
Звіт директора 

за 2020-2021 н.р.



 аналітичне мислення та інноваційність;

 активне навчання;

 розвязування складних проблем;

 критичне мислення та аналіз;

 креативність, оригінальність, ініціативність;

ТОП-10 навичок у 2025 році



 лідерство та соціальний вплив;

 використання технологій;

 програмування;

 витривалість, стресостійкість та гнучкість;

 логічна аргументація, розвязування

проблем та формування ідей.

ТОП-10 навичок у 2025 році



 освітнє середовище закладу освіти;

 система оцінювання здобувачів освіти;

 педагогічна діяльність педагогічних

працівників закладу освіти;

 управлінські процеси закладу освіти.

Напрями оцінювання закладу



 забезпечення комфортних і безпечних умов

навчання та праці;

 створення освітнього середовища, вільного

від будь-яких форм насильства та дискримі-

нації;

 формування інклюзивного, розвивального та

мотивуючого до навчання освітнього просто-

ру;

Освітнє середовище закладу освіти



Комфортне середовище



Комфортне середовище



Комфортне середовище



Комфортне середовище



Грант за ІІ місце



Конкурс “Бюджет шкільних проєктів”

Проєкт "ECOHUB-17 - освітній простір для кожного" став переможцем у

категорії Великих проєктів (до 300 тис. грн) в міському конкурсі "Бюджет

шкільних проєктів".

Це спільна робота команди ліцею під керівництвом Колійчук Світлани

Григорівни - заступника директора з навчально-виховної роботи.

Учасники проєкту:

Маркевич Ярина (10-А)

 Коваль Ілля (10-А)

 Коцюбинська Софія (10-А)

 Сокирук Єва (10-А)

Щупко Володимир (6-Г)



Комфортне середовище



Комфортне середовище



Комфортне середовище



Конкурсу учнівських екологічних 

ініціатив “Ековектор-2021”

18 травня 2021 року відбувся онлайн-захист проєктів конкурсу учнівських

екологічних ініціатив “Ековектор”.

У 2-ому етапі взяли участь 24 учасники. На розгляд було подано 21 великий

проєкт (до 50 тис. грн) та 3 малих (до 20 тис. грн).

На підставі оцінок членів конкурсної комісії проєкт учня 10-Б класу Середи

Дмитра та вчителя Колійчук Світлани Григорівни “Центр креативних дослід-

жень ECOLAB-17” отримав найвищу кількість балів та кошти на реалізацію.



Комфортне середовище





наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для

здобувачів освіти системи оцінювання їх навча-

льних досягнень;

застосування внутрішнього моніторингу, що пе-

редбачає систематичне відстеження та коригу-

вання результатів навчання кожного здобувача

освіти;

спрямованість системи оцінювання на форму-

вання у здобувачів освіти відповідальності за

результати свого навчання, здатності до само-

оцінювання.

Система оцінювання здобувачів освіти
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Рейтинг “100 кращих шкіл України”

(журнал “Фокус” 2020 р.)

ВФМЛ № 17 

зайняв 30 місце.



Рейтинг шкіл України за підсумками ЗНО-2020

Згідно зведеного рейтингу найкращих 100 шкіл в Україні за

результатами ЗНО 2020 року та двох попередніх років ФМГ № 17

зайняла 31 місце, піднявшись на 24 позиції вгору.

У ТОП-100 шкіл для сфери IT й інженерних спеціальностей гім-

назія посіла 21 місце, піднявшись вгору на 9 позицій.

Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua” склав рейтинг загаль-

ноосвітніх шкіл України на підставі середнього значення балів

ЗНО-2020, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО

та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускни-

ками кожної школи.

ФМГ № 17 в ТОП-200 займає 46 місце із середнім балом 175,8.

У ТОП-200 ФМГ № 17 потрапляє з фізики (13 місце), математики

(28 місце), української мови (86 місце) та історії (135 місце).



Обласна олімпіада з математики

31 січня 2021 року на базі Вінницького національного технічного

університету відбулась обласна олімпіада з математики, організо-

вана радою ректорів провідних університетів України.

Ліцеїсти вибороли 33 дипломи:

 7 дипломів І ступеня,

 11 дипломів ІІ ступеня;

 15 дипломів ІІІ ступеня.



Всеукраїнська олімпіада з математики

№ ПІБ учня Клас Місце ПІБ вчителя

1 Остафійчук Катерина 5-Б ІІІ Купрієнко Наталія Василівна

2 Боднар Владислав 6-Б ІІІ

Пандіна Ольга Миколаївна

Тренер: Швайко Олег 

Валентинович

3 Бессолов Володимир 6-Б ІІІ

Пандіна Ольга Миколаївна

Тренер: Швайко Олег 

Валентинович

4 Гордійчук Георгій 7-Г ІІІ Пасіхова Олена Петрівна

5 Гаврилюк Андрій 7-Г ІІІ Пасіхова Олена Петрівна

6 Швайко Даніїл 8-Б І Пасіхов Петро Якович

7 Войцеховський Олександр 9-Б ІІІ Попова Ірина Василівна

Швайко Даніїл, який продемонстрував найкращий результат у паралелі

8-их класів, потрапив до команди з 15 учасників на відбіркові збори.



Олімпіада геометричної творчості 

імені В. А. Ясінського

Олімпіада з розв’язування геометричних задач 

№ ПІБ Клас Місце Вчитель

1 Швайко Даніїл Олегович 8-Б ІІІ Пасіхов Петро Якович

2
Остапович Всеволод 

Ярославович
9-А ІІІ Ветров Віталій Вікторович

3 Сугак Патрік Русланович 9-Б ІІІ Попова Ірина Василівна

4
Войцеховський Олександр 

Віталійович
9-Б ІІІ Попова Ірина Василівна

5 Просянніков Дмитро Юрійович 9-А ІІІ Ветров Віталій Вікторович

6 Піллей Андрій 11-Б ІІІ
Панасенко Олексій 

Борисович

7
Кузнєцов Володимир 

Геннадійович
10-А ІІІ Пасіхов Петро Якович

8 Коваль Ілля Вікторович 10-А ІІІ Пасіхов Петро Якович



Олімпіада геометричної творчості 

імені В. А. Ясінського

Семінар-тренінг на тему 

“Методичні знахідки у навчанні учнів геометрії”

Одним із 3-ох спікерів виступив вчитель математики ВФМЛ №17

Сапсай Богдан Юрійович, який поділився прийомами конструю-

вання геометричних задач із теми “Розв’язування трикутників”.



Відкритий всеукраїнський 

фізичний марафон

Тур Дата
Кількість 

переможців
Вчителі, які підготували

1 7 березня 2021 року 20

Пасіхов Юрій Якович

Крутенюк Олександр Борисович

Семенюк Костянтин Васильович

Семенюк Людмила Дмитрівна

2 14 березня 2021 року 5

Пасіхов Юрій Якович

Семенюк Костянтин Васильович

Семенюк Людмила Дмитрівна

3 21 березня 2021 року 1 Семенюк Людмила Дмитрівна

У зв’язку з скасуванням всеукраїнських предметних олім-

піад у 2020-2021 н.р. ініціативна група викладачів фізики з 7

по 28 березня 2021 року організувала “Відкритий всеукраїн-

ський фізичний марафон”.



Відкритий всеукраїнський 

фізичний марафон

У ІІІ фінальному турі учень 10-А класу Коваль Ілля

(вчитель Семенюк Людмила Дмитрівна) виборов

диплом ІІІ ступеня.



ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади 

з інформатики (UOI 2021)

27-28 лютого 2021 року в 2 тури відбувся третій

етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Ліцеїсти вибороли 8 дипломів:

 2 дипломи І ступеня;

 2 дипломи ІІ ступеня;

 4 дипломи ІІІ ступеня.



IV етап Всеукраїнської олімпіади 

з інформатики (UOI 2021)

20-21 березня 2021 року в 2 тури відбувся 4-ій етап Всеукраїн-

ської олімпіади з інформатики.

Диплом ІІ ступеня виборов учень 9-А класу Просянніков Дмитро

(вч. Порхун Алла Олексіївна).

Ліцеїст пройшов на 4-ий етап як переможець Всеукраїнської

інтернет-олімпіади з інформатики (NetOI-2020).



Всеукраїнська студентська олімпіада ACMP-ICPC
(1/8 першості світу зі спортивного програмування)

2020 



XVIII відкритий чемпіонат Харкова 

зі спортивного програмування

Для участі в змагання, які відбувались у шкільному та студентському дивізіо-

нах, зареєструвались 222 команди. 171 команда здала не менше однієї задачі.

Команда Клас Учасники Місце Вчитель

BTS 9

Просянніков Дмитро

Остапович Всеволод

Сугак Патрік

ІІІ Порхун Алла Олексіївна

Пінгвінчики 10

Баюш Олександр

Давидов Денис

Кузнєцов Володимир

ІІІ

Підлужняк Наталія 

Григорівна

Непомнящий Григорій 

Ісаакович



Всеукраїнська шахова ліга



ХІV конкурс сатири та гумору 

“Вінницька гуморина” імені А.П. Гарматюка



Всеукраїнський відкритий марафон 

із української мови імені Петра Яцика

Із 26 лютого до 12 березня 2021 року

в дистанційному форматі відбувався

Всеукраїнський відкритий марафон із

української мови імені Петра Яцика.

За підсумками 3 етапу учениця 3-Б

класу ВФМЛ № 17 Сергєєва Катерина

отримала диплом ІІІ ступеня.

У першому етапі, який розпочався 26

лютого, взяли участь 2952 учні 3-их

класів зі всієї України.



Обласний конкурс 

декламаторського мистецтва

У міському етапі обласного конкурсу декламаторського

мистецтва в номінації “Польська поезія”, присвячений

творчості польського поета Константи Галчинського,

учениця 9-В класу Шеверда Марія (керівник Корсун В.М.)

виборола ІІ місце серед учнів 9-11 класів.



Чемпіонат міста Вінниці 

з гри “Брейн-ринг” 



Збір гуманітарної допомоги 

для військовослужбовців 



ефективність планування педагогічними працівни-

ками своєї діяльності, використання сучасних

освітніх підходів до організації освітнього процесу

з метою формування ключових компетентностей

здобувачів освіти;

постійне підвищення професійного рівня і педаго-

гічної майстерності

налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх

батьками, працівниками закладу освіти;

Педагогічна діяльність педагогічних 

працівників закладу освіти

організація педагогічної діяльності та навчан-

ня здобувачів освіти на засадах академічної

доброчесності.



Вчитель-методист – 34

Старший вчитель – 10

Вища категорія – 51

І категорія – 5

ІІ категорія – 5

Спеціаліст – 2

Склад педагогічного колективу



Склад педагогічного колективу

Пасіхов 

Юрій Якович

Народний вчитель 

України

Кравець 

Галина Петрівна

Заслужений 

вчитель України

Корсун

Юлія Олегівна

Кандидат 

педагогічних наук



Радіо Сергій

Вікторович

доцент кафедри

неорганічної, органічної

та аналітичної хімії, 

кандидат хімічних наук

Панасенко 

Олексій Борисович

кандидат фізико-

математичних 

наук

Кулик Ярослав 

Анатолійович

доцент, кандидат 

технічних наук



Макаров 

Олександр

Миколайович

Семенюк Людмила 

Дмитрівна

Нестюк 

Валентина 

Михайлівна

Пасіхов Петро 

Якович 
(представлений 

до нагороди)

Пасіхов Юрій 

Якович 

Нагрудний знак 

“Василь Сухомлинський” 



Волос Юлія 

Петрівна

Нестюк Валентина 

Михайлівна
Охріменко Юлія 

Анатоліївна

Волочаєва Оксана 

Юріївна

Коваль Лариса 

Юріївна

Друга вища освіта



 нявність стратегії розвитку та системи планування

діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених

цілей і завдань;

формуванння відносин довіри, прозорості, дотримання

етичних норм;

 ефективність кадрової політики та забезпечення мож-

ливостей для професійного розвитку педагогічних пра-

цівників;

 організація освітнього процесу на засадах людино-

центризму, прийняття управлінських рішень на основі

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу,

взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

Управлінські процеси закладу освіти

формування та забезпечення реалізації політики

академічної доброчесності.



Внутрішня система забезпечення якості 

освіти у комунальному закладі





Складові ефективності управлінських

рішень щодо забезпечення якості освіти



Місія: забезпечення високого рівня сучасної

освіти, яка гарантує особистісний розви-

ток, успішне майбутнє та об’єднує всіх

учасників освітнього процесу.

Візія: сучасний освітній заклад якісної осві-

ти, успішних та щасливих дітей, високо-

професійних та творчих педагогів.



Основним стратегічним баченням розвитку закладу є

ефективне використання наявних ресурсів для досягнен-

ня основної мети – розбудови закладу спеціалізованої

освіти II-III ступеня науково-природничого, математич-

ного, інформатико-технологічного профілю під загальним

гаслом “Ліцей – територія розвитку особистоcті, якісної

освіти, успіху та комфорту”, що передбачає подальше

функціонування закладу, у якому створюються умови для

того, щоб забезпечити учнів освітнім простором, зосе-

редженим на математиці, фізиці, інформатиці, науці та

технологіях, викликати радість від перспективи відкриття,

розвивати культуру інновацій, засновану на засадах

добра, відповідальності та гідності.



Вінниця


