
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

І. Повна назва закладу: Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №2 Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області» 

форма власності – комунальна 

     

Адреса закладу: 22500 

Вінницька область 

Вінницький район 

 

м.Липовець вул. Героїв Майдану, 11 

 

Телефон:0435821034, 0435821134 

Рік заснування: 1934 

Сертифікат правомірності впровадження освітньої діяльності: від 30 

березня 2018 року, №001195 виданий Вінницькою ОДА 

Ліцензований обсяг: 

- початкова освіта: 250 

- базова середня освіта: 300 

- повна загальна середня освіта: 100 

Статут: затверджений рішенням 6 сесії 8 скликання Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області від 22 січня 2021 

року № 106 

Відомості з ЄДРПОУ: від 18 січня 2019 року 

Ідентивікаційний код: 21724110 

Дата первинної реєстрації: 01 грудня 2001 року 

Дата та № останьої реєстрації: 16 січня 2019 року №11561450000000826 

Мова навчання: Українська 

Кількість учнів: 634 

Кількість вчителів: 67 

  ІІ. Відомості про адміністрацію закладу. 

1. Директор школи: 

Черепашук Дмитро Якович 
освіта: вища 

категорія: вища 

звання: «Вчитель – методист» 

нагородження: відмінник освіти України 

рік призначення на керівну посаду: 1999 

2. Заступник директора з навчально - виховної роботи:  

Прилуцький Іван Миколайович 
освіта: вища 

категорія: вища 



звання: «Старший вчитель» 

нагородження: «Відмінник освіти» 

рік призначення на керівну посаду: 2001 

3.Заступник директора з науково – методичної роботи: 

Драчевський Леонід Денисович 

освіта: вища 

категорія: вища 

звання: «Вчитель - методист» 

нагородження: «Відмінник освіти України» 

рік призначення на керівну посаду: 2015 

4.Заступник директора з навчальної роботи: 

Степанюк Олена Анатолівна 

освіта: вища 

категорія: вища 

звання: «Старший вчитель» 

нагородження: «відмінник освіти України» 

рік призначення на керівну посаду: 2006 

5. Заступник директора з виховної роботи: 

Павленко Інна Григорівна 
освіта: вища 

категорія: вища 

звання: «Старший вчитель» 

нагородження: «Відмінник освіти України» 

рік призначення на керівну посаду: 1992 

ІІІ. Матеріально–технічне забезпечення навчального закладу. 
1. Кількість навчальних корпусів: 3  

2. Рік здачі в експлуатацію: 1967  

3. Тип приміщення: типове  

4. Загальна площа приміщення навчального закладу: 5594  

5. Кількість класних кімнат, площа 32 класні кімнати загальною площею 

1428 
7. Кількість навчальних кабінетів (їх назви): 

- матетематики – 1 

- фізики – 1  

- хімії – 1 

- географії – 1 

- Української мови і літератури – 2 

- Іноземної мови – 2 

- Інших мов і літератур національних меншин – 2 

- Інформатики – 1 

- Майстерні - 3 

8. Площа навчально-дослідних ділянок, їх кількість, площа: 1 площею 8 ар. 

9. Кількість спортзалів: 1 

10. Кількість спортивних майданчиків – 2 

11 Кількість тренажерних майданчиків – 1 



12. Кількість футбольних полів – 1 

13. кількість ігрових майданчиків (волейбольні, баскедбольні) - 2 

10. Наявність : 

- методичного кабінету - 1 

- кімнат психологічного розвантаження  - 1 

- актової зали (кількість місць) – не має 

11. Їдальня: 

- кількість місць - 80 

- забезпеченість меблями – в наявності 

- інвентарем, обладнанням – в наявності 

- організація харчування: 1-4 класи за рахунок держбюджету, 5-11 класи за 

рахунок спонсорської допомоги та батьків 
13. Забезпечення шкільним автобусом для підвезення дітей : 

- кількість дітей, які потребують підвезення - 113 

  - фактично підвозиться безкоштовно - 110 

  - кількість власних автобусів, їх технічний стан – 1 (справний) 

  З них: придбано за  місцевий бюджет  - 1 

  ІV. Відомості про бібліотечні фонди. 
1. Забезпеченість підручниками по класах: кількість – 11750 

- 1-4 класи – 1268 

- 5-9 класи – 6875 

- 10-11 класи  - 3607 

 Кількість  книг,  брошур, журналів - 44130 

V. Відомості про обслуговуючий персонал закладу 
1.Заступник директора з господарської роботи: Ханас Генадій 

Васильович  

2. Секретар – друкарка: Копитко Олена Миколаївна 

3. Завідувач бібліотекою: Стрельбіцька Олена Миколаївна  

4. Лаборант - 3 

5. Робітник з обслуговування, поточного ремонту і обладнань - 1 

6. Кочегар - 4 

7. Медична сестра - 2  

8. Підсобний робітник - 1 

9. Сторож - 3 

10. Прибиральниці - 9 

VI. Кадрове забезпечення 
1. Психолог: Мельничук Оксана Олегівна 

- Освіта - вища 

- Педстаж – 27 років 

- Категорія - вища 

2. Соціальний педагог: Олексієнко Світлана Василівна 

- Освіта - вища 

- Педстаж – 26 років 

- Категорія - І категорія 

10.Всього працівників: - 92 



- з них жінок  - 70 

- чоловіків - 22 

- пенсіонерів  - 7  

- сумісників – 3 

- мають вищу освіту - 40  

11. Розподіл педпрацівників за віком: 

- до 30 років – 3  

- 31-40 – 10  

- 41-50 – 14  

- 51-54 – 2  

- понад 55 – 11  

12. Стаж педагогічної роботи: 

- до 3 років -  1  

- від 3 – 10 - 87 

- 10 – 20 – 17  

- 20 років і більше - 41 

VІI. Створення умов для рівного доступу до якісної освіти 
1. Охоплення дітей навчанням : 

- факультативами (їх назви, класи ) «Живи за правилами 8-мі класи, 

Досліджуючи гумаманітарне право 10-ті класи, Захист Вітчизни 8-9 класи, 

Корисні звички 1-4 класи, Історія Голокосту 10-11 класи, Дорослішай на 

здоровя 6-ті класи» 
- вивчення іноземних мов, їх назви «Англійська та Німецька мови»  6. 

Організація харчування: 

- всього харчується (к-сть дітей) 268 

- в тому числі охоплено гарячим харчуванням (к-сть дітей) - 268 

- 1-4 класи (загальна к-сть дітей) - 268 

- пільгові категорії дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 

чорнобильців, дітей з малозабезпечених сімей (загальна к-сть дітей ) – 11 

VІI. Організація виховної роботи 

1. Сучасні технології виховання, що застосовуються в закладі: 

-ігрові педагогічні  технології; 

-проектні технології; 

-технології колективних творчих справ; 

-клубні технології; 

-технології групових ресурсів; 

-групова проблемна робота; 

-тренінги спілкування; 

2. Профілактично- корекційна робота у навчальному закладі 

здійснюється у наступних напрямках: 

-корекція і розвиток пізнавальної сфери на корекційно-розвиткових 

заняттях; 

-корекція і розвиток емоційно-вольової сфери (прийоми лялькотерапії, 

каскотерапії, музикотерапії і ігротерапії); 



-корекція і розвиток фізичної сфери (уроки лікувальнофізичної 

культури); 

-корекція і розвиток соціальної поведінки (уроки соціальнопобутового 

орієнтування, урок «Захисти себе від ВІЛ»); 

-корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення (індивідуальні); 

У 5 – 10 класах на уроках технологій здійснюється за напрямками: 

-слюсарна, столярна і швейна справи; 

-долаються дефекти фізичного розвитку і порушення моторики учнів; 

Формування культури здоров
»
я учнів здійснюються у процесі 

викладання предметів: 

-Основи здоров
»
я; 

-Природознавства; 

-Технологій; 

-Фізичної культури; 

-Соціально-побутового орієнтування; 

3. Форми і методи патріотичного виховання: 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання 

підростаючого покоління у школі є наступні форми роботи: 

-Робота з використанням традицій Українського Козацтва, 

всеукраїнська гра «Джура Сокіл»; 

-Посилення державно-патріотичної спрямованості у викладанні 

дисциплін загальноосвітньої школи та залучення юнаків та дівчат до 

вивчення історії та культури України через різноманітні види позакласної 

роботи; 

-Пропогування кращих здобутків національної, культурної та духовної 

спадщини залучення дітей до самодіяльної художньої творчості, творчих 

об
»
єднань, клубів за інтересами; 

-Відзначення державних свят, як способу піднесення національно-

патріотичних почуттів учнів; 

-Відзначення народних, традиційних, обрядових свят; 

-Створення сценаріїв та проведення заходів присвячених визначним 

особистостям, подіям, датам вітчизняної історії; 

-Робота учнів у трудових та волонтерських загонах, діяльність яких 

спрямована на реставрацію та відновлення памяток історії; 

-Організація та проведення культурно-мистецьких, спортивних, 

дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих заходів спрямованих на розвиток 

інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей учнів; 

-Екскурсіно-туристична робота; 

-Спортивно-оздоровча діяльність (організація днів здоров
»
я, 

пішоходних походів, тощо); 

4. Краєзнавча робота: 

У складі краєзнавчого товариства є історико-архелогічна секція. Яка 

досліджує історію свого населеного пункту. Найбільш доступною масовою 

формою є екскурсії, оскільки в ній переважають елементи живого 



споглядання. 

5. Оздоровча робота: 

В школі визначено обовязкові фізкультурно-оздоровчі  та спортивно-

масові заходи, а саме: 

-сортивні змагання, свята і конкурси (шкільні, районні та обласні 

спортивні ігри школярів); 

-фізкультурно-оздоровча робота в оздоровчих таборах; 

-релаксаційні хвилинки на загальних уроках; 

-години здоров»я в групах продовженого дня; 

-ранкова гімнастика; 

-туристичні змагання;  

6. Робота спрямована на саморозвиток та життєтворчість в школі за 

такими аспектами: 

-вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію отриманих з різних 

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; 

-формувати учнів бережливе ставлення до свого здоров»я і здоров»я 

інших, як найвищої цінності; 

-створювати умови для активної соціальної дії, проектної, 

дослідницької діяльності учнів школи; 

-вчити учнів використовувати знання, як інструмент для розвязання 

життєвих проблем; 

-виховувати у школярів уміння включатися в систему людських 

взаємостосунків, самостійно творчо мислити, правильно сприймати, 

виважено адекватно та принципово оцінювати себе та стосунки між людьми; 

7. Кількість гуртків, їх назви, охоплення ними дітей:  

«Дитячого хорового співу» – 32 учнів 

«Вокально-хорового співу» – 35 учнів 

«Обробки деревини» – 20 учнів 

«Радіотехнічний» – 15 учнів 

«Бісерування» – 16 учнів 

«Військово-патріотичний» – 25 учнів 

 «Вирішую конфлікти» – 16 учнів 

Х. Органи самоврядування 
1. Учнівське самоврядування (назва): «Президентська учнівська 

республіка»  на чолі з Президентом школи, Прем
’
єр-міністром, секретарем. 

У школі діють наступні Міністерства: 

- Міністерство освіти і науки; 

- Мінстерство дисципліни і порядку; 

- Міністерсво інформації; 

- Міністерсво господарства; 

- Міністерсво фізкультури і спорту; 

- Міністерсво культури і дозвілля; 

- Міністерсво по організації роботи з молодшими школярами 

«Первоцвіт»  



- Клуб старшокласників 

2. Батьківське самоврядування: 

- батьківський комітет (П.І.Б. голови) Остапенко Сергій Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


