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Додаток 1 

Управління освіти виконавчого комітету 

 Ковельської міської ради 
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стану в 2021-2022 н.р. та пріоритетні завдання на 
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Доповідь директора ліцею 

Вальчук О.І. 

на педагогічній раді 

31.08.2022р. 



 

2 

 

 

 

            

Порядок денний: 

І. І. Доповідь «Про підсумки роботи педагогічного колективу ЛІЦЕЮ ІМЕНІ 

ОЛЕНИ ПЧІЛКИ в умовах воєнного стану в 2021-2022 н.р. та організація освітнього 

процесу і пріоритетні завдання на 2022-2023 навчальний рік Виклики та 

перспективи». 

                                   Вальчук Олена 

ІІ. Обговорення доповіді. Виступи. 

1.Організація  освітнього процесу в 2022-2023 н.р. Освітня програма ліцею  імені 

Олени Пчілки. Структура та зміст програми. Головні завдання. Навчальні програми. 

                                                                                                       Вальчук Олена  

2. Стратегія  роботи з дітьми з різними видами обдарованості у новому навчальному 

році. 

                                                                                         Барановська Людмила 

3. Організація оцінювання результатів навчання учнів 5-х класів, які здобувають 

освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. 

                                                                                                   Ільюх  Світлана   

4. Комунікація класного керівника з учасниками освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

                                                                                                Купрійчук Наталія  

 5. Дистанційне навчання: мотивація, забезпечення якості, оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти. 

                                                                                                    Рибак Катерина 

6. Система електронного документообігу в закладі освіти. Електронний журнал та 

електронний щоденник у 2022-2023 навчальному році.         

                                                                                                      Вальчук Олена  

 

7. Аналіз результатів ЗНО онлайн 2022  випускників 2021-2022 навчального року. 

                                                                                             Лихобицька  Галина  

 

8. Безпечне освітнє середовище ліцею: нові виміри безпеки. 

                                                                                                 Самчук Людмила 

9. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. 

                                                                                               Мельничук Оксана 

 

ІІ. Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. «Моделі 

організації навчання у 2022/2023 навчальному році».   

                                                                                                       Вальчук Олена 

 

ІІІ. Про організований початок нового навчального року.  

 

1.Схвалення  Стратегії розвитку ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ на 2022-2027роки. 

                                                                                                     Вальчук Олена 

2. Схвалення  річного плану роботи ліцею на 2022-2023н.р. 
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                                                                                                 Квятковська Кіра 

3.Затвердження режиму роботи ліцею, внутрішнього трудового розпорядку та плану 

роботи бібліотеки. 

 

4.Система роботи ліцею з охорони праці. 

Дотримання учасниками освітнього процесу правил безпеки життєдіяльності 

(пожежної та техногенної безпеки). 

Заходи щодо покращення стану антитерористичного захисту закладу освіти. 

Про організацію роботи з пожежної безпеки. 

                                                                                                        

5.Про проведення Дня знань у ліцеї. 

                                                                                                       Вальчук Олена  
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 Вступ 

       

     Новим нелегким та непередбачуваним викликом для усіх педагогів ліцею стала 

організація освітнього процесу у воєнний час, який унеможливив очне навчання 

дітей. В умовах воєнного стану була обрана дистанційна форма організації ос-

вітнього процесу як найбільш оптимальна та безпечна. За період пандемії 

коронавірусу вчителі нашого закладу освіти  набули значного практичного 

досвіду та напрацювали моделі змішаного і дистанційного навчання у 

синхронному й асинхронному режимах.  

    Пріоритетними завданнями для вчителів нашого закладу освіти під час 

дистанційного навчання в умовах воєнного стану стало створення атмосфери 

взаєморозуміння, взаємопідтримки, поваги та любові, сприяння самореалізації 

кожної дитини в умовах обмеженої можливості звертатися до свого вчителя 

безпосередньо. Дуже важливою у цей час стала допомога батькам організувати 

найсприятливіші умови для навчання та відпочинку дітей, акцентуючи увагу на 

дотриманні правильного режиму навчальної діяльності, збереженні достатньої 

працездатності, раціональному використанні часу. Розклад занять у 

дистанційному режимі був складений у відповідності до розкладу уроків на ІІ 

семестр 2021–2022 н.р. Навчальний час для оволодіння учнями освітніми 

програмами з предметів розподілявся в синхронному та асинхронному режимах.         

Педагоги, які працювали за кордоном, висвітлювали теми уроків та  завдання для 

учнів в електронних класних журналах на освітній платформі «Нові знання». 

   Отже, навчальний 2021-2022 н.р. для ліцею став роком наполегливої та 

напруженої праці, в основі якої лежав пошук оптимальної структури освітнього 

процесу, осучаснення його змісту згідно потреб сьогодення і запитів учнів, 

упровадження інноваційних технологій навчання й виховання вдосконалення 

взаємодії вчителя і учня в процесі співпраці. 

Відповідно до  рішення педагогічної ради ліцею імені Олени Пчілки від 

05.01.21р. №1  та наказу «Про організацію освітнього процесу» від 23 вересня 

2021 року  № 165-о/д      запроваджено з 23.09.21р. навчання із застосуванням 

технологій дистанційного навчання. Відповідно до  наказу № 181-о/д від  12 

жовтня  2021 року   «Про організацію освітнього процесу під час впровадження 

заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19» 

затверджено протиепідемічні заходи в Ліцеї імені Олени Пчілки на період 

карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  Відповідно до   наказу  від 08 

листопада 2021 року  193-о/д «Про організацію освітнього процесу» запроваджено 

з 08.11.2021р. навчання із застосуванням технологій дистанційного навчання. 

   Відповідно до наказу по ліцеї  від 01 лютого 2022 року № 19-о/д з 

02.02.2022р. по 04.02.2022р. запроваджено навчання із застосуванням технологій 

дистанційного навчання. 
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Відповідно до  наказу по ліцеї від 04 лютого 2022 року      № 21-о/д запроваджено 

з 07.02.2022р. по 11.02.2022р. включно навчання із застосуванням технологій 

дистанційного навчання.  

Відповідно до  указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24.02.2022р.,  Закону України "Про затвердження Указу 

Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та наказу по ліцеї 

запроваджено  з 24.02.2022р. навчання із застосуванням технологій 

дистанційного навчання. 

Ліцей імені Олени Пчілки - сучасний заклад освіти, головним змістом 

освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад, який надає освітні 

послуги, створює умови для розвитку творчих задатків учнів, сприяє всебічному 

розвиткові, соціальній адаптації дитини та сприяє формуванню моральної, 

конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості. 

У рамках Всеукраїнської програми для демократичного громадянства 

«Демократична школа» ми застосували інструменти демократичного розвитку 

гімназії для демократизації шкільного врядуванняу різних сферах діяльності 

закладу, а саме:  

-сфері розвитку демократичної культури школи – демократичне середовище 

й демократичне врядування; 

сфері розвитку демократичної культури в школі – освіта длядемократичного 

громадянства і прав людини у освітньому процесі 

-Зв’язки, партнерство та співпраця з місцевою громадою. 

Ми спрямували освітній процес на формування демократичних 

громадянських компетентностей для успішного життя у суспільстві ХХІ століття.  

Систематизували практичний інструментарій моніторингу якості освіти; 

створили експертну групу з розвитку демократичного врядування в ліцеї, яка буде 

супроводжувати реалізацію ініціатив та буде здійснювати моніторинг 

демократичних змін у закладі; корегувати політику ліцею з питань якості освіти 

на основі моніторингу розвитку й ефективності системи управління якістю освіти. 

Важливим є активізація застосування вчителями проблемно орієнтованих 

методів навчання, що сприяють розвитку демократичних громадянських 

компетентностей;  

активізація участі учнів та батьків у прийнятті рішень загальношкільної ваги 

тарозвитку активної громадянської позиції школярів; 

-впровадження правил та процедур, які відображають реальні потреби та 

реагують на виклики сьогодення (як у ліцеї, так і в питаннях співпраці з 

партнерами, громадою);  

-активізація співпраці та партнерство зішколами, громадськими активістами 

та організаціями;  

-застосування у закладі освіти систематичних демократичних практик, які 

ґрунтуються на повазі до прав людини; 

-продовження реалізації положень Хартії з освіти для демократичного 

громадянства та з прав людини в Україні;  

-розробка та апробація моделі розвитку культури демократії та 

демократичних громадянських компетентностей в Ліцеї;  
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-поглиблення співпраці і діалогу між учнівською молоддю та освітянами з 

різних регіонів України. 

-   компетентнісний підхід та побудова партнерських стосунків між учнем, 

вчителем і батьками - пріоритети реформування ліцею.  

Участь в  інноваційному освітньому  проєкті Всеукраїнського рівня за темою 

«Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому 

процесі  на рівні базової середньої освіти» (2018- 2022)   дала нам можливість 

створення й апробування нових моделей і педагогічних практик, орієнтованих на 

формування та оцінювання громадянських компетентностейу здобувачів освіти 5- 

9 класів. Ми реалізували перший етап  інноваційного освітнього проєкту 

Всеукраїнського рівня за темою «Формування та оцінювання громадянських 

компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти» 

(затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2019 № 

340). Діяльність відбувається в рамках Програми підтримки освітніх реформ в 

Україні «Демократична школа», яку Центр ім. Вергеланда реалізує спільно з 

Міністерством освіти і науки України за підтримки Міністерства закордонних 

справ Норвегії.(координатори Шворак Р.С.Плєшкова О.В.). Активні учасники 

Шворак Р.С., Плєшкова О.В., Сметюх О. С. 

        У 2021-2022 навчальному році колектив ліцею  продовжив працювати 

над проблемним питанням «Демократизація освітнього середовища в системі 

управління якістю освіти» та єдиною науково-методичною темою 

«Функціонування системи управління якістю освіти в умовах демократичного 

середовища ліцею 2021-2022 н.р.» (підсумковий). Підведено підсумки роботи за 

всіма напрямами діяльності педагогічного колективу та проаналізовано  очікувані 

результати: забезпечення достовірної та різнопланової інформації про 

задоволення якістю освітніх послуг; аналіз та оцінка досконалості системи 

управління якості освіти в умовах демократично освітнього середовища.  

Участь у програмі Демократичної школа стала хорошою платформою для 

змін у розбудові демократичного середовища і демократичного врядування.  

Компетентнісний підхід та побудова партнерських стосунків між учнем, 

вчителем і батьками - пріоритети реформування ліцею.  Реалізовано такі завдання  

V  етапу:  

- створення позитивного іміджу довіри до ліцею; 

- зміцнення партнерських стосунків між закладами, батьками та 

громадськістю; 

- розвиток педагогіки співробітництва як складової європейської освіти; 

- активізація діяльності ліцею в міжнародному та європейському освітніх 

просторах.  

 

Результати V етапу: 

• забезпечити регулярну, достовірну та різнопланову інформацію про 

задоволення якістю освітніх послуг; 

• аналізувати й оцінювати досконалість системи управління якості освіти в 

умовах демократичного освітнього середовища в гімназії; 
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• ввести нові освітні стандарти, які ґрунтуються на Рекомендаціях 

Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя. 

позитивний  імідж довіри до ліцею; 

• міцні партнерські  стосунки  між закладом освіти, батьками та 

громадськістю; 

  • педагогіка співробітництва як складової європейської освіти;  

  • активна  діяльності ліцею в міжнародному та європейському освітніх 

просторах. 

         Індивідуалізована освіта та диференційований підхід у ліцеї забезпечується 

участю в діагностично-проектуючому комплексі «Універсал»,  унікальна функція 

якого є визначення задач особистісного розвитку. Ці задачі – своєрідні 

«педагогічні рецепти», на виконання яких ми спрямовуємувесь освітній процес. 

Для кожного учня щосеместра визначаються індивідуальні задачі особистісного 

розвитку. 

Проєктування особистісно-орієнтованого змісту плану роботи класного 

колективу проходить у цілісній системі програми «Універсал» у технологічних 

модулях: «Програмування», «Моделювання», «Планування». Ми запроваджуємо 

зміни в трьох сферах шкільного життя: демократичне середовище і врядування, 

освітній процес та партнерство з місцевою громадою, і бачимо, що нашзаклад 

освіти  змінюється. Ми успішно реалізуємо одну з умов програми «Демократична 

школа», а саме залучення батьків до шкільної команди та до реалізації 

демократичних змін.  

 

 

1. Кадрове забезпечення 
 

Ліцей  – заклад загальної середньої освіти,  який забезпечує здобуття 

профільної середньої освіти (Стаття 35 З А К О Н У  У К Р А Ї Н И « Про повну 

загальну середню освіту»). 
       Педагогічний колектив Ліцею прагне готувати людей, здатних моделювати 

своє майбутнє, створити умови для творчого розвитку гімназистів, максимально 

задовольнити індивідуальний попит кожної дитини, виходячи з її 

навчальнихможливостей. 

Основними документами, що регулюють діяльність закладу є: 

Статут 

Стратегія розвитку 

Освітня програма 

Річний план роботи 

План методичних предметних комісій. 

  Запорукою успіху роботи ліцею в умовах модернізації української системи 

освіти є реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі, високий 

професійний рівень педагогів, наукова технологія освітнього процесу, 

інноваційний зміст навчального матеріалу га ефективні моделі його подачі учням, 
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раціональне поєднання нових і традиційних підходів у навчанні та вихованні 

здобувачів освіти. 

 

Аналіз моніторингу кадрового забезпечення та рівня педагогічної 

майстерності засвідчив наступне: 

Освітній процес у нашому закладі освіти забезпечують 50 педагогічних 

працівників, з них 44 штатних (40 педагогів, 1 бібліотекар, 1 психолог, 1 педагог-

організатор, 1 акомпаніатор), 6 сумісників (4 - викладачі закладів вищої освіти), 4 

педагогів - в декретній відпустці. А також обслуговуючого персоналу – 18 осіб та 

2 лаборанти. 

За наслідками атестації педагогічних працівників, в ліцеї сьогодні працюють 

28 педагогів вищої кваліфікаційної категорії;  

6 педагогів – першої кваліфікаційної категорії;  

3 – другої кваліфікаційної категорії;  

6 – «спеціалісти».  

Педагогічні звання присвоєні 21 вчителю, з них:  

«вчитель-методист» - 14 педагогів,  

«старший учитель» - 7 педагогів.  

За стажем роботи вчителів до 3-х років – 4 

від 3 роки до 10 – 7 

від 10 до 20 років – 9 

понад 20 років і більше – 26,  

пенсійного віку-10. 

Продовжується тенденція якісного вдосконалення педагогічного колективу 

закладу.  У 2021-2022р. атестувалися Євгенія Мочарська, Тетяна Чибізова, 

Катерина Рибак, Тетяна Кравчук. 

За наслідками атестації педагогічних працівників, в ліцеї сьогодні працюють 

28 педагогів вищої кваліфікаційної категорії;  

6 педагогів – першої кваліфікаційної категорії;  

3 – другої кваліфікаційної категорії;  

6 – «спеціалісти».  

Педагогічні звання присвоєні 21 вчителю, з них:  

«вчитель-методист» - 14,  

«старший учитель» - 7.  

Високий фаховий і методичний рівень вчителів ліцею дає їм змогу виявляти 

ініціативу в роботі, ділитися досвідом з колегами. 

Перспективний план проходження атестації педагогічних працівників ліцею 

передбачає атестацію наступних педагогів: Оксана Слепко, Любов Комашко, 

Наталія Купрійчук, Галина Лихобицька. 

У 2021-2022н.р. курсову перепідготовку пройшли наступні педагоги: 

Людмила Коваль, Любов Комашко, Оксана Слепко, Євгеній Горбунов, Зоя 

Приступчук, Оксана Чак, Мирослава Приймак. 

У листопаді 2021р. відбулися тижневі курси для вчителів, що будуть 

працювати у 5-х класах у 2022/2023 н.р. в системі НУШ, які проводились 

методистами ВІППО у режимі онлайн. У цьому навчанні взяли участь 16 вчителів 

ліцею: Любов Комашко, Зоя Приступчук, Наталія Купрійчук, Неля Велимчаниця, 
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Ірина Котюк, Надія Бурим, Ольга Плєшкова, Юрій Приймак, Мирослава 

Приймак, Тетяна Кравчук, Олена Сметюх, Руслана Шворак, Руслана Козачук, 

Євген Горбунов, Світлана Ільюх, Ірина Яблонська. У червні в режимі офлайн 

відбулись курси «Підвищення методичного та практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів 5-х класів». Сертифікати про підвищення кваліфікації 

отримали наступні педагоги: Любов Комашко, Людмила Барановська, Зоя 

Приступчук, Неля Велимчаниця, Наталія Купрійчук, Світлана Ільюх, Оксана 

Мельничук, Руслана Козачук, Юрій Приймак, Мирослава Приймак, Олена 

Сметюх, Руслана Шворак, Євгеній Горбунов, Ірина Яблонська. 

    У курсах «Навчання англійської мови у новому контексті у 5-9 класах» (від 

Британської Ради) проведені ВІППО (8.11-17.12.21р), взяли участь вчителі ліцею 

Ольга Плєшкова, Ірина Котюк, Вікторія Гарбуз, Надія Бурим.  

      У жовтні 2021р. відбулось завершення тематичних курсів ЦІПО 

«Психолого-педагогічні засади проєктного управління діяльністю закладу освіти 

засобами комп’ютерних технологій»; посвідчення про завершення курсів 

одержали 14 педагогів ліцею: Олена Вальчук, Руслана Шворак, Любов Комашко, 

Оксана Мельничук, Катерина Сорока, Оксана Смаль, Ірина Яблонська, Тетяна 

Кравчук, Інна Мойсюк, Христина Савчук, Леонід Тарасенко, Ольга Плєшкова, 

Галина Качинська, Галина Лихобицька. 

    У 2022-2023 н.р. курсову перепідготовку будуть проходити педагоги: Оксана 

Комашко, Оксана Смаль, Неля Велимчаниця, Руслана Шворак, Наталія Подкуйко, 

Ольга Черняк, Ірина Котюк, Жанна Компанієць, Петро Купрійчук, Кіра 

Квятковська. 

Атестація й курсова перепідготовка педагогічних працівників - один із найбільш 

важливих факторів професійного зростання педагога, що позитивно впливає на 

вдосконалення системи його самоосвіти. 

     Організація атестації педагогічних працівників у ліцеї здійснюється відповідно 

до нормативних вимог, планується як у перспективі, гак і на кожний навчальний 

рік (накази: від 14 вересня 2021 року   № 162-о/д  «Про створення комісії для 

проведення атестації педагогічних кадрів Ліцею в 2021-2022н.р.», від  12 жовтня  

2021 рок № 184-о/д «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021-

2022н.р.»,  «Про результати атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.», 

№15-к/тр від 12.04.2022р. «Про підсумки засідання атестаційної комісії 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та результати 

атестації Педагогічних працівників ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  у 2021-2022 

навчальному році» 

В атестаційний період, коли досконало вивчається професійна компетентність 

педагога, здійснювалося експертне оцінювання якості роботи з різних питань 

адміністративного контролю, адміністрація ліцею дотримувалася норм 

управлінської етики, враховувала самооцінку вчителя, створювала оптимальні 

умови для вивчення і впровадження досвіду кращих педагогів ліцею. Саме така 

діяльність змушує педагогів шукати слабкі місця у своїй роботі, знаходити шляхи 

їх усунення. 

       У практичній діяльності вчителя високо цінується педагогічний досвід. Не є 

секретом, що позитивні практичні результати отримують ті педагоги, які постійно 

поєднують свою працю з останніми досягненнями науки; практичні узагальнення 
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- з досвідом; інноваційну думку - зі спостереженнями та експериментом. Тому 

атестація проходила шляхом поетапного виконання запланованих заходів: 

вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уроків та 

позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів 

внутрішньоліцейного контролю, з'ясування рівня виконавчої та трудової 

дисципліни вчителів упродовж атестаційного періоду; через ознайомлення з 

персональними доробками педагогів, представленими на обласних ярмарках 

педагогічних ідей, а також у публікаціях, виданнях тощо; через вивчення 

результатів діяльності вчителів щодо роботи з обдарованою молоддю та 

самоосвітньої діяльності тощо. У Ліцеї працює висококваліфікований 

педагогічний колектив, який забезпечує високий рівень надання освітніх послуг. 

 

В основу управлінської діяльності, яку здійснювали адміністрація та голови 

предметних комісій, батьківський комітет та учнівське співуправління, було 

покладено роботу над проблемою «Демократизація освітнього середовища в 

системі управління якістю освіти» та методичної теми «Функціонування системи 

управління якістю освіти в умовах демократичного середовища ліцею 2021-2022 

н.р.». Внутрішкільне управління в ліцеїї здійснювалось на основі системного 

освітнього та психологічного моніторингу, який охоплював основні завдання, що 

стоять перед закладом освіти: надання учням знань в обсязі Держстандарту, 

збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, особистісний розвиток 

вихованців. 

На виконання плану моніторингу якості освіти були проведені моніторингові 

контрольні роботи, класно-узагальнюючий контроль, за результатами якого 

проведено психолого-педагогічні консиліуми, вивчалося питання стану 

викладання предметів та рівня навченості, про що видано накази. Тематичний 

контроль об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів-претендентів на 

нагородження свідоцтвом з відзнакою та медалями було винесено на контроль не 

лише з боку адміністрації, а й класнихкерівників. На нараді при директорові 

розглядались також питання роботи зі шкільною документацією: робочими 

зошитами, зошитами для контрольних, практичних та лабораторнихробіт; 

класними журналами, в тому числі і виконанням планів та програм; особовими 

справами; книгою вхідного та вихідного контролю. Матеріали контролю 

узагальнювались довідками, наказами чи подавалась інформація про хід 

виконання управлінського рішення. 

 

Адміністрація закладу: 

Вальчук О.І., директор ліцею, освіта вища, стаж педагогічної роботи – 36 

років, стаж роботи на посаді – 12 років. 

Комашко Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, стаж 

педагогічної роботи 34 роки, стаж роботи на посаді – 24 роки. 

Квятковська К.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

відповідальна за науково-методичну роботу, стаж педагогічної роботи 44 роки, 

стаж на посаді – 18 років. 
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Барановська Л.Л., заступник директора навчально-виховної роботи, 

відповідальна за роботу обдарованими з дітьми різних типів обдарованості, стаж 

педагогічної роботи 28 років, стаж роботи на посаді – 5 років. 

Шворак Р. С., заступник директора з виховної роботи, стаж педагогічної 

роботи 30 років, стаж роботи на посаді 24 роки. 

 

2. Управлінська діяльність 
 

Ефективність управління діяльності ліцею залежить насамперед від 

дотримання принципів, на яких воно побудоване. Це, в першу чергу, принцип 

демократизації. Функції управління закладом певною мірою залежать від 

моніторингу освіти, а саме дослідження та прогнозування її поступового 

динамічного розвитку. Це дає можливість цілісно відстежити реальний стан 

освіти. Вважаємо, що саме моніторинговий підхід дозволяє сформувати 

інформаційне підґрунтя управління нашим закладом. Про роль моніторингу 

вказано і в статті 48 Закону України Про освіту»: моніторинг якості освіти - це 

система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих 

територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення 

відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а 

також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей. 

Моніторинг є не лише джерелом інформації в закладі освіти, але й 

механізмом розвитку системи освіти, що допомагає розкрити сутність і значення 

інноваційних підходів до управлінської діяльності. Моніторингові дослідження 

дають змогу 

- внести корекції в розподіл годин інваріантної та варіативної складової 

навчального плану (відповідно до профілів навчання) на наступний рік; 

- визначати фактори, що впливають на інтелектуальний розвиток учнів; 

- визначати домінуючі здібності кожного учня; 

- підтримувати, розвивати творчі задатки учнів; відстежувати стан здоров’я 

ліцеїстів, їхнього фізичного розвитку та психологічної рівноваги;  

- повніше реалізуватиособистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі. 

Варто зазначити, що у ліцеї розроблено Положення про моніторинг, яке 

включало основні завдання моніторингу, об’єкти, мету та порядок здійснення 

моніторингу. 

Поряд з оцінкою стану освітнього процесу, якості навчальних досягнень 

учнів постає завдання оцінювання рівня надання освітніх послуг. Тому саме 

моніторинг виступає засобом об’єктивної оцінки створення певних умов у 

формуванні цілісних уявлень про стан функціонування системи освіти; створення 

сприятливих умов для виявлення, розвитку й підтримки здібної та обдарованої 

молоді, для подальшої організації взаємодії з закладами освіти різних видів 

акредитації. 

До моніторингових досліджень, окрім адміністрації, залучаються голови 

предметних комісій, керівники творчих та ініціативних груп, що є ознакою 

демократизації управління.  
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У роботі з класом використовується соціальний портрет кожного класу, 

складений класним керівником, розробляється система діагностичних досліджень. 

У цьому неабияку роль відіграє наша співпраця з В.Киричуком, оскільки маємо 

змогу працювати в проекті «Універсал-онлайн».  

Ми відслідковуємо навчальні досягнення кожного учня у порівнянні з 

попередніми результатами, що відображається в таблицях та графіках, і 

доводимоїх до відома учнів та батьків. Моніторинг дає порівняльний аналіз 

результативності в розрізі усіх загальноосвітніх дисциплін та класів за різні 

періоди навчальних років. 

 ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ   – 

відкрита соціально-педагогічна система. Саме тому управління ним потребує 

цілеспрямованої взаємодії керівника, вчителя, учня, батьків, громади, яку 

здійснюють через реалізацію контрольно-аналітичної функції. У практиці 

здійснення контрольно-аналітичної діяльності широко використовуються 

інспектування, моніторинг, діагностика, самоаналіз.  

Моніторинг нерозривно пов’язаний з внутрішнім контролем, оскільки на 

основі отриманих результатів можемо проаналізувати загальну картину 

освітнього процесу, досягнення та недоліки, внести корективи для подальшого 

удосконалення своєї діяльності. Відповідно до листа МОН України від 

07.08.2013р. № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної 

атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» (додаток 3) внутрішній 

контроль здійснюється керівником закладу, заступниками та іншими 

працівниками у межах виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків. 

Під час проведення внутрішнього контролю особлива увага звертається на 

- виконання навчальних планів та програм, якість знань, умінь і навичок 

учнів; 

- дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 

- якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

- дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

- забезпечення прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного здоров’я, запобігання формуванню у них шкідливих звичок; 

- організацію харчування і медичного обслуговування.  

Систематично у закладі складається план-графік освітнього моніторингу із 

зазначенням таких розділів, як класно-узагальнюючий контроль, стан викладання 

предметів, тематичний контроль та моніторинг рівня навчальних досягнень. При 

цьому реалізація контрольно-аналітичної функції керівника в системі управління 

навчальним закладом дає можливість усебічно вивчити педагогічну діяльність 

учителів, що має вплив на зростання їхньої творчої активності. На організацію 

виконанняконтролю видаються накази, у яких прописано основні положення, 

виконавці та терміни. Після закінчення даних видів контролю видаються 

підсумкові накази.  

Практика свідчить, що сьогодні неможливо успішно управляти освітнім 

процесом без контролю та його аналізу, без порівняння сьогоднішнього стану з 

минулим. Там, де немає аналізу пройденого шляху, немає наукового підходу до 

управління.  
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Ефективність контрольно-аналітичної діяльності підвищується у випадку 

наукового підходу до здійснення контролю та широкого використання 

педагогічного аналізу, що полягає у вивченні системи роботи вчителя, психолого-

педагогічному діагностуванні учнів та вчителів, системному підході до аналізу 

уроків, підсумків освітнього процесу. 

Таким чином, моніторинговий підхід та науковість контрольно-аналітичної 

діяльності, побудованої на демократичних засадах, дозволяє сформувати 

інформаційне підґрунтя управління навчальним закладом. Цене лише джерело 

інформації, але й механізм розвитку системи освіти, що дозволяє розкрити 

сутність і значення інноваційних підходів до управлінської діяльності, сприяє 

поліпшенню результативності роботи та працює як система, як фактор успіху 

закладу, вчителята учня. 
Відповідно до Статуту, Стратегії розвитку закладу освіти, Освітньої 

програми річного плану роботи здійснюється внутрішкільний контроль як одна з 

функцій управління, що має стратегічну спрямованість та відображає пріоритети 

розвитку закладу. Система внутрішкільного контролю постійно оновлюється й 

забезпечується документами планування роботи: річним планом, графіком 

внутрішкільного контролю, розкладом уроків, графіком роботи гуртків, секцій, 

щотижневим плануванням, циклограмами з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Основним завданням внутрішкільного контролю – всебічне 

вивчення та аналіз оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим 

помилкам, координація зусиль відповідно до таких визначених завдань: 

накопичення оперативної та стратегічної складової інформаційного простору 

навчального закладу; 

своєчасне виявлення й виправлення, запобігання збоям, помилкам, недолікам 

у організації та реалізації педагогічного процесу; 

допомога вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, оволодінні 

сучасними технологіями, ефективними методиками навчання й виховання; 

поширенняпедагогічногодосвіду.  

Відповідно до плану роботи на 2021-2022 навчальний рік було проаналізовано 

виконання змісту роботи, зокрема, таких напрямків: 

1. Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту; 

2. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості освітнього процесу. 

Окрім того, проаналізовано виконання додатків до річного плану, план-графік 

внутрішнього контролю, рішень та розпоряджень органів управління освіти щодо 

організації та забезпечення освітнього процесу. 

У I семестрі 2021-2022н.р. проведено інструктивно-методичні наради, на яких 

ознайомлено педагогічних працівників з нормативними документами та 

особливостями організації освітнього процесу у 2021/2022н.р.  

З метою забезпечення положень про охорону праці та дотримання техніки 

безпеки на робочих місцях з педагогічним колективом, зокрема з учителями 

суспільно-гуманітарного циклу та практичним психологом, було проведено 
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первинний інструктаж, про що зазначено в журналі реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці. 

На виконання плану-графіку внутрішнього контролю були проведені 

моніторингові контрольні роботи з української мови, математики, англійської  та 

німецької мови. Результати контрольних робіт зведено в аналітичні таблиці, 

оформлено довідками чи узагальнено наказами, обговорено на нараді при 

директорові чи розглянуто на засіданнях  предметних методичних комісій: 

- Наказ  від 09.12.21р.  № 203-о/д «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з української мови у 5-11-х класах»; 

- Наказ від 12.12.21р. №205-о/д  «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з німецької мови у 5-11-х класах»;  

- Наказ  від 23.12.21р. № 207-о/д  «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з англійської мови у 5-11-х класах»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 220-о/д  «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з математики учнів 5-11-х класів»; 

На виконання моніторингу якості освіти щодо організації класно-

узагальнюючого контролю були видані наступні накази: 

- Наказ від 10.09.21р. № 161-о/д «Про організацію класно-узагальнюючого 

контролю у 5-х класах»; 

- Наказ 29.11.21р. № 200-о/д  «Про організацію класно-узагальнюючого 

контролю у 9-х класах». 

У I семестрі 2021-2022н.р. було проведено класно-узагальнюючий контроль: 

- Адаптація учнів 5-х класів до навчання у ліцеї (вересень-жовтень); 

- аналіз рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів, стан підготовки до 

уроків (грудень); 

- рівень вихованості учнів 9-х класів. Стан виховної роботи у 9-х класах 

(грудень). 

- аналіз рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів. 

За результатами контролю у 5-х класах проведено психолого-педагогічний 

консиліум та видано накази: 

- Наказ від 18.10.21р. № 185-о/д «Про результати класно-узагальнюючого 

контролю учнів 5А класу»; 

- Наказ від 08.11.21р. № 194- о/д  «Про результати  класно-узагальнюючого 

контролю учнів 5Б класу»;  

- Наказ від 23.12.21р. № 208- о/д «Про результати  класно-узагальнюючого 

контролю  у 9А класі»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 213-о/д «Про результати класно-узагальнюючого 

контролю у 9В класі»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 215- о/д «Про результати класно-узагальнюючого 

контролю у 9Б класі»;   
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-  Наказ від 28.12.21р. № 211-о/д «Про рівень навчальних досягнень учнів 

11А  класу»; 

- Наказ від 31.12.21р. № 227-о/д «Про рівень навчальних досягнень учнів 11Б 

класу»; 

- Наказ від 31.12.21р. № 233-о/д «Психолого-педагогічна  характеристика 

учнів11-х класів (за результатами статистично-кількісного  аналізу та 

прогнозування розвитку учнів); 

- Наказ   «Про підсумки вивчення рівня вихованості  та стану виховної  

роботи у 9-х класах». 

Адміністрацією ліцею вивчалося питання стану викладання та рівня 

навченості з окремих предметів, про що видано накази: 

- Наказ від 03.09.21р. № 156-о/д «Про організацію вивчення  стану 

викладання навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році»; 

- Наказ від 26.11.21р. № 199-о/д  «Про результати вивчення стану викладання 

української літератури»; 

- Наказ від 10.12.21р. № 204-о/д  «Про результати вивчення стану викладання 

природознавства у 5-х класах»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 218-о/д «Про стан викладання англійської мови у 

математичних класах». 

У закладі здійснювалася робота педагогічного колективу щодо забезпечення 

виконання Закону України «Про загальну середню освіту», «Про мови». 

У 2021-2022н.р. питання об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

учнів-претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою та медалями 

традиційно винесено на контроль не лише з боку адміністрації, а й класних 

керівників. Результати контролю розглядались на адміністративній нараді. На 

постійному контролі знаходилось питання роботи зі шкільною документацією: 

робочими зошитами, щоденниками учнів; класними журналами, в тому числі і 

виконанням планів та програм; особовими справами. Матеріали контролю 

узагальнювались довідками, наказами: 

- Наказ від 03.09.21р. № 157-о/д «Про дотримання у 2021-2022н.р.норм 

орфографічного режиму»; 

- Наказ   від 12.10.21р. №182-о/д «Про виправлення  у журналах»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 216-о/д «Про виконання планів та програм з 

предметів суспільно-гуманітарного циклу»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 217-о/д «Про підсумки навчальної діяльності у I 

семестрі 2021/2022н.р»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 221-о/д «Про виконання навчальних планів та 

програм з предметів математичного і природничого циклу»; 

- Наказ від 30.12.21р. № 222 «Про виконання планів та програм з фізичної 

культури, Захисту України та предметів художньо-естетичного циклу».1.   
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З метою забезпечення положень про охорону праці та дотримання техніки 

безпеки на робочих місцях з педагогічним колективом, зокрема з учителями 

суспільно-гуманітарного циклу та практичним психологом, було проведено 

первинний інструктаж, про що зазначено в журналі реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці: 

- №1 «Про правила пожежної безпеки в начальних та навчально-виробничих 

приміщеннях»: 

- №6 «Інструкція з питань охорони праці для вчителів»; 

- №8 «Інструкція з пожежної безпеки працівників Ліцею».  

Відповідно до плану роботи на II семестр 2021-2022 навчальний рік було 

проаналізовано виконання змісту роботи, зокрема, таких напрямків: 

1. Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту; 

2. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості освітнього процесу. 

Окрім того, проаналізовано виконання додатків до річного плану, план-

графік внутрішнього контролю, рішень та розпоряджень органів управління освіти 

щодо організації та забезпечення освітнього процесу. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями, воєнним станом у країні з 24.02.22р. відповідно до наказів 

директора ліцею від 24.01.2022р. № 16-о/д, від 25.01.22р. № 17-о/д, від 01.02.22р. 

№ 20-о/д, від 23.02.22р. № 25-о/д «Про ізоляцію учнів»,  наказів від 25.01.22р. № 

18-о/д «Про організацію освітнього процесу з 26.01.22р.», від 01.02.22р. № 19-о/д 

«Про організацію освітнього процесу з 02.02.22р.», від 04.02.22р. № 21-о/д «Про 

організацію освітнього процесу з 07.02.2022р.», від 24.02.22р. № 27-о/д «Про 

організацію освітнього процесу з 24.02.2022р.», від 28.02.22р. № 29-о/д «Про 

припинення освітнього процесу та оголошення канікул», від 14.03.22р. № 32-о/д 

«Про організацію освітнього процесу з 14.03.2022р.» було організовано навчання  

із застосуванням технологій дистанційного навчання. Окрім того, з метою якісного 

завершення навчального року були видані наступні накази, згідно з якими були 

внесені зміни у структуру 2021/2022 навчального року, -  наказ від 17.03.22р. № 34-

о/д «Про затвердження рішень педагогічної ради від 17.03.2022 року», наказ від 

08.04.22р. № 45-о/д, від 24.05.22р. № 55-о/д «Про внесення змін до структури 

2021/2022 навчального року», наказ від 01 березня 2022 року № 31-о/д «Про 

звільнення від ДПА учнів базової середньої школи у 2021/2022н.р.», від  13 квітня 

2022 року № 49-о/д «Про відміну ДПА в 11-х класах». Відповідно членами 

адміністрації, головами предметних методичних комісій коригувався річний план 

роботи, а  педагогами внесено зміни в календарно-тематичне планування. 

У закладі здійснювалася робота педагогічного колективу щодо забезпечення 

виконання Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної».  У 2021-2022н.р. 

проводились інструктивно-методичні наради, на яких педагогічних працівників 

ознайомлено з нормативними документами. 

На виконання плану внутрішнього контролю були проведені моніторингові 

контрольні роботи з української мови, англійської  та німецької мови. Результати 

контрольних робіт зведено в аналітичні таблиці, узагальнено наказами, обговорено 
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на  нараді при директорові та розглянуто на засіданнях  предметних методичних 

комісій: 

- Наказ  від  14 березня  2022 року № 33-о/д  «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з української мови у 5-11-х класах». 

- Наказ від 09 червня 2022 року № 65-о/д «Про результати моніторингових 

контрольних робіт з української мови у 5-10-х класах». 

- Наказ  від 14 червня  2022 року  № 71-о/д «Про результати МКР з  

англійської  та німецької мови (письмо)». 

- Наказ від 27 червня 2022 року № 94-о/д «Про результати контрольних робіт з 

математики у 5-11-х класах». 

У зв’язку з воєнним станом у країні, перебоями з інтернетом, контрольні роботи 

були проведені, хоча і зведені до мінімуму. 

Адміністрацією ліцею вивчалося питання стану викладання та рівня 

навченості з окремих предметів, про що видано накази: 

- Наказ  № 28-о/д  від  28 лютого  2022 року «Про стан викладання 

громадянської освіти».  

- Наказ  № 30-о/д від  28 лютого  2022 року «Про стан викладання  та рівень  

знань з математики у класах математичного профілю». 

Не було узагальнено питання «Підсумки проведення ДПА», оскільки учні 9-х 

та 11-х класів були звільнені від  державної підсумкової атестації (Указ Президента 

України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р.,  

Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення 

воєнного стану в Україні», наказ МОН України "Про звільнення від ДПА учнів 

початкової та базової середньої школи у 2021/2022н.р", Закон України № 2157-IX 

від 24 березня 2022 року). 

У 2021-2022н.р. питання об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

учнів-претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою та медалями 

традиційно винесено на контроль не лише  адміністрацією, а й класних керівників. 

Результати контролю розглядались на адміністративній та виробничих нарадах. З 

метою здійснення перевірки правильності виставлення оцінок учителями, 

запобігання помилкам та недопущення псування бланків додатків до свідоцтв 

видано наказ від 09 червня 2022 року № 66-о/д «Про призначення комісії з 

перевірки правильності виставлення річних оцінок у додаток до свідоцтва про 

закінчення базової загальної середньої освіти та додаток до свідоцтва про 

закінчення повної загальної середньо освіти». На постійному контролі знаходилось 

питання виконання управлінських рішень, забезпечення якісної освіти у ліцеї та 

роботи зі шкільною документацією: робочими зошитами, щоденниками учнів; 

класними журналами, в тому числі і виконанням планів та програм; особовими 

справами. Матеріали контролю узагальнювались довідками, наказами: 

- Наказ від 21 січня 2022 року № 15-о/д «Про призначення відповідальних за 

формування комплектів Реєстраційних  документів учасників ЗНО-2022». 

- Наказ від 15 лютого 2022 року № 24-о/д «Про результати контролю за 

виконанням управлінських рішень (наказ від 30.12.21р. №217 «Про підсумки 

навчальної діяльності»)». 
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- Наказ від 18 березня 2022 року № 35-о/д «Про затвердження алгоритму 

контролю за проведенням навчальних занять  із застосуванням технологій 

дистанційного навчання» .  

- Наказ від 06 квітня 2022 року № 43-о/д «Про проведення навчально-польових 

зборів». 

- Наказ від 27 травня 2022 року № 56-о/д «Про результати підсумкових тестів 

із предмету «Захист України». 

- Наказ від 06 квітня 2022 року № 42-о/д  «Про виправлення у журналах». 

- Наказ від 13 квітня 2022 року № 47-о/д  «Про виправлення у журналах». 

- Наказ від 27 травня 2022 року № 57-о/д  «Про виправлення у журналах». 

- Наказ від 10 червня 2022 року № 67-о/д «Про виправлення у журналах». 

- Наказ від 13 червня 2022 року № 68-о/д «Про нагородження Похвальними 

листами». 

-  Наказ від 13 червня 2022 року № 69-о/д «Про виконання планів та програм з 

предметів суспільно-гуманітарного циклу». 

- Наказ від 13 червня 2022 року № 70-о/д «Про вручення свідоцтв про закінчення 

базової середньої освіти учням 9-х класів». 

- Наказ від 14 червня 2022 року № 72-о/д «Про вручення свідоцтв про здобуття 

повної загальної середньої освіти».  

- Наказ від 17 червня 2022 року № 79-о/д «Про виконання планів та програм із 

«Захисту України», основ здоров’я, мистецтва, фізичної культури, трудового 

навчання, образотворчого та музичного мистецтва». 

- Наказ від 22 червня 2022 року № 88-о/д «Про виконання навчальних планів та 

програм з предметів математичного і природничого циклу». 

- Наказ від 24 червня 2022 року № 91-о/д «Про підсумки навчальної діяльності за 

2021/2022 навчальний рік». 

- Наказ від 27 червня 2022 року № 92-о/д «Про стан ведення класних журналів». 

 

 

3.Навчальна діяльність 

 
Освітній  процес у ЛІЦЕЇ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  у 2021-2022 

навчальному році було організовано відповідно до навчального плану та плану 

роботи на 2021-2022 навчальний рік.  

Моніторинг результативності навчальної діяльності був проведений на 

основі звітів класних керівників та учителів-предметників. Відповідно до них  

складено узагальнюючі  та зведені таблиці результатів навчання  у розрізі класів, 

учнів, учителів-предметників та предметів.   

Як свідчать дані показники, результативність навчання порівняно з I 

семестром підвищилась.  Якість знань у середній ланці становить 79,5%, 

успішність – 100%,  у старшій ланці  - 77,4%, успішність – 100%, в цілому у ліцеї 

– 78,9%, успішність становить 100%.  

Зведена таблиця результативності та якості навчання в розрізі класів за 

2021-2022 навчальний рік свідчить про наступні досягнення здобувачів освіти:  на 

кінець року – 408 учнів; з них 83 з навчальними досягненнями високого рівня, 239 
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– з високим та достатнім рівнем; 86 – з оцінками достатнього та середнього рівня,   

24 учні з 1-2 оцінками достатнього рівня та  55 – з 1-2 оцінками середнього рівня. 

Порівняльний аналіз свідчить про стабільну кількість здобувачів освіти з 1-2 

оцінками середнього рівня. На кінець 2021/2022 навчального року відсутні учні з 

оцінками початкового рівня та оцінкою 4 бали. Окрім того, зменшилася не лише 

кількість учнів з оцінками початкового рівня, але й кількість учнів, що мають 

оцінку 4 бали.  

На основі звітів класних керівників виведено, окрім якісного показника,  

рейтингову оцінку засвоєння навчального матеріалу у балах та відсотках для 

кожного учня і класу в цілому та зроблено зведені аналітичні таблиці 

результативності навчання класів у розрізі кожного вчителя-предметника. Беручи 

до уваги результативність роботи кожного учня, виведено рейтинг у балах та 

відсотках. Порівняльний аналіз семестрових оцінок, виведення річної оцінки, 

динаміка навченості учнів, співставлення якісного показника із рейтинговим 

показником засвоєння навчального матеріалу свідчить про необ’єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів та про необхідність удосконалення у ліцеї 

системи оцінювання здобувачів освіти. 

Відповідно до заяв батьків, враховуючи результати діагностування 

індивідуальних здібностей та нахилів дитини, у гімназії функціонувало 16 класів, у 

яких навчався 410 учнів на початок навчального року, на кінець року стало 408. У 

5-9-х класах навчалося 302 учні, у 10-11-х класах -106 учнів. У 5-9-х класах 

здійснювалася допрофільна підготовка, починаючи з 5-го класу. У старшій школі 

функціонувало 5 класів, три – філологічного профілю (іноземна філологія) -10-

А,10-В, 11-А та два –математичного – 10-Б, 11-Б.    Робочий навчальний план 

Ліцею на 2020-2021 навчальний рік передбачав роботу установи за п’ятиденним 

навчальним тижнем для 5-11-х класів та був складений на основі Типової освітньої 

програми, що конкретизує організацію освітнього процесу відповідно до 

нормативних документів: 

- наказу МОН України № 405 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня»; 

- наказу МОН України № 408 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня». 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план містить усі 

предмети інваріантної складової. Навчальні плани класів математичного та 

філологічного спрямування забезпечують наступність у навчанні.  

Моніторинг результативності навчальної діяльності був проведений на основі 

звітів класних керівників та учителів-предметників. Відповідно до них  складено 

узагальнюючі  та зведені таблиці результатів навчання  у розрізі класів, учнів, 

учителів-предметників та предметів.   

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 
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освіти (наказ МОН України № 367 від 16.04.2018р.), Положення про золоту медаль 

«За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

Положення про Похвальну грамоту за особливі досягнення у вивченні предметів та 

рішення педагогічної ради від 13.06.22р. №11видано свідоцтво про здобуття повної 

загальної  середньої освіти з відзнакою та нагороджено золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні»  

1) Бобер Валентині Миколаївні 

2) Григолі Софії Андріївні 

3) Донець Владиславу Віталійовичу 

4) Кислюку Денису Олеговичу 

5) Мірчук Діані Сергіївні 

6) Пархомук Яні Анатоліївні 

7) Філон Анастасії Сергіївні 

Видано свідоцтво про здобуття повної загальної  середньої освіти з відзнакою та 

нагороджено  срібною  медаллю «За досягнення у навчанні»  

1) Деркач Анастасії Володимирівні 

2) Томчук Дмитру Миколайовичу 

3) Юрків Марті Андріївні 

 

Нагороджено Похвальною грамотою таких учнів: 

1) Яцука Віталія Валерійовича за особливі досягнення у вивченні фізики. 

2) Пузанського Маркєлла Володимировича за особливі досягнення у вивченні 

Захисту України. 

3) Костюкевича Назара Юрійовича за особливі досягнення у вивченні  фізичної 

культури. 

4) Гушинець Аліну Анатоліївну за особливі досягнення у вивченні фізичної 

культури. 

5) Рибакову Вікторію Євгенівну за особливі досягнення у вивченні фізичної 

культури. 

 

 Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти (наказ МОН України № 367 від 16.04.2018р.), наказу МОН України від 01 

квітня 2022р. № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих 

питань затвердження 2021/2022 навчального року» та рішення педагогічної ради 

ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ від 08.06.21р. №11 вручено свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою наступним учням: 

- Антончикові Дмитру 

- Киричку Дмитрові 

- Мойсюк Крістіні 

- Пінчуку Олегові 

- Пінчуку Тарасові 

- Поліщуку Олександру 
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- Приймаченку Дмитру 

- Хом’як Анні 

- Бадирі Анні 

- Бакай Валерії  

З метою забезпечення підвищення ефективності навчального процесу 

важливо аналізувати результативність навчальної діяльності на розширеній 

адміністративній нараді, обговорювати результативність навчальної діяльності на 

спільних засіданнях методичних об’єднань суміжних дисциплін, у розрізі класів, 

предметів, учителів; класним керівникам аналізувати динаміку результативності  

навчальної діяльності класу та кожного учня, проводити індивідуальні співбесіди з 

батьками учнів, спільно з ними виробити шляхи підвищення результативності 

навчання кожного учня; практичному психологові планувати тренінгові заняття з 

учнями відповідно до результатів діагностики за програмою «Універсал»; 

учителям-предметникам дотримуватися Критеріїв навчальних досягнень учнів. 

 

4.Науково-методична робота 
 

   У 2021-2022 н.р. колектив ліцею  продовжував працювати  над проблемним 

питанням «Демократизація освітнього середовища ліцею в системі управління 

якістю освіти». Тривав V етап роботи над проблемним питанням з єдиною 

науково-методичною темою «Функціонування системи управління якістю освіти  

в умовах демократичного середовища ліцею», завдання якої стали визначальними 

при плануванні змісту, форм і методів методичної роботи. 

У 2021-2022 н.р. головними завданнями в організації науково-методичної 

роботи були: 

1) забезпечення достовірної та різнопланової інформації про задоволення якістю 

освітніх послуг; 

2) запровадження нових освітніх стандартів, що ґрунтуються на Рекомендаціях 

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя;  

3) удосконалення практичних умінь і навичок педагогів в реалізації дистанційного 

навчання. 

 Науково-методична робота в ліцеї планувалась на діагностичній основі із 

врахуванням сучасних інноваційних процесів, що відбуваються в освітній галузі. 

Методична робота здійснювалась через координаційну і консультаційну 

діяльність науково-методичної ради (НМР), роботу предметних методичних 

комісій, педагогічної ради, творчих груп, методичного об’єднання класних 

керівників та інших осередків. 

Проведені педагогічні ради «Формування громадянської відповідальності в 

умовах свідомого ставлення до вимог суспільства» (листопад, 2021р.), 

«Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за  

результати свого навчання, здатності до самооцінювання» (березень, 2022р.), 

«Аналіз і оцінка досконалості в системі управління якістю освіти в умовах 
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демократичного середовища» (червень, 2022р.) сприяли залученню педколективу 

до розв’язання проблемного питання, збагаченню освітнього процесу. 

Проведено круглий стіл «Позитивний мікроклімат в педколективі – 

передумова ефективного розв`язання актуальних питань» (жовтень, 2021 р.), 

активні учасники Мельничук О.Б., Лихобицька Г.П., Порхун Т.В., Чибізова Т.В., 

Плєшкова О.В., Рибак К.М., Кравчук Т.П. та семінар-практикум «Презентація 

освітніх стандартів ЄС щодо формування  безперервної освіти (грудень, 2021р.) 

при активній участі Гарбуз В.Р., Качинської Г.В., Яблонської І.В., Чибізової Т.В. 

Заняття з елементами тренінгу «Педагогіка партнерства, як продуктивна 

взаємодія всіх учасників освітнього процесу» (листопад, 2021р.) було 

підготовлено практичним психологом Мельничук О.Б. 

Протягом року відбулися 4 предметні декади, під час яких вчителі 

фізичного виховання, іноземних мов, української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, естетичного виховання, суспільних дисциплін реалізували потенціал 

позакласної роботи з відповідного предмету. В травні відбувся тиждень 

родинного виховання (10.09 – 16.05.2022р.) 

Учителі ліцею активно займаються самоосвітою.  Від вересня 2020 педагоги 

Ліцею перейшли до єдиної платформи дистанційного навчання MS Teams, Office 

365. У 2021-2022 н.р. педагоги вдосконалювали набуті у попередньому році 

навички, прагнули більш широкого застосування обраної платформи. Крім 

проведення уроків у режимі онлайн, протягом року було проведено значну 

кількість нарад, педради, семінари, засідання предметних комісій, творчих груп та 

інших в рамках обраної платформи. 

Учителі математики вибрали освітню програму підвищення кваліфікації 

вчителів  закладів загальної середньої освіти,  які забезпечуватимуть реалізацію 

Нового Державного стандарту базової середньої освіти «Нова українська школа: 

адаптаційний цикл базової середньої освіти» (Ільюх С.М., Приймак М.В., 

Приймак Ю.О.), Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання 

(«На урок») 

Учителі інформатики Приймак М.В., Приймак Ю.О. взяли участь у 

Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Якісна співпраця  в освітньому 

середовищі», Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання. 

Рибак К.М. опрацювала питання розвитку цифрової компетентності, 

зокрема  «Використання застосунку GeoGebra на уроках математики», 

опрацьована вчителем тема «Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії 

до практики». 

У семінарі «Медіаосвіта як складова процесійної компетентностіі педагога в 

освітньому просторі сьогодення» взяли участь Сметюх О.С., Шворак Р.С., Слепко 

О.В. 

У методичному хабі «Формат та змістова складова організації військово-

патріотичного виховання» взяла участь Шворак Р.С. 

Учителі української мови та літератури є активними учасниками проєкту 

«Розвиток професійних компетентностей вчителя НУШ» (Барановська Л.Л., 

Комашко Л.М., Купрійчук Н.А., Приступчук З.В.). 

Учителі іноземних мов Ліцею є учасниками багатьох вебінарів, тренінгів та 

онлайн тренінгів, конференцій та онлайн конференцій від видавництва Oxford 
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University Press, від Cambridge University Press, від ТОВ «Дінтернал Ед`юкейшн» 

(Бурим Н.В., Компанієць Ж.І.). 

Курс «Teaching English in the new context. Grades 5-9» (08.11 – 17.12.21) 

пройшли Котюк І.В., Гарбуз В.Р., Плєшкова О.В. 

Методичний хаб «Мотивація – один з найважливіших аспектів вивчення 

іноземної мови» опанували Компанієць Ж.І., Котюк І.В., Гарбуз В.Р., Плєшкова 

О.В., Чибізова Т.В. 

Вебінар Macmіllan «Tips for formative assessment in New Ukrainian School» 

опрацювали Компанієць Ж.І., Бурим Н.В. 

 Учителі зарубіжної літератури Велимчаниця Н.Ю., Подкуйко Н.Г. є 

учасниками багатьох вебінарів 

 «Сила творчої уяви: уперед з Лускунчиком та Алісою» (твори Гофмана та Л. 

Керолла) 

 Сучасні мультимедійні  технології вивчення зарубіжної літератури; 

 Дитина і дитинство у творах Елеонора Портера «Поліанна» і  Марка Твена 

«Пригоди Тома Сойєра»      

  Медіазавдання як засіб формування медіа грамотності та критичного 

мислення  

Та багато інших. 

У 2021-2022 н.р. тривала співпраця з Інститутом обдарованої дитини НАП 

України. Зокрема, в жовтні 2021р. відбулось завершення тематичних курсів ЦІПО 

«Психолого-педагогічні засади проектного управління діяльністю закладу освіти 

засобами комп’ютерних технологій;» посвідчення про завершення курсів 

одержали 14 педагогів ліцею: Вальчук О.І., Шворак Р.С., Комашко Л,М., 

Мельничук О.Б., Сорока К.М., Смаль О.М., Яблонська І.В., Кравчук Т.П., Мойсюк 

І.Б., Савчук Х.О., Тарасенко Л.М., Плєшкова О.В., Качинська Г.В., Лихобицька 

Г.П. 

Науково-методична рада Ліцею (НМР) є центральним осередком в стуктурі 

методичної роботи закладу. На її засіданнях проводиться аналіз актуальних 

питань методичної, підводяться проміжні підсумки проведеної роботи. 

Відповідно до плану відбулось 5 засідань. Предметні методичні комісії 

виконували значну частину методичної роботи в Ліцеї. Брали участь  у підготовці 

і проведенні всіх загально ліцейних методичних заходів: педрад, семінарів, 

конференцій та інше. 

Протягом року проведено 4 засідання кожної предметної методичної 

комісії. На своїх засіданнях ними розглянуто питання: 

 Організація педагогічної діяльності на засадах академічної 

доброчесності. 

 Дві сторони наставництва. 

 STEM освіта і розвиток ліцеїстів. 

 Самоосвітня діяльність педагога. 

Розглядались також творчі звіти вчителів, які атестувались в 2021-2022н.р. 

В роботі предметних методичних комісій Ліцею знаходять поєднання 

загально-ліцейні заходи із власними внутрішньо-кафедральними. Саме предметні 
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комісії поєднують у своїй діяльності і навчально-виховну і науково-методичну 

роботу. 

З вересня 2021р. продовжувала роботу «Школа молодого педагога» (кер. 

Квятковська К.І.). До осередку залучені 4 молодих педагогів; на засіданнях 

осередку розглядались актуальні питання професійної діяльності педагогів 

Творчі групи, які діяли в методичному полі Ліцею, здійснювали свою 

внутрішньо групову діяльність та брали активну участь у підготовці і проведенні 

колективних заходів.                                               

 Стабільно працює методична комісія класних керівників (керівник Шворак 

Р.С.). Проведено всі заплановані засідання. У 2021-2022н.р. робота цієї комісії 

була пов’язана  із проектуванням освітнього процесу у комп’ютерному комплексі 

«Універсал», удосконалювалась система учнівського співуправління.  

ІГ «Управління інноваційними процесами» (кер. Ільюх С.М.) працювала над 

запровадженням найбільш актуальних технологій (технологія співробітництва, 

партнерської діяльності) і технологією дистанційного навчання (до якої нас 

спонукала пандемія COVID-19, а потім війна). Колективу ліцею вдалося 

опанувати єдину платформу Microsoft Teams для здійснення дистанційного 

навчання. В інноваційній діяльності, цифровізації та ІКТ педагоги ліцею зробили 

великий крок вперед, задіявши самоосвітню діяльність, творчість, самореалізацію. 

ТГ «Моніторингова служба якості освіти в Ліцеї» (кер. Квятковська К.І.)  

продовжувала досліджувати різні аспекти якості освіти, зокрема:  

- моніторингові дослідження  задоволеності якістю освітніх послуг в 

ліцеї (серед батьків, серед педагогів); 

- моніторингові дослідження  серед учнів старших класів з питань 

задоволення якістю освітніх послуг у ліцеї; 

- моніторингові дослідження  щодо сформованості шанобливого 

ставлення ліцеїстів до національних святинь. 

Зібрані матеріали узагальнені наказами, оприлюднені на підсумковій 

педагогічній раді (07.06.2022р.). 

Керівники груп, які забезпечували функціонування «Моделі управління 

якістю освіти» (Ільюх С.М., Сметюх О.С., Гарбуз В.Р., Велимчаниця Н.Ю., 

Барановська Л.Л., Приймак Ю.О.) мали змогу прозвітуватись на підсумковій 

педраді про проведену роботу. 

Педагоги Ліцею щороку беруть участь у міській виставці методичних 

доробків «Творчі сходинки педагогів Волині». У 2021-2022н.р. ми презентували 

доробки двох номінацій – Природознавство (Хімія) (вчитель Лихобицька Г.П.), 

Природознавство (Географія) (вчитель Яблонська І.В.) та   Математика (Алгебра) 

(вчитель Рибак К.М,). 

За наслідками атестації педагогічних працівників, в Ліцеї сьогодні 

працюють 28 педагогів вищої категорії, 6 педагогів першої кваліфікаційної  

категорії, 3 педагоги другої кваліфікаційної категорії, 4 педагоги кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст». Педагогічне звання присвоєно 21 педагогу, з них: 

«вчитель-методист» – 14, «старший учитель» – 7.    
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План курсової перепідготовки на базі ВІППО виконаний з урахуванням 

внесених коректив (значна частина курсів проводилась в режимі онлайн, декілька 

номінацій не відбулись з поважних причин). Значна увага приділялась підготовці 

вчителів, що будуть працювати у 5-х класах у 2022-2023н.р. в системі НУШ 

(листопад 2021р., червень 2022р.). 

Аналізуючи виконання плану науково-методичної роботи, відмічаємо, що 

виконано значний об’єм робіт. Завершилась  робота над п’ятим  етапом 

розв’язання проблемного питання, завершилась  робота над проблемним 

питанням вцілому. Колективу вдалось розв’язати проблемне питання закладу, 

набути цінного досвіду, практичних навичок щодо управління якістю освіти і 

створення безпечного, демократизованого освітнього середовища. 

Щодо поточного року, то більш активна методична робота відбувалась у І 

семестрі, в ІІ семестрі доводилось вносити корективи у план, шукати нові форми 

спілкування. 

Як вже відзначалось, на новий навчальний рік переносимо проведення 

круглого столу «Гуманізація взаємовідносин «педагоги-батьки» (травень 2023р.) 

та «Презентація успішного досвіду сімейного виховання» (грудень, 2022р.) 

 

 

 

5.Робота з дітьми різних типів обдарованості 
 

    Відповідно до Річного плану роботи на 2021-2022 н.р. було проаналізовано 

виконання змісту роботи, зокрема в таких напрямках: 

1. Організаційно-пізнавальна робота з обдарованою молоддю. 

2. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу 

якості навчально-виховного процесу,  який забезпечує розвиток інтелектуального 

потенціалу ліцеїстів.  

3. Ефективність функціонування УНТ «Еврика» як один із шляхів формування 

науково-дослідницької компетентності школярів. 

4. Компетентнісна освіта в закладі: напрямки розвитку та результативність 

діяльності. 

     З метою розвитку інтелектуальної обдарованості ліцеїстів, підготовки їх до 

міських олімпіад та формування  ключових компетентностей у рамках НУШ  був 

запланований Інтелектуальний марафон з предметів, але завадив уже вдруге 

карантин через коронавірус.  Щодо обласних олімпіад, то ситуація аналогічна, 

однак вдалося взяти участь в онлайн-олімпіаді з фізики, яка  стала 

результативною для наших ліцеїстів: Пінчук Олег – ІІ м., Яцук В.- ІІІ м. під 

керівництвом Самчук Л. Варто зауважити, що наші учні брали участь в олімпіаді з 

астрономії (Шустваль А.- 8 б. з 50б., Лазарев З. – 1 б. з 50 б.), як бачимо, 

результати низького рівня, учитель Яблонська І. не зуміла забезпечити якісну 

підготовку учнів, оскільки не є фахівцем з астрономії, не має досвіду та бажання 

працювати, викладаючи цей предмет.  

   На обласному турнірі була відзначена команда юних біологів Ковеля, одним із 

керівників якої була Лихобицька Г. Цьогоріч Наріжна А., учениця 10-А, разом з 

Самчук Л. взяли участь в обласному заочному дослідницькому конкурсі «New 
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technical generation of  Volyn»  в номінації «електроніка та приладобудування», на 

жаль, результатів ще немає. Така ж ситуація з роботою Філон А. на конкурс 

«Європейське майбутнє України» (кер. Козачук Р.) 

    На виконання Річного плану була проведена робота з організації УНТ 

«Еврика», при якому функціонували секції української, англійської та німецької 

мов, зарубіжної літератури, екології, журналістики, математики, канадознавства, 

історії України. Варто зауважити, що на обласному конкурсі-захисті наукових 

робіт стали призерами п’ять  учнів: Філон Анастасія (І м.- німецька мова), Бадира 

Анна (ІІ м.- зарубіжна літ-ра), Пархомук Яна (ІІ м.-українська мова), Бруча 

Анастасія (ІІІ м.- англійська мова), Кислюк Денис (ІІІ м.-математика), Бруча 

Анастасія (ІІ м.-історичне краєзнавство). Переможців та призерів обласного 

конкурсу-захисту підготували наукові керівники Мойсюк І., Велимчаниця Н., 

Барановська Л., Чибізова Т., Купрійчук П. На жаль, на обласний конкурс «Юний 

дослідник» жодної роботи не підготували разом з вихованцями  Яблонська І., 

Козачук Р., цьогоріч пропонувалися номінації «Юний астроном», «Юний 

історик», «Юний еколог». 

   Роботу Плєшкової Дарії з вивчення творчого шляху Полковського Валерія, 

письменника, громадського діяча діаспори Канади було представлено на 

краєзнавчій конференції при ВОМАН, дослідницю та керівника Плєшкову О. 

було нагороджено Подякою обласного управління освіти та науки. Слухачі секції 

екології УНТ «Еврика» Філон А. та Донець В. під керівництвом Барановської Л. 

підготували відеоролик про сортування сміття, який подали на розгляд журі 

Олімпіади геніїв у 2022р. 

    Слід  згадати про здобутки обдарованих ліцеїстів на Всеукраїнському мовно-

літературному конкурсі ім. Т. Шевченка – ІІІ м.  Слюсар С. (вч. Купрійчук Н.), І 

м. Волощенко В. та Пархомук Я. (вч. Барановська Л.), яка захищала честь Волині 

на всеукраїнському етапі конкурсу. На міському рівні перемогу в конкурсі читців 

поезій Т. Шевченка здобула  Шевчук-Шлюєва С. (кер. Приступчук З.), Логан Я., 

яку готували в Палаці учнівської молоді.  

   Вагомим здобутком в умовах карантинних обмежень є активна участь наших 

ліцеїстів у Літній онлайн-школі, яка діяла при ВОМАН, так 12 учнів навчалися у 

філологічній, журналістській, правничій, історичній, медичній школах та у школі 

«Юний програміст». Така співпраця з ВОМАН дає можливість зарахувати роботу 

старшокласників як навчальну практику з певних предметів, оскільки обласна 

установа видає відповідні сертифікати.  

   Сметюх О. підготувала переможця обласного конкурсу «Срібні дзвіночки» - 

Смаль Анастасію, представила ліцейну «Глорію» на конкурс вокальних 

колективів «На крилах гармонії»-Херсон, підготувала онлайн-матеріали на 

конкурси «Душа музики»-Одеса, «Битва жанрів»-Київ, де виборола разом з 

вихованцями призові місця. На міському конкурсі «Новорічний сувенір» Мазурик 

Діана під керівництвом Сметюх О.С. здобула перемогу (І м.), Дяченко Таїсія 

також посіла І м. під керівництвом Омелянюк О. Учитель Горбунов Є.С. активно 

та результативно залучив ліцеїстів до Зльоту допризовної молоді, воєнізованого 

кросу, здобувши відзнаку ( ІІ місце) 
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     Кількісний показник участі наших учнів в інтелектуальних змаганнях різного 

формату й тематики зафіксовано в таблиці, варто проаналізувати роботу вчителів-

предметників на засіданнях методичних комісій. 

№ 

п.п 
Назва конкурсів Кількість 

учасників 

Куратор 

1. Інтернет-олімпіада з 

української мови «На урок» 

17 Барановська Л. 

2 Інтернет-олімпіада з 

української мови 

«Всеосвіта» 

15 Комашко О. 

3 Інтернет-олімпіада з фізики 

«На урок» 

24 Самчук Л. 

4. Літня онлайн-школа 

ВОМАН 

13 Барановська Л.,  

Самчук Л., Плєшкова О. 

5. Інтернет-конкурс «Ми з 

України» 

3 Слепко О. 

6. Інтернет-олімпіада з історії 

«На урок»  

103 Слепко О.В. 

7. 

 

Конкурс «День Гідності і 

Свободи» 

12 Слепко О.В. 

 

8. Інтернет-олімпіада з 

англійської мови 

22          Компанієць Ж. 

 

9. Колосок (осінній) 9 Коваль Л.П. 

10. Інтернет-олімпіада з 

української літ-ри 

«Всеосвіта» 

30 Барановська Л., 

11. Інтернет-олімпіада з 

географії 

24 Коваль Л.П. 

12. Інтернет-олімпіада з біології 20 Лихобицька Г.П. 

13. Година Землі 23 Порхун Т.В. 

14. Інтернет-олімпіада з хімії 34 Порхун Т.В. 

15. Європеський челендж 

«Разом переможемо», 

Національний урок з 

медіаграмотності. 

28 Гарбуз В. 

16. Проекти eTwinning 54 Гарбуз В.Р. 

17. Польсько-український 

проект «Зробімо щось 

культурне» 

5-Б, 7-А, 8-А, 

10-В 

Гарбуз В. 

18. Інтернет-олімпіада з 

математики «Всеосвіта» 

28 Ільюх С.М. 

19. Інтернет-олімпіада з 

математики «Всеосвіта» 

? Купрійчук П. 

20. Інтернет-олімпіада з 

математики «Всеосвіта» 

? Демчук К. 
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21. Інтернет-олімпіада з 

математики «На урок» 

23 Ільюх С.М. 

22. Інтернет-олімпіада з 

математики «На урок» 

23 Купрійчук П.Т. 

23. Інтернет-олімпіада з 

математики «На урок» 

23 Демчук К.М. 

24. Інтернет-олімпіада з 

математики «Всеосвіта» 

14 Качинська Г.В. 

25. Інтернет-олімпіада з 

інформатики «На урок»-

осінь 

47 Приймак Ю.О. 

26. Інтернет-олімпіада з 

інформатики «На урок» 

48 Приймак М.В. 

27. «Безпечний Інтернет-2022» 35 Приймак Ю.О. 

28. Година коду -2022 25 Приймак М.В. 

       

     Усі ліцеїсти здійснювали самоаналіз своє діяльності, який дає змогу 

вибудувати власну траєкторію розвитку, заповнюючи Картку досягнень. Класні 

керівники мали змогу узагальнити ці матеріали та визначити рівень класу, на 

основі даних створено Графік досягнень ліцеїстів за навчальний рік, який дає 

змогу зробити певні висновки та дати рекомендації класним керівникам.  

 
 

6.Виховна робота 
       

     Організація виховної роботи з учнівським колективом у першому семестрі 

2021-2022 року була спрямована на формування  активної життєвої та  

громадської позиції здобувачів освіти, формування демократичної культури, 
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утвердження правил академічної доброчесності, культури поведінки та 

спілкування, профілактику випадків булінгу,  забезпечення дієвості учнівського 

співуправління у класних колективах, формування сфери ціннісних пріорітетів. 

здобувачів освіти.  Систему позакласної   виховної роботи  за основними 

напрямками виховання склали  загальноліцейні заходи, що були проведені 

ввідповідно до плану роботи ліцею та покласні заходи класних колективів. 

Протягом І семестру були підготовлені і реалізовані такі форми виховної роботи: 

- Святкова програма до Дня працівників освіти «Присвята нашим вчителям». (11-

А, 11-Б, класні керівники Лихобицька Г.П., Порхун Т.В.); 

- Місячник шкільних бібліотек «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції 

та цінності» (кер.Мочарська Є.О.); 

- КТС «Покрова – оберіг Козацтва»(учнівські колективи 5А,5Б, 6,А,6Б кл.) 

(кер.Савчук Х.О.); 

-    КТС до Міжнародного дня толерантності та Дня Гідності; 

-   Міжнародна акція «16 днів проти насильства»(кер.Мельничук О.Б); 

-    Всесвітній день яблука (кер.Савчук Х.О); 

-   Посвята у юні ліцеїсти(учнівські колективи 5-А, 5-Б,( кер.Шворак Р.С.); 

- Святкова програма  «Іде у гості Миколай» (5 –Б, кер. Шворак Р.С.); 

- волонтерська благодійна  акція «Ми допомагаємо святому Миколаю»  для 

вихованців реабілітаційного центру,спеціалізованого дитячого садочку №7, 

воїнів, які перебувають на сході країни ( кер.Савчук Х.О.); 

- Тиждень здорового харчування (кер.Шворак Р.С.). 

        Завершила І семестр колективна творча справа «Віват, Ліцею, віват!», яка 

стартувала напередодні 19 грудня 2021року. В учнівських  колективах  відбулися 

тематичні години спілкування, ліцеїсти стали учасниками і переможцями міської 

творчої виставки новорічних атрибутів та сувенірів (Мазурик Діана (11-А ), 

Дьяченко Таїсія(5-А) ,прикрасили класні кімнати та приміщення вестибюлів, 

підготували новорічно-різдвяні відеопривітання та спланували святкові новорічні  

програми у класах(5-Б,6-А,),майстер-класи (6-Б,10-А), організували гру «Таємний 

Санта» (5-А,5-Б,6-Б,7-Б,8-Б,10-А,10-В).  Змістовно і систематично протягом 

семестру була організована робота з дітьми  в класних колективах 5-А та 5-Б 

(Смаль О.М. та Купрійчук П.Т), у 6-А і 6-Б класах(кл.кер.  Купрійчук Н.А. і  

Комашко О.С.), у 8-А (кл.кер. Сметюх О.С.). Цікаву форму роботи «Подорож 

вечірнім Ковелем»  у партнерстві з батьками та громадським діячем Андрієм 

Миронюком організували і провели у 8-Б та 9-Б класах(кл.кер. Коваль Л.П, 

Самчук Л.Г.).  У 1 семестрі окремі напрямки виховної роботи реалізовувались у 

форматі онлайн . Зміст та форма проведення (зміна загального формату на 

груповий або ж класний) була викликана умовами карантину або ж організацією 

дистанційного навчання). Так було організовано День вчителя(11-А), Всесвітній 

день доброти( 5-А та 5-Б ),Всесвітній день захисту тварин( 6-А,10-А,. 8-А,8-Б). 

   У міському конкурсі «Козацькі забави» команда хлопців 7Б класу посіла 3 

місце.(кер.Савчук Х.О.) . Команда «Гармонія» стала учасником обласного 

інтелектуального  турніру «Інтелект» і нагороджена грамотою  за успішний 

виступ.(кер. Шворак Р.С.). 

Результати та фотоматеріали усіх заходів систематично розміщались на сайті 

Ліцею  та у газеті «Ліцеїст плюс». 
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Учнівське співуправління «Успіх» працювало відповідно до плану роботи. 

Результативно працювали старостат, центр волонтерського руху, центр дозвілля 

та корисних справ. Сумлінно  працював центр дисципліни і порядку, який 

організовував чергування і контролював дотримання маскового режиму. Високу 

активність та організованість у проведенні різних форм виховної роботи показали 

учнівські колективи 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-Б, 8-А,8-Б,10-А класів. 

Важливим напрямком у здійсненні виховної роботи  є супровід і соціальний 

захист дітей пільгових  категорій. У першому семестрі безкоштовним 

харчуванням було охоплено 20 учнів, батьки яких беруть участь в АТО та 3 учнів 

, що мають статус переселених осіб. 

   Організація роботи з батьками здійснювалась відповідно до плану роботи з 

дотриманням  вимог карантинного періоду. Організаційні батьківські збори і 

батьківську конференцію проведено у вересні відповідно до плану роботи, 

сформовано  органи батьківського врядування. Батьки були залучені до 

анкетування про організацію безпечного і комфортного середовища у Ліцеї для 

самоаналізу. Тематичні батьківські збори відбулися в усіх класних колективах на 

тему « Про реформу шкільного харчування за Клоптенком».  В організації роботи 

з батьками переважала групова та індивідуальна форма роботи. Спілкування з 

батьками у період карантинних обмежень  було переведено в режим онлайн і 

відбувалось покласно. 

         За результатами КДК «Універсал» в активі знаходиться 336 учнів, що 

складає 81 % від загальної кількості, пасив -21 учень, у зоні відторгнення-                      

9 учнів, у зоні ізоляції -44учні, зоні ризику - 9 учнів. Життєва активність учнів за 

видами діяльності – має рівень вище середнього: на 1м.- навч.пізнавальна, 2м.- 

соціально-комунікативна, 3м. - духовно-катарсична і громадсько-корисна. 

Низьким є рівень активності у предметно-перетворюавальній діяльності,решта – 

мають майже однакові показники. 

      Протягом 1 семестру окремі напрямки виховної роботи підлягали поточному, 

оглядовому, тематичному контролю. Вони узагальнені довідками та наказами, а 

саме: 

-Контроль за роботою їдальні щодо дотримання санітарно-гігієнічних 

умов(вересень,довідка). 

-Моніторинг стану здоров я гімназистів (жовтень,наказ  ). 

-Моніторингові  дослідження  сформованості громадянських компетентностей  

учасників освітнього процесу (довідка,жовтень). 

-Про роботу з дітьми, що вимагають педагогічної підтримки та контролю (наказ, 

жовтень ). 

-Про роботу гуртків і секцій (жовтень,грудень). 

-Про зміцнення партнерських стосунків між закладом освіти, батьками та 

громадськістю(наказ,грудень). 

-Про стан відвідування навчальних занять(жовтень,грудень) 

-Стан виховної роботи та рівень вихованості у випускних 9-х класах (наказ 

грудень).  

-Психолого-педагогічна характеристика учнів 11А та 11Б класу(наказ,грудень) 

        Проведено 2 тематичних засідання МК класних керівників:організаційне та 

тематичне «Виклики сучасної освіти. Як працювати класному керівнику».           
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Разом з тим потребує оновлення підхід  класних керівників до використання в 

роботі результатів КДК «Універсал», спостерігається формальний підхід у  

розбудові  учнівського співуправління в класному колективі, недостатньою є  

активність класних керівників у проєкті «Демократична школа. Формування і 

оцінювання громадянських компетентностей».  

Виховна робота з учнівським колективом Ліцею  у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

здійснювалась відповідно до плану виховної роботи закладу, планування класних 

керівників,учнівського співуправління, наказів, розпоряджень міського 

управління освіти. 

  Зокрема, у ІІ семестрі були організовані і проведені такі тематичні виховні 

заходи: традиційне загальноліцейне свято колядок та щедрівок, тематична 

виховна година для учнів-старшокласнтків до Дня пам’яті Героїв Крут, конкурс-

огляд пісні і строю для учнів 10-11класів. 

           У період з 24.02 по 14.06.22 року більшість виховних  заходів були 

переведені у формат онлайн у зв язку з оголошенням воєнного стану на території 

України: тиждень дитячої книги, тиждень родинного виховання, свято 

Останнього дзвоника. 

Слід відзначити   цікаві  виховні заходи, що були проведені в учнівських 

колективах у 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 8-А, 10-А (кл. кер Смаль О.М., Купрійчук П.Т., 

Купрійчук Н. А., Комашко О.С.,Сметюх О.С,Чак О.П.) 

   Систематично працював координаційний центр учнівського співуправління 

- старостат. Педагог-організатор Савчук Х.О. вдало  поєднувала щотижневіі 

організаційні засідання із тематичними заняттями. З організацією дистанційного 

навчання  лідери учнівських колективів працювали у онлайн-форматі. До 

тематичних засідань долучалися практичний психолог Мельничук О.Б. та 

медіатори шкільної служби порозуміння  «Перший крок». Активно працювали 

працювали  старости учнівських колективів Шушков Тимофій(6-А),  Васейко 

Вероніка (6Б), Шпилюк Марія (7А),), Дейнека Ірина (8Б), Васковець Катерина (8-

А), Шустваль Анна(10-А).  

Систематично проводилась превентивна діяльність і  робота з попередження 

дитячого травматизму і збереження життя і здоров’я дітей. Зокрема, класні 

керівники працювали з дітьми та батьками за темами «Загальні правила безпеки в 

умовах воєнного стану», «Ти  і соціальні мережі», «Як діяти під час сигналу 

повітряної тривоги», «Цікаві і такі небезпечні.Правила поведінки при виявленні 

незнайомих предметів, що можуть вибухати». У травні було проведено тиждень з 

безпеки дорожнього руху у період з 23травня по 29 травня 2022року (формат 

онлайн). 

Разом з тим, ліцеїсти 5-7 класів  доєднувались протягом семестру до акцій 

«Патріотичний браслет для воїнів ЗСУ», «Лист захиснику»,  «Діти  малюють 

мир». Значна група учнів 8-11класів в канікулярний період долучалися до 

плетіння маскувальних сіток разом з батьками. Випускники 11-Б класу Кислюк 

Денис, Пузанський Маркел, Мілінчук Дмитро, Хлуд Павло пройшли вишкіл  у 

Волинському обласному центрі національно-патріотичного виховання 

«Волинська Січ» в період з 28.02 по 08.04.22року за напрямком національно-

патріотичного виховання і склали  іспити на «відмінно» та «добре».  Дружина 
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«Сокіл»  брала участь в обласному-онлайн-челенжі на підтримку ЗСУ «ДО 

ПЕРЕМОГИ». 

      На виконання Річного плану роботи Ліцею, з метою контролю рівня 

сформованості шанобливого ставлення до національних святинь було проведено 

опитування учнів 5-10 класів. Участь в анкетуванні взяло 156 учнів, питання 

анкети у гугл-формі розробила заступниця директора з НВР Барановська Л., 

обробку даних забезпечив інженер Коленда В. 

   На запитання, які ти знаєш національні святині, респонденти вказували в 

основному архітектурні, історичні та релігійні пам’ятки (Софійський собор, 

Михайлівський Золотоверхий, Почаївська лавра). Передбачаю, що учні 

скористалися інтернет-джерелами, які подають вузьке значення-тлумачення, що 

насторожує, адже відсутність розуміння поняття «національна святиня» свідчить 

про низький рівень сформованості знань з історії. Окрім таких стандартних 

схематичних відповідей, трапляються ті варіанти, які засвідчують свідоме широке 

розуміння цього поняття: вишиванка, герб, гімн, прапор, калина, Великдень, 

«Кобзар». Варто зауважити, що простежуються відповіді, де учні зазначають, що 

не можуть згадати або не знають, що таке національна святиня, або просто 

дублюють визначення з інтернет-словників, порушуючи академічну 

доброчесність, бо не вказують посилання на джерело. 

  Ліцеїсти шанують національні святині (89,1%) завжди, іноді (9%), але є 2% тих, 

хто без пошани ставиться, очевидно, це ті учні, які не розуміють цього поняття. 

На діаграмі можемо простежити, чи на уроках учать шанувати національні 

святині: на всіх уроках – 67,9%, на окремих – 27,6%, не вчать-4,5%. 

Передбачуваним є результат опитування щодо предметів гуманітарного циклу 

(історія, мова, література), на яких найчастіше говорять про національні святині 

(93,6%). Такий результат показує, що робота проведена на належному рівні, але 

слід продовжувати ще продуктивніше доносити ліцеїстам інформацію та 

формувати громадянську та соціальну компетентності на уроках математичного, 

природничого, спортивного спрямування. Дещо здивували результати анкети 

щодо позакласних заходів, чи вчать вони шанувати національні святині: тільки 

третина опитаних (32,1%) дала ствердну відповідь, що завжди вчать, а 59% 

ліцеїстів висловилися, що тільки окремі заходи на це спрямовані, а 9% 

запевняють, що не вчать шанувати. Очевидно, слід наголошувати на меті 

проведення позакласних заходів, щоб учні концентрували свою увагу й розуміли 

мету і завдання таких подій, а після проведення певних заходів має бути 

рефлексія, щоб зворотній зв'язок став показником дієвості нашої роботи.   

  Зрозуміло, що не тільки освітній заклад має дбати про формування шанобливого 

ставлення до національних святинь, тому вивчалося питання, чи сім’я формує 

таку позицію: 78,8% опитаних дали ствердну відповідь, 18,6% зазначили, що час 

від часу в родині про це говорять, але майже 3% ліцеїстів засвідчили, що сім’я у 

формуванні шани до національних святинь участі не бере. Таку ситуацію 

підтверджують дані наступної діаграми щодо наявності національних святинь 

удома. 35, 9% респондентів засвідчили, що мають в родині національні святині, 

53, 8% не знають про наявність таких, а 10, 3% зазначають, що вони відсутні. Такі 

результати дають змогу зробити висновки, що нам потрібно тісніше 

співпрацювати з родинами наших учнів, щоб спочатку переконати батьків у тому, 
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що дитина в сім’ї має отримати перше розуміння cутності національних святинь, а 

в школі лише поглиблювати  свідоме ставлення до святинь. Тому в цьому питанні 

треба розробити певну стратегію партнерської взаємодії класних керівників, 

учителів-предметників з батьками здобувачів освіти.  

   Респонденти мали можливість висловити пропозиції з питання, що треба 

робити, щоб сформувати повагу до національних святинь. Найпоширеніші 

відповіді - це знати історію народу, досліджувати її; відвідувати святині; 

дотримуватися традицій, поширювати інформацію про родинні скарби; багато 

читати, щоб знати ці святині, навчитися усвідомлювати важливість та значимість 

національних святинь; батькам потрібно з раннього дитинства розвивати любов 

до історичної спадщини; молитися за Україну,  знати молитви, ходити до церкви; 

передавати з покоління в покоління родинні символи, спілкуватися рідною мовою 

та берегти її; співати Гімн стоячи, захищати свою Батьківщину; говорити про 

культурні надбання нашого народу частіше. Як бачимо, учні демонструють 

свідому позицію, оскільки відповідей на кшталт «не знаю» лише зафіксовано 3, 

тому третина учнівського колективу розуміє важливість цього питання й готова 

до активних дій. Результати анкетування засвідчують, що учні самі пропонують 

партнерську взаємодію батьків та освітньої установи, що забезпечить ефективне 

вирішення питання формування поваги до національних святинь.  Власне,  

діаграма пріоритетності участі певних груп  в процесі формування шани до 

національних святинь показує, що саме батьки (89,1%) мають бути 

найактивнішими учасниками цього процесу, майже такий самий якісний показник 

(87,8%) – це особиста позиція  ліцеїстів, які стверджують, що ти сам (сама) маєш 

ставитися з пошаною до національних надбань. Майже 68% опитаних цю важливу 

роль покладають на вчителів, виокремлюючи класних керівників (38,5%), це 

спонукало до висновків, що питання формування шанобливого ставлення до 

святинь нашого народу не повинно зникати з порядку денного, це має бути 

обов’язковою  складовою виховної роботи нашого освітнього закладу.  

 
    Ліцеїстам пропонувалося оцінити  свій рівень сформованості шанобливого 

ставлення до національних святинь. Половина опитаних вказала достатній рівень 

(55%), високий – 39% респондентів, але є ще 6% учнів, які потребують нашої 

допомоги та батьківської підтримки в цьому питанні. 
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7. Правовиховна робота 
 

     У  І семестрі 2021/2022 навчальному році правовиховна робота була 

спрямована на підвищення рівня правової освіти здобувачів світи, формування 

активної громадської позиції у правовій сфері (нетерпимості до різноманітних 

правопорушень), відповідальності за свої дії, вчинки та слова, вироблення 

навичок і звичок правомірної поведінки. 

        Згідно з річним планом роботи  питання напрямки право виховної  

(профілактики правопорушень, булінгу, запобігання дитячий бездоглядності 

серед учнів,культура поведінки і спілкування)  у вигляді інформацій та звітів 

регулярно розглядаються на нарадах при директорові та раді профілактики. У 

ліцеї  діє  план спільних заходів з відділом кримінальної поліції у справах дітей, 

службою у справах дітей. В рамках цього плану проводяться зустрічі учнів з 

представниками правоохоронних органів, за необхідністю порушується питання 

про притягнення до відповідальності батьків, які ухиляються від виконання своїх 

обов’язків, спеціалісти служб надають консультативну допомогу педагогам, 

працюють з батьками на запит. Протягом 1 семестру було проведено Дні правової 

освіти, а саме :  

22.09.21, тема: «Вчимося бути відповідальними.  

20.10.21,  тема: «Дотримуємось академічної доброчесності» 

16.11.21, тема: «Профілактика булінгу» 

15.12.21 року, тема: «Безпека і здоров’я» 

   Разом з тим, в ліцеї в період з 20.09 по 10.10.21 у закладі для 5-7 і 8-11 

класів було проведено DOCU/ТИЖДЕНЬ  в межах проекту «Мережа 

DOCU/CLUВ- за реформи». Координатори і організатори тижня - практичний 

психолог Оксана Мельничук  та педагог-організатор Христина Савчук  До  

Міжнародного дня толерантності в період з 16.1 1по 20.11.21р. було проведено 

Тиждень толерантності. Відповідно до плану заходів з протидії булінгу -  акція 

«16 днів проти насилля» в рамках Всеукраїнської акції(25.11-10.12.21р.). 

      У закладі діє рада профілактики, засідання якої відбуваються згідно з 

планом роботи  в третю середу кожного місяця. В ході засідання розглядаються 

питання роботи з учнями, які перебувають у зоні ризику, стан відвідування, 

попередження і розв’язання конфліктних ситуацій чи випадки порушення 

дисципліни у ліцеї та поза навчальним закладом, успішність. Практичний 

психолог веде карти обліку профілактичної індивідуальної роботи з учнями, що 

потребують педагогічної уваги та контролю . На обліку в ВКМСД перебуває 1 

учень ліцею - Долбік Артем, учень 8-А класу. Зауважень до поведінки хлопця 

немає.   Сформовано банк даних про дітей, які  знаходяться в зоні ризику за 

результатами досліджень КДК «Універсал» або ж перебувають у зоні 

відторгнення чи ізоляції. Всього в банку 20 учнів. З ними  проводиться  

систематична індивідуальна робота класних керівників та практичного психолога. 

Відповідні консультації надаються і  батькам. 
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   Проводиться щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, 

систематичний аналіз пропусків уроків і наявності підтверджуючих документів; 

індивідуальна робота з учнями, що мають низький рівень адаптації і створюють 

конфліктні ситуації з однокласниками. У 1 семестрі на раду профілактики були 

запрошені Ведмедюк Дем’ян (5-А), Ваць Владислав (5-Б), Марковський Артемій 

(6-А) ,Сич Артем (6-Б), Баюк Каміла  (7-Б), Поліщукм Матвій (7-Б), Шкадюк 

Борис (8-Б), Приймачук Соломія (9-Б), Завацька Лада (9-В). 

Разом з тим на раді розглядались питання з профілактики шкідливих 

звичок(куріння електронних цигарок). До роз’яснювальної роботи були запрошені 

Ластовський Владислав(10-в),Калуш Марія, Бобилєва Крістіна                  (9-

В),Самойлович Анастасія (8-Б), Баюк Каміла, Прокопчук Анастасія, Горішна 

Анастасія (7-А). 

Правовиховна робота у ЛІЦЕї протягом 2  семестру 2021-2022 н.р. здійснювалась 

відповідно до  плану профілактичної  роботи з попередження правопорушень, 

плану заходів з попередження булінгу, на основі нормативних документів, 

програм, заходів управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської 

ради, що регламентують діяльність закладу з набуття знань школярами з правової 

освіти , формування певних умінь і навичок з культури спілкування та культури 

поведінки. 

 Формування правового мінімуму школяра здійснювалось також під час 

проведення Днів правових знань  (третя середа місяця). Протягом січня –лютого 

були розглянуті такі теми: 

Січень: «Живемо за правилами» (19.01.22р.). 

Лютий: «Кібербулінг: що це таке і як йому протидіяти»(17.02.22). 

          В умовах воєнного стану та періоду дистанційного навчання з 16.03.22 по 

16.06.22 проведення профілактичної роботи було переведено у формат онлайн. 

Тематика профілактичних бесід доповнилась відповідно профілактичними 

бесідами, які диктував воєнний стан. Зокрема, з дітьми і батьками була проведена 

роз’яснювальна робота щодо безпечного  спілкування в соціальнх мережах, 

попередження залучення школярів до передачі інформації щодо військових 

об’єктів чи іншої інфраструктури, а також з правил безпечної поведінки при 

виявленні незвичайнх предметів, які можуть вибухати.Значна увага була 

приділена і толерантному спілкуванню дітей, які виїхали за кордон і які 

залишилися з метою  запобігання цькування чи звинувачення . 

 

Березень:  «Спілкування в соціальних мережах:складові безпеки: »(17.03.22р.)  

Квітень  : «Незвичайні і цікаві, але небезпечні знахідки.»(20.04.22р.) 

Травень : «Абетка   безпечної поведінки(20.05.21р.) 

До активної профілактичної роботи були залучені класні керівники.. Важлива 

інформація повіждомлялась дітям на годинах спілкування. На контроль  були 

взяті птання охоплення учнів закладу навчанням, їхня успішність, присутність на 

уроках і спілкування з батьками.У 2 семестрі  систематично проводилась також 

індивідуальна робота з дітьми, що вимагають педагогічної підтримки та 

контролю. Серед таких учнів:Пінчук Юрій (6-Б), Таракан Єлизавета (6-А), Сич 

Артем (6-Б), Дичка Анастасій  (9-В), Долбік Артем (8-А), Баюк Каміла (8-А), 

Герасименко Софія (11-Б). На постійному контролі класного керівника 
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перебувала учениця 11-Б класу Пронцевич Богдана, яка перебуває у  банку даних 

про дітей, що опинились в складних життєвих умовах і має статус «дитина під 

опікою».  

 

У період дистанційного навчання додався іще один напрямок роботи- організація 

діяльності з тимчасово переселеними особами – дітьми та їх батьками. Для 

систематичного навчання діти були доєднані у класні команди на платформі Тімс, 

і залучені до діяльності Клубу вихідного дня, який організували у місті для усіх 

переселених родин з дітьми. 

 

8. Гурткова робота 
 

Протягом І семестру 2021/2022 н.р.у ліцеї  функціонували такі гуртки та 

секції: 

 гурток хорового та сольного співу ( кер. Олена Сметюх ) 

 історико-краєзнавчий гурток «Пошук» (кер. Наталія Подкуко) 

 гурток пішохідного туризму та спортивного орієнтування  

     (кер. Євген Горбунов) 

 секція футболу (кер. Андрій Шкурупій) 

 секція волейболу (дівчата) (кер. Андрій Шкурупій) 

 секція баскетболу (хлопці) (кер. Леонід Тарасенко) 

 гурток національно-патріотичного виховання «Майбутній захисник 

Вітчизни» (кер. Євген Горбунов) 

 гурток «Моя громадянська свідомість»  (кер. Руслана Козачук) 

 гурток «Компетентні громадяни»(кер. Оксана Слепко) 

 ШСП «Fest step » (Оксана Мельничук) 

 фітнес-аеробіка (Тетяна Кравчук) 

Всього у гуртках та секціях гімназії зайнято 210 учнів, що складає 50% від 

загальної кількості учнів ЛІЦЕЮ. 

  Гуртки  та секції у І семестрі працювали відповідно до  затвердженого 

розкладу з урахування санітарно-гігієнічних вимог та обмежень в період введення 

карантину та дистанційної форми навчання. 

Результативно протягом І семестру   працював   зразковий колектив  

вокально-хорового співу «Первоцвіт», керівник Сметюх  Олена Степанівна. Її   

вихованці  -  учасники різноманітних концертних програм, родинних свят та 

інших традиційних свят у ліцеї. Керівник забезпечує відповідну наповнюваність 

гуртка, працює з хором, із солістами, дуетами. Олена Сметюх надає практичну 

допомогу у підготовці музичних номерів у проведенні позакласних свят у класних 

колективах, зокрема свята талантів у 5-х класах, святкової програми до свята 

Миколая, новорічно-різдвяних свят. У період карантинних обмежень керівнику 

вдалося переформатувати частину діяльності у режим онлайн та взяти участь  у 

мистецьких конкурсах, що відбувалися дистанційно. У дистанційному форматі 

проводився  Всеукраїнський мистецький фестиваль хорового мистецтва  "На 
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крилах гармонії". Зразковий  художній   колектив "Первоцвіт" став лауреатом і 

нагороджений дипломом 1 ступеня. У 111 Всеукраїнському фестивалі вокального 

мистецтва «Soul  Musik» (м.Одеса) зразковий ансамбль «Глорія» став переможцем 

і нагороджений дипломом 1 премії. Солісти Домініка Зінчук (8-А), Христина 

Остапчук (5-Б), Анастасія Смаль (6-А) нагороджені дипломами І ступеня. 

Дипломами 11 премії нагороджено Вікторію Цимбал (9-В) та Анастасію 

Мусагітову (5-А).  

Історико-краєзнавчий гурток «Пошук», яким цьогоріч  керує Наталія 

Подкуйко  участі у міському етапі  Всеукраїнської історико-краєзнавчої 

експедиції  «Моя Батьківщина - Україна» не брав. Гурток «Компетентні 

громадяни», кер. Оксана Слепко  презентував свою діяльність на показовому 

занятті з розвитку і формування громадянських компетентностей в рамках тижня 

до дня толерантності та Дня Гідності і свободи. Спільні засідання з працівниками 

поліції пропагує і Руслана Козачук, яка керує гуртком «Моя громадянська 

свідомість». Така співпраця у роботі керівника гуртка є системною і цікава дітям. 

Вихованці гуртка спортивного орієнтування та пішохідного туризму,  який 

очолює  Євген Горбунов, через відсутність відповідної бази та спорядження 

активно  співпрацюють  з керівниками гуртків міської станції юних туристів і  

проводять  спільні практичні  заняття. Восени старша група туристів здобула ІІ 

місце у міських змаганнях з техніки пішохідного туризму,  призове місце в 

особистій першості  здобув учень 11-Б класу  Кислюк Денис. Змагання зі 

спортивного орієнтування були відмінені відповідно до обмежень карантинного 

періоду. 

Систематично працює  баскетбольна секція хлопців(старша вікова 

категорія). Керівник секції  Леонід Тарасенко   забезпечує відповідну 

наповнюваність групи, контролює відвідування, заняття відбуваються  відповідно 

до розкладу. Користується популярністю серед учнів ліцею і секція волейболу, у 

якій займаються дівчата - старшокласниці. Керівник гуртка Євген Горбунов   

спільно з вихованцями  гуртка «Майбутній захисник» до Дня Збройних Сил 

України провели огляд- конкурс  строю і пісні, у якому брали участь 4 команди 

учнів 10-11класів. 

Секція футболу (кер. Андрій Шкурупій ) працює двічі на тиждень і складається  

в основному  з вихованців 5-6 класів. При оглядовому контролі за роботою секції 

мають місце зауваження щодо наповнюваності груп, обліку проведення і 

систематичності занять, зокрема в канікулярний період. 

  Для розвитку рухової активності учнів 5-7 класів створено гурток фітнес-

аеробіки  (кер. Тетяна Кравчук). Керівник секції активно працювала разом з 

гуртківцями в період тижня фізичного виховання, підготувала презентаційний 

виступ команди в рамках Всеукраїнського конкурсу щодо популяризації 

здорового способу життя «Junior Z», проте при оглядовому контролі за роботою 

гуртків і секцій є зауваження до наповнюваності групи вихованців цього гуртка. 

Шкільна служба порозуміння «FirSTep», керівник Оксана Мельничук   стала  

активним учасником щорічної  Міжнародної акції «16 днів проти насильства». 

Окремі заходи та заняття були проведені в режимі онлайн. 

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р. гуртки та секції ліцею працювали 

відповідно до затвердженого розкладу та планування. Зміни у розкладі та у 
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зимісті проведення занять  відбулись у зв’язку з переходом на дистанційне 

навчання. 

Секція баскетболу (хлопці), якою керує Тарасенко Л.М.,  працювала 

систематично, зауважень щодо наповнюваності групи не було. Баскетбол серед 

хлопців користується популярністю. Є запит на подальше функціонування цієї 

секції.  

    Вихованці футбольної секції (кер. Шкурупій А.В.) помітно знизили 

активність занять. У зв язку з обмеженнями масових заходів  у період карантину, 

дистанційного навчання, введення воєнного стану  міські змагання на приз клубу 

«Шкіряний м яч»  не проводились.  

      Міські  змагання з техніки туризму та спортивного орієнтування у 2 

семестрі не організовувались з об єктивних причин, тому юні туристи (кер.  

Горбунов Є.С.) у 2 семестрі не були залучені до активної діяльності. 

  Краєзнавці гуртка «Пошук» працювали відповідно до плану роботи,який 

довелось адаптувати до вимог дистанційного навчання.Вихованка гуртка, учениця 

8-Б класу Дейнека Ірина, отримала подяку за активну участь в обласному 

конкурсі юних екскурсоводів. Керівник гуртка Подкуйко Н.Г. долучилась до 

обласного конкурсу «Шкільне музеєзнавство» і підготувала матеріали про історію 

створення в закладі музею. Учасники гуртка  фітнес-аеробіки  (кер.Кравчук   Т.П.) 

у лютому  стали учасниками обласного онлайн-челенжу «ДО ПЕРЕМОГИ» на 

підтримку ЗСУ. 

Шкільна служба порозуміння «FirSTep», керівник Мельничук  О.Б., 

підготувала  корекційні кола-заняття  для вихованців вихованців пришкільного 

табору «Ерудит». Окремі заходи,  заняття  та консультації для батьків   були 

проведені в режимі онлайн. Важлива інформація для дітей та батьків 

систематично розміщувалась у класних та батьківських чатах,  сайті закладу. 

Солістка гуртка вокального та хорового співу Смаль Анастасія (6-А)  

(керівник Сметюх О.С.) взяла участь в обласному вокальному конкурсі 

української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки» і виборола 2 місце.  

   Керівник гуртка «Майбутній захисник України» Горбунов Є.С. 

підготував і провів  конкурс-огляд пісні і строю для учнів 10-11класів. 

    При аналізі гурткової роботи відзначено, що  запит на організацію 

волейбольної секції для дівчат себе виправдав. 

       Доцільно на засіданні комісії  обговорити результативність діяльності  

гуртків, зміст їхньої роботи, особливо у період дистанційного навчання, стан 

матеріальної  бази та врахувати запити дітей. 

 

 

9.Харчування учнів ліцею 
 

   Організація  харчування у  2021-2022н. р. в Ліцеї здійснювалась відповідно 

до рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради  від 10.09.2021 р.  № 

255 «Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

міста у 2021-202н.р.» 

 Учні 5-11 кл. у 1 семестрі  були забезпечені гарячим харчуванням (другий 

сніданок) за рахунок батьківських коштів з розрахунку 8 грн. щодня на дитину. У 
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2 семестрі організація харчування здійснювалась відповідно до реформи 

шкільного харчування (автор проєкту «Нове шкільне харчування» Євген 

Клопотенко). Ціна сніданку становила 18 грн. на1 дитину. 

Протягом I-II семестру гарячим харчуванням було охоплено від 160 до 180-

200 учнів, що становить відповідно 38 та 47 % від загальної кількості учнів 405 

Зменшення кількості учнів, що були охоплені гарячим харчуванням, відбувалась в 

період підвищення рівня захворюваності та у зв’язку з бажанням батьків. 

      У II семестрі ( в порівнянні з I семестром) кількість дітей збільшилась: від 

140 до 180 учнів. Діти відзначали збільшення вмісту порції,якість приготування і 

новизну. Разом з тим іще чимала частина здобувачів освіти надають перевагу 

домашньому харчуванню, продукції буфету.  

     У I-II семестрах пільговим харчуванням користувалися 23 дитини, батьки 

яких представили відповідні документи(посвідчення та довідки про безпосередню 

участь в зоні   АТО та ООС). 

 Учні, що мають статус переселених осіб, у 2021-2022н.р. також були 

звільнені від оплати за харчування Таких учнів у Ліцеї є  3: Дойчман Кіра (10-В), 

Горбунова ангеліна (6-Б), Медведцький Леонід (9-Б). 

Найкраще харчування було організоване у 5-х, 6-Б, 8-Б, 9-Б класах, (класні 

керівники Смаль О.М., Купрійчук П.Т., Комашко О.С., Коваль Л.П., Самчук Л.Г. 

У 7-А, 9-В, 10-А,  харчувалась третя частина учнів. Стабільний показник 

зберігається  у 8-Б та 9-Б  класах. Найменша кількість дітей, що харчувалась у 

їдальні у 6-А, 8-А,11-А,11-Б класах . Варто зауважити, що окремі учні, яким було 

надано можливість пільгового харчування теж нею не користувались. Дані про 

харчування дітей пільгових категорій відображались щомісяця у табелі обліку . 

 Питання організації харчування знаходилось на постійному контролі у 

директора Вальчук О.І., відповідального за харчування Шворак Р.С., медичної 

сестри, батьківської громадськості, класних керівників. Працівники харчоблоку 

мали певні труднощі  з доставкою продуктів харчування, суттєво змінилась і 

цінова політика, проте слід зазначити, що харчування за Клопотенком дітям в 

загальному сподобалось.  

 

10.Соціальний захист 

Важливим напрямком у здійсненні виховної роботи  є супровід і соціальний 

захист дітей пільгових  категорій. У I-II семестрах пільговим харчуванням 

користувалися 23 дитини, батьки яких  представили відповідні документи  

(посвідчення та довідки про безпосередню участь в зоні   АТО та ООС). 

 Учні, що мають статус переселених осіб, у 2020-2021н.р. також були 

звільнені від оплати за харчування Таких учнів у Ліцеї є  3: Дойчман Кіра (9-В), 

Горбунова ангеліна (5-А), Медведцький Леонід (8-Б). 

 

11.Робота інформаційного центру бібліотеки 
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Бібліотека ліцею у 2021-2022н.р., згідно з річним планом  та відповідно до 

загальних нормативно-правових документів, провела роботу з організації 

книжкового фонду та фонду підручників: 

 проведено аналіз стану забезпечення учнів підручниками (вересень); 

  оформлені зміни у фонді підручників - списки загублених та відповідні акти 

навчальних книг, що приймаються замість втрачених (листопад); 

 завершено процес переведення та розстановки  фонду художньої літератури 

згідно таблиць  УДК; 

 продовжено формування нового бібліотечного середовища згідно 

перспективного Плану бібліотечно-інформаційного центру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Книжковий фонд бібліотеки на 24 .05. 2022 року становить: 

художня література – 7562 

 підручники -7149 

 

Індивідуальна робота та керівництво читанням здійснювалось під час 

проведення бібліотечних уроків згідно орієнтовної програми занять по 

формуванню інформаційної грамотності учнів: 

  

- 5 клас,тема уроку -З історії книги та бібліотеки, назва уроку «Книга – 

джерело інформації», кількість -6; 

- 6 клас,тема уроку-Структурні  елементи книги, назва уроку «Книжчин 

рентген», кількість -5; 

- 7 клас, тема уроку- Довідковий апарат бібліотеки, назва уроку «Історія 

виникнення каталогів та картотек» кількість -4; 

- 8 клас, тема уроку-Види довідкової літератури та її призначення, назва 

уроку «Книги, які знають усе», кількість – 4;                               

- 9 клас, тема уроку Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку інформації, 

назва уроку «Бібліотеки світу», кількість -4. 

 

Проведено перереєстрацію читачів на 2021-2022н.р. Учні 5-х класів 

максимально залучені до читання. Для активних читачів підготовлені 

індивідуальні плани читання за інтересами. 

 

Читацькі запити ліцеїстів вивчалися шляхом усних бесід та анкетувань.Робота у 

читальному залі  була спрямована на вивчення індивідуальних запитів читачів. З 

метою керівництва та виховання культури читання проведені бесіди: «Звідки 

книга до нас прийшла?» (5-ті кл.), «Книга-бібліотека-читач» (7-8 кл.), 

«Бібліографія-компас в океані книг»(9-ті кл.), «Структурні елементи книги» (6-ті 

кл.). Для окремих груп читачів були підготовлені рекомендаційні списки 

літератури відповідно проведених бесід. 

 

На базі інформаційного центру організовано: тематику наукових розвідок, 

пов’язаних з аналізом творчості Лесі Українки, Олени Пчілки (співпраця з 

викладачами СНУ). Педагоги та учні ліцею були ознайомлені з планом 

впровадження пілотного проєкту «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». 
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Бібліотека ліцею тісно співпрацювала з педагогічним колективом під час 

проведення предметних тижнів. 

 

 В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом 

«Краєзнавство у шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності» для ліцеїстів 

 5-х класів була проведена краєзнавча вікторина «Це цікаво знати». Учасники гри  

мали можливість ближче познайомитись з природою Волинського краю, 

перевірити свої знання та ерудицію. Найактивнішими учасниками  стали учні 5-А 

класу Мякота В.,Кравчук А.,Маляр М.,Губчик О.  

Учні 6-А класу, в рамках Місячника,  складали вірші  на тему «Чудовий 

край - чудової краси». Авторські поезії представили -  Смаль А., Новак М., 

Павлючик А. Ліцеїсти 6-Б класу взяли участь у конкурсі малюнків «Барви 

осіннього Ковеля». Переможцем конкурсу стала Нагорова Марія. 

 Цікаво, з елементами інтерактивної гри, пройшла екскурсія до історичного 

музею міста на якій побували ліцеїсти 7-Б класу. Учні із захопленням слухали 

розповідь екскурсовода, познайомились з рідкісними експонатами художнього, 

природничого, етнографічного, історичного характеру які складають загальну 

картину історії Ковеля. Екскурсія дала можливість кожному глибше пізнати 

минуле рідного краю, відчути національну гордість до його багатовікових 

традицій. 

Підготовкою рекламно-іміджевої продукції займались  ліцеїсти 8-их класів. 

Інтерактивний кардмейкінг  представила Мулік К. чудовим зображенням  старого 

та сучасного  ковельського вокзалу, доповненням  до якого   став короткий нарис 

Дейнеки І. Учні 8-А класу численно представили листівки, плакати краєзнавчого 

змісту, серед кращих доробки Павлючик Х., Васковець К., Дудки Ю., Данилюк В.  

 Був також проведений День бібліотворчості на тему "Ковель - минуле і 

сучасне." У ньому взяли участь ліцеїсти 9-10-х класів. На особливу увагу 

заслуговує презентація учениці 9-А класу Суглобової Анастасії, вона глибоко 

дослідила і змістовно,цікаво та креативно представила історію рідного міста. 

Активну участь у заході взяли також учениці 9-Б класу Буднік Ольга та Хомяк 

Анна. У презентації "Старі місця Ковеля в наш час" особливий акцент зроблено на 

історично важливих спорудах міста. Доробки цих творчих учнів стануть 

важливим надбанням кращих дослідницьких робіт з краєзнавства.   

Під час проведення Місячника виставкова стіна поповнювалась 

інформацією краєзнавчого змісту:  «Волинські письменники-дітям», «20 фактів з 

минулого, які ви не знали про Волинь», «Історія Ковельського герба», 

«Краєзнавці Волині». 

 Належна активність ліцеїстів у проведених заходах, допомогла краще 

пізнати історію, традиції, національне світорозуміння та відчути любов до рідного 

краю. 

 

З метою виховання бережливого ставлення до книги: 

 у жовтні був організований огляд-конкурс на краще збереження 

навчальних книг. 
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 «Дозори бережливих» періодично (жовтень, січень, травень) проводили 

рейди-перевірки збереження підручників по класах; 

 підсумки  І туру огляду-конкурсу «Збережи свій підручник» були  

підведені  наприкінці першого семестру. 

 бібліотечно-бібліографічні уроки  по формуванню інформаційної 

грамотності періодично проводились згідно рекомендованої програми 

занять (5-11 кл.). 

 складено та  затверджено  графік здачі учнями до бібліотеки 

підручників та художньої літератури. 

 

Робота з довідково-бібліографічним апаратом включала наступне: 

 підготовку рекомендаційних списків літератури до визначних календарних дат; 

 реєстрацію виконаних бібліографічних довідок; 

 бібліографічний опис нових книг; 

 продовжувалась робота з переведення алфавітного каталогу на нову систему 

класифікації (УДК). 

  

Проведення масової роботи складалось з організації книжкової виставки 

згідно календаря пам’ятних дат: 

 «Автографи заговорили» виставка книг виданих в Америці і Канаді (до 

Всеукраїнського дня бібліотек); 

 «Ми є. Були. І будем ми…» до 115-ї річниці віл дня народження Івана 

Багряного (вересень); 

 до 85-ї річниці від дня народження українського поета, 

прозаїка,режисера,сценариста Миколи Вінграновського (листопад); 

 до міжнародного дня шкільних бібліотек організувано акцію «Подаруй 

бібліотеці книгу». 

З метою популяризації сучасної літератури  започатковано конкурс серед 

ліцеїстів 5-8 класів «Кращий читацький щоденник». Для учнів 6-7 класів 

проведено літературну годину присвячену дню української писемності 

«Мистецтво живого слова». 

 Продовжена робота з популяризації творів Лесі Українки та Олени Пчілки: 

 підготовано  перегляд драматичних творів - «Дитячий театр О.Пчілки». (5-

6кл.)                                                                      

 проведено літературну відеогру «Увінчана любов’ю народу» присвячену 

творчості Лесі Українки.         

 Організована участь гімназистів 5-9 кл. у обласній літературній вікторині 

присвяченій 150- річчю від дня народження Лесі Українки. 

 

   Учні ЛІЦЕЮ взяли активну участь у запропонованих заходах під час 

проведення «Тижня дитячої книги». Цього року Тиждень дитячої книги проходив 
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у Ліцеї в онлайн форматі. Учнівським колективам 5-11 класів були запропоновані 

заходи з пропаганди книги і читання. Відкриття Тижня розпочалось 

інформаційним повідомленням «З історії виникнення Тижня книги». З 

висловлюваннями видатних людей про важливість книги і читання ліцеїсти 

ознайомилися  переглянувши  добірку «Мудрі слова про книги». 

 Учні 8-11 класів отримали рекомендації для перспективного читання у 

презентації «Що має прочитати кожен»,   

 Для учнів 5-х класів, вчителем Приступчук З.В.,  був проведений урок 

сімейного читання «Кобзар Шевченка у моїй родині» , а також п`ятикласники 

мали можливість познайомитись з творчістю  Олени Пчілки, під час перегляду 

презентації книги «Олена Пчілка – дітям».   

 Для ліцеїстів 6-х класів була проведена літературна відеогра «Увінчана 

любов`ю народу» за творчістю Лесі Українки та заочна мандрівка «Чудеса світу» 

(вчитель Слепко О.В.),   

 Учням 7-х класів була запропонована вікторина «Подорож Київською 

Руссю» та відео презентації «Найбільші бібліотеки світу», «Бібліокруїз». 

 Восьмикласники розгадували кросворди, ребуси - «Козацька Україна», 

запропоновані вчителем історії Слепко О.В., а також перевіряли свою ерудицію 

під час участі в грі «Найрозумніший». Для учнів 8-А класу вчителем Козачук Р.І. 

була проведена історична вікторина.  

 Учням 9-х класів була запропонована гра «Суперісторик» (вчитель Слепко 

О.В.) 

Під час проведення поетичного марафону (Барановська Л.Л.) учні 11-А класу вир 

представили свою громадянську позицію віршами В. Симоненка, розмістивши на 

своїх сторінках в мережах Інстаграм, Фейсбук, ТІк-Ток уривки з поезій. Також в 

11 класі відбувся історичний захід «Персони» (вчитель Козачук Р.І.). 

 Під час проведення Тижня книги ліцеїсти мали можливість переглянути 

виставку «Книжковий калейдоскоп» і довідатись які книги можна прочитати в 

районній міській бібліотеці для дітей. 

 

Робота з бібліотечною документацією складається з:       

                                                                             

1. оформлення реєстраційних карток руху підручників  (інструкція 2013 р.) 

2. ведення інвентарної та сумарної книги) (надходжень та вибуття  літератури); 

3. оформлення відповідних актів на: 

 списання підручників та художньої літератури літератури ; 

  прийняття нових книг замість загублених підручників та  художньої  

літератури; 

4. ведення щоденника; 

5. щорічної інвентаризації фонду підручників.         

 

Бібліотека ліцею продовжує працювати над виконанням Плану впровадження 

пілотного проєкту «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». Це дає 

можливість  отримати новий розвиток традиційних функцій бібліотеки та 

розширити перелік бібліотечно-інформаційних послуг. 
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                                    12.Психологічна служба 
 

Діяльність практичного психолога за 2021-2022 навчальний рік 

підпорядковувалася наступним нормативно – правовим документам: 

- Закон України « Про освіту», « Про загальну середню освіту» 

- положення «Про психологічну службу системи освіти України»; 

- положення «Про психологічний кабінет»; 

- Конвенція ООН  «Про права дитини»; 

- Етичний Кодекс психолога; 

- лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову 

документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»  

- посадова інструкція, в якій зазначені права та обов'язки практичного психолога. 

- лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо 

проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти" 

- лист МОН від 16.0.2021р. № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021-2022н.р.», 

 - лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)" 

-  лист МОН. № 1/9-362 від 16.07.2021р. «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок», 

- лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 "Щодо недопущення участі неповнолітніх 

у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України" 

- лист МОН від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо 

проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»; 

- лист МОН від 30.11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного 

стандарту «Практичний психолог закладу освіти» та іншим нормативно-правовим 

документам. 

Відповідно до затвердженого річного плану практичного психолога робота 

велася за такими напрямками: 

Діагностика 

 Вивчення адаптації п’ятикласників до навчання в ліцеї. Для цього був 

використаний такий діагностичний мінімум: анкета для оцінювання рівня шкільної 

мотивації( в адаптації Лусканової); методика вивчення шкільної тривожності 

Філліпса, анкета «навчальні предмети», методика Айзенка для визначення типу 

темпераменту (дитячий варіант), експрес-анкета на визначення самооцінки. 

Результати діагностики були розглянуті на психолого-педагогічному консиліумі, 

надані рекомендації класним керівникам та вчителям, що викладають у п’ятих 

класах. За запитами з індивідуальними результатами були ознайомлені батьки 

учнів. 

 Оцінка психологічного  клімату у  колективі( за методикою А. Ф. Фідлера). 

Результати дослідження були озвучені на засіданні круглого столу «Позитивний 

https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/
https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
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мікроклімат в педколективі – передумова ефективного розв`язання актуальних 

питань», який відбувся 19.10.21р. 

 Діагностика психологічних особливостей юнаків допризовного віку (згідно 

списку учнів військкомату та запиту результатів досліджень); 

 Дослідження готовності учнів 9 класів до навчання в старшій школі, 

прогнозування успішності ліцеїстів. Для цього використовувались такі методики: 

анкета «Соціум» - для дослідження міжособистісних стосунків учнів класу, 

ціннісних орієнтацій учнів, рівня згуртованості колективу та інтеграції  класу з 

класним керівником; анкета « Діагностика вад особистісного розвитку» - для 

дослідження психологічних особливостей ліцеїстів, анкети « Ціннісні пріоритети» 

для визначення цінностей учнів, діагностика провідної системи сприйняття  та 

дослідження  активних компонентів  навчальної мотивації. Для визначення 

навчального потенціалу та рівня розумової витривалості досліджувалась 

інтелектуальна лабільність дев’ятикласників, з результатами ознайомлена 

заступник директора по роботі з обдарованими учнями. Для дослідження 

тривожності та її видів було використано методику Кондаша. Кількісний та 

якісний аналіз представлений в протоколах досліджень та розглянутий на 

консиліумі. Для вивчення суб’єктивного ставлення учнів до діяльності, самого себе 

та оточуючих була використана методика ССДСО О. Афанасьєва. Дане 

дослідження показало адаптованість підлітка в системі найбільш значимих для 

нього відносин. Детальна інформація по кожному учневі зафіксована в протоколі 

дослідження. Для дослідження професійної готовності ліцеїстів використовувався 

опитувальник Л.Н. Кабардової. В основу даного опитувальника покладено 

принцип самооцінки учнями одночасно своїх можливостей у реалізації певних 

умінь (навчальних, творчих, трудових, соціальних і т. д.), що задаються 

опитувальником, свого реального, пережитого і сформованого в особистому 

досвіді емоційного відношення, що виникає щоразу при виконанні описаних у 

опитувальнику видів діяльності та своєї переваги чи небажання мати оцінювані 

види діяльності у своїй майбутній професії. З результатами дослідження 

професійних переваг учні були ознайомлені на групових та індивідуальних 

консультаціях. 

 Анкетування учнів 11-х класів для вивчення думки випускників ліцею щодо 

їх майбутніх професійних планів та задоволеності рівнем навчання в ліцеї. 

 Діагностика професійних нахилів учнів 10 кл. За результатами були 

проведені індивідуальні консультації учнів. Вивчення рівня тривожності за 

методикою Кондаша, за результатами при потребі були проведені консультації . 

 Анкетування учнів щодо виявлення булінгу. 

Серед переважаючої тематики звернень до практичного психолога ліцею з 

боку батьків у 2021-2022 н. р. були питання адаптації дітей до нового 

колективу( батьки учнів новонабраних п’ятих класів), труднощів у навчанні 
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та підвищення рівня мотивації, а також з питань професійного 

самовизначення (батьки здобувачів освіти 9 класів). Були запити з боку 

батьків з питань сімейного виховання, налагодження взаємостосунків у 

родині. У другому семестрі в зв’язку з воєнним станом в Україні почастішали 

запити щодо адаптації учнів в новому навчальному середовищі через виїзд 

дітей за кордон та звернення батьків з особистих питань . 

Педагоги найчастіше зверталися із запитами щодо асоціальних проявів у 

поведінці дітей, а також з метою отримання допомоги у вирішенні 

конфліктних ситуацій та покращення мікроклімату в дитячих колективах.  

З боку здобувачів освіти значна кількість звернень протягом року 

стосувалася професійного самовизначення. Значна кількість дітей різного 

віку протягом року потребували допомоги у вирішенні шкільних 

міжособистісних конфліктів, подоланні труднощів у спілкуванні тощо. Були 

запити з боку підлітків з питань самоусвідомлення, профілактики стресів та 

тривожних проявів особистості, формування стресостійкості. Протягом року 

найбільше запитів щодо здійснення просвітницького та профілактичного 

напрямків роботи із здобувачами освіти стосувалася питань профілактики 

кібербулінгу, формування навичок безпечної поведінки у мережі Інтернет,  

питання підвищення рівня навчальної мотивації. Вагома кількість звернень 

від усіх учасників освітнього процесу стосувалися питання подолання 

міжособистісних конфліктів та налагодження дружніх стосунків в шкільних 

колективах. 

Інформація про просвітницькі, методичні заходи, які були проведені 

практичним психологом ліцею, протягом року регулярно  висвітлювалися на 

сайті ліцею. Це і відзначення Дня демократії, до якого спільно з медіаторами 

ШСП FirStep, була проведена гра-руханка « Права, правила, бажання», яка 

рекомендована Програмою освіти «Демократична школа», з допомогою якої 

діти визначають різницю між правами та бажаннями, знайомляться з 

правилами поведінки в ліцеї та вивчають права дитини, які визначені 

Конвенцією ООН про права дитини.  Також участь в загальноліцейній  

конференції на тему: «Звіт директора про роботу педагогічного колективу 

ліцею імені Олени Пчілки в 2020-2021 н.р. та пріоритетні завдання на 2021-

2022 навчальний рік», де висвітлювалось актуальне питання « Про створення 

безпечного освітнього середовища  в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу ». 

 В жовтні виступала на засіданні круглого столу «Позитивний мікроклімат в 

педколективі – передумова ефективного розв`язання актуальних питань», де 

ознайомила педагогів з результатами дослідження комфортномті 

перебування в колективі. 
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 Згідно з річним планом роботи ліцею імені Олени Пчілки м. Ковеля було 

проведено заняття з елементами тренінгу для педагогів на тему «Педагогіка 

партнерства як продуктивна форма взаємодії всіх учасників навчального 

процесу»,  в результаті якого педагоги здобули навички побудови 

партнерських взаємин учасників освітнього процесу та знаходили шляхи 

вирішення конфліктних ситуацій, окреслювали важливі ознаки моделей 

співробітництва. 

Доброю традицією  у нашому закладі є проведення DOCU-тижнів. В цьому 

році в межах проєкту «Мережа DOCU/CLUB-за реформи» було 

запропоновано розглянути дуже важливе питання : « Демократія та 

демократичні вибори як верховенство влади народу, який через своїх 

представників відстоює інтереси та цінності різних соціальних груп»Учням 

було запропоновано переглянути  та обговорити документальні фільми « Цап 

за голос» та «Голосуйте за мене, будь ласка» , де продемонстровано ситуації 

вибору старости класу та президента школи .  На відміну від звичайних 

годин спілкування,  документальне кіно дозволяє краще зрозуміти емоційне 

забарвлення проблеми та долучити дітей до вирішення конфліктних 

ситуацій, які зазвичай демонструються в фільмах. На наступний рік теж 

планую долучити учнів ліцею до даного проєкту. 

Для профілактики насильства та з метою просвітницької роботи проводилась 

щорічна акція « 16 днів проти насильства», також акцентувалось питання 

протидії булінгу. З цією метою медіатори ШСП під керівництвом 

практичного психолога брали участь  в щорічному всеукраїнському конкурсі 

фото- та відеоробіт в рамках національного проєкту «Безпечна країна», де 

представляли фотоплакат «Не цькуй! Товаришуй!».   

В наш час стояти на місці- це рухатись назад. Тому питання самоосвіти 

практичного психолога дуже важливе. В 21-22 н.р  була учасником 

інтервізійної групи психологів м. Ковеля, була фасилітатором тематичного 

засідання по використанню метафоричних карток в роботі практичних 

психологів. Також відвідала низку семінарів ЦРППм. Ковелі , ВІППО, 

пройшла курси від ЦІППО. 

Детальна інформація по самоосвіті в таблиці та знаходиться в хмарному 

середовищі ліцею ( методична картка курсової перепідготовки). 

              Надалі актуальним для фахівців психологічної служби закладу 

залишається питання вдосконалення фахової майстерності із застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі працівника психологічної 

служби. 

    У 2022 - 2023 навчальному році актуальними для психологічної служби 

ліцею імені Олени Пчілки залишаються питання згуртування класних 

колективів, профілактика конфліктних ситуацій, булінгу, кібербулінгу, 
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питання розвитку медіації однолітків. Важливим є питання підвищення рівня 

навчальної мотивації здобувачів освіти та активізації їх навчальних інтересів, 

формування мотивації щодо успішної здачі ЗНО тощо. Заходи з 

профілактики надмірної психологічної напруги та розвитку навичок 

стресостійкості в учасників освітнього процесу, що переживають кризові 

явища в умовах війни, будуть заплановані на наступний навчальний рік. 

Відповідно до затвердженого річного плану практичного психолога робота 

велася за такими напрямками: 

 Діагностика: 

- проведення психологічного дослідження рівня навчального потенціалу 

учня, дослідження розвитку загальних, математичних та лінгвістичних 

здібностей (методика “Використання тестоподібних завдань для виявлення 

готовності випускників початкової школи до навчання у 5 класі” розроблена 

Р. А. Лемеховою, доцентом кафедри початкової освіти і дошкільного 

виховання ІУУ, кандидатом педагогічних наук, психологом); 

- вивчення перебігу адаптації учнів до навчання в 5 класі, зокрема аналіз 

соціометричних даних (анкета «Соціум» Киричука), визначення рівня 

мотивації до навчання (анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації в 

адаптації Лусканової), дослідження тривожності  та синдромальний аналіз 

чинників, що її викликають (методика Філліпса) визначення типу 

темпераменту (методика Айзенка), експрес-метод для визначення 

самооцінки, анкета п'ятикласника для визначення ставлення до  навчальних 

предметів; 

- дослідження психологічних особливостей юнаків допризовного віку 

(згідно списку учнів військкомату та зразку рекомендованих досліджень); 

- прогнозування успішної навчальної діяльності та здатність до    

короткочасної інтенсивної діяльності учнів 7-х класів (методика визначення 

інтелектуальної лабільності); 

- вивчення інтересів і схильностей учнів 8-х класів в різних сферах 

діяльності («Карта інтересів», модифікована методика А.Е. Голомштока) 

- вивчення професійних нахилів учнів 9-х класів (профорієнтаційні тести 

Голанда та Кабардової); 

- анкетування учнів 11-х класів для вивчення думки випускників ліцею 

щодо їх майбутніх професійних планів та задоволеності рівнем навчання в 

ліцеї; 

- вивчення рівня адаптації учнів 10-х класів до навчання в старшій 

школі, зокрема аналіз соціометричних даних (анкета «Соціум» Киричука), 

дослідження навчальної активності учнів, дослідження тривожності  та її 

виду (методика Кондаша), анкета десятикласника для визначення ставлення 



 

49 

 

до  навчальних предметів та труднощів в навчанні, дослідження професійної 

спрямованості ліцеїстів ( ДДО «Я віддам перевагу», методика Клімова) 

-  комплексна діагностика особистісного розвитку учнів ліцею за 

програмою «Універсал» (посеместрово): анкета « Соціум» (соціометричне 

дослідження міжособистісних стосунків учнів, ціннісні орієнтації та життєва 

активність на думку класного керівника, ціннісні пріоритети, ставлення 

батьків, домінуюча система, навчальна активність.) 

   Корекція: 

   - корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на забезпечення  

особистісного росту, самоактуалізації особистості ліцеїстів; 

 - корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на розвиток навчальних 

можливостей учнів;  

   - корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на розвиток емоційно – 

вольової сфери особистості;  

- заняття для учнів 9-11 класів для виявлення проблем підліткового віку( з 

допомогою метафоричних асоціативних карток « Територія»); 

- заняття на тему локус-контролю та тайм-менеджменту для учнів 9-11 

класів; 

- заняття для учнів 5-х класів для згуртування класного колективу з 

залученням шкільної служби порозуміння FirStep; 

- індивідуальна корекційна робота за запитом учнів, батьків та вчителів. 

- заняття « Уроки доброти» до дня захисту тварин ( 5-ті класи) 

   Профілактика 

- проведення інтерактивної гри « Правда чи дія» по  протидії булінгу (6-

10 класи); 

- акція « 16 днів проти насильства» за окремим планом; 

- заняття «Знаю права-змінюю світ», рекомендовані ЮНІСЕФ 

присвячені 75-річчю з дня заснування організації Об'єднаних Націй; 

- проведення «Тижня щастя» спільно з медіаторами шкільної служби 

порозуміння 

- день толерантності, відеоролик «Що ми знаємо про толерантність» 

- заняття , рекомендовані в рамках проєкту «Демократична школа» ( 5-6 

класи, спільно з медіаторами шкільної служби порозуміння) 

- групові та індивідуальні бесіди щодо профілактики шкідливих звичок .  

   Консультування: 

- проведення індивідуального та групового консультування учнів з питань  

особистісного розвитку; 

  - проведення індивідуального та групового консультування за результатами 

проведених психологічних досліджень ліцеїстів; 

  - проведення консультацій за запитом педагогічного колективу ліцею; 
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  - проведення індивідуального та групового консультування  батьків  з 

питань  особистісного розвитку дітей; 

 - профорієнтаційні консультації для учнів за запитом; 

 - консультування класних керівників щодо роботи в сервісі Універсал-

онлайн; 

 - консультації батьків за запитом. 

     Психологічна  просвіта: 

- Створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження та протидія булінгу» ( виступ на  засіданні педагогічної ради). 

- « Психологічний аспект запровадження педагогіки партнерства» ( 

виступ на  засіданні педагогічної ради). 

- Вивчення рівня адаптації учнів 5-х гімназійних класів до умов 

навчання в ліцеї (консиліум). 

- Консиліум по профорієнтації та результатах діагностики в системі 

Універсал ( 9-ті класи). 

- Вивчення рівня адаптації учнів 10-х класів до умов навчання в старшій 

школі (консиліум). 

- Семінар- практикум  для педагогів ліцею « Маски булінгу». 

- Виступи на батьківських зборах 1-11-их класів(за запитом). 

   Самоосвіта: 

- Семінар-практикум « Психологічний супровід дітей з особливими 

потребами в умовах закладу загальної середньої освіти» ( 5 год.) 

- Семінар-практикум «Основні засади діяльності працівників психологічної 

служби  в контексті сучасності» ( 5 год.) 

- Навчальний проєкт « Психотерапія дітей та підлітків. Інтегрований підхід» 

( 52 год) 

- Навчально-тренінговий курс  « Навчання за метафоричними асоціативними 

картками»» ( 36 год.) 

- Курс на платформі Прометеус « Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» ( 80 год.) 

- Вебінар « Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в 

умовах дистанційного навчання в період COVID -19» 

- Семінар «Тайм-менеджмент як складова ефективної професійної діяльності 

педагога » ( ВІППО), 8 год. 

    

 

 

 13.Робота педколективу у КДК «Універсал» 
 

Також згідно річного плану проводився плановий діагностичний зріз в 

системі Універсал, так як ліцей імені Олени Пчілки  є зареєстрованим 
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користувачем сервісу управління освітнім процесом « Універсал».Ліцей імені 

Олени Пчілки  є зареєстрованим користувачем сервісу управління освітнім 

процесом « Універсал». Користувачами даного сервісу по умовах користування 

ним є адміністрація навчального закладу, вчителі-предметники, класні керівники, 

практичний психолог, медична сестра, учні, батьки. Користувачі мають свій 

особистий доступ до програми, свій робочий кабінет, в який заходять за 

особистим логіном та паролем. 

За 2021-2022 н. р.  було заплановано провести   2 зрізи ( №19 в першому 

семестрі- листопад-грудень та № 20 в другому семестрі-квітень-травень) за  

такими діагностиками: соціально- комунікативний розвиток, вади особистісного 

розвитку, ціннісні пріоритети, домінуюча система сприйняття, навчальна 

активність. Але в зв’язку з дистанційним навчанням та воєнним станом 2 зріз не 

проводився, рекомендації на наступний навчальний рік виносяться по результатам 

діагностики І семестру 

Для аналізу соціальної активності учнів класні керівники здійснювали  її 

оцінку за основними видами діяльності, а саме :дозвільно – ігрова , в якій 

предметом активності виступає дозвілля, проведення та організація відпочинку, 

участь в іграх та інше;фізично- оздоровча, де активність спрямована на 

забезпечення життєздатності існування організму в реальних умовах,  виконання 

фізичних вправ, загартування, спорт, гігієна тіла , тощо; художньо-образна,  де 

активність виступає засобом вираження власного « Я» через емоційно-почуттєву, 

когнітивну та вольову сфери, реалізацію творчого потенціалу , це заняття 

музикою, вокалізація, театралізація, драматизація, образотворче мистецтво і тому 

подібне ;предметно-перетворювальна, де активність виступає засобом 

перетворення як предметів навколишнього світу, засобом розвитку предметно- 

творчих здібностей (різьблення, ліплення, в’язання, вишивання, шиття та інше), 

так і активність пов’язану з перетворенням суспільства, людини; навчально- 

пізнавальна, в якій основне – пошук нової інформації, засвоєння нових знань про 

природу, суспільство, людину, предметом  активності виступають нові знання, 

вміння та навички; соціально-комунікативна, в якій активність реалізується під 

час взаємодії людей, в утворенні різних молодіжних організацій та інше; 

громадсько- корисна, де предметом активності є опікування , спрямоване на 

задоволення потреб та інтересів окремих соціальних груп, наприклад  

навчального класу як колективу; національно- громадська, в якій предметом 

активності виступають інтереси дитячих групувань та організацій, окремих 

молодіжних  рухів, партій, держави, українського суспільства в цілому;духовно-

катарсична , предметом активності якої виступає сам її суб’єкт  і яка спрямована 

на самопізнання , самооцінку, самовизначення , само актуалізацію, самоочищення 

на фізичному, психічному, соціальному та духовному рівнях.                                     

Результати показали, що провідними видами діяльності в І семестрі класні 

керівники вважають навчально- пізнавальну ( 1 місце), соціально-комунікативну( 

ІІ місце), духовно-катарсичну ( ІІІ місце), останнє місце – дозвільно-ігрова 

активність. Високий рейтинг життєвої активності мають 9-Б, 6-А, 6-А класи. 

Високий рівень життєвої активності мають   10-Б, 8-А, 11-Б класи. 

Методика « Ціннісні орієнтації» показує нам думку учнів стосовно того, в 

якій сфері діяльності зосереджена найбільша активність учнів, тобто сферу їх 
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інтересів та спілкування.  Провідними були  в І семестрі соціально-

комунікативний,  духовно-катарсичний та  національно- громадянський  види 

діяльності.  Високий рівень активності учнів мають такі класи- 7-Б, 11-А, 9-Б. 

 Особливу увагу було приділено міжособистісному спілкуванню учнів та 

аналізу структури класних колективів. В І семестрі актив школи становив 81,95 %  

від усієї кількості учнів,  пасив- 5,12%, відторгнуті – 2,2%, ізольовані- 10,73 %, 

зона ризику-1,95%.  Найвищий відсоток активу класу мають 9-В, 9-Б, 10-Б класи. 

Відторгнуті учні є в 6-А, 9-А, 11-А, 11- Б класах. Ізольовані учні є в майже всіх 

класах, крім 5-Б,9-Б, 9-В,10-Б. Найвищий відсоток ізольованих учнів в 6-Б та 7-А 

класах.  Класним керівникам класів з високим рівнем кількості  ізольованих та 

відторгнутих учнів рекомендовані заходи для згуртування класу. 

Методика « Ціннісні пріоритети» призначена для визначення життєвих 

цінностей учнів та рівня їх сформованості. Ціннісні пріоритети учнів були 

зосереджені в сфері « Я і громадські обов’язки», « Я і здоров'я» , « Я і рідна 

домівка», на останньому місці – « Я і навчання». Високий рейтинг мають 5-А,    6-

Б, 5-Б класи.  

Важливе місце в комплексному психолого-педагогічному дослідженні є 

діагностика вад особистісного розвитку. Основними проблемами  за результатами 

є естетична нечутливість, агресивність та  імпульсивність . Найбільш виражені 

результати по даній діагностиці виявлені в 10-Б, 9-А, 7-А класах. 

При вивченні домінуючої системи сприйняття було визначено , що 

провідної системою сприйняття є аудіальна . Результати даного тесту варто 

врахувати при плануванні навчальної діяльності та подачі навчального матеріалу. 

Навчальна активність учнів розглядалась в розрізі вивчення 10 її 

складових:самооцінка навченості, динаміка видозміни навчальної діяльності, 

збереження здатності діяти після невдачі, навчальна мотивація, контроль за дією в 

реалізації навчальної діяльності, рівень репродуктивної динаміки, результативний 

компонент,потенціал навчальної активності, регулятивний компонент навчальної 

активності, загальна динаміка навчальної активності. Найвищий показник 

розвитку у  таких компонентів як збереження здатності діяти після невдачі, 

навчальна мотивація, регулятивний компонент навчальної активності. Найгірше 

розвинений результативний компонент навчальної активності. Найкраще 

розвинена навчальна активність у 10-А, 5-Б, 8-Б класах. 

Результати по кожному класу сформовані в психолого-педагогічній 

характеристиці, з якою класний керівник може ознайомитися, зайшовши в 

програму під особистим логіном/паролем, та  самостійно чи з допомогою 

психолога при потребі може спланувати виховну діяльність щодо розвитку 

класного колективу та кожного учня зокрема. За результатами діагностики з 

кожним класним керівником були проведені консультації щодо планування 

виховної роботи, були узгоджені основні завдання, що були запропоновані ДПК 

Універсал. 

 

14.Медичне обслуговування 
 

 Протягом 2021-2022 навчального року згідно плану медичною сестрою 

ліцею імені Олени Пчілки  була проведена робота: 
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1.Введення та заповнення журналу. 

2.Проведення профілактичних бесід серед учнів 5-11 класів. 

3.Щомісячний огляд дітей на педикульоз (не виявлено). 

        4.Формування груп по фізкультурі – основна (146 учня), підготовча(204 

учнів), спеціальна(29 учні), звільнені від занять(1 учнів). 10 учня не була 

присвоєна група для занять фізкультурою за відсутності форми 0-86. 

        5.Щомісячний контроль уроків фізкультури і заповнення відповідної 

документації. 

6.Супровід учнів на диспанзеризацію та отримання приписного посвідчення 

в Ковельського військкоматі. 

7. Контроль за якістю харчування і ведення відповідної документації в 

їдальні та харчоблоці (порушень не виявлено). 

8.Скерування учнів на планові медичні огляди і щеплення згідно віку 

(рекомендаційний характер). 

9.Визначення розміру та маркування меблів по класах. 

       10.Надання невідкладної медичної допомоги і введення журналу 

амбулаторного прийому учнів. 

       11.Отримання, зберігання, видача ліків в міру необхідності. 

12.Постійний контроль за санітарним станом ліцею та харчоблоку. 

13.Збір і передача данних про захворюваність під час карантину по ГРВІ. 

14.Контроль за станом здоров я працівників (чергових) під час карантину 

Covid-19 по 13 червня 2022 року, профілактична робота (виготовлення бюлетенів 

та памяток). 

 

 

                   15. Міжнародна співпраця в 2021-2022 н.р. 

         Відповідно до Річного та перспективного планів роботи ліцею вивчалося 

питання ефективності діяльності ліцею на міжнародному рівні у співпраці з 

європейськими та канадськими організаціями, освітніми установами. У вересні 

2021 р. О.І.Вальчук, директор ліцею імені Олени Пчілки м.Ковеля, підписала 

Угоду про співпрацю з Гете Інститутом в Україні, що відкриває нові освітні 

можливості для учнів та вчителів німецької мови Ліцею. 10 учнів ліцею 8-10 класів 

стали учасниками проєкту Гете Інституту “Prüfungen an Schulen”, які отримали 

унікальний шанс скласти іспит з німецької мови Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

та підтвердити власний успіх у вивченні німецької мови на рівні А2, отримавши 

мовний сертифікат міжнародного зразка (на жаль, проєкт було призупинено у 

лютому 2022 року в зв’язку з воєнними діями в Україні через вторгнення Росії на 

територію України).   

   Департамент освіти Ради Європи запросив Олену Вальчук, директора ліцею імені 

Олени Пчілки, який входить до Мережі демократичних шкіл, долучитися до фокус-

групи з питань розвитку Мережі демократичних шкіл (DSN). Фокус-група 

складається з представників шкіл-членів DSN, які бажають брати активну участь в 

обміні думками щодо розвитку мережі разом з експертами-консультантами та 

Секретаріатом Ради Європи. Перша фокус-групова дискусія відбулася онлайн 28 
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червня 2022 року.  Під час цієї зустрічі школам було запропоновано висловити ідеї, 

поговорити про свій досвід, обговорити, як мережа може конкретно підтримати 

вчителів та учнів у вирішенні наступних тем: благополуччя в школі; попередження 

насильства та булінгу; захист навколишнього середовища; важливість дитячих 

голосів; боротьба з пропагандою, дезінформацією та фейковими новинами; 

вирішення чутливих питань; подолання дискримінації. Окрім раунду знайомств та 

презентації шкільних проєктів, учасники говорили про розвиток мережі, 

можливості співпраці та потреби учасників мережі, отримання малих грантів на 

проєктну діяльність для підтримки добробуту в школі, використання 

комунікаційних платформ для об’єднання всіх учасників мережі.  

19 травня 2022 року в рамках Днів науки у ВНУ імені Лесі Українки разом з 

ліцеєм імені Олени Пчілки відбувся круглий стіл “Канадознавчі студії”. Учні ліцею 

11А класу К.Бірук, Д.Томчук, К.Король та учениця 10В класу Д.Плєшкова разом із 

науковим керівником О.В.Плєшковою поділилися своїми науковими 

напрацюваннями, презентували результати своїх пошуків та поспілкувалися із 

студентами та викладачами кафедри практики англійської мови. Учні ліцею і 

студенти ВНУ декламували вірші канадських письменників. Спільно організували 

віртуальну подорож за кордон. Філія Центру канадознавства тісно співпрацює з 

центром у ВНУ імені Лесі Українки та Валерієм Полковським, котрий понад 20 

років живе в Канаді, проте не забуває Україну, постійно надсилає книги, проводить 

онлайн-зустрічі з учнями та студентами, залучає молодь до вивчення та 

дослідження аспектів канадського життя.  

18 лютого 2022 року Еліна Коляда, професор, завідувач кафедри  практики 

англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

передала у бібліотеку нашого ліцею книгу канадської письменниці Любові 

Василів-Базюк «Стежками емігрантів з України», яка вийшла у 2021 році 

(видавництво «Букрек» м. Чернівці). У цій  історичній повісті йдеться про 

становлення і розвиток української громади в Канаді. Любов Василів-Базюк 

зосереджує увагу читачів на маловідомих фактах з життя українських 

першопоселенців у Канаді. Передмову до книги написала доцент кафедри практики 

англійської мови, керівник центру канадознавства Ірина Калиновська.  

У 2019 році команда науковців факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі 

Українки та ініціативна група педагогів ліцею імені Олени Пчілки виграли 

науково-дослідницький грант від Канадського інституту українських студій 

Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада) за підтримки Меморіального 

фонду імені Петра Чорного. Керівник проєкту – доцент кафедри практики 

англійської мови Ірина Калиновська. Проєкт, присвячений почесному професору 

ВНУ імені Лесі Українки, українсько-канадській письменниці, науковиці, 

благодійниці, патріотці Любов Василів-Базюк, був обраний серед десятків праць 

учених України та Канади. Основна мета дослідницького проєкту – дослідити 

життєвий і творчий шлях українсько-канадської письменниці Любові Василів-

Базюк, зокрема її рідні місця на Волині та її діяльність як письменниці, науковця, 

благодійниці, патріотки, а також через прочитання і переклад роману відомої 



 

55 

 

землячки привернути увагу молоді до правдивої історії України, написаної 

авторкою-очевидицею. У творчому доробку письменниці вісім романів, десятки 

статей та віршів.  Досліджували рідні місця Любові Василів-Базюк та вивчали її 

діяльність Олена Вальчук, Людмила  Барановська та Ольга Плєшкова. Валерій 

Полковський, професор, доктор філософії Альбертського університету (Канада), 

президент компанії «East European Opportunities» («Східноєвропейські 

можливості»,) наголосив, що дослідницький проєкт підкреслює важливість 

дослідження українсько-канадських зв’язків, збільшує рівень зацікавленості цією 

тематикою серед студентів, учнів та молодих науковців.  

Впродовж навчального року В.Р.Гарбуз разом з учнями 5Б, 7А, 8А, 10В брала 

участь у eTwinning проєктах “Green”, “Bird Net”, “Gen Z Schools”  з європейськими 

однолітками. Найактивнішими учасниками проєктів стали учні А.Дмітрієва, 

Є.Дудинець, П.Левчик, Т.Гірук (5Б), Мохнюк С., Рудь А., Тарасіч Д. (7А), Наумчик 

Н. (9А), Фільова І., Садовська О., Воздіган І., Білецька О. (10В). Посилання на 

результати проектів –  

  https://issuu.com/viktoriia38/docs/green-

_green_reflection_of_european_29cabb10e5f13f, 

https://issuu.com/viktoriia38/docs/gen_zschools, 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv37LgfHylk&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=cHYBhuNpy20 

Ліцей імені Олени Пчілки зареєстрований у програмі  eTwinning Plus з 2014 

року та має почесний статус  eTwinning School у 2019-2020 і 2021-2022 роках. 

Наявність даної відзнаки є свідченням прогресу всього колективу вчителів та 

учнів-ітвіннерів нашого навчального закладу та приналежності до когорти 

інноваційних шкіл, які дійсно орієнтовані саме на учнівські потреби. 9-10 лютого 

2022 року в онлайн форматі відбулася Щорічна конференція eTwinning Plus 

Ukraine, участь у якій взяли майже 100 активних учителів-ітвінерів з усієї України. 

На конференції були презентовані найкращі проєкти eTwinning. Також присутні 

взяли участь у вебінарі “Як розпізнати фейки та маніпуляції: прості та дієві 

способи” від Тетяни Матичак.   

Рада єроклубу “Diversity” у складі О.Садовська (10В), Д.Шиманський та 

А.Бруча (10А) разом з іншими учасниками клубу взяли участь у реалізації 

різноманітних заходів – проєкті «Наші голоси важливі!», європейському челенджі 

2022 “Разом переможемо”, всеукраїнському марафоні #UAразом, зняли відео 

ролики “Чому учні обирають євроклуб”. Євроклуби-партнери проєкту «Наші 

голоси важливі!» отримали консультаційну та фінансову підтримку на реалізацію 

своїх ідей від Представництва Європейського Союзу в Україні. Ліцейний євроклуб 

«Diversity» зареєстровано на сайті Euroquiz Представництва Європейського Союзу 

в Україні: https://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts, де регулярно висвітлюються 

публікації про його діяльність і реалізовані проєкти. Напрацювання євроклубівців 

можна переглянути за покликаннями:  

https://issuu.com/viktoriia38/docs/green-_green_reflection_of_european_29cabb10e5f13f
https://issuu.com/viktoriia38/docs/green-_green_reflection_of_european_29cabb10e5f13f
https://issuu.com/viktoriia38/docs/gen_zschools
https://www.youtube.com/watch?v=Fv37LgfHylk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cHYBhuNpy20
https://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts,
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https://youtu.be/2YSHiQ2hUf8  

https://issuu.com/viktoriia38/docs/_  

https://forms.gle/fYSXLuJTnVMi2VCDA  

https://www.youtube.com/watch?v=ph2UQN05Tns  

Також ліцейний євроклуб «Diversity» має свої сторінки у соціальних мережах 

Facebook та Instagram. Головою євроклубу в 2021-2022 н.р. є Анастасія Бруча.  

10-11 лютого 2022 року учителька іноземних мов Ліцею Вікторія Гарбуз стала 

учасницею авторського онлайн тренінгу від американської викладачки англійської 

мови Tiffany Tillman за сприяння Regional English Language Office від Посольства 

США в Україні. Протягом дводенного тренінгу 27 учителів з усієї України 

працювали в групах над темами “Creating Engaging Online Classes”, “Practical 

Apps/Sites to Engage Students Online”, “How to Build a TB Lesson”, “Creating 

Effective Teacher Presentations”.  

У жовтні 2021 року було реалізовано спільний польсько-український проєкт 

«Зробімо щось культурне» за фінансування Фундації розвитку освітньої системи в 

Польщі та сприянні Ради польсько-українських молодіжних обмінів було 

створення умов для молодих людей щодо порозуміння та обміну знаннями про 

спадщину, звичаї, традиції та культурне розмаїття своїх країн. У проєкті взяли 

участь А.Бруча, Д.Шиманський, О.Ткачук, учні 10 класів, та В.Бобер, Я.Пархомук, 

В.Донець, учні 11 класів, а також шість польських учнів. У ході реалізації проєкту 

учні здобули практичні вміння ліплення традиційних польських вареників, 

випікання хлібу та виготовлення селянського масла, приготування цибульних 

пляцків, вироблення посуду з глини, декорування тенісок. Також учасники проєкту 

мали можливість познайомитися з історією й пам’ятками архітектури в 

Люблінському воєводстві.  

16.  Робота органів учнівського самоврядування  
У першому навчальному семестрі у ліцеї було створено максимально 

сприятливі умови для розвитку та формування особистісних здібностей кожної 

дитини в умовах пандемії. Реалізація основних завдань і принципів виховання 

здійснювалась шляхом планової організації органів учнівського самоврядування 

ліцею, з урахуванням всіх рекомендацій та наказів МОН під час карантину.  

    У I семестрі 2021-2022 н.р в було організовано свято першого дзвоника та 

відкриття спортивного залу з урахуванням всіх санітарно-епідеміологічних 

рекомендацій МОН, учнівську конференцію з лідерами учнівського 

самоврядування. Під час засідання було обговорено і затверджено план роботи 

учнівського самоврядування на 2021-2022н.р., організовано КТС до 

Міжнародного дня миру, проведено благодійну акцію до дня людей похилого віку 

«З турботою про тих хто поряд», яблуневу вікторину до Всесвітнього дня яблука. 

До Дня вчителя учні 11-А та 11-Б класів по-родинному  тепло, із любов`ю та 

щирістю дитячих сердець привітали своїх наставників зі святом.  

https://youtu.be/2YSHiQ2hUf8
https://issuu.com/viktoriia38/docs/_
https://forms.gle/fYSXLuJTnVMi2VCDA
https://www.youtube.com/watch?v=ph2UQN05Tns
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Відбувся старт нової онлайн-акції в рамках тижня, присвяченого Дню 

Захисника України, в якій ми прийняли участь “#Як_я_захищаю_Україну”. Було 

створено відеоролик «Якби я жив в добу козацтва», проведено інтерактивні 

вікторини, козацькі забави. 

До Всесвітнього дня здорового харчування було змонтовано креативний 

відеоролик з пропагандою здорового способу життя. 

У листопаді було організовано КТС до Міжнародного дня толерантності 

«Даруймо частинку добра щодня, зробимо цей світ добрішим разом!». 

 З нагоди Всесвітнього дня дитини та Дня Гідності та свободи відбулося 

тематичне засідання старостату  та тематичні години спілкування у класних 

колективах. Лідери організували анкетування - вимірювання « температури з  

дотримання прав та обов’язків» у класних колективах. 

Напередодні  27 листопада до дня пам’яті жертв Голодомору вшанували 

пам'ять скорботи за всіх заморених нещадним голодом 1932-1933 років. 

Прослухали спогади, свідчення, молитви, запалювали свічки. 

У грудні у нашому закладі панує особлива атмосфера: наближаються 

новорічні свята та День народження нашого Ліцею. Щороку учнівське 

співуправління реалізовує творчий проєкт, який має назв “Віват, Ліцею, Віват”. 

Відбулися тематичні години спілкування, учні виконували завдання вікторини 

“Чи знаєш ти історію свого навчального закладу?”, готували творчі роботи, 

прикрашали класні кімнати та Ліцей, створювали святкові відеопривітання.  

Також було проведено та організовано інтерактивні вправи до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом. Старшокласники нашого ліцею  постійно отримують 

інформацію про шляхи профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії насильству. 

До Міжнародного дня волонтера відбулося тематичне засідання центру 

волонтерського руху ліцею. Волонтери виконали творче завдання, поспілкувалися 

у колі та скоригували свої дії у підготовці і проведенні благодійних акцій до дня 

Святого Миколая «Подаруй дитині Свято», новорічних та різдвяних свят. 

Відзначали Міжнародний день прав людини. З нагоди  цієї дати лідери 

учнівського колективу провели тематичне засідання та виконали інтерактивну 

вправу «Право, обов‘язок, бажання».  

Наші наймолодші учні ліцею були прийняті у «юні ліцеїсти», також для них 

відбулося Свято Миколая. 

24 грудня в актовій залі Ліцею відбулась учнівська конференція за 

підсумками роботи учнівського співуправління у І семестрі 2021-2022 н.р. 

Учнівські колективи були нагороджені грамотами та подяками за активну участь 

у акціях, проєктах,  інтерактивних вікторинах та спортивних челенджах за 

підсумками І семестру. 

В умовах карантину та в надзвичайному становищі, пов᾽язаному з Covid-19, 

у вищезазначених заходах було максимально залучено всі центри органу 

учнівського самоврядування. 

Протягом семестру реалізовувалися завдання:  

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів 

щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

- формування навичок співпраці в команді; 

- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи; 
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- формування творчості, креативності;  

- значна увага приділялася мотиваційному аспекту.  

На навчальних заняттях розглядалися різні методи роботи, практикувалися 

тренінгові вправи, вивчався досвід провідних світових лідерів, які досягли успіху 

завдяки своїм лідерським якостям. 

        У ІІ навчаьному семестрі у ліцеї було організовано усі можливі 

сприятливі умови для розвитку та формування особистісних здібностей кожної 

дитини з урахуванням дистанційної форми навчання у зв’язку з  воєнним станом 

через вторгнення  рф  на територію України. 

       Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалась 

шляхом планової  діяльності  органів учнівського співуправління ліцею та 

класних колективів  з урахуванням всіх рекомендацій та наказів МОН та 

управління освіти під воєнного стану. Значна увага приділялася мотиваційному 

аспекту задля залучення дітей працювати дистанційно; 

Протягом семестру реалізовувалися завдання:  

- - спрямовування учнів  на роботу над собою, на здійснення своїх 

намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції, здорового 

способу життя; 

- формування навичок співпраці в команді; 

- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи; 

- організація інформаційної підтримки в умовах війни.  

Протягом ІІ семестру було проведено : 

- Загальноліцейне свято колядок та щедрівок; 

- Тематична виховна година для учнів-старшокласнтків до Дня пам’яті Героїв 

Крут; 

- Тематична виховна година до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні;  

- Конкурс-огляд пісні і строю для учнів 10-11класів; 

- Урочистість для випускників 11-х класів з нагоди здобуття свідоцтв про 

повну загальну середню освіту4 

Ліцеїсти долучилися до: 

- обласного онлайн-челенжу  на підтримку ЗСУ «ДО ПЕРЕМОГИ»; 

- акції «Я по світу іду в вишиванці»; 

- онлайн гра-вікторина «Відун» за програмою Всеукраїнської  дитячо-

юнацької  військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура») 

- міської  акції «Розмалюй своє місто»; 

- Підготували: 

- вітальні відеоролики до Дня вишиванки, Дня захисту дітей ,свята 

Останнього дзвоника; 

     На навчальних он-лайн заняттях і засіданні старостату практикувалися 

тренінгові вправи на згуртування,формування вміння працювати в команді 

вироблення  лідерських якостей. 

В рамках роботи табору з денним перебуванням «Ерудит» у період з 20.06 по 

07.08 було організовано та проведено: 

- Концертна програма до відкриття табору ««Ерудите»,здрастуй»; 

- День юних патріотів:тематичний захід «З Україною і серці!Назавжди!»; 
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- День на колесах (  заїзди на велосипедах, роликах, пенібордах  та 

гіробордах); 

- День моди. Показ мод в номінаціях; 

- Розважальні  програми  «Показуха» та «Хто зверху»; 

- Квести «Знайди скарби» та «Вгадай мелодію»; 

- Військово-патріотична гра «Сокіл-Джура»; 

- Спортивна гра «Мокрий дартс»; 

- Майстер-клас з театрального мистецтва ,заняття з каланетики,практикум з 

надання першої невідкладної домедичної допомоги; 

- Свято талантів ««Ерудит» має талант»; 

- Тематична дискотека «Косплей».; 

- Спортивні ігри «Веселі старти» та система заняття «Зумба»; 

- Концертна програма до закриття табору ««Ерудите», прощавай». 

За доброю традицією у таборі поряд з педагогами-вихователями 

організовували змістовне дозвілля лідери-старшокласники:Самойлович Анастасія, 

Буднік Ольга, Паридуда Максим,  Вікторія,Шеремета Софія  - учні 8-А та 8-Б 

класів.  Загонові кола проводили медіатори шкільної служби порозуміння 

Васковець Катерина, Дейнека Ірина, Приймаченко Олена. 

          Інформація про різноманітні види активностей систематично 

розміщалась на сайті Ліцею та на сторінках газети «Ліцеїст плюс». 

У 2022-2023 н.р. організація роботи з учнівським колективом буде 

зосереджена на виконання таких завдань: 

1. Інтеграція зусиль ліцеїстів  для добрих і корисних справ. 

2. Вироблення навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної 

відповідальності учнів завдяки організації участі їх у практичній громадській 

діяльності. 

3. Виявлення і стимулювання розвитку творчого потенціалу кожного учня, 

збагачення його суспільно-громадянського досвіду через розробку і реалізацію 

учнівських проектів;  

4. Формування життєвої компетентності та стимулювання прагнень учнів до 

життєвого успіху на засадах академічної доброчесності. 

5. Розвиток світогляду учнівської молоді і особливо старшокласників, 

формуванняціннісної сферина загальнонаціональній ідеї.  

 

 

 

       17. Охорона праці й безпека життєдіяльності 
 

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання 

виробничого і дорожньо-транспортного травматизму, дотримання норм і правил 

промсанітарії і протипожежної безпеки для організації виконання правових, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці на виконання ст. 

17 Закону України «Про охорону праці», Санітарного регламенту для закладів 
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загальної середньої освіти  (наказ № 2205 від 25.09.20р.) та відповідно до наказу 

№ 133-о/д від  31 серпня  2021 року  «Про організацію роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в закладі  у 2021-2022н.р.» була затверджена система 

організації роботи та взаємного підпорядкування працівників з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності за структурними підрозділами. На засіданні 

педради (протокол № 1 від 31.08.2021 року) затверджено річний план роботи 

закладу на навчальний рік,  де передбачено розділ  «Охорона праці. Безпека 

життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму».   

Робота з охорони праці у І семестрі 2021/2022 навчальному році була 

спрямована на забезпечення здорових і безпечних умов праці, проведення 

навчально-виховного процесу й запобігання травматизму його учасників. 

Зміст і структура роботи з охорони праці визначені річним планом роботи з 

охорони праці. 

Робота з охорони праці в закладі освіти носила комплексний характер та 

здійснювалася за такими напрямками: 

1) заслуховування на нарадах при директорі звітів керівників 

структурних підрозділів щодо створення здорових та безпечних умов праці під 

час НВП; 

2) розслідування нещасних випадків; 

3)    організація проведення інструктажів з охорони праці; 

4)   організація навчання працівників з питань електробезпеки та охорони 

праці; 

       5) контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям та іншим засобами захисту. 

Навчальний рік у ліцеї відповідно до плану виховної роботи традиційно у 

вересні  розпочинається з Місячника «Увага! Діти на дорозі». Учні  беруть участь 

у проведенні Єдиного уроку з безпеки дорожнього руху. Для учнів 5-х класів  

було організовано перегляд тематичного відеоролику про правила  безпеки 

дорожнього руху. Учні 6-7 класів  переглядали відеосюжети, брали  участь у 

вікторинах, змаганнях. Підсумки місячника узагальнено  наказом № 176 від 04 

жовтня 2021 року «Про підсумки проведення місячника безпеки дорожнього руху 

«Увага! Діти - на дорозі!». 

Крім того, у закладі проходять Тижні з безпеки життєдіяльності відповідно 

до наказу управління освіти. Програма проведення Тижня охоплює питання 

протипожежної безпеки,безпеку дорожнього руху, протипожежну 

безпеку,безпечне поводження з газовими та електричними приладами. Щомісяця 

у першу середу місяця у Ліцеї проводиться Єдиний день з безпеки 

життєдіяльності. Окремі питання щодо гігієни обговорює з учнями медична 

сестра Ліпич І.П.   В організації роботи  з безпеки життєдіяльності класні 

керівники керуються  планом проведення тематичних бесід та занять. 

В рамках тижня класними керівниками проведені бесіди про правила 

дорожнього руху, з профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил 

поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил безпеки під час 

використання електроприладів, природного газу, правил дотримання гігієни та 

санітарії. Облік та зміст бесід зафіксовано у класних журналах на відповідній 

сторінці. Учнів ознайомлено із планом евакуації у разі тривоги Проведено  бесіди 
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та вступні інструктажі з учнями 5-11 класів, новопризначеними вчителями, 

технічними працівниками (адміністрація, класні керівники). Підготовлені наочні 

матеріали та проведені бесіди про правила поведінки на воді, користування 

електроприладами, газом (Шворак Р.С.). Розроблені заходи санітарно-гігієнічної 

пропаганди для учнівського колективу закладу                       (Ліпич І.П.).  

 У листопаді 2021 року працівники ліцею ознайомлені з наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021р. за № 2153, яким 

затверджено перелік професій та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковій вакцинації проти COVID-19 та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 жовтня 2021 року № 1096 «Про затвердження переліку професій 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним щепленням» з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та з метою забезпечення епідемічного 

благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами 

специфічної профілактики. 

Проведення ряду заходів  з охорони праці також було передбачено у 

наступних наказах закладу та довідках. 

У серпні 2021 року було обстежено стан пожежної та техногенної безпеки у 

ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ. Зокрема, проведено огляд будівлі та споруд на 

території ліцею, а також огляд стану безпеки навчання та праці у навчальних 

кабінетах, лабораторних, спортивному залі, харчовому блоці, медичному кабінеті. 

Щорічно за планом роботи  ліцею проводиться навчання працівників 

закладу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Згідно 

наказу № 133-о/д від  31 серпня 2021 року «Про організацію роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності в закладі  у 2021-2022 н.р.» були проведені 

навчання і перевірка знань з охорони праці педагогічних працівників  та 

робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки (наказ № 136-о/д від 

31.08.2021 року «Про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці», протокол №1  від 17.11.2021р.) засідання комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці). Відповідно була подана інформація завідувача 

господарством Юрієм  Проценком 17.11.2021 року «Про проведення навчання  та 

перевірку знань з охорони праці серед працівників господарчої частини».  Було 

проведено навчання з техніки безпеки та охорони праці із завідувачами 

кабінетами хімії, біології, фізики, інформаційних технологій, інформатики (Кіра 

Квятковська), спортивного залу, вчителями фізкультури (Руслана Шворак). У 

закладі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони 

праці працівників і учнів. Усі журнали з охорони праці ведуться охайно, записи 

робляться вчасно, пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою директора. 

Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і 

учнів закладу. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону праці» на роботах із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із 

забрудненням, працівникам мають безоплатно видаватися за встановленими 

нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту. У І семестрі 2021-2022н.р. працівників певних категорій було 
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забезпечено спеціальним одягом  та резиновими рукавичками, окрім спеціального 

взуття.  

Інструкції з охорони праці, що діють у закладі, розроблені на основі чинних 

державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, 

примірних інструкцій з урахуванням умов праці та вимог безпеки. Інструкції 

оформлені відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці, 

затвердженого наказом  Держнагляд охорони праці від 29.01.1998 року № 9, 

затверджені директором (наказ № 98 від 31.08.2020р. «Про затвердження 

нормативних документів та інструкцій з охорони праці і техніки безпеки для 

працівників ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ. Інструкції, що введені в дію, 

зареєстровані в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці.  

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. Вона 

включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань 

педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил 

охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним 

проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та 

учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; 

контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; 

організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання 

спортивних залів, майданчиків і контроль за її діяльністю; контроль за 

виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Також у 

закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та  трудових 

спорів. Така система контролю адміністрації гімназії  у співпраці з профспілковим 

комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й 

життєдіяльності колективу. 

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням 

занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів 

евакуації учнів зі школи. Учні ліцею Волчук Д. та Куденчук О. стали 

переможцями міського конкурсу «Світ без насильства стає кольоровим». Заняття 

на теми  «Світ проти СНІДу»,  з учнями старших класів провели медична сестра 

Ірина Ліпич та практичний психолог Оксана Мельничук. Тиждень здорового 

харчування на тему «Здорове харчування – це легко» було проведене у ліцеї з 20 

по 24 грудня. Всі учасники освітнього процесу були ознайомлені з процедурою 

переведення шкільного харчування у новий формат. Здобувачі освіти виготовляли 

буклети про здорове харчування, організували день фруктів, дегустували страви 

за Клопотенком Є. Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя 

для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться 

бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. Організовувалися  зустрічі учнів з 

працівниками Державної пожежної інспекції., газової служби. Учні 5-11-х класів 

пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 5-11-х класів 

проходять перевірку на педикульоз. У І  семестрі  випадків захворювання на 

педикульоз не виявлено. 

Робота з охорони праці у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року була 

спрямована на забезпечення здорових і безпечних умов праці, проведення 

освітнього процесу й запобігання травматизму його учасників. 
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Зміст і структура роботи з охорони праці визначені річним планом роботи з 

охорони праці. 

Робота з охорони праці в закладі носила комплексний характер та 

здійснювалася за такими напрямками: 

1) заслуховування на нарадах при директорі звітів керівників структурних 

підрозділів щодо створення здорових та безпечних умов праці під час освітнього 

процесу; 

2)організація проведення інструктажів з охорони праці; 

3)організація навчання працівників з питань електробезпеки та охорони праці; 

4)контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників спецодягом, 

спецвзуттям та іншим засобами захисту. 

5) оновлення схем евакуації здобувачів освіти та працівників Ліцею 

6) проведення Тижня дорожнього руху (наказ «Про організацію і проведення 

Тижня з безпеки дорожнього руху» № 54-о/д від 20.05.22р.). 

7) проведення Єдиного дня з безпеки життєдіяльності «Складові здорового 

харчування» (інформація Ліпич І.П. від 19.01.22р.). 

  У рамках місячника проведені бесіди стосовно правил дорожнього руху, 

профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під час 

виявлення небезпечних предметів, правил безпеки під час використання 

електроприладів, природного газу, правил дотримання гігієни та санітарії 

(Шворак Р.С., класні керівники); проводилось навчання з евакуації (Барановська 

Л.Л.) та заняття з домедичної допомоги (Ліпич І.П.).  

        З метою підтримки задовільного санітарно-гігієнічного стану приміщень 

ліцею та їх безпечність була підготовлена інформація на нараду при директорові 

від 05.01.2021 року «Про підсумки з питань охорони праці й безпеки 

життєдіяльності за І семестр 2021-2022 н.р.» (наказ № 212-о/д  від 30.12.21р., 

Вальчук О.І.), з 31.01 по 04.02.22р. проведено контроль за дотриманням техніки 

безпеки  та стан документації з охорони праці і безпеки життєдіяльності в 

кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології та спортивному залі (довідки 

Квятковської К.І. та Шворак Р.С.), 02.02.22р. проведено Єдиний день безпеки 

життєдіяльності (за окремим планом) (інформація Шворак Р.С.), «Про підсумки 

контролю санітарно-гігієнічного режиму у навчальних приміщеннях» від 

08.02.22р., інформація Чопай А.В. про підсумки контролю санітарно-гігієнічного 

режиму у навчальних приміщеннях від 12.02.22р., з 21.02 заплановано контроль 

«Забезпечення санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу (Шворак Р.С.), 23.02.22 проводилась навчальна евакуація 

учасників освітнього процесу з приміщення ліцею (інформація Барановської Л.Л. 

від 23.02.22), «Про підсумки роботи щодо запобігання дитячого травматизму у 

2021 році» (наказ № 09-о/д від 04.01.22р., Шворак Р.С.). З 07.02 по 12.02.22 

проводився контроль санітарно-гігієнічного режиму у навчальних приміщеннях 

(інформація Чопай А.В. від 23.02.22р.). 

З 24.02 по 28.02.22р. проводилась підготовка приміщення підвалу для 

створення безпечних умов на випадок повітряної тривоги.  

Подано звіт «Про стан травматизму учнів у ІІ кварталі 2022 року»                      

(Шворак Р.С.). 
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Видано наказ від 13.04.2022 року № 48-о/д «Про основні завдання з 

цивільного захисту 2022 рік» (Комашко Л.М.), проведено Тиждень з безпеки 

життєдіяльності (за окремим планом) з 16.05 по 20.05.22р. (Шворак Р.С., класні 

керівники в режимі онлайн). Видано наказ від 27.06.2022 року «Про підсумки 

Тижня з безпеки життєдіяльності».  

Організовано роботу пришкільного табору «Ерудит» з денним 

перебуванням з 20.06.22р. по 07.08.2022р. (наказ «Про організацію роботи табору 

«Ерудит» з денним перебуванням» від 17.06.2022р. № 73-о/д,  видано накази «Про 

організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та про 

відповідальність  працівників табору  за життя й здоров’я дітей»  від 17 червня 

2022 року  № 76-о/д, «Про призначення відповідальних  за пожежну безпеку під час 

роботи табору «Ерудит»» від 17.06.2022р. № 77-о/д, «Про призначення 

відповідальних за належний санітарний стан  в таборі «Ерудит» з денним 

перебуванням» від 17.06. 2022 р.  № 78-о/д. 

    Були складені клопотання на ім’я начальника управління освіти м.Ковеля  

Бичковського В.В.: 16.02.2022р. № 01-28/ 14 «Про усунення причин і умов, що 

сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства (цвіль у спортзалі)», 

18.02.2022р. № 01-28/ 17 «Щодо незадовільного стану спортивного залу після 

капітального ремонту в 2020 році», 09.06.2022р. № 01-28/67 «Про неналежний 

стан підвальних приміщень головного корпусу ліцею, у тому складі 

протирадіаційного укриття № 04609», 23.06.2022р. № 01-28/94 «Про 

противорадіаційне  укриття (ПРУ)».  

У ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів. Усі журнали з охорони праці ведуться охайно, 

записи робляться вчасно, пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою 

директора. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для 

працівників і учнів закладу. 

Інструкції з охорони праці, що діють у закладі, розроблені на основі 

чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону 

праці, примірних інструкцій з урахуванням умов праці та вимог безпеки.  

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону праці» на роботах із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із 

забрудненням, працівникам мають безоплатно видавалися за встановленими 

нормами спеціальний одяг та резинові рукавички.  

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. Вона 

включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань 

педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил 

охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним 

проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та 

учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; 

контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; 

організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання 

спортивних залів, майданчиків і контроль за її діяльністю; контроль за 

виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Також у 

закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та  трудових 

спорів. Така система контролю адміністрації гімназії  у співпраці з профспілковим 
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комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й 

життєдіяльності колективу. 

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням 

занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів 

евакуації учнів зі школи. Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони 

життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками 

проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. Організовувалися  

зустрічі учнів з працівниками Державної пожежної інспекції, газової служби. 

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального 

функціонування будівлі ліцею. Відповідно щоквартально складаються акти.   

 

18. Господарська діяльність 
 

    Приміщення ліцею відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Класні кімнати, 

кабінети мають санітарні паспорти на право проведення в них занять. За минулий 

період були проведені наступні роботи в приміщенні ліцею, а саме: 

    Проведено генеральне прибирання в усіх кабінетах ліцею. 

    У  вестибюлі ліцею  проведено генеральне прибирання. 

     Перший, другий  та третій поверх ліцею: проведено генеральне прибирання.  

     Відремонтовано центральний вхід ліцею (за кошти батьків). 

     Оплачено вебсайт закладу  (за кошти міського бюджету). 

     Закуплено туалетний папір на суму 100 грн.(щомісячно). 

     Закуплено шуруповерт (за кошти випускника) . 

     У приміщеннях кафедри іноземних мов, математики та інформатики, 

зарубіжної літератури, української мови та літератури проведено генеральне 

прибирання. 

     У їдальню було придбано ваги  (за рахунок батьківських коштів). 

     У підвалі відремонтовані труби  (677грн) за рахунок батьківських коштів). 

      Перевірено 17 вогнегасників (за рахунок державного бюджету).  

Регулярно проводилось косіння території ліцею. Закуплено запчастини для  

бензокосарки та бензину на суму 1210 грн. (за рахунок батьківських коштів). 

Закуплено господарські товари (електрокабелі, розетки, вимикачі, лампи, 

кабелі та кабель канали на суму 3150 грн.  

Закуплено  матеріали в майстерню на суму 4300 грн. (за рахунок 

батьківських коштів). 

Закуплено будівельні матеріали на суму 1020 грн. 

Придбано папір для друку (за рахунок батьківських коштів). 

Придбано канцтовари (за рахунок батьківських коштів). 

Придбано медикаменти для медичного пункту ліцею (за рахунок 

батьківських коштів). 

Закуплено державні прапори на суму 146 грн. 

        Проведено передплату періодичних видань та методичний збірник «ШБІЦ-

інфо» (за рахунок батьківських коштів). 

Придбано миючі та дезінфікуючі засоби за рахунок державного бюджету та 

за рахунок батьківських коштів). 
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Оплачено послуги інтернету щомісячно на суму 250 грн. (за рахунок 

батьківських коштів). 

Проводилась заправка та ремонт картриджів (за рахунок батьківських 

коштів). 

Проводився ремонт оргтехніки, принтерів, ксероксу та системних блоків (за 

рахунок батьківських коштів). 

 

 

 

19.Стратегічні напрями роботи педагогічного колективу на 2022-

2023н.р. 
 

     Педагогічний колектив ліцею буде працювати над проблемним питанням 

«Забезпечення ефективного освітнього середовища з метою формування 

ключових  компетентностей учнів» на 2022-2027 н.р. У 2022-2023 н.р. колектив 

ліцею буде працювати над єдиною науково-методичною темою «Ефективність 

планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей учнів».  

Завдання І етапу: 

1.Аналізувати результативність власної педагогічної діяльності з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів, результатів їх навчання та враховувати 

результати аналізу при подальшому плануванні роботи. 

2 Враховувати під час розроблення календарно-тематичного плану особливості 

класів, їх профільність, спеціалізацію тощо. 

3 Самостійно визначати обсяг годин на вивчення навчальної теми, змінювати 

послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані. 

4.Використовувати освітні технологі (інформаційно-комунікаційні, ігрові, 

інтерактивні та ін.), що спрямовані на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями. 

5. Формувати й реалізувати індивідуальні освітні траєкторії учнів. Надавати 

підтримку учням, які потребують індивідуальної освітньої траєкторії. 

6 Використовувати види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями. 

7.Залучати здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності, 

інтелектуальних турнірів та конкурсів різних рівнів 

8 Розробляти або використовувати інформаційні освітні ресурси під час 

проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. 

9. Використовувати зміст навчального предмету для формування суспільних 

цінностей у здобувачів освіти: виховання почуття патріотизму, національної 

самосвідомості й гідності. 

10 Використовувати у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології, які 

сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями. 

Очікувані результати I етапу: 

1.Вчителі під час розроблення календарно-тематичного плану враховують 
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особливості класів, їх профільність, спеціалізацію тощо.  

2.За підсумками навчального року вчителі самостійно або спільно з колегами 

аналізують результативність календарно-тематичного планування, вносять 

необхідні корективи.  

3.Учителі у змісті календарно-тематичного планування визначають організаційні 

форми проведення навчальних занять, види робіт, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями.  

4.Учителі самостійно визначають обсяг годин на вивчення навчальної теми, 

можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані. 

5.Учителі використовують види, форми і методи роботи, спрямовані на 

оволодіння учнями ключовими компетентностями. Використовуються інші 

організаційні форми роботи, крім класно-урочної. З-поміж навчальних завдань, 

які пропонуються учням, переважають творчі, проблемні, пошукові, дослідницькі, 

спрямовані на застосування знань у практичній діяльності. 

6.У змісті домашніх завдань переважають завдання творчого, прикладного, 

проблемного і пошукового спрямування. 

7.Учителі надають підтримку учням, які потребують індивідуальної освітньої 

траєкторії. Разом з учнем, батьками вони розробляють індивідуальний 

план (індивідуальний графік), індивідуальну програму розвитку діяльності 

для учнів, у якому передбачено консультування, індивідуальну підтримку 

учнів, визначення часових меж опанування навчального матеріалу, терміни та 

вимоги до оцінювання.  

   Під час реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відстежується 

індивідуальний прогрес дитини. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

використовуються також технології дистанційного і змішаного навчання. 

Відбувається відстеження результативності такої роботи. 

8.Учителі розробляють або використовують інформаційні освітні ресурси під час 

проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. 

З розроблених освітніх ресурсів учителі формують власне освітнє портфоліо. 

Вчителі розробляють або використовують електронні освітні ресурси з метою 

запровадження технологій дистанційного і змішаного навчання. Розроблені 

інформаційні ресурси розміщуються на сайті закладу освіти, власних професійних 

блогах, сайтах професійних спільнот, фахових виданнях. 

9.Учителі формують суспільні цінності через зміст навчального матеріалу 

предметів (курсів). Під час проведення навчальних занять в учнів виховується 

почуття патріотизму, поваги до державної мови, законів України. Відбувається 

розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, навичок співпраці та командної 

роботи. Особистим прикладом виховується в учнів толерантне ставлення та 

взаємоповага. 

10.Учителі володіють навичками використання комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі, використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні 

технології, які сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями. Під 

час проведення навчальних занять використовуються медіаресурси, можливості 

Інтернет-мережі.   

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного 

розвитку суспільства.Важливе завдання колективу –активне вілення ідей 
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Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства 

«Демократична школа», яка спрямована на поглиблення культури демократії і 

прав людини у школі та розвиток демократичних громадянських компетентностей 

шляхом розвитку демократичного шкільного врядування і демократичного 

середовища у школі, поглиблення державно-громадського партнерства, 

включення елементів та методів освіти з прав людини та демократичного 

громадянства у навчально-виховний процес.  

Реалізація програми вимагає: активної участі колективу в Інноваційному   

проєкті  всеукраїнського рівня “Формування та оцінювання громадянських 

компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти” (2018-

2022); 

 конструювання  вправ з інтеграції наскрізної змістової лінії «Громадянська 

відповідальність»; 

завантаження вправ на Тулбокс на платформі Програми підтримки освітніх 

реформ в Україні «Демократична школа»; 

застосування у закладі освіти систематичних демократичних практик, які 

ґрунтуються на повазі до прав людини;  

подальшу реалізацію положень Хартії з освіти для демократичного 

громадянства та з прав людини в Україні;  

апробацію моделі розвитку культури демократії та демократичних 

громадянських компетентностей в Ліцеї;  

-поглиблення співпраці і діалогу між учнівською молоддю та освітянами з 

різних регіонів України. 

 Опрацювавши нові нормативні документи, вважаємо, що одним з 

актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-

математичного, гуманітарного профілів освіти виступає SТЕМ-орієнтований 

підхід до навчання, який не потребує очікування повного переходу до другого 

покоління Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових 

навчальних програм. Діючі програми не обмежують творчої ініціативи педагогів, 

треба лише мати бажання здійснити ці інновації. Головна мета STЕМ-освіти не 

суперечить новим вимогам Закону України «Про освіту», власне, й основні 

ключові компетентності концепції«Нової української школи» гармонійно входять 

в дану систему, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як 

фахівця, і як громадянина.  
Важливо впроваджувати  робототехніку  та електроніку на науково-

дослідницькому рівні (міні-метеостанція) проводити  марафон STEM-уроки  у 

рамках фестивалю STEM-освіта,  STEM-екскурсії, реалізувати   екологічні   

проєкти, пов'язані  зі сортуванням сміття, економією води, економією 

теплоресурсів, використання екоторбинок, організовувати функціонування 

дослідницьких навчальних лабораторій з фізики, біології. Забезпечувати   

інформаційну допомогу учням та батькам на території освітнього закладу. 

Важливою є участь в експериментальній  роботі:  

 Проєктування розвитку обдарованості в діагностично-проєктуальному 

комплексі «Універсал».  

  Робота з обдарованими дітьми за програмою “Творча обдарованість”.  
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 Психолого-педагогічний супровід системи проєктування особистісного та 

соціального розвитку обдарованості.  

 Конструювання задач особистісного розвитку учнів (особистісна 

траєкторія розвитку).  

 Програмування проєктно-орієнтованого навчально-виховного змісту.  

 Комплексний моніторинг особистісного розвитку учнів.  

 Участь у Всеукраїнському експерименті за інноваційним освітнім 

проєктом шкільна електронна бібліотека – «ШБІЦ-інфо».  

Необхідно розбудовувати демократичний простір через:  

 

 Учнівське співуправління «УСПІХ».  

 Драматичний гурток.  

 Екологічна агітбригада «АКВА».  

 Вокально - хоровий гурток.  

 Участь у Всеукраїнській асоціації лідерів учнівського самоврядування 

«Сокіл».  

 «Марафон інтелектуальнихігор КРОКС».  

 «Буккросинг-мандри книг».  

 Газета «Гімназист плюс».  

 Шкільна служба порозуміння.  

 Школа МИРотворчості.  

 Сайт закладу освіти.  

 

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічноі ̈ ситуаціі ̈, що має місце 

і в Украі ̈ні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання 

поширенню вірусних хвороб, під час планування організаціи ̆них заходів, що 

забезпечують освітніи ̆ процес, у тому числі і під час календарно- тематичного 

планування з предметів важливо врахувати можливість організаціі ̈ освітнього 

процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для організації 

дистанційного навчання в цеи ̆ період у МОН пропонують скористатися 

методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; 

від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація 

дистанційного навчання в школі». 

 Надзвичайно важливим є чітка система організаціі ̈ навчання в школі з 

самостійним опрацюванням матеріалу (розклад, критеріі ̈ оцінювання, узгодження 

кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових 

особливостеи ̆ щодо виконання домашніх завдань). 

Домашні завдання мають бути посильними для самостіи ̆ного виконання 

дітьми, мати чіткі поради та інструкціі ̈. 
Також у Міносвіти звертають увагу на важливості продовження навчання 

педагогів у напрямі опанування інформаціи ̆ними технологіями та і ̈х ефективного 

використання в роботі. 

«В умовах нового формату освітньоі ̈ діяльності в Украі ̈ні рекомендуємо 

вчителям закладів загальноі ̈ середньоі ̈ освіти вдосконалювати також цифрові 

компетентності, які активізують пізнавальнии ̆ інтерес учнів до використання 

додаткових навчальних матеріалів, розміщених на освітніх електронних ресурсах. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71997/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/72975/
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
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Актуальність даного питання підтверджена використанням дистанціи ̆ної форми 

навчання в період карантинних заходів на територіі ̈ України», - зазначають у 

МОН. 

 Актуальною формою навчання є також розміщення записів відеоуроків з 

різних навчальних предметів, презентаціи ̆, відеоконференціи ̆, інформування учнів 

та батьків про освітні ресурси, що сприятиме кращому засвоєнню знань учнів із 

різними рівнями підготовки. 

Важливо, щоб в учнів були чіткі інструкціі ̈ до завдань, які необхідно 

виконати, та був вільнии ̆ доступ до навчальних матеріалів. 

«Якщо вчитель чітко спланує роботу, визначиться як буде проводити 

дистанційне навчання, які цифрові сервіси буде використовувати, 

підготує/використовуватиме якісні навчальні матеріали та організує зворотніи ̆ 
зв'язок з учнями, то таке навчання забезпечить необхідну якість освітніх послуг», 

- наголошують у Мінстерстві освіти і науки. 

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та 

дистанційного навчання у відомстві пропонують під час календарно- тематичного 

планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити 

ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового 

матеріалу. 

«Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, 

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позиціи ̆, 
що мають забезпечити якісну самостіи ̆ну роботу учнів в умовах дистанціи ̆ного 

навчання», - йдеться у рекомендаціях МОН. 

Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного 

комплексу для вивчення предмета учителям радять передбачити можливості 

використання засобів та інструментарію дистанціи ̆ного навчання в умовах очного 

навчання. 

З правильними продуктами, інструментами, ресурсами й технологіями 

дистанційне навчання стає простим і ефективним. Педагоги ліцею опанували такі 

технології дистанційного навчання:  
 

 Microsoft Office 365;      

 Робота з інструментами Google Classroom ; 

 робота в ClassDojo;  

 використання під час навчання освітніх ресурсів learningapps.org, 

ClassTime та Ilearn;  

 технологія проведення уроків в Skype та Zoom ;  

 робота у Microsoft Teams. 

Отже, колектив ліцею напрацював певний досвід дистанційної роботи, але 

перебування значної частини учнів за кордоном поставило перед педагогами нові 

виклики. Інтеграція українського учнівства до європейського та світового 

освітнього простору, спонукає вчителя допомогти здобувачеві освіти бути 

конкурентноздатним та комфортно почувати себе в закордонних закладах освіти. 

Характерною особливість цього періоду є пошук нових форм, методів, засобів 

навчання, впровадження освітніх інновацій, елементів експериментальної роботи, 
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що передбачає високий рівень методологічної культури учителя. Для проведення 

уроків дистанційно у синхронному режимі бедемо використовувати  платформу 

Microsoft Teams. В асинхронному режимі найчастіше учасники освітнього 

процесу працюватимуть на платформах «На Урок», «Всеосвіта» з посиланням для 

здобувачів освіти на цифрові ресурси, а також учителі надсилатимуть дітям власні 

відеоуроки, звернення, відеоролики з поясненнями певних завдань. Під час 

онлайн навчання, особливо уроків розвитку, перевірки або корекції основних 

компетентностей, уроків-семінарів, доцільно проводити синхронні заняття в 

малих групах, в той час коли інші учні класу працюють асинхронно. Уроки-лекції, 

уроки формування компетентностей, як правило, проводяться для всіх учнів 

класу. Також, під час дистанційного навчання, рекомендуємо технологію «пе- 

ревернутого класу», коли новий матеріал учні опрацьовують до уроку і 

обговорюють разом з вчителем на онлайн-зустрічі. Як для очної так і для 

дистанційної форми навчання, важливим є продовження та впровадження 

проєктної діяльності в практичній роботі учителя, що дозволяє модифікувати 

традиційну класно-урочну систему. 

   Отже для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на 

відстані, окрім технічного інструментарію, вчителю необхідно володіти низкою 

професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, 

організувати учнів на початковому етапі та втримати їхню увагу аж до 

завершального. 

Навчальний 2022-2023 рік ставить перед нами нові потужніші виклики 

надання якісних освітніх послуг в  умовах надзвичайної та непередбачуваної 

небезпеки для всіх учасників освітнього процесу. Адміністрація школи вимушена 

в  короткі терміни вирішувати проблеми психоемоційної стійкості та витривалості 

як учнів, так і  педагогів, забезпечити безпечне освітнє середовище та дотримання 

всіх безпекових вимог організації освітнього процесу та виконання головних 

завдань освіти — навчання учнів, розвитку навичок та умінь, які визначені 

нормативними документами Нової української школи. 

 Важливо, щоб під час війни наша школа стала тим осередком, який давав 

змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не 

втрачати відчуття приналежності до шкільної родини. Тому педагогічному  

колективу  варто гнучко підходити до організації роботи школи та налаштовував 

освітній процес так, щоб він був ко-рисним, комфортним і безпечним. Адже 

тільки кропітка систематична робота щодо впровадження й удосконалення 

сучасних технологій дистанційного навчання в освітній процес допоможе в 

майбутньому досягти позитивних результатів. 
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                        ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Заслухавши доповідь  директора Ліцею імені Олени Пчілки «Про підсумки 

роботи педагогічного колективу в 2021-2022 навчальному році та стан готовності 

закладу освіти  до нового навчального року і впровадження державних стандартів 

базової та повної загальної середньої освіти (доповідь додається), виступи 

заступників та педагогів ліцею, зазначаємо, що педагогічним колективом 

проведено значну роботу з виконання Конституції України, законів України «Про 

освіту» та «Про повну загальну середню   освіту», наказів Міністерства освіти і 

науки України щодо підвищення доступності якісної, конкуретностпроможної 

освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом 

життя.Обговоривши завдання педколетиву на 2022-2023 н.р. щодо підвищення 

якості освіти, педагогічна рада 

          ухвалила: 

 

1.Спрямувати роботу педагогічного колективу закладу на створення умов для 

забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації 

державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, 

виховання і розвитку особистості на підвищення якості надання освітніх послуг в 

умовах переходу до Нової української школи у 2022-2023 навчальному році.  

Протягом року                                                        Педколектив 

 

2.Спрямувати діяльність педагогічного колективу у 2022-2023 навчальному році 

на практичну реалізацію проблемного питання «Забезпечення ефективного 

освітнього середовища з метою формування ключових  компетентностей учнів» 

та єдиної науково-методичної теми «Ефективність планування педагогічними 

працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до 

організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

учнів 

З цією метою необхідно реалізувати завдання: 

 

1).Аналізувати результативність власної педагогічної діяльності з 

урахуванням індивідуальних особливостей учнів, результатів їх навчання та 

враховувати результати аналізу при подальшому плануванні роботи. 

2).Враховувати під час розроблення календарно-тематичного плану 

особливості класів, їх профільність, спеціалізацію тощо. 

3).Самостійно визначати обсяг годин на вивчення навчальної теми, 

змінювати послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані. 
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4).Використовувати освітні технологі (інформаційно-комунікаційні, ігрові, 

інтерактивні та ін.), що спрямовані на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями. 

5). Формувати й реалізувати індивідуальні освітні траєкторії учнів. Надавати 

підтримку учням, які потребують індивідуальної освітньої траєкторії. 

6). Використовувати види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями. 

7).Залучати здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності, 

інтелектуальних турнірів та конкурсів різних рівнів 

8). Розробляти або використовувати інформаційні освітні ресурси під час 

проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. 

9. Використовувати зміст навчального предмету для формування суспільних 

цінностей у здобувачів освіти: виховання почуття патріотизму, національної 

самосвідомості й гідності. 

10). Використовувати у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології, 

які сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями.  

 

3.  Для здійснення стабільного розвитку і забезпечення високої якості 

освітипедагогічному колективу необхідно реалізуватизавдання: 

-Використовуватисистему практичного інструментарію моніторингу якості 

освіти; 

Протягом року                                                        Адміністрація 

- реалізувати Освітню програму розвитку ліцею  на 2022-2023 н.р. відповідно 

до Закону про освіту, дотримуючись визначеної стратегії діяльності ліцею в 

галузі якості освіти на демократичних засадах 

 Протягом року                                                Адміністрація  Педколектив 

 -здійснювати річне плануваннята відстежувати його результативність відповідно 

до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми 

Протягом року                                               Адміністрація 

-здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії 

(політики) і процедур забезпечення якості освіти 

Протягом року                                                          Адміністрація 

- активізувати роботу експертної групи з розвитку демократичного врядування в 

ліцеї, яка супроводжуватиме реалізацію ініціатив та здійснюватиме моніторинг 

демократичних змін у закладі; 

До 28.09.2021р.                                                          Шворак Р.С. 

                                                                                      

-коригувати політику ліцею з питань якості освіти на основі моніторингу розвитку 

й ефективності системи управління якістю освіти; 

Протягом року                                                    Комашко Л.М. 

 

-підвищити ефективність управління ліцеєм, розвивати форми державно-

громадського управління освітнім процесом, залучаючи до управління ліцеєм усіх 

учасників освітнього процесу. 

Протягом року                            Адміністрація,педагогічний колектив 



 

74 

 

вивчити потреби учнів, батьків, вчителів при формуванні соціального замовлення 

ліцею  (діагностика);  

Протягом року                                                      Комашко Л.М. 

 

4.Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку 

природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти вважати SТЕМ-

орієнтований підхіддо навчання. 

Протягом року                                                                  Педколектив 

 

5.Cприяти створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує 

конструктивну взаємодію здобувачів світи, їх батьків, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти та взаємну довіру,формуванню відносин довіри, 

прозорості, дотримання етичних норм. 

Протягом року                               Адміністрація,педагогічний колектив 

 

6. Спрямувати систему оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання 

Протягом року                                                                      Комашко Л.М. 

 

7.Формувати та реалізувати індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів освіти 

Протягом року                                         Адміністрація,педагогічний колектив 

8.Забепечувати ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Протягом року                                                                        Директор  

 

9.1.Формувати штат закладу освіти, залучаючи кваліфікованих педагогічних та 

інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми 

Протягом року                                                                                 Директор 

 

9.2. Створювати умови для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього 

процесу та приймати управлінські рішення з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу 

Протягом року                                                                                 Директор 

 

10.Створювати умови для розвитку громадського самоврядування.Сприяти 

виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх 

участі в житті місцевої громади 

 

Протягом року                                       Адміністрація, педагогічний колектив 

 

11.Забезпечувати комфортні та безпечні умов навчання та праці 

11.1. Створити умови для харчування здобувачів освіти і працівників 

11.2. Створити умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників 

освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті 

Протягом року                                                                         Адміністрація 
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12.Сприяти створенню безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких 

форм насильства та дискримінації 

 

12.1.Застосовувати підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу, професійної адаптації працівників, планувати та реалізувати 

діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 

 

12.2. Забезпечувати дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод 

людини учасниками освітнього процесу в закладі освіти 

 

12.3. Протидіяти булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування 

на їх прояви. Активізувати роботу Шкільної служби порозуміння та школи 

Миротворчості 

Протягом року                                         Адміністрація, педагогічний колектив 

                                                                  психолог 

 

13.Формуватита забезпечуватиреалізацію політики академічної доброчесності 

 

13.1. Дотримуватися академічної доброчесності під час провадження педагогічної 

та наукової (творчої) діяльності 

 

13.2. Сприяти дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 

Протягом року                                        Адміністрація,педагогічний колектив 

 

13.3Модернізувати матеріально-технічне, фінансово-господарське, інформаційно-

методичне забезпечення освітньої діяльності з метою розширення єдиного 

інформаційного простору;  

Протягом року                                                                          Мочарська Є.О,  

завідувачі навчальними кабінетами  

 

14. Простежити динаміку оцінювання якості освіти за певними критеріями: 

навчальна діяльність, методична робота, виховна робота, розвиток обдарувань 

учнів, матеріально-технічне забезпечення. 

До червня 2023 р.                                                                 Адміністрація 

 

15.Формувати та розвиватисоціально зрілу, творчу особистість зусвідомленою 

громадською позицією, почуттям національної свідомості, підготовлену до 

професійного самовизначення. 

Протягом року                                                                         Педколектив 

 

16.Сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань, 

«Соколу», становленню їх соціальної активності, забезпечувати ефективність 

роботи осередків учнівського самоврядування.  

Протягом року                                                               Шворак Р.С. 
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17. Підвищити результативність навчання й виховання шляхом використання у 

роботі інноваційних технологій та удосконалення змісту до профільної і 

профільної підготовки, розробки й апробації відповідного інструментарію для 

виявлення рівня навченості й вихованості учня, виховання у дітей та молоді 

цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів. 

Протягом року                                                                Педколектив 

 

18.Активізувати упровадження системи проєктування освітнього процесу в 

практику роботи ліцею 

Протягом року                                                                Педколектив 

                                                                                                Психолог 

19. Підвищити результативність роботи педколективу з обдарованими учнями. 

Поновити роботу Учнівського наукового товариства«Еврика»відповідно до 

Положення про Малу Академію Наук, здійснювати контроль за роботою секцій 

наукового товариства. 

До 10 вересня 2022 р.                                                    Барановська Л.Л. 

постійно 

20.Забезпечити реалізацію цільової програми «Обдарованість». Удосконалювати 

систему виявлення і відбору обдарованої молоді. Розвивати творчі здібності 

шляхом організації олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, 

турнірів тощо. Систематично поповнювати банк даних обдарованих учнів. 

Протягом року                                        Барановська Л.Л., члени НМР 

 

21.Забезпечити реалізацію Концепції національно- патріотичного виховання у 

навчально-виховномупроцесі. 

Протягом року                                                                   Педколектив 

 

22. З метою збереження здоров'я учнів гімназії забезпечити використання 

вчителями здоров'язберігаючих технологій, суворе дозування домашніх завдань, 

викладання уроків фізичної культури за новою програмою, активний відпочинок 

та формування навичок здорового способу життя, дотримання норм техніки 

безпеки. 

Постійно                                                                                      Педколектив 

 

23. Реалізувати стратегію підготовки обдарованих учнів до олімпад шляхом 

консолідування зусиль всіх членів педагогічного колективу в роботі з 

обдарованою молоддю. Запровадити дієвий механізм стимулювання обдарованих 

школярів та науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з ними. 

Жовтень                                                                            Барановська Л.Л.  

 

24. Продовжити роботу творчої групи педагогів та учнів для поновлення 

інформації та інформаційний сайт ліцею.  

Протягом року                                                                Приймак М.В. 

 

25. Спрямувати виховну роботу на згуртування і розвиток учнівських колективів 

через практичне і дієве залучення учнів до підготовки та реалізації різноманітних 
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покласних та загально ліцейних заходів, проєктів, колективних творчих справ та 

інших форм роботи відповідно до плану виховної роботи на 2022-2023 н.р. 

Протягом року                                                                       Шворак Р.С.,  

                                                                                              класні керівники 

26. Класним керівникам проаналізувати результати діагностики розвитку 

класного колективу і спланувати корекційно-виховну роботу з учнями в 2022-

2023 н.р. на вирішення першочергових проблемних завдань через класний проєкт, 

програму, систему корекційно-виховних завдань чи іншу форму роботи. 

 До 30.09.2022р.                                         Шворак Р.С., класні керівники 

 

27. У рамках Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства 

«Демократична школа» застосовувати Інструменти демократичного розвитку 

ліцею для демократизації шкільного врядування, збільшенні автономії  закладу 

освіти, спрямування освітнього процесу на формування демократичних 

громадянських компетентностей для успішного життя у суспільстві 21 століття.  

       

28. У рамках Інноваційного   проєкту  всеукраїнського рівня “Формування та 

оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової 

середньої освіти” конструювати  вправи з інтеграції наскрізної змістової лінії 
«Громадянська відповідальність» та завантажувати  вправи на Тулбокс на 

платформі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа». 
Протягом року                                                                                          Шворак Р.С. 

 

29. Поглибити співпрацю і діалог між учнівською молоддю та освітянами з різних 

регіонів Україн 

Протягом року                                                                                    Протягом року                                                                                           

 

30.Здійснити систему заходів щодо підготовки навчального закладу до роботи в 

осінньо-зимовий період, запроваджувати енергозберігаючі технології, створити 

безпечні умови праці, пожежної безпеки.  

Вересень                                                     ПроценкоЮ.В., педколектив 

 

31.З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 

навчальному 2022-2023 році необхідно  здійснювати свою діяльність з 

урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

Протягом року                                                                   Педколектив 

 

32. Продовжувати опановувати технології дистанційного навчання та вивчати  

сновні можливості для співпраці в класі у  функціоналі Microsoft Teams, 
працювати разом, створювати контент і ділитися ресурсами в Office 365 Education. 

     

Вересень                                                                             Педколектив 
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33.Схвалити Освітню програму, навчальні програми, Стратегію розвитку ЛІЦЕЮ 

ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ на 2022-2027роки, річний план роботи ліцею на 2022-

2023н.р.  

34.Затвердити режим роботи ліцею, внутрішній трудовий розпорядок та план 

роботи бібліотеки. 

 35.Схвалити Систему роботи ліцею з охорони праці, Заходи з пожежної безпеки 

та Заходи з антитерористичного захисту закладу освіти. 

36.Обговорити на засіданнях предметних методичних комісій моделі організації 

навчання у 2022/2023 навчальному році до  26 вересня. 

                                                             Голови ПМК  

37. Схвалити систему електронного документообігу в закладі освіти, ведення 

електронного журнала та електронного щоденника у 2022-2023 навчальному році.  

Протягом року                                                                   Педколектив 

38. Не  застосовувати   12-бальну систему для оцінювання навчальних досягнень 

учнів 5-х класів до  16 вересня 2022року.    

                                                                                              Педколектив 

 


