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 форма власності - комунальна

 юридична адреса – вул. Чорновола, 8а, 

м.Городок, Львівська область

 мова виховання та навчання - українська

 кількість учнів у навчальному закладі – 619

ОЗ Городоцький навчально-виховний комплекс №5 

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 

навчальний заклад» Городоцької районної ради 

Львівської області



Проблема, над якою працює
ОЗ Городоцький НВК №5

«Впровадження у практику прогресивного 

педагогічного досвіду, новітніх технологій, 

активних форм і методів роботи з учнями. 

Забезпечення всебічного розвитку 

особистості дитини».



Для забезпечення єдності підходів розв’язання 

проблеми в ОЗ Городоцькому НВК №5 відбувається за 

напрямками:

1.Здобуття загальної середньої освіти, формування 

творчої особистості дитини, дошкільна освіта

2.Збереження та зміцнення здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу

3.Родинне виховання, відродження народних традицій

4.Професійний розвиток педагогічних працівників, 

вдосконалення навчально-виховного процесу, 

впровадження інноваційних технологій

5.Інформатизація системи освіти
6.Допрофільна та профільна освіта

7.Моніторинг та оцінювання якості освіти

8.Зміцнення матеріально-технічної бази 



Основні засади 

дошкільної освіти

1.Морально-духовне 

виховання – важлива 

складова патріотичного 

виховання.

2. Виховання екологічної 

культури особистості 

через взаємодію з 

довкіллям.

3. Праця як важливий 

засіб розвитку 

самостійності  дітей 

дошкільного віку.

На сьогодні дошкільне відділення 

відвідує 142 дошкільнят:
- старша груп  «Волошка» - 24 дітей;
- старша група  «Калинонька» - 19 дітей;
- старша група  «Барвінок» - 24 дітей;
- середня група «Ромашка» - 27 дітей, 
- середня група «Мальва» - 24 дітей,
- молодша група «Дзвіночок» - 24 дітей. 



Кількісний та якісний склад педпрацівників

Освітній рівень Кількість Якісний рівень Кількість

Вища освіта

15
Спеціаліст

«Вищої

кваліфікаційної
категорії»

3

Базова вища
освіта 1

Спеціаліст

«Другої

кваліфікаційної

категорії»

Спеціаліст

«Першої

кваліфікаційної

категорії»

3

4

Неповна вища
освіта

1 Спеціаліст 2

Навчаються у
ВУЗах

2 Звання

«Вихователь-
методист»

1

ЗАНЯТТЯ



РЕЖИМНІ 

МОМЕНТИ



 участь дошкільнят у районних заходах  «День 

дошкілля», 

 «Школа молодого вихователя»;            

 -Свята, розваги за участю батьків вихованців     

 -заняття спортом, зміцнення та збереження 
здоров я дошкільнят, проведення днів здоров’я, 

через роботу фахових спеціалістів:

 - Вчителя-логопеда;

 - Практичного психолога;



Упродовж 2019-2020н.р.

- придбано корекційне обладнання для ресурсної 
кімнати;

- встановлено ігровий майданчик для групи 
«Калинонька»;

- замінено покриття над центральними сходами; 
- встановлено альтанку для проведення занять на 

свіжому повітрі для групи «Барвінок»; 
- частково замінено каналізаційні труби та труби 

водогону холодної води;
- придбано протипожежний інвентар, пожежний щит. 



Кількість
дітей, що
харчуються

Пільгові категорії

Діти з
малозабезп
ечених
сімей, 100%

ЧАЕС
100%

АТО
100%

Діти з
багатодітних
сімей, 50%

142 3 2 8 10

Проблеми та плани на майбутнє
утеплення приміщень (заміна вікон);

облаштування автомістечка (автомайданчика) для вивчення правил дорожнього руху;

завершення робіт по облаштуванню спортивного майданчика;

покращення матеріально-технічної бази;

розширення форм гурткової роботи на вимогу потребам дітей, батьків (проблема у

приміщенні, спортивного залу в т.ч.);

 низька з/п працівників ЗДО, що провокує нестачу фахівців в нашій галузі;

 забезпечення педагогів інформаційно-комунікативними технологіями.

З 1 січня 2020 року харчування дошкільнят проводиться 

з розрахунку 40 грн. на одну дитину в день, при  цьому батьки 

сплачують 70% від цієї суми, 

що становить – 28 грн. в день.



Основні показники роботи 
батьківського комітету та батьків 
вцілому

забезпечення необхідним обладнання для 
освітнього процесу;
придбання та встановлення столика та лавочок, 
качель, ігрових споруд для груп «Мальва», 
«Ромашка», «Барвінок»;
косметичний ремонт групових та спальних 
приміщень.



Режим роботи ОЗ Городоцького НВК №5 на 2019-2020 н.р.

Організаційні періоди роботи 

закладу

Початок уроку

Кінець уроку
Перерва для 5-

11 класівДля 1 класу Для 2-4 класів
Для 5-11 

класів

Відкриття школи 8.15

Явка вчителів на 1 урок за 

режимом дня
8.45

1 урок 9.00 9.35 9.40 9.45 9.45-9.55

2 урок 9.55 10.30 10.35 10.40 10.40-11.00

3 урок 11.00 11.35 11.40 11.45 11.45-12.05

4 урок 12.05 12.40 12.45 12.50 12.50-13.00

5 урок 13.00 13.35 13.40 13.45 13.45-13.55

6 урок 13.55 14.40 14.40-14.50

7 урок 14.50 15.35

Індивідуальна робота з учнями 

(педагогічна підтримка, робота 

шкільних гуртків, секцій)

з 13.00 до 18.00

Закриття школи 18.00



Інформація 

ОЗ Городоцького НВК №5

про кількість 

учнів та класів

у навчальному закладі

Городоцький НВК №5

Початкова школа Основна школа Старша школа

1–4 класи 5–9 класи 10–11 класи 1–11 класи

К-сть 
класів

К-сть 
учнів

К-сть 
класів

К-сть 
учнів

К-сть 
класів

К-сть 
учнів

Усього 
у навчальному 

закладі

9 258 11 322 4 98 24

Середня 
наповнюваність: 29 учнів 29 учнів 25учнів 28учнів



Інформація 

ОЗ Городоцького НВК 

№5

про рух учнів 

протягом 

навчального року

Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього 10 11 Усього

Р
а

зо
м

Кількість класів 

на паралелі
3 2 2 2 9 3 2 2 2 2 11 2 2 4 24

Кількість учнів 

на початок 

нового 

навчального 

року

67 65 63 61 256 77 63 68 57 58 323 51 47 98 677

Прибуло учнів 1 1 2 2 2 0 4

Вибуло учнів 0 2 1 1 4 0 4

Кількість учнів 

на кінець 

навчального 

року

67 66 63 62 258 67 62 67 57 58 321 51 47 98 677



Інформація ОЗ Городоцького НВК №5

про кількісний склад працівників

Усього педагогічних 
працівників 55

З них:

 учителів 53

 практичних психологів 1

 педагогів-організаторів 1

 керівників гуртків 6

Усього обслуговувального 
персоналу 17

Усього працівників 70

З них працює за 
сумісництвом 2



Кваліфікаційні категорії та 
педагогічні звання
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Кількість 

педагогічних 
працівників 10 13 10 22 8

Інформація ОЗ Городоцького НВК №5

про якісний склад педагогічного колективу

Вік педагогічних 
працівників

до 35 років Більше 
55 років

Кількість 
педагогічних 
працівників

17 8

Інформація

ОЗ Городоцького НВК №5

про вік членів 

педагогічного колективу

18%

18%

24%

40%

Якісний склад 

педпрацівників





Педагоги 

ОЗ Городоцького НВК №5



* Упровадження в навчально-виховний процес 
інноваційних технологій.

* Розробка системи щодо підвищення фахового та 
методичного рівня педагогічних працівників, 
підготовка в сучасних умовах модернізації 
освіти.

* Накопичення, пропаганда та впровадження 
передового педагогічного досвіду вчителів-
новаторів.

* Участь у дослідницько-пошуковій, проектній 
роботі.

Шляхи формування   компетентності  

й професійної майстерності  кожного 

вчителя



Семінари,

майстер-класи



Теоретичні засади

МІСІЯ ШКОЛИ:
“Виховати розвинену 

самодостатню 
особистість, здатну до 

осмисленої творчої 
діяльності у вирішенні 
життєвих проблем у 

соціальному середовищі 
даного історичного періоду 

його розвитку”.

Правовиховна 
діяльність Демократизація 

виховного процесу

Творча майстерність та 
креативність

Пізнавальні екскурсії

Участь  в учнівських проектах

Дослідницька роботаПошукова робота

Патріотичне виховання
Волонтерський рух

Участь  у шкільних 
та позашкільних 

конкурсах

Творча 
діяльність 

учнів



олімпіади 

№

з/п

ПІБ дитини Клас Предмет Місце

1 Карапінка

Оксана

9-Б Англійська мова ІІ місце

2 Телюк Віталій 10-Б Англійська мова ІІІ місце

3 Радь Микола 9-А Німецька мова ІІ місце

4 Костельна

Софія

10-А Німецька мова ІІ місце

5 Стахів Олена 6-А Математика ІІІ місце

6 Іванів Христина 7-Б Математика ІІ місце

7 Мелян Ліліана 7-А Укр.мова та література ІІ місце

8 Радь Микола 9-А Укр.мова та література І місце

9 Зінкевич

Анастасія

10-А Укр.мова та література ІІІ місце

10 Кушнірук Оля 7-А Фізика ІІ місце
11 Троцько Софія 8-А Фізика ІІ місце

12 Карапінка

Оксана

9-Б Фізика ІІ місце

13 Чопко Вікторія 11-А Фізика ІІІ місце
14 Троцько Ірина 11-А Правознавство ІІІ місце

15 Троцько Софіія 8-А Біологія ІІ місце
16 Телюк Христина 9-Б Біологія І місце
17 Зінкевич

Анастасія

10-А Біологія І місце

18 Ковалишин Оля 11-А Біологія ІІ місце

19 Мелян Ліліана 7-А Хімія ІІІ місце

20 Гадзало 9-Б Хімія ІІ місце

Результат районних олімпіад - 20 призових місць з 

таких навчальних предметів



ІІ етап XVІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика

ПІБ дитини Клас Місце 

Галушка Данило 5-В І Імісце

Стахів Олена 6-А ІІІ місце

Гошко Анна 7-А ІІ місце

Радь Микола 9-А І місце

Зінкевич 

Анастасія

10-А ІІ місце

ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської молоді ім. Т.Шевченка

ПІБ дитини Клас Місце

Галушка Данило 5-В ІІІ місце



грамоти

«Кенгуру»

«Бобер»

Конкурс Кількість учнів

Кенгуру 62

Бобер 57

Колосок 

(осінь)

60

Колосок 

(весна)

65



СВЯТА ТЕМАТИЧНІ  

ТИЖНІ ТА ЛІНІЙКИ

Голодомор

Дзвони 

Чорнобиля

Тиждень української 

мови



Гуртки 

 Вокальний (керівник Кромпащик Ю.М.)

 Калейдоскоп (керівник Гринашко Г.В.)

 Фізкультурно-оздоровчий (керівник 

Берендович І.І.)

 Ритмічна гімнастика (керівник Волошин М.І)

 Джура ( керівник Кіндєєва Л.І.)

 Танцювальний (керівник Жвірко О.Р.)

Крім того, учні НВК відвідують 

гуртки у позашкільних 

закладах:

• МАМ ім.Андрусіва;

• Народному домі «Просвіта»

• Музичній школі.



Спортивні 

досягнення учнів
ВОЛЕЙБОЛ
 Турнір школярів м. Городка – І та ІІІ місце;

 Турнір школярів м. Городка і м.Комарна серед  дівчат 2003-2004р.н. – ІІ  
та ІІІ місце;

 Турнір школярів м. Городка і м.Комарна серед хлопців 2003-2004р.н. – ІІІ 
місце;

 Міські змагання присвячені Дню Перемоги у ІІ Світовій Війні (юнаки) – ІІ 
місце;

 Першість м.Городка серед школярів (дівчат) до  Дня Пам’яті жертв ІІ 
Світової Війни – І місце



МІНІ-ФУТБОЛ

ТА

ФУТБОЛ

 ІІІ зимовий чемпіонат Городоцького району з міні-футболу – І місце;

 Юнацький турнір з футзалу присвячений року Тершаковців – ІІ місце.

ЧОТИРИБОРСТВО
 Районні змагання серед дітей 2003-2004р.н. – І місце;



Національно-патріотичне виховання

Зустріч старшокласників

ОЗ Городоцького НВК №5 

з представником із

Анкадемії сухопутніх

військ ім. П Сагайдачного

Збір пожертв для 

хлопців-захисників



ПІЗНАВАЛЬНІ

ПОЇЗДКИ 

ТА ЕКСКУРСІЇ

М.Львів 
десятикласники

Замки 

Львівщини

Карпати

Городоцький 

РЕМ



Флешмоб

«Я знаю свої 

права»

(до тижня 

права)

День Європи



Робочі 

моменти

Аніматори 

Св.Миколая

в ЦРЛ

Учнівське 

самоврядування



Зроблено Плануємо

-Облаштовано відпочинковий 

куток на 3-му поверсі;

-Проведено капітальний ремонт 

калінізації та частковий ремонт 

теплотраси в підвалах;

-Облаштовано 2 внутрішні 

вбиральні;

-Придбано 11 комплектів 

комп’ютерної техніки в 

комп‘ютерний клас;

-Встановлено wi-fi покриття в 

закладі;

-Придбано стенди в 2 

комп’ютерні класи та для 

кабінету біології;

-Облаштовано бруківкою

частину території НВК.

-Придбати нове обладнання для 

потреб їдальні;

-Придбати обладнання для 

забезпечення роботи Інтернет 

мережі в комп’ютерному класі 

( ІV поверх);

-Завершити будівництво другої 

черги закладу освіти і ввести в 

експлуатацію класні 

приміщення, які знаходяться на 

3 поверсі будівлі.



Участь у мікропроекті регіонального розвитку Львівської обласної ради з 
метою заміни дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопасттикові. 

• Допомога батьків дітей, які навчаються 

у НВК – 63 тис.грн;

• Спонсорська допомога – 17 тис. грн

Всього було зібрано 80 тис.гривень.
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Організація харчування учнів 

у навчальному закладі:

№ 

з/п
Категорія

Кількість 

учнів

1 Діти учасників АТО 34

2 Діти-сироти 2

3 Діти з малозабезпеченої родини 8

4 Діти, батьки яких потерпіли від 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС

3

5 Діти-інваліди 8

Інформація ОЗ Городоцького НВК №5

про безоплатне харчування учнів пільгових 

категорій

у навчальному закладі



Висновки

Розширення послуг на базі закладу освіти, як того вимагає модель громадсько-активної

НВК, стимулює виникнення інноваційних освітніх програм, допомагає вдосконалити

професійну форму педагога, яка відповідає вимогам сучасності. Заклади освіти, залучені до

програми, стають конкурентоспроможними. В рамках моделі громадсько-активних закладів

освіти відбувається переорієнтація на особистість учня, на формування активної громадської

позиції, відповідальності перед собою та перед громадою за прийнятті рішення. В результаті

роботи по моделі громадсько-активних закладів освіти ресурси НВК використовуються

ефективніше в інтересах всіх мешканців громади. НВК, перетворюючись в Громадський центр,

більше отримує реальної допомоги від місцевої громади, комерційних структур та влади.

Справжня революція в навчанні полягає не лише в змісті шкільної системи. Вона полягає в

навчанні того, як учитися, як думати, у вивчені нових методів, які ми можемо використати для

розв’язання будь-якої задачі.

Від кожного вчителя залежить майбутній успіх учня, отже досить жалітись на весь світ

ВСЕ У НАШИХ РУКАХ

Щоб відбутися як опорний 

заклад педагогічний колектив 

бере напрямок  - інноваційне 

навчання

В НАШОМУ НВК НЕМАЄ 

НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО


