зарубіжної літератури для учнівської 

молоді, у обласних конкурсах «Здорове життя – успіх буття» (2 перемоги), 

екологічної інфографіки для учнів 5-11-х класів «Збережемо біорізноманіття 

рідного краю» імені Олени Байрак, «Вчимося заповідувати», «Знай і люби свій 

рідний край» та ін.  Вдруге поспіль команда учнів 9-Б класу завоювала І місце 

у обласному конкурсі «Громада моєї мрії». Вже третій рік поспіль наші учні 

отримують перше місце на обласному історичному конкурсі учнів 9–11 класів 

«Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої».  

Усі перелічені конкурси, змагання, чемпіонати, олімпіади є свідченням 

високого інтелектуального розвитку і рівня знань наших учнів,  їх уміння 

проводити дослідження, робити висновки і узагальнення, послідовно і 

правильно викладати свої думки, відстоювати позицію тощо. Тобто, є 

свідченням продуктивної роботи членів педагогічного колективу у напрямку 

спеціалізації.  

Нині, в умовах викликів, які постали перед нашою державою, питання 

формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави набуває 

надзвичайно важливого значення. Метою ж формування ціннісного ставлення 

до суспільства і держави є виховання свідомого громадянина, патріота. Тому 

уся система виховання у закладі мала на меті допомогти учневі стати 

самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. 

Завдяки цьому  система виховної роботи сприяла мотивації до саморозвитку, 

самореалізації всіх учасників освітнього процесу. 



У 2020/2021 навчальному році виховна робота в ліцеї  була спрямована на 

реалізацію загальношкільної виховної теми:  «Формування патріота і 

громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої 

особистості, здатної до адаптації в суспільстві» і проводилась на науково-

методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та  

річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік. Метою виховної 

діяльності було створення цілісної моделі виховної системи на основі 

патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому  виховна 

діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів: 

 Національно-патріотичне і громадянське виховання; 

 Морально-духовне і гуманістичне виховання; 

 Правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя; 

 Ціннісне ставлення до себе; 

 Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 Ціннісне ставлення до праці; 

 Ціннісне ставлення до природи; 

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які 

потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, 

закладу, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, 

проведено роботу по залученню учнів до них.  

Невід’ємною частиною життя ліцею було учнівське самоврядування, адже 

це чудовий спосіб організації учнівського колективу, що забезпечує 

комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до 

усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань як 

особистого життя класу, так і навчального закладу в цілому.  Протягом 

навчального року проводилися тематичні місячники та тижні і традиційні 

загальношкільні виховні заходи. 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі протягом року проводилися батьківські збори в очній 

та дистанційній формах. Проводилися різні дискусії, бесіди, тренінги як для 

учнів, так і для батьків.  

У ліцеї були проведено ряд традиційних загальношкільних заходів: 

святкові концерти «З любов’ю до вчителя» та «Ваша Величносте, Жінко!», 

«Прощальний вечір із одинадцятикласниками», «День відкритих дверей» та 

«Випускний бал». Через заборону масових заходів ми були обмежені у 

проведенні розважальних вечорів для старшокласників тому святкові години 

спілкування проходили в рамках класних кімнат.  



З метою забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку дітей, оволодіння додатковими знаннями, вміннями та 

навичками, організації дозвілля вихованців у закладі протягом навчального 

року працював 21 гурток за інтересами та спортивні секції, проте їх 

результативність роботи бажає покращення.  

За час роботи гуртків та спортивних секцій учні відзначилися у різних 

видах змагань, конкурсах, науково-практичних конференціях тощо. Зокрема у 

обласному конкурсі з декоративно-прикладного мистецтва «Розмай дитячих 

мрій» брало участь 3 учениці з них двоє нагороджені дипломами І ступеня і 

одна учениця дипломом ІІ ступеня (наставник Каращук В.М.). Валентина 

Миколаївна підготувала також переможців Всеукраїнського багатожанрового 

дистанційного конкурсу «Лавина талантів», Міжнародного багатожанрового 

дистанційного фестиваль-конкурсу мистецтв «Talent fest» та «Golden fest» 

(Калініч С.- І місце і Гран-прі), Міжнародного дистанційного багатожанрового 

конкурсу «Талантія» (Пивоваренко В.- І місце). 

Члени гуртка «Мистецтво самозахисту» під керівництвом Ільченка В.М. 

неодноразово ставали переможцями різних регіональних турнірів із вільної 

боротьби. 

Невід’ємними постійними учасниками позашкільних заходів були 

вихованці театрального, хореографічного, поетичного та військово-

патріотичного гуртків. Так гурт «Стимул» є постійним призером серед різних 

вікових груп і номінацій в обласних змаганнях з черліденгу. Команда посіла ІІ 

та ІІІ місця у Відкритому чемпіонаті Полтавської області з черліденгу. Вікторія 

Маслак отримала КМС з даного виду спорту і наразі на одному рівні 

співпрацює із тренерами у підготовці номерів. 

Активними були і вихованці гуртка «Юні лісівники» під наставництвом 

вчителя біології Пуденко О.Р. які здобули ряд перемог у обласних конкурсах та 

онлайн-конференціях, тісно співпрацювали із Чалівським лісництвом.  

Група вихованців археологічного гуртка під керівництвом С. В. Сапєгіна 

та Я. В. Пузир у складі 11 учасників провела розкопки у с. Сердюки 

Полтавського району з 9 по 23 липня 2021 року. Результати роботи 

оприлюднені у соцмережах. 

Звичайно всеукраїнський локдаун вніс суттєві корективи і у виховну 

роботу, через що не були проведені належним чином ряд загальношкільних 

заходів та оздоровчий період.  

Запорукою результативного навчання є також хороша матеріально-

технічна база оновленням і осучасненням якої ми постійно займаємось. 

Навчальний корпус закладу має 19 класних кімнат, лінгафонну лабораторію по 

вивченню іноземних мов, майстерню, читальний зал, бібліотеку. Успішно 



функціонують обладнані згідно вимог МОН України  кабінети інформатики, 

хімії, географії, історії, біології, фізики, української мови, математики, 

трудового навчання, два сучасні комп’ютерні класи. У минулому навчальному 

році ми отримали кабінет фізики і сучасну STEM-лабораторію, які закупив 

ДОН в рамках цільової освітньої програми.    

У навчальному процесі ліцею-інтернату використовується 68 комп’ютерів, 

25 ноутбуків, 9 інтерактивних дошок, дві інтерактивні панелі, 14 

мультимедійних проекторів, усі навчальні кабінети мають підключення до 

всесвітньої мережі Інтернет. Робоче місце кожного учителя обладнано 

комп’ютером.  

Територія закладу займає 14 га, на ній розміщено 9 будівель із 

господарськими приміщеннями та всіма комунікаціями (власна котельня із 

тепломережами, глибинна свердловина і водонапірна башта із водогонами, 

гаражі тощо), є фруктовий сад, навчально-дослідні ділянки та виробничий 

сектор) і тому багато часу і зусиль колективу закладу спрямовано на 

підтримання цього господарства у хорошому стані.  

Працівниками ліцею-інтернату приділяється багато уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Оформлення коридорів та кабінетів  дизайнерські 

продумане, при цьому надається перевага сучасному стилю. Подвір’я закладу 

завжди прибране, дбайливо упорядковане. Крім цього організовано 

турботливий догляд за зеленими насадженнями, газонами та квітниками. 

Значну увагу приділяють працівники закладу заготівлі овочів і фруктів для 

їдальні. Господарська діяльність закладу також спрямована на створення 

комфортних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу, зменшенню 

використання природного газу та електроенергії. Створено належні умови для 

проживання дітей у спальному корпусі. Завершили поточний ремонт водогону 

на території закладу та ремонт каналізації спального корпусу. Власними силами 

провели поточні ремонти у приміщеннях навчального і спального корпусів та 

їдальні. Заклад належним чином підготовлено до нового навчального року, 

враховуючи і рекомендації уряду щодо організації протиепідемічних заходів в 

період карантину. 

Фінансове забезпечення навчального закладу здійснюється завдяки 

ефективному використанню бюджетних коштів, залученню додаткових джерел 

фінансування. Адміністрація закладу приділяє велику увагу вирішенню 

фінансово-господарських питань, а саме: заходам, спрямованим на збереження 

майна закладу; плануванню придбання шкільного обладнання, устаткуванню 

кабінетів; організації якісного харчування учнів; поповненню шкільної 

бібліотеки, щорічній передплаті періодичних видань; заходам щодо дотримання 

світлового та теплового режимів; протипожежній безпеці; плануванню 



позабюджетних джерел фінансування; поліпшенню стану навчальної бази. 

Виготовлено проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту 

автоматичної пожежної сигналізації навчального корпусу і є плани щодо 

виконання цих робіт до завершення календарного року. 

Враховуючи перебування на карантині та дистанційне навчання, економне 

використання енергоносіїв при експлуатації комбінованої котельні на початок 

2021 року було зекономлено бюджетних коштів на суму 563400 грн.  

Успішно спрацював заклад в питанні залучення позабюджетних коштів. За 

7 місяців 2021року надійшло до спеціального фонду – 300104,11 грн. та 

60608,00 грн. благодійної допомоги. Зокрема суттєвими є надходження від 

реалізації кукурудзи – 240500,00 грн., оренди майна – 33913,31 грн., квартплати 

– 18798,56 грн., СФГ «Благодать» – 9600,00 грн.  та ін. з яких використано для 

господарських потреб, створення комфортних умов для учасників освітнього 

процесу та забезпечення життєдіяльності закладу 63071 грн. 

 

 

 


