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Інформація про заклад освіти

Дата створення Тернопільського ліцею № 21 –
спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети: 
06. 09. 2018 року.

Статут затверджено рішенням сесії Тернопільської 
міської ради від 06. 09. 2019 року, №7/38/82.

Структурні підрозділи ліцею:

початкова школа
гімназія 
ліцей
спеціалізована мистецька школа



Основна мета закладу 

• здобуття повної загальної середньої освіти;
• здобуття початкової мистецької освіти одночасно з
початковою та базовою середньою освітою, набуття
здобувачем компетентностей початкового рівня в
обраному виді мистецтва;

• здобуття профільної мистецької освіти на основі
початкової мистецької освіти одночасно з повною
загальною середньою освітою, орієнтація на
продовження навчання на наступному рівні
мистецької освіти.

(З Концепції забезпечення розвитку Тернопільського ліцею № 21 –

спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети на 2018-2023 р.)



Укомплектовано 33 класи із середньою наповнюваністю 28
учнів:
 початкова школа - 13 класів (1-ші класи: 2 загальноосвітніх та 2

мистецьких, 2-4-ті класи: 2 загальноосвітніх та 1 мистецький на
кожній паралелі);

 середня школа - 16 класів ( 5-ті класи: 2 загальноосвітніх, 2
мистецьких, 6-9 класи: 2 загальноосвітніх та 1 мистецький на
кожній паралелі);

 профільна школа - 4 класи з філологічним профілем, з них у 2
класах учні здобувають профільну мистецьку освіту.

Організовано навчання з використанням дистанційних технологій
в умовах карантину та воєнного стану, екстернат – 1 учень, сімейна
форма – 1, індивідуальна форма (педагогічний патронаж) - 2 учні.

Сформовано 10 інклюзивних класів, у яких навчаються 13 учнів з
особливими освітніми потребами.

Особливості освітнього процесу



Формування учнівського контингенту

Станом на 05. 09. 2021 року  в закладі навчалися 925 учнів, 

з них  342 – в класах з мистецьким спрямуванням.

У початковій школі навчалися 402 учнів, середній – 442 учні, 

профільній – 81 учні.

Прибуло — 19 учнів.
Вибуло — 16 учнів.

Станом на 29. 05. 2022 року – 928 учнів.



Динаміка розвитку мережі закладу

722 779
840

928

2018 - 2019 н.р. 2019 - 2020 н.р. 2020 - 2021 н.р. 2021 - 2022 н.р.

Загальна кількість учнів  



Динаміка розвитку мережі 
мистецької освіти в закладі



Наші випускники

Базова середня освіта (9 клас) - 81 учень, 
з них 10 учнів нагороджено свідоцтвом із відзнакою

22 учні отримали свідоцтво про мистецьку освіту

Повна середня освіта (11 клас) - 42 учні, 
з них 4 учні нагороджено золотою медаллю 

15 учнів отримали свідоцтво про мистецьку освіту



Наші успіхи

53 учні ліцею нагороджено 
похвальними листами 

«За особливі успіхи у навчанні» 

У 2021 -2022 навчальному році 
учні 4 – х,  9 – х та 11 - х класів були звільнені 

від проходження ДПА  
(Наказ № 35 від 11.03.2022 року)



Моніторинг успішності
Показники якості навченості

за І і ІІ семестри 2021-2022 н.р. по освітніх галузях
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Моніторинг успішності
Порівняння показників якості навченості

за 2020-2021 та 2021-2022 н.р. по освітніх галузях
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Кількісний склад 
працівників закладу

82
36

34
Педагогічні працівники

Викладачі мистецьких 
дисциплін

Господарсько-
обслуговуючий персонал



Якісний склад 
педагогічних працівників 

58

13

5
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Спеціаліст вищої 
категорії
Спеціаліст І 
категорії
Спеціаліст ІІ 
категорії
Спеціаліст

Звання «Старший 
вчитель» – 27

Звання «Вчитель –
методист» – 23



Науково – методична проблема, 
над якою працює педагогічний 

колектив ліцею 

Вплив мистецького 
середовища на 

формування ключових 
компетентностей учнів 

в умовах 
Нової української 

школи



Структура методичної роботи



Методична робота

Предметні товариства

Товариство вчителів Координатор

Товариство вчителів словесності Яшкін Руслана Михайлівна
Товариство вчителів точних наук Орос Наталія Теодозіївна
Товариство вчителів природничих
наук

Заворська Ольга Анатоліївна

Товариство вчителів іноземних мов Матковська Оксана Євгенівна
Товариство вчителів 
суспільствознавчих наук 

Казаєва Наталія Альбертівна

Товариство вчителів художньо-
естетичного циклу

Яворська Олена Миколаївна

Товариство вчителів фізичної
культури

Давлюд Оксана Петрівна

Товариство вчителів початкових класів Шанайда Ольга Ігорівна



Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання наступних завдань: 

Методична робота

 здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної

загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

 впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток

особистості учня;

 забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу

педагогічних кадрів;

 підвищення наукового-педагогічного рівня вчителів;

 формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем

психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які

беруть участь у масових формах методичної роботи;

 розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;

 забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її

відповідності поставленій меті та завданням;

 використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами,

адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи;

 забезпечення змістовним наповненням веб-сайту закладу.



У 2021 –2022 навчальному році проатестовано :

 8 учителів загальноосвітніх дисциплін, з яких:
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічне звання «учитель-методист» - 1;
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2;
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічне звання «старший учитель» - 3;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3.

 5 викладачів мистецьких дисциплін, з яких:
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

- 2;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2.



Професійне зростання педагогів

Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації  в 
ТОКІППО та навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦ 

НОІМ згідно з індивідуальними планами. 
Протягом навчального року педагоги брали активну участь у семінарах, 

тренінгах, майстер-класах, вебінарах, конференціях тощо.

Педагоги ліцею активно працювали над впровадженням у 
освітній процес інформаційно-комунікаційної автоматизованої 

системи «Єдина школа», проводили уроки з використанням 
дистанційних технологій.



Професійне зростання педагогів

В рамках реалізації освітнього проєкту «Школа для вчителя» в ліцеї
проводились:
 семінари-практикуми з проблемних питань організації освітнього процесу;
 серія психолого-педагогічних тренінгів на теми: «Тімбилдінг – інноваційний погляд на

стандартні завдання», «Комунікація. Драми спілкування», «Ролі в команді та їх
значення», «Вигорання: педагог на нулі та способи порятунку», «Конфлікти, способи їх
вирішення», «Ненормативні діти: поведінкові відхилення», «Спілкування з батьками»,
«Булінг: основні методи протидії», «Емоційний інтелект»;

 серія семінарів від Центру інтелектуального розвитку «Smartum»;
 курси домедичної допомоги;
 курси комп’ютерної грамотності.



Методична робота

В процесі здійснення моніторингу внутрішньої системи забезпечення
якості освіти з 5 по 10 листопада 2021 року було проведено опитування
педагогічних працівників на тему «Професійне зростання педагогів» з
метою узагальнення та аналізу процесу підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, оцінки якості освітніх і управлінських
процесів та напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності
закладу.

За результатами опитувань
розроблено коригувальні
заходи та рекомендації, які
сприятимуть професійному
зростанню, активізації науково-
педагогічної та самоосвітньої
діяльності педагогів.



Учитель року - 2022

Звання лауреата конкурсу у 
номінації «Інформатика» 

присвоєно вчительці 
нашого ліцею Кучер Тетяні, 

яка продемонструвала 
високий рівень 

професійної майстерності, 
здатність моделювати 

альтернативні різнорівневі 
дидактичні матеріали з 

інформаційних технологій.



Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети
є учасником експерименту всеукраїнського рівня за темою

«Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти»
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2018 року № 1304)

В рамках роботи над ІІІ (формувальним) етапом експерименту:
 відбувається експериментальне апробування організаційно-педагогічних

умов розвитку закладу відповідно до теми експерименту;
 здійснюється кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної

апробації;
 розробляються навчально-методичні матеріали для формування

мистецького середовища в закладі

Дослідницько-експериментальна робота

Плануємо випустити збірки матеріалів з досвіду роботи педагогів,

розробок інтегрованих уроків та сценаріїв мистецьких заходів. Викладачі

ліцею продовжують роботу над авторськими програмами викладання

мистецьких дисциплін, створенням відеотеки записів концертів та виступів.



Дослідницько-експериментальна робота

В рамках експерименту в ліцеї було проведено ряд мистецьких 

заходів, концертів, майстер-класів, тренінгів.

Висвітлення результатів педагогічних здобутків, 

напрацьованих в ході експерименту,  регулярно відбувається в 

освітянських виданнях, на сайті закладу освіти, YouTube каналі, 

соціальній мережі Facebook та засобах масової інформації.



Педагогічна майстерність

Орос Наталя Теодозіївна, вчитель
математики, виступила на педагогічних
читаннях в Тернопільському обласному
комунальному інституті післядипломної
педагогічної освіти з доповіддю «Постать
Михайла Остроградського у світовому
науковому просторі».

Кульматицька Оксана Романівна
проводила дистанційні курси підвищення
кваліфікації для освітян міста на тему:
«Організація мережевої взаємодії та
використання ресурсів Інтернету в
освітньому процесі. Організація
дистанційної роботи в школі».



Педагогічна майстерність

Кучер Тетяна Борисівна, 
вчитель математики та інформатики, поділилась

досвідом на методичному тренінгу на тему 
«Творчий вчитель - успішний вчитель».



Поширення педагогічного досвіду

 Купецька О. А. Виступ на курсах Рівненського центру підвищення
кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ з
лекцією «Практичне застосування дитячого пісенно-ігрового
фольклору»;

 Казаєва Н.А. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2022»;
 Кузнєцова Н.В. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2022»;
 Шанайда О.І. : V щорічний Всеукраїнський конкурс «Педагог-новатор».



 Шанайда Ольга. Інтегрований урок позакласне читання, образотворче
мистецтво. Поетична перлинка. «Вже сонечко в море сіда…» Леся
Українка. Сайт «Шкільний портал», 2021.

 Кучерук Світлана. «Мотиваційний лист - новація вступної кампанії 2022
року. Пишемо правильно. Методичні рекомендації». Сайт «На урок»,
2022.

 Насалик Наталя. Публікація «Твої орієнтири в адміністративному та
кримінальному праві». Сайт «Всеосвіта», 2022.

 Тих Зоряна. «Використання пісень на уроках англійської мови». Методичний

портал, 2022.

 Секелик Ірина. «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального
освітнього середовища в навчальному закладі». IV Міжнародний
симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління». Національний
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ.

Поширення досвіду (публікації)



Поширення досвіду (публікації)

 Секелик І.І. «Особливості дистанційного навчання англійської мови
в умовах воєнного стану». Міжнародна науково-практична
конференція «Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної
сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та
перспективи». Західноукраїнський національний університет, м.
Тернопіль.

 Галонжка О.В. Німецькі зооніми та їх еквіваленти в українській мові.
Матеріали VII Міжнародної конференції «Сучасні наукові
дослідження: досягнення, інновації та перспективи розвитку».
Берлін, 2021.

 Сас Е. П., Матковська О. Є. Women’s representation in books
throughout the years. І Міський науковий марафон «STEP UP».
Тернопіль, 2022.

 Крилова О. М., Матковська О. Є. Education in Сanada and Ukraine. І 

Міський науковий марафон  «STEP UP». Тернопіль, 2022.



Наші досягнення

 Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.
Петра Яцика (учнів підготували вчителі: Яшкін Р.М., Островська
Н.М., Галан О.П., Гусак Л.І., Кучерук С.П., Писуляк Н.П., Митохір
Н.Б., Домбровська Н.М., Фундига О.І.)

 Участь та призові місця у Міжнародному мовно-літературному
конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка
(учнів підготували вчителі: Рудницька О.В., Яшкін Р.М., Гусак Л.І.,
Кучерук С.П., Писуляк Н.П.);

 Участь у Всеукраїнському молодіжному конкурсі есе про жінок-
науковиць «Наука –це вона» (вчитель: Яшкін Р.М.)

 Участь у І Міському науковому марафоні «STEP UP» ( вчитель:
Матковська О.Є.)

 Участь та призові місця у Всеукраїнському конкурсі
«Мовознавець» (вчителі: Секелик І.І., Матковська О.Є.)



 Участь у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру»
(учнів підготували вчителі: Демків Л.Р., Домбровська Н. М.,
Ленько К.А.);

 Участь у ІІ Всеукраїнській інтернет – олімпіаді з історії
України, Національний університет «Острозька академія»
(вчитель: Казаєва Н.А.);

 Участь у інтернет-олімпіадах від проектів «На урок»,
«Всеосвіта».

Наші досягнення

 Участь у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови
«Гринвіч» та «Puzzle» (вчитель: Тих З.М., Блендоногий Ю.Д.);

 Участь у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок»
(учнів підготували вчителі: Домбровська Н.М., Кулик Л.Т.,
Медюх Н.Б., Фундига О.І.)



Мистецька освіта

Мистецьку освіту у закладі забезпечують 6 відділів:

 фортепіанний;
 теоретично-хоровий;
 оркестровий;
 естрадний;
 художній;
 хореографічний;

У 2021 – 2022 навчальному році мистецьку освіту 
здобували 342 учнів



11 викладачів, 72 учні

Відкриті уроки:

 Харатін Н. О. : «Перше знайомство з музикою».

 Крут О. В. : «Початковий етап гри на фортепіано».                                              

 Сосновська О. І. : «Робота над творами кантиленного характеру».

 Маловічко І. В. : «Підготовка до концертного виступу як 
найважливіший етап роботи музиканта – виконавця».  

 Шиманська І. Ю. : «Навички читання з листа ».                          

Фортепіанний відділ 



Призові місця більш ніж у 20 конкурсах



Теоретично-хоровий відділ
6 викладачів, 20 учнів

Призові місця більше ніж у 40 конкурсах



Оркестровий  відділ 

13 викладачів, 106 учнів

 Відкритий урок «Виконання штрихів при грі на Сопілці» з учнем 3-в
класу М. Гаєвським, викладач Кушнірик А.М.

 Відкритий урок по класу труби «Робота над диханням» з учнем 4-в
класу К. Степанців, викладач Кузь М.В.

 Відкритий урок «Цифровка основи імпровізації», викладач Кавун А.І.
 Відкритий урок «Використання фонограм, як засіб аккомпанементу на

уроці з учнями першого класу», Гордєєва Єлизавета, викладач
Красношапка Т.В.

 Відкритий урок «Робота над твором. Міхо-пальцева артикуляція»,
Грушницький А., викладач Качан О.І.

 Відкритий урок: «Емоційність, засоби музичної виразності та їх значення в
створенні художнього образу», Герелиця Л., викладач Гаврилюк О.В.

 Відкритий урок «Розвиток виконавського дихання», Мазурова А.,
викладач Гайда С.А.



Перемоги більше ніж у 70 конкурсах

Оркестровий  відділ 



Художній відділ

4 викладачі, 79 учнів

 Міський фестиваль-конкурс «Свята Покрова»
 Канадсько-український фестиваль, Торонто – 2021
 Nordic Fest 2021, Фінляндія, Гельсінкі
 Christmas Мiracle, Франція, Париж

Перемог більше ніж у 100 конкурсах



Хореографічний відділ

4 викладачі, 32 учні

У жовтні 2021 року ансамблеві танцю «Галичанка» присвоєно звання
«Зразковий художній колектив» системи МОНУ



Хореографічний відділ

25-річчя 
Зразкового
ансамблю 
класичного
танцю
«Перлина»



Естрадний відділ

6 викладачів, 50 учнів



Виховна робота

13 класних керівників 1-4 класів, 
20 класних керівників 5-11 класів

Учні та педагоги ліцею є учасниками та переможцями
конкурсів усіх рівнів:

 Міський фестиваль-конкурс патріотичної пісні, прози і поезії, творів 
образотворчого мистецтва «Свята Покрова» під гаслом «Сила 
нескорених», присвяченого Дню захисників і захисниць України  та  
30-річчю незалежності України:  Гран-прі -3,  І місце - 4,  ІІ місце - 1, 
ІІІ місце – 2.

 ІІ етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
молоді імені Тараса Шевченка:  ІІ та ІІІ місця. 

 Міський етап ІІ Міжнародного (VІІІ Всеукраїнського, ХVІІІ 
Всекримського) фестивалю конкурсу учнівської та студентської 
творчості «Змагаймося за нове життя!», присвяченого Лесі Українці: 
І місце - 2, ІІ місце – 1,  ІІІ місце - 1. 



Виховна робота

 Міський етап ІІ Міжнародного (VІІІ Всеукраїнського, ХVІІІ
Всекримського) фестивалю конкурсу учнівської та студентської
творчості «Змагаймося за нове життя!», присвяченого Лесі Українці:
І місце - 2, ІІ місце – 1, ІІІ місце - 1.

 Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи»:
нагороджено Дипломами І , ІІ та ІІІ ступеня.

 ІІ міський конкурс малюнків «Зимовий Тернопіль»: Гран-прі,
І , ІІ та ІІІ місця.

 Нагороджено Подякою колектив Тернопільського ліцею №21 –
спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети за сприяння розвитку
мистецтва в Тернополі, залучення учнівської молоді до активного
творчого життя, вагомий внесок у розбудову літературно-
мистецького простору рідного краю на засадах творчої співпраці, та
учнівський колектив за участь у виставці-аукціоні «Україна моїми
очима» у Польщі.



Святкування Дня міста Тернополя

«Все одно добро закохає зло» кавер версія гурту ТНМК 
та 

«Жити в Україні» Олександра Смика



Міжнародний День грамотності 



Феномен Ігоря Герети



День української писемності та мови



Виховна робота
Здоровий спосіб життя: 
 тиждень основ здоров’я - 5 загальношкільних, 6 міських заходів;
 участь у загальноміському спортивно – виховному заході 

«Всеукраїнський урок» з нагоди Європейського тижня спорту 
(Олексюк І.Б, Олексюк Н.М., Герасимчук І.В.); 

 чемпіонат з настільного тенісу (Герасимчук І.В.); 
 Всеукраїнський олімпійський урок (Герасимчук І.В.); 
 Всеукраїнські змаганнях зі спортивної аеробіки (Олексюк Н.М.): 

здобули 11 золотих, 5 срібних, 18 бронзових медалей



День цивільного захисту



День хустки



Фотоконкурс «Я – літературний герой»



Тиждень Толерантності



Тиждень Збройних Сил України



Майстер-класи

Малюнок на склі
та Різдвяні
листівки

Витинанка



16 днів проти насильства



Концерт до Дня дитини 



 благодійні акції на підтримку захисників та захисниць 
України, тимчасово переміщених осіб; 

 Проєкт «БлагоДія»; 
 благодійний концерт, метою якого було зібрати кошти на 

допомогу ЗСУ

Благодійність



Мистецький проєкт «БлагоДія»: 
Мурал єднання



Проєкт «БлагоДія»: 
благодійний концерт та аукціон



 Благодійна акція «Монетки дітям»;
 Всеукраїнський конкурс фоторобіт «Безпечна країна»;
 ІІ місце у міському фотоквесті «Об’єктивна креативність»;
 Участь у ІІ Міжнародному уроці доброти;
 Акції «Милосердя», «Твори добро» та «Копійкові баталії» до

Всесвітнього дня доброти;
 Акція «Дерево толерантності» до Всесвітнього дня толерантності;
 Всеукраїнська акція Happy Гав для Сірка до Всеукраїнського дня

захисту домашніх тварин;
 Участь у Всеукраїнській кампанії «16 днів проти насильства»;
 Акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв голодомору;
 Міський онлайн – конкурс «Подумай про майбутнє – обери життя» до

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
 Акція «Миколай про тебе не забуде»;
 Інтелектуальна гра «Брейнсторм»

Учнівське самоврядування 



Бібліотека

У 2021 – 2022 навчальному році 
100% учнів були забезпечені підручниками



Соціальний захист

У 2021-2022 навчальному році в нашому закладі 
навчалися 92 учні пільгових категорій, 

що складає 10% від загальної кількості учнів. 
З них: 
 дітей-сиріт – 2; 
 дітей позбавлених батьківського піклування – 4; 
 дітей з  малозабезпечених сімей – 22;
 дітей-інвалідів – 20; 
 діти воїнів АТО – 37; 
 діти тимчасово переміщені з зони АТО – 1. 

Учні пільгового контингенту перебувають на 
обліку особливого контролю педагогічного
колективу, соціального педагога Когут Т.А., 

практичного психолога Космини Н.В.



Соціально-психологічна служба ліцею

Космина Н.В.
практичний психолог

вищої категорії

Когут Т.А.
соціальний педагог

Соціально-психологічна служба закладу створювала умови
для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і
батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії,
співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття
особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого
підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

 Консультаційна робота
 Корекційна робота  з дітьми з особливими потребами
 Тренінгові заняття на згуртованість колективу, 

розв’язання конфліктів
 Апробація європейської програми «Карти дружби» в 

закладі
 Зустрічі з правоохоронними органами
 Психологічні диспути зі старшокласниками
 Профілактичні бесіди з педагогами
 Просвітницькі бесіди з батьками
 Психологічна підтримка під час війни



 Організація точки «Спільно» на базі ліцею, робота з дітьми-переселенцями
та їхніми батьками

 Організація літнього табору
 Проведення психологічних занять з дітьми-переселенцями у благодійному

мистецькому просторі
 Тренінгові заняття в межах проєкту «Поруч» за програмою «Діти та війна.

Навчання технік зцілення»
 Співпраця з волонтерами
 Надання гуманітарної допомоги від дитячого фонду ЮНІСЕФ

робота з сімями по КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТУ

Соціально-психологічна служба ліцею



Організація харчування

Організація харчування 
учнів закладу була спрямована 

на створення умов для 
підтримки та збереження 

здоров’я школярів, 
профілактику захворювань, 
пов’язаних із порушенням 

режиму прийому їжі.  Велике 
значення надавалося 

організації раціонального, 
збалансованого харчування 
відповідно до віку і стану 

здоров’я учнів.



Організація харчування

Організовано гаряче харчування для учнів пільгових категорій 
вартістю відповідно до договору №17/02 від 17.02.2021 року 

(укладений за процедурою «відкриті торги») на рівні 25 грн. 80 коп., 
для учнів, які не належать до пільгових категорій, за кошти батьків, 

для учнів початкових класів.

Гарячим харчуванням було охоплено: 
 учнів 1-4 класів - 478 ;
 пільгових категорій: 
 діти з числа дітей-сиріт - 2, 
 діти, позбавлених батьківського піклування – 4,
 діти, батьки яких є учасниками АТО/СОО – 37,
 діти з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах – 15,
 діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 1,
 діти із малозабезпечених сімей – 22,
 діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 7,
 діти, які опинились у складних життєвих обставинах – 5.



Фінансово-господарська діяльність

Джерела 
фінансування:

 державна субвенція
 місцевий бюджет
 обласний бюджет
 кошти спеціального 

фонду



Фінансово-господарська діяльність

За кошти державної субвенції:

 Мультимедійний комплекс 43 028 грн
 Інтерактивна дошка 19 980 грн
 Телевізор 14 900 грн
 Ноутбук  2 шт 32 819 грн
 Ламінатор 3 791 грн 
 Парти та стільці 176 337 грн
 Синтезатор 7 893 грн
 Шкільні дошки 10 260 грн
 Килимки для занять хореографією 3 063 грн
 Дидактика 64 332 грн
 Документ-камера 7 500 грн
 Програма «Дистанційне навчання “Країна 
Мрій”» 133 328 грн



Фінансово-господарська діяльність

За кошти місцевого бюджету:

 Меблі 11 208 грн
 Інтерактивна дошка 19 980 грн
 Проектор 19 9993 грн
 Парти та стільці 44 100 грн
 Жалюзі 3 467 грн
 Миючі, деззасоби та засоби гігієни  9 819 грн
 Канцтовари  та шкільна документація 8 370 
грн 
 Медикаменти 12 465 грн
 Підручника англійської мови 8 625 грн
 Господарський інвентар 11 211 грн
 Пожежний щит 4 920 грн
 Фарби, лаки 24 395 грн



Фінансово-господарська діяльність

За кошти обласного бюджету:
 Телевізор 16 000 грн
 Меблі 62 230 грн
 Музичні інструменти 41 108 грн
 Столи та стільці 30 960 грн
 Камери відеоспостереження  та обладнання для вдосконалення мережі 11 

870 грн
 Оформлення сцени актової зали (завіса, куліси) 84 546 грн
 Стенди 4 262 грн
 Проектор 19 600 грн
 Гіпсові фігури, подіум для художників 13 688 грн
 Футболки з логотипом 9 000 грн
 Дзеркала для хореографічної зали 11 558 грн
 Чоботи для хореографів 12 070 грн
 Техніка для кабінету обслуговуючої праці 27 266 грн
 Виставкове обладнання 12 093 грн
 Канцтовари 10 797 грн 
 Промопродукція 11 000 грн
 Ремонт комп'ютерної техніки 5 900 грн
 Миючі та деззасоби 10 999 грн



Фінансово-господарська діяльність

За кошти спеціального фонду:

 Меблі 78 660 грн
 Дивани 26 994 грн
 Музичні інструменти 25 095 грн
 Дзеркала в хореографічну залу 9 300 грн
 Ковролін в студію звукозапису 35 473 грн
 Жалюзі 43 890 грн
 Кондиціонер 21 330 грн
 Ламінат, лінолеум 49 960 грн
 Лампи та світильники 31 111 грн
 Шкільна дошка 4 995 грн
 Парти учнівські 39 000 грн
 Стільці учнівські 18 000 грн
 Вікна 36 286 грн



Фінансово-господарська діяльність

Поточні та капітальні ремонти:

 Укриття 757 700 грн
 Каналізація 99 681 грн
 Ремонт даху 49 999 грн

Поточні видатки

 Єдина школа 34 188 грн
 Доставка підручників 5 508 грн
 Комп'ютерне забезпечення та ремонт КТ  16 559 грн
 Обрізка дерев 42 165 грн
 Перезарядка вогнегасників та заземлення 9 524 грн



Перспективи розвитку освітнього середовища закладу

Відповідно до Стратегії діяльності та розвитку закладу на

2018-2023 рр. основними стратегічними завданнями є:

 формування позитивного іміджу закладу;

 модернізація змісту освітньої діяльності;

 створення умов для виховного процесу, який буде невід’ємною

складовою освітньої діяльності ліцею і орієнтуватиметься на

загальнолюдські цінності;

 створення сучасного освітнього середовища;

 формування ефективної траєкторії професійного розвитку

сучасного педагога;

 співпраця із суспільними інституціями;

 забезпечення матеріально-технічного та фінансового розвитку

закладу.



Мрії надихають! 
Мрії здійснюються!



Дякую
за 

увагу!


