
 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  

«КРАСИЛІВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 

СТАВИЩЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

Наша адреса: 

09445 Київська обл., Ставищенський р-н.,  

с.Красилівка, вул. Голощапова,12, 

тел/факс. 2-39-20,  

e-mail:krasnwk@i.ua 

Сайт:http:http://krasylivka.edukit.kiev.ua 

Віртуальна учительська: 

https://krasnwk.wixsite.com/mysite 

 

А в Красилівці люди красиві, 

Рідна школа, мов дружна сім’я. 

Дай же, Боже, вам щастя і сили 

Батьківщини прославить ім’я. 

Т.Альмужна 
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З історії закладу освіти 
•1874 р. - вперше створено церковно-приходську 
школу в приміщенні церкви. 
•1957 р. - відкрито Красилівську середню школу. 
•1959 р. - у школі створено учнівську виробничу 
бригаду, яка тричі була лауреатом і призером 
республіканського конкурсу «Молоді господарі 
землі». 
•1980 р. - Красилівська середня школа одержала 
звання «Зразкова». 
•1984 р. - відкрито міжшкільний навчально-
виробничий комбінат (МНВК). 
•1985 р. - відкрито дитячо–юнацьку спортивну 
школу (ДЮСШ) 
•1989 р. - реорганізовано у Красилівську школу-
ліцей сільськогосподарського профілю. 
•З 1999 р. діяв Красилівський навчально-виховний 
комплекс. 
•2019 р. – реорганізовано у опорний заклад освіти 
«Красилівський академічний ліцей» 
 

Школа — це драбина духовного 
сходження. Вона знаходиться не 
у приміщенні, а у душі вчителя. 
Учень – це той, хто шукає 
світла, вчитель – той, хто його 
несе.  
                                         Ш. Амонашвілі 



СТРУКТУРА  
ОЗО «Красилівський академічний ліцей» 

•ЗОШ І ступеня (34 учні); 

•ЗОШ ІІ ступеня (40 учнів); 

•академічний ліцей (10 клас, 11 класи) 

(32 учні); 

•Станіславчицька філія,  що  

забезпечує  дошкільну та початкову  

освіту (17 дітей);  

•міжшкільні факультативи 

(українська мова, географія, фізика, 

хімія, математика, трудове навчання); 

•позашкільна освіта (мистецька, 

театральна, хореографічна студії, 

спортивні секції). 

 

 

 

 

 
 



123 здобувачі освіти 
24 педагогічні 

працівники 

 

Нехай учитель поспішає до дітей,  

радіє кожній зустрічі з ними, 

тоді й діти поспішатимуть у школу  

і щиро радітимуть кожній зустрічі  

зі своїм учителем. 

Ш.Амонашвілі 
 

   Це творчий, дружний колектив однодумців-партнерів, де              
кожен має можливості для самовираження, вибору  
оптимальних інноваційних  технологій,  методів і форм 
навчання й виховання. 



У  ОЗО «Красилівський 
академічний ліцей» 
працює 29 педагогічних 
працівників: 
 вища категорія – 16; 
 «учитель-методист» - 1 
 «старший учитель» - 12; 
 І категорія– 5; 
 ІІ категорія – 2;  
 спеціаліст – 6 

 

Педагогічний колектив 
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Система роботи опорного закладу освіти  
спрямована на: 

Створення сприятливих умов для 

формування компетентностей, 

необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві, 

засобами педагогіки партнерства 

між учнем, учителем і батьками 

 

   Виховання національно 

свідомого патріота з активною 

позицією,  який діє згідно з 

морально-етичними принципами і 

здатний приймати відповідальні 

рішення 

 

Забезпечення 

індивідуальних освітніх 

потреб, інтересів учня, 

випускника –інноватора 

закладу освіти, 

дитиноцентризм 



Освітня програма   
ОЗО «Красилівський   академічний ліцей» – це єдиний 

комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих 
закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями 

результатів навчання 

Освітня програма І ступеня 

(початкова освіта) 

розроблена на основі: 

1-2 класи – Типової освітньої 

програми, розробленої під 

керівництвом                

Шияна Р.Б., затвердженої 

наказом МОН України від 

21.03.2018 №268; 

3-4 класи – Типової освітньої 

програми закладів загальної 

середньої освіти                       

І ступеня, затвердженої 

наказом МОН України від 

20.04.2018 №407 (таблиця 1) 

(3 клас – навчання 

за індивідуальною формою) 

Освітня програма ІІ 

ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на основі  

Типової освітньої програми 

закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 №405  

(таблиця 13) – 5-9 класи 

Освітня програма ІІІ 

ступеня (профільна 

 середня освіта) 

 10 – 11 класи  

розроблена на основі 

Типової освітньої програми 

закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 №408        

(таблиці 2,3) 



ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

Профільне вивчення географії в 11 класі 

Профільне вивчення математики  в 10 класі 



ТРУДОВЕ  НАВЧАННЯ  
(ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ "В" І "С1") 



Науково-методична робота 

Педагогічний колектив працює над темою: 

 

«Компетентнісно 
зорієнтоване навчання 
й виховання в умовах 

становлення Нової 
української школи»            

(загальнорайонна) 

 



СТРУКТУРА  
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 



 
Для вчителів географії  

закладів загальної середньої освіти району  відбуваються  

заняття майстер-класу вчителя-методиста Кравця С.В. з тем «Сучасні 

підходи до організації роботи з обдарованими дітьми з підготовки до 

природничих конкурсів та олімпіад” (2015/2016 н.р.), «Упровадження 

елементів сучасних освітніх технологій на уроках географії»  

(2017/2018,  2018/2019 н.р.), «Ноу-хау на уроках географії (2019/2020 н.р.) 



 

Для вчителів української мови та літератури  

закладів загальної середньої освіти району  

проводився методичний практикум з теми « Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  

української мови та літератури» (2018/2019 н.р.) 

(автор досвіду - вчитель вищої категорії Грузинська О.О.) 



 

 

Для вчителів хімії  

закладів загальної середньої освіти району  

організовано методичний практикум з теми  “Проведення 

практичних робіт із хімії в умовах компетентнісно зорієнтованого 

навчання” ( автор досвіду - вчитель вищої категорії Коваленко Л.М.) 

(2018/2019 н.р.)  

 



Для вчителів фізичної культури  

закладів загальної середньої освіти району  

проводиться педагогічна студія з теми  “Формування мотивації  

молодших школярів до занять фізичною культурою”  

( керівник - учитель вищої категорії Пужко Т.І.) (2018/2019 н.р.) 

 



 

Для заступників директорів з виховної роботи,  

педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти району  

проводилося засідання педагогічної студії «Діалог»  з теми  “Музей як 

осередок національно-патріотичного виховання учнівської молоді»”  

( керівник – педагог-організатор Бецман О.Г.) (2018/2019 н.р.) 

 



 

Для вчителів інформатики 

закладів загальної середньої освіти району  

організовано методичний практикум із теми «Упровадження ІКТ, 

методу проєктів для підвищення результативності та якості освітнього 

процесу» ( автор досвіду - вчитель Дудник Т.В.) (2018/2019 н.р.) 



 

Для керівників закладів загальної середньої освіти 

 проведено семінар-практикум  з теми «Формування нового 

освітнього простору в умовах становлення Нової української школи» 

(керівник Медведська Н.О.) (2018/2019 н.р.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                ПУБЛІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
                     
 
                    
 
 
                   
 
 
 

 
  

Учителем-методистом Кравцем С.В. у газеті 

"Краєзнавство. Географія. Туризм»  опубліковано 

сценарій проведення інтегрованого позакласного заходу 

для учнів 10-11 класів, присвячений 155- й річниці від 

дня народження Володимира Вернадського  

«Ноосфера Вернадського»  (№7, квітень, 2018 рік),  

методичні матеріали з теми «Лепбук: сутність та  

методичні  аспекти використання на уроках  

географії» (№2, лютий, 2020 рік). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                 
                     
 
                    
 
 
 
 
                   
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                ПУБЛІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
                     
 
                    
 
 
                   
 
 
 

 
  

До методичного посібника  «Творчі ідеї на  

кожен день», укладеного учасниками обласного 

майстер-класу «Упровадження інтерактивних 

технологій навчання на уроках математики та в 

позаурочний час», ввійшли розробки позакласних 

заходів старшого учителя Лавренюк С.П. 

(протокол засідання науково-методичної ради КНЗ 

КОР «КОІПОПК» №2 від 28.02.2019 року) 

 



РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ КОМАНДИ ОЗО В РАЙОННОМУ  
ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ КОМАНДИ ОЗО 
 В РАЙОННОМУ  ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  

 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМ. П.ЯЦИКА 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ КОМАНДИ ОЗО В РАЙОННОМУ  
ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
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Досягнення  

учнів у обласному та Всеукраїнському етапах 
учнівських олімпіад та конкурсів  

 

 

2016/2017 н.р. 

Обласний етап – Шарандак Д. (11 клас) ІІІ місце з географії; 

Всеукраїнський етап – Шарандак Д. (11 клас) ІІ місце з географії. 

2017/2018 н.р. 

Обласний етап – Чехова Н. (8 клас) ІІІ місце з української мови та 
літератури; 

Всеукраїнський етап – Кононок Б. (11 клас) ІІІ місце у конкурсі 
«Зерна доброти». 

2018/2019 н.р. 

Обласний етап – Дудник Т. (9 клас) ІІІ місце з української мови та 
літератури; Кучер В. (9 клас) ІІІ місце з хімії; Альмужна А. (9 клас) 

 ІІІ місце з географії. 

 



 

 

2019/2020 н.р. 

Обласний етап – Альмужна А. (10 клас) ІІІ місце з географії та 
зарубіжної літератури; 

Обласний етап Дудник Т. (10 клас) ІІІ місце з української мови та    
літератури, Х конкурсі ім. Т.Шевченка. 

 
Досягнення  

учнів у обласному та Всеукраїнському етапах 
учнівських олімпіад та конкурсів 



 
 

Досягнення ліцеїстів у  
Всеукраїнському конкурсі-захисті  

науково-дослідницьких  
робіт учнів-членів МАН України 

І (районний) етап 

Білецька Ю. (11 клас) - І місце  (секція екології та аграрних наук, 
науковий керівник Кравець С.В.); 

Забудько Д. (10 клас) – І місце (секція історії, науковий керівник   
Забудько О.М.); 

Кучер В. (10 клас) – І місце (секція математики, науковий 
керівник Полотняк Н.В.).  

ІІ (обласний) етап 

Білецька Ю. (11 клас) - ІІ місце  (секція екології та аграрних 
наук, науковий керівник Кравець С.В.); 

Кучер В. (10 клас) – ІІІ місце (секція математики, науковий 
керівник Полотняк Н.В.).  

 



НИМИ ПИШАЄТЬСЯ ШКІЛЬНА РОДИНА 
(переможці ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів та робіт учнів-членів МАН України ) 

Шарандак Д.  Кононок Б.  Чехова А.  Альмужна А.  

Кучер В.     Дудник Т.     Білецька Ю.  



РАЙОННЕ СВЯТО  
«МАЙБУТНЄ ТВОРИТЬСЯ СЬОГОДНІ» 

Переможці ІІІ (обласного) етапу  
Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх наставники 
 у 2018/2019 навчальному році  
достойно вшановані на районному святі 



 РЕЗУЛЬТАТИ  ЗНО 

2017 рік  

Красилівський НВК у рейтингу шкіл 

Київської області посів 107 місце 

серед визначених 457, залишивши 

позаду всі інші  заклади освіти 

Ставищенського району 

2018 рік 

Красилівський НВК у рейтингу шкіл 

Київської області посів 171 місце 

серед визначених 483, поступившись 

першістю лише Гостромогильському 

НВК серед інших закладів освіти 

Ставищенського району 



2019 рік 

ОЗО «Красилівський академічний ліцей»  

у рейтингу шкіл Київської області посів 

 191 місце серед визначених 449, 

залишивши позаду всі інші   заклади освіти 

Ставищенського району 



 
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО-2019 
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МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

До послуг учнів та вчителів: 

– 19 навчальних кабінетів; 

- комп’ютерний клас з мережею Інтернет; 

- кабінет психолога; 

- кабінет педагога-організатора та соціального 

педагога; 

- 2 навчальні майстерні; 

- 2 спортивні зали; 

- 1 навчальна лабораторія; 

- ресурсна кімната; 

- актова зала; 

- бібліотека з комплексом комп'ютерного 

обладнання для інтерактивних читалень  

(бібліотечний фонд налічує 5155 примірників, у 

тому числі підручників 2658); 

 

 

 

 

 

- методичний кабінет; 

- шкільний музей; 

- їдальня; 

-кабінет сестри медичної ; 

- спортивний майданчик; 

- пришкільний гуртожиток для учнів з інших 

населених пунктів; 

- філіал ДЮСШ; 

- 2 шкільних автобуси; 

- 1 мікроавтобус; 

- кількість інформаційно-комунікаційних засобів 

навчання - 30, з них :  

- комплектів інтерактивного обладнання - 7 

-інтерактивних комплексів (комп'ютер  або 

ноутбук та плоскоекранний дисплей) -  3 

- комп'ютерів  16;  

- ноутбуків, нетбуків -11. 

 



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА  
1 клас 



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА  
2 клас 



Станіславчицька філія  



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
НАВЧАЄМОСЯ  ДОСЛІДЖУЮЧИ 

1 клас 



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
НАВЧАЄМОСЯ  ДОСЛІДЖУЮЧИ (2 клас)  



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

ОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ (1 клас) 

Осередок досліджень 

Осередок для малювання 

Осередок  читача 



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
ОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ (2 клас) 

Осередок відпочинку 
Осередок досліджень 

Осередки учителя та читача 



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

3 клас 

1 клас 

4 клас 

2 клас 



РЕСУРСНА КІМНАТА 



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  
БАЗОВОЇ ШКОЛИ 



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  
СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Кабінет географії Кабінет математики 

Кабінет біології Кабінет хімії 



У ШКОЛІ  
ЗАТИШНО І КРАСИВО 







До послуг учнів та вчителів 

Актова зала Медіатека 

Шкільна їдальня 
Спортивний зал 



Транспорт для підвезення здобувачів освіти 

Затишні кімнати у пришкільному гуртожитку 



Методичний кабінет опорного закладу освіти  -  

інформаційно-методичний центр та центр творчості, розвитку 

професійної компетентності та самоосвіти   педагогів  



Військово-історичний музей 



Позашкільна освіта 
Хореографічна студія 

 



Позашкільна освіта 
Театральна студія 

Вистава «Сватання на Гончарівці» 

Вистава «За двома зайцями» 



Позашкільна освіта 
Мистецька  студія 

Роботи, які здобули перемоги на   
конкурсах «Арт-фестиваль»  

та «Космічні фантазії»  



Спортивні секції 



Володарі «Оскарів» 20-ї ювілейної  
програми «Ранкова зірка» (2019 рік) 

Танцювальний колектив «Ох, ці дівчата!» 

Учениця 1 класу  
Посудевська Вікторія  



«Ранкова зірка-2020» –  
перемога знову за нами! 



 

 

 

 

 

  «Школа й родина» 

(програма роботи з 

батьківською 

громадськістю) 

«Ключі до успіху» 

 ( програма виховної 

роботи закладу 

освіти) 

Виховна робота зорієнтована на: 

Концепцію 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

учнівської молоді 



 
Програми  

виховної роботи класних колективів 

 

1 клас «Ти - людина» 
2 клас «Довкілля - неповторна казка» 
3 клас  «Зірка на планеті «Я» 
4 клас  «Колосок» 
5 клас  «Дружба починається з посмішки»  
6 клас  «Поділись своїм теплом»  
7 клас  «Ключі до успіху»  
8 клас «У сузір'ї стати зіркою»  
9 клас  «Ми за здоровий спосіб життя» 
10 клас  «Веселкова республіка» 
11 клас «Я, родина, Україна» 



КАЛЕЙДОСКОП ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

Рідній школі - 60 

  
Свято першого дзвоника: першокласники 

та випускники 

День вишиванки 



з Т. Альмужною, 2016  рік  

ЗУСТРІЧІ  
У ЛІТЕРАТУРНІЙ СВІТЛИЦІ 

з Т. Іванчук, 2018  рік  

з Л.Чуприною, 2017  рік  

з В. Розуменко-Невінчаною, 2019  рік  



Шануємо і пам’ятаємо 

Відкриття меморіальних дошок О.Бачинському та С.Альмужному 

Уроки мужності у шкільному музеї.  
Зустрічі з В.О.Кравчуком, В.К.Плехановою та Т.Г.Швець   



Олімпійський тиждень  
та олімпійський урок 

На старті діти, батьки, вчителі Зустріч із ветеранами спорту 

Перемога за нами! Свято спорту і сім’ ї 



Спортивно-родинне свято  

«Весела сімейка» 



ШКІЛЬНІ  ЯРМАРКИ –  
СВЯТО ПРАЦІ, ГУМОРУ І ВІДПОЧИНКУ 



Інформаційний центр  
закладу освіти 

Шкільна газета «Сяйво»  
випускається щомісяця з 2008 року 

Функціонує веб-сайт закладу освіти  
http://krasylivka.edukit.kiev.ua/  

До послуг учителів, учнів та батьків 
віртуальна учительська закладу освіти 
https://krasnwk.wixsite.com/mysite 



Повертайтесь до рідної школи, 
Повертайтеся в будь-який час. 
Вона вас не забуде ніколи, 
Двері завжди відкриє для вас. 
І обійме, як мати дитину, 
До своїх  пригорнувши грудей, 
Адже мати однаково любить 
І малих, і дорослих дітей. 
Повертайтесь до рідної школи, 
Щоб в дитинство своє 
зазирнуть, 
Щоб, хоч в пам’яті, роки минулі 
На хвилинку назад повернуть. 

Ласкаво  просимо  у школу! 


