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Мета роботи закладу:

Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, 
соціально-активної і національно-свідомої людини в 
умовах оновленого змісту освіти

Формування конкурентоспроможної особистості 
засобами інноваційних технологій

Виховна мета закладу:



Основна мета діяльності 
у 2021/2022 навчальному році

розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

створення безпечного та комфортного освітнього середовища ліцею, для 
забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та 
повної загальної середньої освіти в умовах навчального закладу

в умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19 та в умовах воєнного 
стану розбудувати та налагодити повноцінну систему навчання з 
використанням дистанційних технологій навчання

ознайомлення з ключовими акцентами впровадження державного 
стандарту базової середньої освіти

зміна педагогічної системи роботи колективу відповідно до вимог 
сьогодення



При роботі над методичними питаннями, 
вирішувалися такі завдання:

удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, 
самоосвіта вчителів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;

забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 
освітнього процесу;

підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;

організація роботи з обдарованими дітьми;

підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 
педагогічних працівників;

мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-
виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних 
компетнетностей.



Напрями роботи колективу 
Великодмитровицького ліцею 
у 2021/2022 навчальному році

Освітнє 
середовище 
навчального 
закладу

Система 
оцінювання 
здобувачів 
освіти

Діяльність 
педагогічних 
працівників

Управлінські 
процеси



Освітнє середовище закладу

4 кабінети 
початкових 

класів

8 
предметних 
кабінетів

кабінет 
інформатики

спортивна 
зала майстерня актова зала

їдальня бібліотека



Стан і розвиток мережі навчального 
закладу 

На 01.09.2021

• 1-4 класів – 52 учні 
• 5-9 класів – 62 учні
• 10-11 класів – 17 
учнів 

• Всього – 131 учень

На 01.06.2022

• 1-4 класів – 50 учнів
• 5-9 класів – 63 учні 
• 10-11 класів – 17 
учнів

• Всього – 130 учнів 

Тимчасово 
переміщені 

учні
• 1-4 класів – 3 учнів
• 10-11 класів – 2 
учнів

• Всього – 5 учнів  



Форми навчально-виховної роботи у  
2021/2022 н.р.

Тиждень безпеки 
дорожнього руху

День фізичної 
культури і спорту

Акція 
«П’ять 

картоплин» 

Міжнародний 
День миру

Акція 
«Монетки дітям»

Освітня 
платформа 

«Червона точка 
пам’яті»

Квест для 
вчителів «Нова 
українська 
школа»

Козацькі забави 
до Дня 

захисників і 
захисниць 
України

Виставка
 осінніх поробок 
«Золота осінь»

Заходи до 
Дня української 
писемності та 

мови

Заходи до 
Міжнародного 

дня 
толерантності

Виставка 
«Голодомор. 
Забуттю не 
підлягає»

Всесвітній день 
домашніх тварин

110 років нашому 
навчальному 

закладу

Флешмоб 
«Українська 
хустка»

Виставка-
конкурс «Право 
очима дітей»

Міжнародна 
акція «16 днів 

проти 
насильства»

Міжнародний 
день чаю

Заходи до Дня 
Соборності

Всесвітній день 
читання вголос

Заходи до Дня 
безпечного 
інтернету

Флешмоб 
«Стрічка 
єднання»

Флешмоб 
«Державний 
Герб України»

Флешмоб 
«Ангели пам’яті»

Мультфільм 
«Безбар’єрність»

Інтелектуальна 
гра «Знавці 
рідної мови»



Харчування

Учні 1-4 класів забезпечені безкоштовним харчуванням

Учні пільгових категорій забезпечені безкоштовним 
харчуванням

Учні 5-11 класів харчуються за кошти батьків. Згідно з 
рішенням сесії Козинської селищної ради батьки сплачують 
60% від вартості харчування в день.

Згідно реформи шкільного харчування з 1 січня 2022 року ми 
зменшили кількість цукру у 2-2,5 рази, кількість хліба на 1 
приймання їжі, збільшили кількість фруктів на одне приймання, 
кількість м'яса птиці, кількість молочних продуктів під час 
формування нового чотиритижневого меню. 



Система оцінювання здобувачів 
освіти

Учителі використовують критерії оцінювання 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України та 
адаптують їх у відповідності до особливостей класу

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають 
вербальному, формувальному оцінюванню

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та 
підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова 
атестація

4 та 9 класи звільнені від ДПА, 11 клас звільнені від ДПА у формі 
ЗНО



Результати моніторингу 
навчальних досягнень учнів за 2021/2022 

навчальний рік

Клас Середній бал класу 
за рік

5 10

6 7,8

7 7,9

8 6,4

9 7,2

10 7,9

11 8,8

По ліцею 8

Клас Нагороджено Похвальними 
листами «За високі досягнення 

у навчанні»
4 Тарасенков Єгор

Пількевич Маргарита
5 Етезаді Аріяна



Індивідуальна форма здобуття 
загальної середньої освіти

Екстернат 
організовано для 4 
здобувачів освіти

Сімейна (домашня) 
форма навчання - 
для 3 здобувачів 

освіти



07.06.2022

Переможці конкурсів та змагань

https://www.vdmschool.org.ua/?page_id=3853


20 
педагогічних 
працівників

1 педагог-
організатор

1 практичний 
психолог 1 бібліотекар

1 медична 
сестра

1 керівник 
гуртка

7 
техпрацівникі

в
3 працівники 

їдальні

Освітній процес Великодмитровицького ліцею 
забезпечують 35 працівників:

Діяльність педагогічних працівників



Педагогічні працівники за результатами 
атестації мають:

Педагогічне 
звання:  учитель-
методист - 1

Педагогічне 
звання: старший 

учитель - 5

Спеціаліст вищої 
категорії - 12

Спеціаліст першої 
категорії - 2

Спеціаліст другої 
категорії - 1 

Спеціаліст - 7 



Підвищення кваліфікації та атестація 
педагогічних працівників

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка 
відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних 
працівників щодо змісту, форм і методів проходження курсів.  

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються 
можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається 
самоосвітою, відповідно до обраної теми; у системі методичної роботи 
є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари різних 
рівнів, конференції, педагогічні ради, майстер класи та онлайн 
вебінари.

Вчителi, якi працюватимуть за новим державним стандартом у 5-9 
класах, пройшли навчання в Інституті педагогіки НАПН України з 
розвитку професійної компетентності,  поглиблення знань з освітньої 
галузі, ефективних методик викладання предмету.



У 2021/2022 навчальному році чергову 
атестацію пройшли такі педагогічні 

працівники:
- Юлія Петрівна 

Сьомочкіна – вчитель 
історії, присвоєно вищу 

категорію та атестовано на 
відповідність займаній 
посаді заступника 
директора з НВР

- Марина Стахівна 
Светенко– вчитель 
початкових класів, 

присвоєно вищу категорію 
та атестовано на 

відповідність займаній 
посаді заступника 
директора з НВР

- Олена Миколаївна 
Петрик-Лакиза – 

практичний психолог, 
присвоєно вищу категорію



Структура методичної роботи

Творча група 
класних керівників

Творча група 
вчителів суспільно-
гуманітарного циклу

Творча група 
вчителів 

природничо-
математичного 

циклу

Творча група 
вчителів початкових 

класів



Управлінські процеси
Інформаційне середовище закладу

www.vdmschool.org.ua 

https://www.facebook.com/groups/vdmschool.org.ua 

http://www.vdmschool.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/vdmschool.org.ua


Фінансування потреб закладу освіти проводиться 

централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Козинської селищної ради.

Інтерактивними дисплеями обладнано кабінет історії 
та української мови 

Придбано обладнання та посуд на харчоблок 

Миючі засоби, господарчі товари

Обладнано ресурсну кімнату 

Проведено капітальний ремонт навчального 
кабінету 1 клас

Завдяки батьківській допомозі було придбано бензин 
для газонокосарки, та відремонтовано електромережу

ДЯКУЄМО ЗА 
ДОПОМОГУ



Дякую за увагу !


