
 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  
Директора Великомочульської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Сокура Олега Павловича 

про підсумки  роботи в 2019/2020 

навчальному році 
3 червня 2020 року 



Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому потрібно зробити 

певні підсумки роботи колективу школи, оцінити мою діяльність як 

директора протягом 2019 - 2020 навчального року. 

  На загальних зборах ми керуємося Примірним положенням про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23 березня 2005 року №178. 

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я 

керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою 

інструкцією директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти. 

У 2019 - 2020 навчальному році у Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

працювали 20 педагогічних працівників та 11 працівників з числа 

обслуговуючого персоналу. Навчання завершує 94 учні в 11 класах, середня 

наповнюваність класів становила 8 учнів. 

  У 2019 - 2020 навчальному році штатними працівниками 

Великомочульська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів 

здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі 

нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, 

працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до 

вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, 

оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що уже на даний час вчитель, який 

не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй 

діяльності, може бути визнаний таким, що не відповідає сучасним вимогам, 

та не може ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.  

На сьогоднішній день у школі діє навчальний комп’ютерний комплекс, 

який складається із 6 комп’ютерів, а також у навчальних та адміністративних 

кабінетах розміщено 5 ноутбуків. Далеко не кожна школа може похвалитися 

таким комп’ютерним оснащенням. Але на сьогоднішній день значна частина 

із вказаного комп’ютерного обладнання є застарілим і потребує заміни. 

У школі діє певна система методичної роботи. Методична робота в 

школі реалізовувалась через традиційні, колективні та індивідуальні форми її 

організації. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, 

сконцентрована навколо науково-методичної проблемної теми: «Системно-

діяльнісний підхід в навчально-виховному процесі як основа реалізації 

компетентнісно-орієнтованої моделі освіти».  Керівництво методичною 

роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного 

методичного кабінету.  



Більшість учителів школи йдуть в ногу з життям. Широко 

впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, 

що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учнів. Також хочу 

відзначити, що у цьому навчальному році інформаційні технології на уроках 

впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються в 

освітньому процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, 

технології продуктивного навчання. 

Плідною була робота  вчителів з обдарованими учнями. У ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 33 учні школи.  З них 9 

стали переможцями, в тому числі 2 учнів вибороли   дипломи першого 

ступеня, 5 учнів – другого  ступеня, 2 учні – третього. 

Учні школи мають 1 призове місце з історії (вчитель Сокур О.П.) – 

всього 2 дипломи, 2 – з правознавства (вчитель Сокур О.П.) – всього 4 

дипломи, 1 – з економіки (вчителька Коба Т.Д.) – всього 2 дипломи, 2 – з 

інформаційних технологій (вчителька Газдюк В.П.) – всього 8 дипломів, 1 – з 

математики (вчителька Ковальчук О.П.) – всього 8 дипломів, 2 – з трудового 

навчання (вчитель Гаврилюк О.М.) – всього 13 дипломів.   

Крім цього учень 11 класу Ковальчук Роман на обласних олімпіадах з 

історії та правознавства виборов відповідно ІІ та ІІІ місце. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього 

процесу на високому рівні. 

Учні нашої школи у цьому навчальному році активні учасники, призери 

та переможці таких конкурсів:  

– Всеукраїнського етапу математичного конкурсу «Кенгуру»; 

– Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; 

– Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня»;   

– Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус – осіння сесія»; 

– Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус – зимова  сесія»; 

– Всеукраїнського конкурсу «Олімпусик» (1-3 класи). 

Необхідно  також відзначити ансамбль бандуристів під керівництвом  

Стецюк Г.Ф. (Великомочульська філія Теплицької ДМШ), які неодноразово 

ставали переможцями та лауреатами районних мистецьких конкурсів та 

турнірів. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і 



норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-

предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню 

освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.  

Велика увага приділяється створенню умов для отримання учнями школи, 

якісної освіти, щоб випускники школи мали відповідні знання, і могли 

скласти конкуренцію учням з міських шкіл. Для цього в школі створені всі 

умови. Під постійним контролем участь школи у районних  заходах, 

художній самодіяльності, спортивних змаганнях, де наші учні часто ставали 

переможцями.  

Що стосується покращення матеріально-технічної бази школи, то за 

допомоги батьків, колишніх випускників та спонсорів за останній рік 

проведено ряд заходів в цьому напрямі, а саме: 

 придбали запчастини для шкільного автобуса на 6 000 грн. (ФГ 

«Тригубенка В.О.»); 

 поклеїли шпалери у кабінеті історії (близько 1 500 грн.), в коридорі 

основного корпусу (близько 2 000 грн.); 

 ноутбук, принтер, , навчальне обладнання для 1 класу; 

 насос помповий 600 грн.; 

 проєкт «Завершення заміни віконних блоків у  загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів с. Велика Мочулка Теплицького району» (керівник проекту 

директор школи Сокур О.П.) став переможцем 14 обласного конкурсу 

проєктів розвитку територіальних громад та був реалізований протягом 

вересня-грудня 2017 року. Бюджет проєкту, всього 169 956 грн., в тому 

числі: 

з фонду конкурсу (обласний бюджет) – 57 800 грн. (34 %); 

з місцевого бюджету (сільська рада) – 45 000 грн. (26,5 %); 

з бюджету організацій-партнерів – 67 156 грн. (39,5 %): Теплицька РДА 

30 000 грн., ГО «Соціальний центр МХП»  20 000 грн., ТОВ «ПК «Зоря 

Поділля» (директор Таранишин Олександр Віталійович) 10 000 грн., 



ПСП «Роксана» (директор Задорожний Григорій Іванович) 5 000 грн., 

ПСП «Нива» (директор Пшеничний Сергій Юлійович) 2 156 грн.; 

 у  2018  році прийняли участь у 15 обласному конкурсі проєктів 

розвитку територіальних громад з проєктом «Капітальний ремонт із 

заміною дверей на металопластикові у Великомочульській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Велика Мочулка Теплицького району Вінницької області». 

Бюджет проєкту 231 000 грн. ., в тому числі: 

з фонду конкурсу (обласний бюджет) –74  000 грн. (32 %); 

з місцевого бюджету (сільська рада) – 65 000 грн. (28,1 %); 

з бюджету організацій-партнерів – 92 000 грн. (39,9 %): Теплицька 

районна рада та РДА 50 000 грн., ГО «Соціальний центр МХП»  20 000 

грн., ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (директор Гнелицький Андрій 

Миколайович) 10 000 грн., ПСП «Роксана» (директор Задорожний 

Григорій Іванович) 10 000 грн., ПСП «Нива» (директор Пшеничний 

Сергій Юлійович) 2 000 грн.; 

 у  2019  році прийняли участь у 16 обласному конкурсі проєктів 

розвитку територіальних громад з проєктом «Влаштування та 

відновлення спортивно-ігрового майданчика у Великомочульській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Теплицького району». Бюджет проєкту 250 000 грн. ., в 

тому числі: 

з фонду конкурсу (обласний бюджет) –26  418 грн.; 

з місцевого бюджету (сільська рада) – 69 993 грн.; 

з бюджету організацій-партнерів – 180 000 грн.: Теплицька районна 

рада та РДА 95 000 грн., ГО «Соціальний центр МХП»  22 500 грн., 

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (директор Гнелицький Андрій Миколайович) 

10 000 грн., ТОВ «Теплик-Агро» (директор Анченко Василь 

Григорович) 7 500 грн., ФГ «Тригубенка В.О.» 5 500 грн., ПСП 

«Роксана» (директор Задорожний Григорій Іванович) 2 500 грн., ПСП 

«Нива» (директор Пшеничний Сергій Юлійович) 2 500 грн., 

Бондурівський М.А. 5 000 грн., Іванко М.В. 2 500 грн.; 

 у  2020  році прийняли участь у 17 обласному конкурсі проєктів 

розвитку територіальних громад з проєктом «Капітальний ремонт 

системи опалення приміщень Великомочульської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 

Велика Мочулка Теплицького району Вінницької області». Бюджет 

проєкту 161 500 грн. ., в тому числі: 

з фонду конкурсу (обласний бюджет) –31 000 грн. (19,2 %); 

з місцевого бюджету (сільська рада) – 50 000 грн. (31 %); 

з бюджету організацій-партнерів – 80 500 грн. (49,8 %): Теплицька 

районна рада та РДА 50 000 грн., ГО «Соціальний центр МХП»  20 000 



грн., ТОВ «Теплик-Агро» (директор Анченко Василь Григорович) 5 500 

грн., ПСП «Роксана» (директор Задорожний Григорій Іванович) 2 500 

грн., ПСП «Нива» (директор Пшеничний Сергій Юлійович) 2 500 грн.; 

 відремонтовані кабінети, виконано поточний ремонт приміщень, 

території, огорожі школи; 

 проведено косметичний ремонт приміщень школи 

 

Щиро дякую сільській раді, спонсорам, батькам та всім, хто не забуває 

рідну школу та дбає про покращення її матеріально-технічного стану та 

надіюся на подальшу співпрацю. 

Також у найближчому майбутньому планую активно долучатися до 

участі в різноманітних обласних та Всеукраїнських грантах, конкурсах і 

проєктах з метою залучення додаткових коштів на покращення матеріальної 

та навчально-методичної бази школи. 

 



ЗВІТ 

про залучені та використані кошти та матеріальні цінності у 2019-2020 

навчальному році 

 

Протягом 2019-2020 навчального року було залучена такі кошти та 

матеріальні цінності: 

Спонсор Подарунок Куди використано 

Тригубенко В.О. 

 

Коробка передач Шкільний автобус 

 

Бюджет  Парти, ноутбук, 

принтер, навчальні 

матеріали 

1 клас 

Задорожний Г.І.,  

Анченко В.Г. 

ДП   Екскурсія в Марківку, 

поїздка в Теплик на 

святкові заходи 

Сільська рада 69 993 грн 
Участь у конкурсі проєктів 

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 

(директор 

Гнелицький А.М.) 

10 000 грн Співфінансування проєкту 

 

ГО «Соціальний центр 

МХП» 

22 500 грн Співфінансування проєкту 

ПСП «Нива» (директор 

Пшеничний С.Ю.) 

2 500 грн  Співфінансування проєкту 

 

ПСП «Роксана» (директор 

Задорожний Г.І.) 

2 500 грн  Співфінансування проєкту 

 

Теплицька РДА 95 000 грн Співфінансування проєкту 

 

Фонд Конкурсу 26 418 грн Фінансування проєкту 

Субвенція сільської ради 10 000 грн Харчування учнів школи  

Інші кошти та цінності   



Всього з 01.09.2019 по 29.05.2020 року залучено більше 270 тис. грн. 

бюджетних та позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної 

бази школи 

 

Щиро дякую сільській раді, спонсорам, батькам та всім, хто не забуває 

рідну школу та дбає про покращення її матеріально-технічного стану та 

надіюся на подальшу співпрацю.  

Також у найближчому майбутньому планую активно долучатися до 

участі в різноманітних обласних та Всеукраїнських грантах, конкурсах і 

проєктах з метою залучення додаткових коштів на покращення матеріальної 

та навчально-методичної бази школи. 

 

Дякую за увагу! 

 


