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ЗВІТ 

про підсумки діяльності закладу за 2019 рік 
 

І. Загальні відомості. 

На кінець 2019 року в закладі навчалося 504 учнів. Функціонує 31 клас, 

середня наповнюваність яких – 16 учнів.  

У закладі працює 58 чоловік педагогічного персоналу, з них 5 

пенсіонерів, та 28 чоловік обслуговуючого персоналу, з них 2 пенсіонера. 

Опорна школа: 443 учнів, 22 класи (з них 3 з інклюзивною освітою), 

середня наповнюваність класів –  20 учнів; 45 педагогічних працівників, з них 3 

пенсіонери та 24 чоловіка обслуговуючого персоналу, з них 2 пенсіонер. 

Колодяжненська філія І – ІІ ст.: 61 учнів, 9 класів, середня 

наповнюваність яких – 7 учнів; 13 педагогів, з них 2 пенсіонери та 4 чоловіка 

обслуговуючого персоналу. 

 

ІІ. Освітній процес. 

З січня місяця гімназисти під керівництвом педагогів взяли участь у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, переможцями якого 

стали: 

1. Грабіна Софія Миколаїван, 11 клас – Диплом ІІІ ст. з географії, 

учитель Васильєва Тетяна Василівна; Диплом ІІ ст. з економіки, учитель 

Гиндич Інна Євгенівна.  

2. Левківська Анастасія Миколаївна, 9 клас – Диплом ІІІ ст. з англійської 

мови, учитель Скурська Людмила Миколаївна.  

3. Лебеденко Світлана Сергіївна, 10 клас – Диплом ІІ ст. з німецької 

мови, учитель Лесько-Фаустманн Ольга Олексіївна.  

4. Скурська Ірина Вікторівна, 10 клас – Диплом ІІІ ст. з німецької мови., 

учитель Лесько-Фаустманн Ольга Олексіївна.  



 

5. Ковальчук Юрій Володимирович, 8 клас – Диплом ІІІ ст. з 

математики, учитель Лук’янчук Віталій Олексійович; Диплом ІІ ступеня з 

інформатики, учитель Шевчук Петро Георгійович).  

Ковальчук Юрій також став переможцем ІІ (обласного етапу) 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  МАН 

(Відділення комп’ютерних наук) та був нагороджений Дипломом ІІІ ступеня; 

учитель – Шевчук П. Г.   

У ІІ семестрі 2018 – 2019 н.р. учні брали активну участь у конкурсах. 

Переможцями всеукраїнських етапів конкурсів стали: 

1. Дяченко Дарина Олегівна, 10 клас – Диплом ІІІ ст. у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому 

я живу» у напрямку «Історичні музеї широкого профілю».  

2. Рогов Ілля Максимович, 10 клас – Диплом І ст. IV Всеукраїнського 

конкурсу творчих робіт школярів «Літературний Всесвіт» у секції «Вірш» 

(керівник Яцкова Ірина Володимирівна).  

3. Учні 5-6 класів – Диплом ІІІ ст. Міністерства освіти і науки України за 

перемогу у Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів» у номінації «Найкращий 

організатор біологічних свят» (керівник Данилюк Олеся Іванівна). 

4. Учні 7-Б класу (Данилюк Назар Ігорович, Нечаєва Єлизавета 

Леонідівна, Салюк Владислава Петрівна, Лащ Анна Сергіївна – Диплом ІІ ст. за 

перемогу у Міжнародній кампанії Globe – 365 (весна).  Керівник Данилюк 

Олеся Іванівна.  

5. Данилюк Назар Ігорович, 7 клас – Диплом ІІ ст. за перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі «Календар Globe – 2019». Керівник – Данилюк 

Олеся Іванівна.  

Переможці обласних етапів конкурсів: 

1. Клійчук Наталію Станіславівна, 9 клас – Диплом управління освіти і 

науки Житомирської обласної державної адміністрації за перемогу  в 

обласному етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» у номінації «Кращий 

малюнок». Керівник Палажук Катерина Анатоліївна.  



 

2. Колектив екологічної просвіти «Крокус» (Васильчук Дарина 

Дмитрівна, Єрощенко Анна Олександрівна, Захарова Ольга Сергіївна, Кравчук 

Ліна Миколаївна, Левківська Анастасія Миколаївна, Твердохліб Юлія Сергіївна 

– Диплом ІІІ ст. обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів 

екологічної просвіти «Земля-наш спільний дім». Керівник Яцкова Ірина 

Володимирівна. 

3. Цьомик Артур Федорович, Гаврилов Сергій Вікторович, 10 клас – 

Диплом управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації за перемогу в обласному етапі Всеукраїнської акції «День зустрічі 

птахів» (керівник Лесько Інна Володимирівна). 

4. Поліщук Олександра Павлівна   – Диплом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації за перемогу в обласному етапі 

ІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» (керівник –       

Олійник Тетяна Василівна). 

Протягом ІІ семестру 2019 – 2020 н.р. проводились різноманітні виховні 

заходи, серед яких особливо запам’яталися учасникам освітнього процесу: 

«Лесині читання», лінійка-реквієм «Пам’яті Героїв Крут», свята з нагоди 

Міжнародного жіночого дня, низка екологічних заходів до Дня Землі, акція 

«Запобігти! Врятувати! Допомогти!», Всеукраїнський урок до Дня Європи, 

заходи до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги, вечори відпочинку для 

старшокласників, останній дзвінок, свято прощання з початковою школою, 

випускний бал 11 класу тощо. 

Рій «Чайка» (учні та учениці 10-х класів) гідно представили громаду на 

обласному етапі Всеукраїнська дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура (Сокіл)». 

У І семестрі 2019 – 2020 н.р. учні гімназії під керівництвом педагогів 

взяли активну участь у І (районному) етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад. Загальна кількість перемог – 40, переможцями стали: 

ГЕОГРАФІЯ. Дипломи ІІІ ступеня: Салюк Владислава, Бровчук Олег – 

8 клас (вчитель Т. В. Васильєва);  Слєпцова Ельвіра – 9 клас (вчитель Т. В. 



 

Васильєва);   Михайленко Максим – 10 клас (вчитель Т. В. Васильєва). Диплом 

І ступеня: Лебеденко Світлана – 11 клас (вчитель Т. В. Васильєва).  

БІОЛОГІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас 

(вчитель О. І. Данилюк). Диплом ІІ ступеня: Захарова Ольга – 10 клас (вчитель 

О. І. Данилюк). 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Диплом ІІІ ступеня: Захарова Ольга 

– 10 клас (вчитель І. Є Гиндич). Диплом ІІ ступеня: Нечаєва Єлизавета – 8 клас 

(вчитель П. Г. Шевчук). Диплом І ступеня: Погрібний Костянтин – 10 клас 

(вчитель І. Є Гиндич). 

МАТЕМАТИКА. Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас 

(вчитель О. В. Пресіч);  Ткачук Назар – 7 клас (вчитель А. М. Пресіч); 

Лук’яненко Іванна, Петришина Анастасія – 6 клас (вчитель В. О. Лук’янчук). 

Диплом ІІ ступеня: Бровчук Олег – 8 клас (вчитель О. В. Пресіч); Кондакова 

Дарина – 6 клас (вчитель В. О. Лук’янчук). Диплом І ступеня: Ковальчук Юрій 

– 9 клас (вчитель В. О. Лук’янчук). 

ХІМІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Бровчук Олег, Салюк Владислава – 8 клас 

(вчитель Л. П. Солоха). Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас 

(вчитель Л. П. Солоха). 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА Диплом ІІ ступеня: Рябчук 

Єлизавета – 9 клас (вчитель Л. О. Митнік). Диплом ІІІ ступеня Лебеденко 

Світлана, Скурська Ірина – 11 клас (вчитель С. В. Власюк). 

XX Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика 

Диплом ІІІ ступеня: Салюк Владислава – 8 клас (вчитель О. А. Багінська); 

Кравчук Ліна – 10 клас (вчитель О. А. Багінська); Скурська Ірина – 11 клас 

(вчитель Власюк С. В.). Диплом ІІ ступеня: Рябчук Єлизавета – 9 клас (вчитель 

Л. О. Митнік). 

ІНФОРМАТИКА. Диплом ІІІ ступеня: Машталєр Владислава – 10 клас 

(вчитель П. Г. Шевчук). Диплом ІІ ступеня: Пеленов Ігор – 10 клас (вчитель П. 

Г. Шевчук). Диплом І ступеня:Ковальчук Юрій – 9 клас (вчитель П. Г. Шевчук). 

ІСТОРІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Дреєва Валерія – 9 клас (вчитель Ю. С. 

Клименко). Диплом ІІ ступеня: Машталєр Ілля – 10 клас (вчитель В. А. Яцков). 



 

ПРАВОЗНАВСТВО. Диплом ІІ ступеня: Скрипнік Анна – 9 клас 

(вчитель Ю. С. Клименко). 

АНГЛІЙСЬКА МОВА. Диплом ІІІ ступеня: Лебеденко Світлана – 11 

клас (вчитель Л. М. Скурська); Машталєр Владислав – 10 клас (вчитель Л. М. 

Скурська); Талько Віталій – 9 клас (вчитель І. В. Лесько). Диплом ІІ ступеня: 

Дяченко Дарина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська). Диплом І ступеня: 

Скурська Ірина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська); Левківська Анастасія – 10 

клас (вчитель Л. М. Скурська). 

ФІЗИКА. Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель П. 

Д. Прокопов). 

За І семестр 2019 – 2020 н. р. було проведено ряд заходів та конкурсів             

спрямованих на навчання, виховання та розвиток учнів:            

1. Організація та проведення Олімпійського тижня. 

2. Учні та вчителі  долучились до проведення  Всесвітнього Дня миру, 

конкурс малюнків, підготовка відеоролику. 

3. Провели Всеукраїнський урок доброти, за що отримали сертифікат. 

4. До  свята Покрови Пресвятої Богородиці і  Дня Українського 

козацтва провели фестиваль пісні та строю, змагання, спортивні естафети. 

5. Участь у районних змаганнях з легкої атлетики в залік Спартакіади 

школярів 2019-2020 н. р. Учні нагороджені  грамотами. 

6. Взяли участь в організації та проведенні DOCU/ТИЖНЯ проти 

булінгу. 

7. Участь у екологічних  конкурсах: «Птах року – 2019», трудова акція 

«Кролик», «Український сувенір». Учні нагороджені  грамотами.  

8. Участь у волонтерських заходах. Акція «Лист солдату», допомога 

бійцям АТО. Допомога дітям, які її потребували. 

9. Участь у Місячнику безпеки життя та здоров’я дітей та молоді. 

10. Участь у тижні «Безпека руху на дорозі»,  долучились до  єдиного 

національного уроку «Безпечна країна». У ході даного тижня  був 

організований і проведений учнями 8-их класів  квест для 5 – 7-х класів на 

знання правил дорожнього руху. 



 

11. Проведення «Шкільної конференції  партнерів: батьки учні 

вчителі».  

12. День Гідності, урок-дискусія до Всесвітнього дня гідності людини, 

День пам’яті жертв Голодомору, акція «Незабудька». 

13. Проведення шкільного благодійного ярмарку до Дня Святого 

Миколая. 

14. Українські вечорниці організовані та проведені по класах 

класоводами та класними керівниками, благодійний вечір, який організував 

клуб «Театрал». 

15. Захід  «До нас завітав   Миколай». 

16. Новорічні заходи. 

17. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер та 

генетик». Свою дослідницьку роботу на конкурсі захищала учениця 11 класу 

Дембіцька Анастасія і здобула перемогу. Анастасія нагороджена дипломом за І-

е місце (керівник – учитель біології Рожко К.Л). 

18.   Учні гімназії Михайленко Максим, Слєпцова Ельвіра та Єрощенко 

Анна брали участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до 

Дня Гідності та Свободи. Всі учні стали переможцями конкурсу (керівники: 

Митнік Л. О., Багінська О. А.). 

19. Гринвіч – конкурс з англійської мови. Прийняли участь 38 учнів 3-10 

класів. 

20. Кенгуру – всеукраїнський математичний конкурс. Прийняли участь 

13 учнів 4-6 класів. 

21. Нагороджено Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського заочного 

тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у категорії «Ботанічний кросворд» 

Руденко Діану, ученицю 7 класу комунальної установи «Опорний навчальний 

заклад «Миропільська гімназія»», назва роботи «Рослини-мандрівники». 

Висловлено подяку всім учасникам Всеукраїнського заочного тематичного 

конкурсу «День рослин – 2019» та їхнім керівникам (керівник Гуменюк О. Б.). 

22. Визнано переможцями обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» та 



 

нагороджено  дипломом управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації: 

1) нагороджено Дипломом абсолютного переможця Черкавську 

Поліну, ученицю 4-А класу за вірш «Воїну» (керівник Манжесова Т. О.); 

2) Дипломом ІІІ ступеня ученицю 4-Б Козачук Марію (керівник 

Гуменюк О. Б.). 

23. Визнано переможцями обласних етапів всеукраїнських заочних 

конкурсів та акцій та нагороджено  дипломом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації: 

1) В акції «Птах року»: учнів 4 класу комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» Романівського району (керівник Гуменюк О.Б.); 

2) Бичковську Ганну, ученицю 10 класу комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» Романівського району (керівник Палажук К.А.); 

3)  Проценко Ірину, ученицю 10 класу комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» Романівського району (керівник Лук’янчук Т.Є). 

24. Визнано переможцем обласного етапу всеукраїнських заочних 

конкурсів та акцій та нагороджено дипломом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації: Бондаренка Дениса, учня 4 

класу комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний 

навчальний заклад «Миропільська гімназія» (керівник Гуменюк О.Б.) 

25. Визнано переможцями та призерами природоохоронно-

пропагандистської Всеукраїнської акції серед школярів та учнівської молоді 

«Грак – птах року 2019» і нагороджено грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

та Українського товариства охорони птахів за змістовну різнопланову роботу: 

1) за І місце Бичковську Ганну, ученицю 10 класу;  

2) за ІІІ місце учнівський колектив 4-Б класу;  

3) за ІІІ місце Проценко Ірину, ученицю 2-А класу . 



 

26. Надано подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам 

юннатівських робіт, які посіли призові місця, за високий професіоналізм, 

творчий підхід та формування екологічної свідомості учнів  Гуменюк Оксані 

Борисівні, Лук’янчук Тетяні Євгеніївні, Палажук Катерині Анатоліївні.  

27. Клименко Ю. С. та учениця 9-Б класу Степанюк Вікторія брали 

участь в науково-практичній краєзнавчій учнівсько-студентській конференції 

«Наш рідний край: історія і сьогодення». Статтю Степанюк Вікторії «Друга 

світова війна в історичній пам’яті Миропільського краю» надруковано y 

збірнику тез учасників конференції. Керівника та ученицю відмічено 

Грамотами. 

ІІІ. Науково-методична діяльність педагогів. 

Протягом календарного року підвищили кваліфікацію, пройшовши 

курси при Житомирському ОІППО, 15 педагогів, включаючи вчителів філії. 

Вчителі 1 та 2 класів пройшли курс тренінгів для вчителів НУШ при  ОНЗ 

«Романівська гімназія».  

Окрім того, наші педагоги стали учасниками тренінгів та майстер-класів, 

організованих з ініціативи МОН України: 

- педагоги Митнік Л. О. та Ковальчук В. М. стали учасниками 

тренінгів «Критичне мислення для освітян»; 

- практичний психолог Левківська Ю. С. та соціальний педагог 

Коваль Ю. С. брали участь у міжнародному семінарі-тренінгу "Виховання 

характеру дитини", який проходив у КЗ "Житомирський ОІППО" ЖОР. 

Отримали відповідно сертифікати за участь з правом проведення занять; 

- ЗНВР та вчитель початкових класів Гуменюк О. Б. брала участь у 

конференції «Всеукраїнський проект «Розумники» (Smart Kids) для початкової 

школи»; 

- на обласному семінарі вчителів інформатики на тему: «Методичні 

аспекти підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики» одним 

зі спікерів був вчитель закладу Шевчук П. Г.; 



 

- Гуменюк О. Б. познайомилась з діапазоном потенціалу методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана (Philosophy for children, P4С) за 

ініціативи Малої академії наук України. Отримано сертифікат з правом 

проведення тренінгових занять (відвідано семінар за власні кошти); 

- Гуменюк О. Б. була учасником та спікером І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в педагогічній освіті» в 

напрямку «Сучасний погляд на музейну педагогіку», яка проводилась під 

егідою НАПН України та Малої академії наук України з роботою «Підвищення 

мотивації до навчальної діяльності засобами музейної педагогіки». Її роботу 

надруковано в збірнику доповідей учасників конференції та вручено сертифікат 

за безпосередню участь у заході. 

Усі вчителі початкових класів успішно пройшли онлайн курс для 

вчителів початкових класів на освітній платформі Edera. Також адміністрація 

закладу, вчителі-предметники, соціальний педагог та практичний психолог, 

асистенти вчителів у інклюзивних класах пройшли онлайн курси та стали 

учасниками вебінарів на платформах Edera, Prometeus, «Всеосвіта», «На урок» 

тощо, за що отримали відповідні сертифікати. 

На базі закладу було організовано та проведено низку методичних 

заходів, які сприяли зростанню професійних компетентностей педагогів, серед 

яких можна відзначити наступні. 

- Практичне заняття "Використання програм та сервісів для роботи з 

інтерактивними дошками". Педагоги удосконалювали навички створення 

електронних тренажерів та конструкторів уроків у програмі Labwe-board 

Software V4.1  та використання сервісу для підтримки процесів навчання та 

викладання за допомогою інтерактивних модулів LearningApps.org. 

- Засідання педагогічної ради, була організована активна співпраця 

вчителів за темою "Шляхи налагодження ефективної комунікації з батьками", 

на якому учасники обговорили та дійшли згоди щодо оновлення форматів 

взаємодії з батьківською громадою задля успішного освітнього процесу. 

- Тренінг для вчителів математики за темою “Реалізація наскрізних 

ліній в освітньому процесі”. 



 

- Педагогічна рада «Втілення історії змін через пріоритетні напрямки 

розвитку сучасного освітнього середовища», яка складалась із трьох  

інтенсивів: для вчителів суспільно-гуманітарного циклу проведений інтенсив 

«Формування критичного мислення» (Митнік Л. О. та Ковальчук В. М.); з 

вчителями природничо-математичного циклу проведено інтенсив «Форми та 

методи налагодження ефективного зворотнього зв’язку» (Гуменюк О. Б.); для 

вчителів початкових класів проведено інтенсив «Формування характеру», який 

знайомив з програмою «Виховання характеру дитини» (Левківська Ю. С. та 

Коваль Ю. О.). 

- Для вчителів суспільно-гуманітарного циклу Миропільської 

громади проведено семінар «Педагогічні вечорниці». (Митнік Л. О. та вчителі 

суспільно-гуманітарного циклу громади). 

- Інтенсив для вчителів початкової школи Миропільської громади 

«Фідбеки для початкової школи. Функціонал онлайн-тестування як форма 

зворотнього зв’язку з учнями» (Гуменюк О. Б.). 

Педагоги закладу взяли активну участь у педагогічній виставці «Освіта 

Миропільської ОТГ – 2019». Усього було подано 4 роботи, які були 

нагороджені Дипломами І ступеня. Роботи двох авторів стали переможцями на 

виставці «Освіта Житомирщини – 2019» та відзначені Дипломами ІІ і ІІІ 

ступенів. 

У 2019 році було проатестовано 13 педагогів закладу, включаючи філію: 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» двом 

педагогічним працівникам; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії» чотирьом педагогам; підтверджено раніше присвоєну 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  одному вчителю; 

підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» трьом 

педагогічним працівникам; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання 

«учитель-методист» двом педагогам; підтверджено раніше присвоєну 



 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне 

педагогічне звання «учитель-методист» двом вчителям. 

ІV. Фінансово матеріальний звіт 

У рамках реалізації освітньої реформи на потреби Нової української 

школи для закладу (3 перші класи, 50 першокласників) виділено державні 

субвенційні кошти у розмірі 126 341грн.  

З них на придбання дидактичних матеріалів – 42 727 грн. 

На придбання меблів, за державною субвенцією,  виділено 52 186 грн. 

Миропільською селищною радою дофінансовано 11 814,00 грн 

 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 
Парта учнівська зі стільцем (комплект) 50 1 280,00 64 000,00 

 

На оргтехніку, за державною субвенцією, виділено 31 428грн. 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 
Ноутбук HP Elitebook 840 Intel Core i5 / 

Windows 10 
2 12 250,00 24 500,00 

2 
Дошка аудиторна, магнітно-крейдова, 

п’ятиповерхнева 
2 3 464,00 6 928,00 

 

Для кабінетів перших класів як спонсорська допомога надійшли 2 

телевізора LG. 

Також для закладу з бюджету обласної ради була направлена субвенція у 

розмірі 30 000 грн. З них на умовах дофінансування Миропільською селищною 

радою (2 000 грн) для 1-Б класу придбано комплект меблів. 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Навчальне обладнання кімнат початкових 

класів (шафа для книжок) 

1 12 000,00 12 000,00 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 12 000,00 

 

 

 



 

А також за кошти субвенції з обласної ради придбано комплект 

оргтехніки для 3-Б класу 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Навчальне обладнання кімнат початкових 

класів (телевізор LG 49") 

1 11600,00 11600,00 

2 Навчальне обладнання кімнат початкових 

класів (ноутбук HP Elitebook 8470p) 

1 8400,00 8400,00 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 20 000,00   

На обладнання ресурсної кімнати виділено державну субвенцію з 

коштів-залишків освітньої субвенції, що склався на початок бюджетного року у 

сумі 132 860 грн.  

1 Портативний комп'ютер учня (ноутбук)  1 15892,00 15892,00 

2 Акустична система 1 1200,00 1200,00 

3 Монтажний комплект + Інсталяція та 

налаштування обладнання 

1 5900,00 5900,00 

4 Дошка п'ятиповерхнева.  1 4800,00 4800,00 

5 Інтерактивний проектор Epson EB-536Wi  1 48165,00 48165,00 

6 Комплект парта зі стільцем (фінський 

проект)  

8 1280,00 10 240,00 

7 Шафа НУШ тип 1  1 3225,00 3 225,00 

8 Шафа НУШ тип 3  1 2455,00 2 455,00 

9 Стелаж напівпрозорий  1 9240,00 9 240,00 

10 Крісло-мішок 70*90 4 1000,00 4000,00 

11 Кухонний гарнітур для обладнання 

побутової зони ресурсної кімнати 

1 22 600,00 22 600,00 

 

12 Стіл трапецеподібний  2 518 1036 

14 Мікрохвильова піч 1 2069 2069 

15 Електрочайник  1 418 418 

16 Набір посуду 6 60 360 

17 Канцелярське приладдя 1 600 600 

18 Мольберт 660 1 660 

 

На облаштування туалетів (4 приміщення) виділено державну субвенцію 

з коштів-залишків освітньої субвенції, що склався на початок бюджетного року 

у сумі 301 тис. грн. З місцевого бюджету дофінансовано 157,9 тис. грн. 

За кошти, виділені державою, придбано спеціальні засоби корекції 

психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах на суму 13 800 грн. 

     

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Комплект для групових занять (Велика 

валіза (ламінований варіант) 1шт.; Логічний 

1 7 055,00 7 055,00 

https://b-pro.com.ua/katalog/kompyuterna-tehnika/portativniykompyutervchitelyanoutbuk
https://b-pro.com.ua/katalog/kompyuterna-tehnika/akustichna-sistema
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/montagniykomplektinstalyatsiyatanalashtuvannyaobladnannya
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/montagniykomplektinstalyatsiyatanalashtuvannyaobladnannya
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/proekcijnij-ekran
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/interaktivnij-proektor-epson-eb-536wi
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/parti-ta-stilci/komplekt-parta-zi-stilcem-finskij-proekt
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/parti-ta-stilci/komplekt-parta-zi-stilcem-finskij-proekt
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/shafa-nush-tip-11
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/shafa-nush-tip-31
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/stelazh-napivprozorij


 

конструктор Циркові зайчики 1шт.; 

Магнітний конструктор з різними способами 

з'єднання 1шт ) 

2 Комплект реабілітаційних засобів навчання ( 

Кінетичний пісок натуральний 1шт.; Килим 

Травичка 1шт.; Гра для розвитку емоційного 

інтелекту: портрет емоцій 1шт.; Набір 

масажних м'ячів 1шт.; Пісочниця для 

пісочної терапії Вема 1шт) 

1 6 745,00 6 745,00 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 13 800,00   

                                                                         

 

З місцевого бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання  

інвентарю та медикаментів виділено 538 300грн., з них: 

 меблі для 1-А класу – 12 тис. грн. 

 будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів та 

обслуговування навчальних кабінетів на суму близько 411 270грн.; 

 миючих, дезінфікуючих засобів на суму близько 11 100грн.; 

 медикаментів на суму  3 300грн.; 

 канцелярських товарів на суму 20 370 грн.; 

 дизпалива 75 170грн. 

В опорному закладі проведено капітальні ремонти чотирьох 

навчальних кабінетів та коридорів загальною площею 78 м2 

Використання енергоносіїв та води 

Рік Електроенергія Вода Газ Дрова 

2019 48598 КВт/год. 820 м3 - 577 м3 

2018 44381 КВт/год. 651 м3 - 527,4 м3 

2017 55646 КВт/год. 575 м3 - 625 м3 

2016 44080 КВт/год. 524 м3 - 700 м3 

 

 

 



 

В Колодяжненській філії проведено капітальний ремонт харчоблоку та 

закуплено витяжку для нього. Замінено 1 вікно в навчальному кабінеті за кошти 

місцевого бюджету та 4 вікна – за рахунок спонсорської допомоги (13 тис. 

грн.). 

Використання енергоносіїв та води 

Рік Електроенергія Вода Газ Дрова 

 1850 КВт/год. - 11550 м3 - 

2018 1768 КВт/год. - 10542 м3 - 

2017 1845 КВт/год. - 10800 м3 - 

2016 1942 КВт/год. - 11268 м3 - 

 

 

Директор ОНЗ                  (підпис існує)              С. В. Власюк 

 

 

 

 

 


