
Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення освітньої діяльності Старомізунського ліцею 

імені Василя Верховинця, необхідного для досягнення здобувачами 

освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним 

стандартом загальної середньої освіти, та забезпечення безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці 

Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної 

ради (далі заклад освіти) забезпечений приміщеннями для провадження 

освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, 

спортивним залом, стадіоном і майданчиком для проведення у достатній 

кількості занять фізичної культури, їдальнею. Заклад розміщений у трьох 

корпусах: основне навчальне приміщення, приміщення майстерні і 

допоміжне господарське приміщення. Приміщення основного корпусу школи 

діє з 1973 року. Основне приміщення типове, трьохповерхове, цегляне.  

Загальна площа приміщень 3013,2 м2, площа навчальних кабінетів і класів – 

1458 м2.  

Проектна потужність закладу освіти – 400 учнівських місць. Станом 

на 05.09.2019 року у 19 класах навчається 326 учнів: 

 у початковій школі – 119,  

 базовій – 159; 

 старшій – 48 учнів. 

Будівля і всі її приміщення в цілому відповідають Державним 

санітарним нормам облаштування й утримання закладів загальної середньої 

освіти. Відповідно до Державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою (ЯЯ №136926 від 29.06.2011 року) для обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти виділено ділянку площею 2,4426 га. 

Виготовлено Технічний паспорт на громадський будинок закладу освіти, 

зареєстрований за №21-01-3К16М від 22.07.2016 року.  

Опалення газове; в 2018 році поміняно всю внутрішню систему 

опалення. Водопостачання локальне водогінне. На кожному поверсі і в 

приміщенні спортивного залу є внутрішні туалети, підведена тепла і холодна 

вода. У роздягалках біля спортивного залу встановлені душові кабінки. 

Щорічно за кошти державного бюджету та силами батьків і обслуговуючого 

персоналу  проводиться біжучий ремонт, підтримується в належному стані 

приміщення і навчальні класи та кабінети закладу освіти, оновлюється 

навчально-матеріальна база.  

Для забезпечення освітнього процесу функціонує достатня кількість 

приміщень: 



 класних кімнат для учнів 1-4 класі – 8; 

 класних кімнат для учнів 5-11 класів і навчальних кабінетів – 14; 

 кабінетів інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій – 

2; 

 майстерня по металу  - 1; 

 майстерня по дереву – 1; 

 спортивний зал великий – 1; 

 спортивний зал малий – 1; 

 актовий зал і їдальня – 1; 

 кухня – 1. 

Всі приміщення навчального призначення відповідають нормативам з 

розрахунку площі на одного учня.  

Заклад освіти забезпечений працівниками у кількості відповідно до 

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти та 

вчителями, які безпосереднього задіяні у проведенні навчальних занять 

(уроків) відповідно до затвердженої Освітньої програми. Освітній процес 

забезпечують 47 педагогічних працівників (в тому числі два сумісники, двоє 

перебувають у відпустці з догляду за дитиною до трьох років), що становить 

100% кадрової потреби. Всі педагогічні  працівники  мають вищу фахову 

педагогічну освіту. Професійна кваліфікація педагогічних працівників, які 

задіяні в освітньому процесі закладу освіти, відповідає навчальним 

предметам (дисциплінам), що ними викладаються, і підтверджена 

відповідними документами про освіту.  

Педагогічні працівники регулярно підвищують свій професійний  

рівень на курсах підвищення кваліфікації. Важливим чинником підвищення 

фахової майстерності вчителя є атестація, результати якої в закладі освіти 

свідчать про належну її організацію. Атестація педагогічних працівників 

проводиться відповідно до вимог Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 р. 

№1473, від 08.08.2013 р. №1135. За результатами атестацій останніх п’яти 

років у закладі освіти: 

 учителів  вищої  категорії    –  27 (57 %); 

 І  категорії          –  6 (13 %); 

 ІІ  категорії         –  8 (17 %); 

 спеціалістів        –   6 (13 %). 



На  даний час склад педагогічних працівників є стабільним у зв’язку з 

малою плинністю кадрів за останні роки.  

Для навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за 

рівнями повної загальної середньої освіти в закладі освіти наказом №78 від 

30.08.2019 року затверджено Освітню програму Старомізунського ліцею 

імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради на 2019-2020 

навчальний рік, в якій прописано робочі навчальні плани для здобувачів 

освіти початкової освіти, базової середньої освіти і повної середньої освіти, 

передбачених відповідними Державними стандартами загальної середньої 

освіти. 

Для інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу діє 

шкільна бібліотека, читальний зал, обладнаний комп’ютером із підведеним 

Інтернетом. Кожен учень закладу освіти забезпечений по одному примірнику 

підручників з навчальних предметів освітньої програми, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України  або забезпечений постійним доступом 

до їх електронних версій, оскільки в приміщенні основного корпусу закладу 

діє бездротова мережа Інтернет. Загальний обсяг бібліотечного фонду 

становить 11758 примірників. В тому числі: 

 у достатній кількості художньої літератури для забезпечення 

виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, 

зарубіжної літератури, відповідно до навчального плану, 

передбаченого державним стандартом початкової школи, базової 

середньої освіти і повної середньої освіти, всього – 5890 

примірників; 

 довідників – 18; 

 тлумачних словників – 11; 

 орфографічних словників – 5; 

 лексичних словників – 10; 

 словників-перекладачів – 17; 

 енциклопедій – 50 штук. 

В ліцеї організовано гаряче харчування учнів. Шкільна їдальня 

забезпечена технологічним та холодильним обладнанням, в достатній 

кількості посудом, є гаряча та холодна протічна вода. Частина учнів закладу 

охоплена безкоштовним гарячим харчуванням відповідно до категорій: діти з 

малозабезпечених сімей, діти учасників АТО/ООС, діти позбавленої 

батьківського піклування. 

Працівники їдальні дотримуються санітарних правил, умов, термінів 

зберігання і реалізації продуктів, технологій приготування їжі, забезпечені 



спецодягом та предметами особистої гігієни. Всі працівники їдальні вчасно 

проходять медогляд та допущені до роботи.   

Медичне обслуговування дітей і працівників закладу освіти здійснює 

медична сестра. В ліцеї обладнано медичний кабінет, де є необхідні 

медикаменти, вся документація ведеться відповідно до вимог. Кожен 

працівник ліцею відповідно до законодавства проходить обов’язковий 

профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій 

медичній картці, облік яких веде медична сестра.  

Робота зі створення безпечних умов освітнього процесу в ліцеї 

ведеться у відповідності до Закону України «Про охорону праці» 

(від 21.11.2002 року № 229 ІV) та Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.01 року № 563 зі змінами від 20.11.2006 року №782.  

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання  

і перевірки знань з охорони праці (НПАОП 000-4.12-05) раз на три роки 

проводиться навчання і перевірка знань працівників закладу освіти, про що 

складається протокол.   

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці в 

закладі освіти  розроблені інструкції з охорони праці для різних видів робіт, 

посадові інструкції для всіх професій, ведуться журнали реєстрації 

інструкцій та обліку видачі інструкцій. Належним чином ведуться спеціальні  

журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки, вступного інструктажу, 

з питань охорони праці, є програма проведення вступного та повторного 

інструктажів з охорони праці, які затверджені директором ліцею і погодженні 

з профспілковим комітетом. 

Відповідно до Положення про розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків (від 25.08.2004 року №1112) та Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру (від 22.03.2001 року № 

270) в закладі заведений журнал реєстрації нещасних випадків 

невиробничого характеру,  є бланки актів встановленого зразка. 

Наявний  акт перевірки готовності закладу освіти до нового 

навчального року, акти-дозволи на проведення занять у спортивній кімнаті, 

кабінетах фізики, хімії та майстерні, акт готовності спортивних споруд до 

осінньо-зимового періоду, акт перевірки внутрішнього газопроводу на 

щільність, протокол перевірки ізоляції, протокол вимірювання опору 

розтікання на основних заземлювачах, протоколи засідання комісії з питань 

охорони праці. 



На кожному поверсі закладу освіти розроблені плани евакуації на 

випадок пожежі, які доповнені необхідною текстовою частиною, розписані 

обов’язки працівників на випадок пожежі, частково є первинні засоби 

пожежогасіння. Оформлені стенди з основ безпеки життєдіяльності, а саме: 

«Безпека життєдіяльності», «Правила дорожнього руху», «Правила пожежної 

безпеки» та інші інформаційні стенди. 

Для учнів розроблені правила поведінки у спортивних залі та на 

спортивних майданчиках, інструкції з охорони праці при проведенні 

лабораторних робіт з фізики та хімії по класах, інструкції з техніки безпеки 

під час роботи в майстерні. Загальні інструкції з техніки безпеки знаходяться 

на видному місці в кожному кабінеті. Перед початком першого заняття 

класні керівники та класоводи проводять з дітьми вступний інструктаж, про 

що роблять запис у класному журналі. Вчителі-предметники ведуть журнали 

реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. 

В закладі освіти здійснюється систематична робота з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, спрямована на 

створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників і 

здобувачів освіти, запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням. 

Адміністрація ліцею зобов’язується здійснювати систематичну робота з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, 

спрямованих на створення належних, безпечних і здорових умов праці 

працівників і здобувачів освіти, запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням; дотримуватися правил пожежної безпеки 

відповідно до діючих законів. 

 

 


