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Здобутки в діяльності освітнього закладу  

за 2018-2019 навчальний рік  

та перспективи на новий 2019-2020 навчальний рік 
 

Ми навчаємося не для ліцею, а для життя. Завдання ліцею  – навчити жити. 

Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя. 

Весь педагогічний колектив сумлінно працює над досягненням цієї мети. 

У 2018/2019 навчальному році робота освітнього закладу була спрямована 

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

Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року»,  «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», Концепції національно-патріотичного 

виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі 

освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів і нового Закону 

України «Про освіту», який набрав чинності 28 вересня 2017 року, вносить 

суттєві зміни до цілої низки законів. 

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес 

відбувався в одну зміну та здійснювався українською мовою.  

Стан і розвиток шкільної мережі 

Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку шкільної мережі.  

Основними заходами із збереженням контингенту учнів у 2018/2019 

навчальному році були: 

 організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні; 

 контроль відвідування учнями навчальних занять. 

 

Виконання с. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», 

ст. 6. Закону України «Про загальну середню освіту». 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту» було організовано 

роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у 
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мікрорайоні освітнього закладу.  

 Випускники 9-их та 11-го класів 2017/2018 навчального року 

продовжують навчання, про що свідчать результати наведені нижче в таблиці: 

Клас  Випущено  10 клас ПТНЗ ВНЗ І-ІІ 

рівня 

акредетації 

ВНЗ ІІІ- ІV 

рівня 

акредетації 

Працюють  

9 клас 18 10 4 4 - - 

11 клас 8 - 2 2 3 - 

 

Кадрове забезпечення 

Підводячи підсумок педагогічної характеристики освітнього  закладу, 

хотілося б відмітити, що обличчям держави і будь-якого освітнього закладу є 

його вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. 

Ліцей є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від 

їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до 

класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і 

інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави. 

У 2018/2019 навчальному році в ліцеї працювало 40 учителів, 97,5 % від 

загальної кількості педпрацівників мають повну вищу освіту, 2,5 % мають 

освіту на рівні молодшого спеціаліста.  

Таким чином якісний склад педагогічного колективу навчального закладу  

на кінець навчального року становив: 

Кваліфікація Кількість % 

Учитель-методист 10 25 

Старший учитель 9 23 

Вища категорія 22 55 

Перша категорія 6 15 

Спеціаліст ІІ категорії  8 20 

11 тарифний розряд 1 3 

 

Виховна діяльність 
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 При підготовці та проведенні виховної роботи в ліцеї педколектив 

керується Концепцією, яка має на меті конкретизувати основні напрями 

навчання й виховання, які розроблені Державною програмою «Освіта»,  

Законом України «Про загальну середню освіту», «Основними орієнтирами 

виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,  

методичних рекомендацій з виховної роботи на 2018-2019н.р., напрямками 

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна», наповнити їх реальним змістом з урахуванням особливостей 

нашого регіону, традицій, специфіки ліцею та системи виховної роботи, яка 

склалася. Ліцей виховує молодь на основі всебічного врахування особливостей 

способу життя, традицій, звичаїв, історичного шляху, розвитку культури, 

ментальності народу. Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в 

освітньому закладі, у нашому ліцеї створено чітку систему виховної роботи,  

програму творчого розвитку і саморозвитку на базі особистісного підходу, які 

дозволяють здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до 

вироблення специфічної структури виховної роботи в ліцеї. 

      Виховна робота планується за напрямами: 

─ ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

─ ціннісне ставлення до людей; 

─ ціннісне ставлення до природи; 

─ ціннісне ставлення до праці; 

─ ціннісне ставлення до мистецтва; 

─ ціннісне ставлення до себе; 

─ військово-патріотичне виховання. 

Основою виховного процесу у ліцеї є особистість, її нахили, творчі 

здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.  

Виховна робота здійснюється через навчання, пізнавальну діяльність, 

гурткову роботу, позакласні та позашкільні заходи, співпрацю з батьками та 

громадськістю. 

    В основі системи загальношкільних заходів покладені КТС (колективні 
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творчі справи), тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення 

зацікавленості вихованців спільною діяльністю та відображають всі напрямки 

здійснення виховного процесу, а саме: жовтень - місячник милосердя; грудень - 

Місячник охорони дитинства та Тиждень правової освіти, лютий  - Місячник 

правових знань і правової   пропаганди, квітень   - тиждень екологічного 

виховання. 

    Колективно творчі справи нашого ліцею проходять під такими гаслами: 

вересень  - «Захисти мене від лиха і зла, бо я ще дитина мала» ; 

жовтень – «Себе я бачу в дзеркалі природи»; 

листопад – «Всі ми різні, всі ми рідні»; 

грудень – «З творчістю до навчання і свята»; 

січень – «Нема без кореня рослини, а нас, людей, - без України»; 

лютий – «Хочеш бути щасливим – будь ним»; 

березень – «Без сім’ї нема щастя на землі”; 

квітень  - «Що зовнішня, що внутрішня краса тобі одній дарована, людино!» ; 

травень – «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 

 У ліцеї стало традицією розпочинати робочий день Гімном України та 

молитвою, а  також - проводити окремими класами загальношкільні позакласні 

заходи:  

5 клас – Свято Миколая, година пам’яті «Розіп’яті Крути», Стрітення 

Господнє;  

6 клас –  День збройних Сил України; День пам’яті та примирення; 

7 клас – День захисника Вітчизни; День Гідності та Свободи;  

8 клас – Дзвони Чорнобиля; 

9 клас – Андріївські вечорниці; 

10 клас – Пам’яті Голодомору; День Соборності України; 

11 клас –  свято Вчителя; День святого Валентина 

     З метою національно-патріотичного виховання кожного місяця класними 

керівниками проведено уроки мужності та години пам’яті;  у кожному кабінеті 
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створено куточки державної символіки; класними керівниками в усіх класах 

проведені години класного керівника чи тематичні бесіди «Символи моєї 

держави», «Конституція України - основний закон нашої держави», «Мій край - 

моя історія жива», «УПА - творець і захисник нашої державності» (1-4класи), 

«УПА - тепер нічого не забуто, УПА - це віра в отчий край розкутий» (5-11 

класи),  «Імена і символи козацтва», «Україна пам’ятає» (1-4класи), «Є пам'ять, 

якій не буде кінця» (5-11 класи). 

     Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2018-2019н.р. знайшов 

відображення у проведенні заходів,  присвячених вшануванню пам’яті героїв 

УПА, Дню Захисника Вітчизни, Дню Гідності та Свободи, Дню Збройних Сил 

України (козацькі забави). 

   Треба відзначити високу якість та результативність таких заходів: 

- виховні заходи «Невмируща слава – слава героям-воїнам УПА», День 

Захисника Вітчизни; День Свободи і Гідності (7 клас); козацькі забави (6 клас) 

- урочиста лінійка «День створення ЗУНР» (пед.-орг. Павлюк В.І..); 

-  вечір-реквієм до дня пам’яті Голодомору та політичних репресій «Ті дні у 

пам’яті народній…» (10 клас; Хоменко М.І.); 

-   акція «Запали свічку» (учнівське самоврядування); 

- Тиждень правової освіти; 

- Місячник правових знань. 

  3 грудня  в ліцеї пройшла благодійна акція до Міжнародного дня інвалідів. В 

ході акції (ярмарка «Щедрість») зібрано кошти в сумі 8400 грн, які були 

розприділені та вручені дітям-інвалідам села. 

У освітньому закладі у 2018/2019 н.р.в 5-11 класах працювало 9 класних 

керівників. 

  Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного плану роботи 

ліцею. До плану були внесені заходи районного, шкільного рівнів, а також 

кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних 

виховних годин. 
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  Результати рівня вихованості учнів 5-11 класів за   2018-2019 н.р.: 

Клас Кількість 

учнів 

В Д С Н 

5-А 14 4 7 3 - 

5-Б 18 11 7 - - 

6-А 17 7 7 3 - 

6-Б 19 7 7 4 1 

7 19 10 6 3 - 

8 20 10 8 2 - 

9 16 4 8 3 1 

10 9 3 6 - - 

11 14 7 2 5 - 

Разом 146 63 58 25 - 

 
 

 

Вже стало традицією, що учні 9-11 класів 2 рази в рік надають допомогу у 

прибиранні церкви, ведуть догляд за могилою воїнів-визволителів, парком 

Слави. 

Гордістю нашого ліцею є ансамбль пісні і танцю «Смерічка», який   

неодноразово бере участь у загальношкільних виступах як перед батьками, 

жителями села, так і перед гостями нашого села. Дуже захоплюючим був 

виступ «Смерічки» в смт. Яблунові, організований  відділом освіти 

Яблунівської ОТГ 15 травня. 

Організація учнівського самоврядування 

 З метою демократизації навчання та виховання  створена  і успішно працює 

організація учнівського самоврядування «САД» (самостійні, активні, діючі). У 

своїй діяльності організація керується чинним законодавством та Положенням. 

Учнівське самоврядування має свою символіку (значок, галстук). 

   Основною метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх 

членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей 

підростаючого покоління. 

   Завдяки учнівському самоврядуванню школярі активно долучилися до 

чергування по закладу, контролю за відвідуванням навчальних занять, 

організації дозвілля, проведення профілактичної роботи щодо здорового 

способу життя. 
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        У ньому працюють такі комісії: 

    - навчальна, яка спільно з вчителями займається питаннями удосконалення 

навчальної діяльності учнів, організації конкурсів, олімпіад,  під час 

проведення тижнів наук поширює інформацію з різних галузей знань; 

  -  дисципліни і порядку, яка організовує та контролює чергування учнів по 

класах та по закладу. До її складу входять учні, які є взірцем в дисципліні та 

правовій грамотності; 

   -  інформаційна, яка інформує через стінгазету,  випускає газету «Вісточка», в 

якій висвітлює  новини учнівського життя, друкуються вірші, статті, авторами 

яких є обдаровані школярі; 

     - дозвілля, яка керує проведенням культурно-масових справ, організацією 

шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє 

між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів, організовує 

оформлення ліцею та класних кімнат; 

      - робота з молодшими школярами, яка є невід’ємною частиною учнівського 

самоврядування. Члени комісії організовують для молодших школярів 

змістовне та цікаве проведення перерв, беруть активну участь  у проведенні 

класних свят.  

    Розроблено пам’ятки: лідерам-організаторам, обов’язки чергового по класу 

та по закладу. 

    Роботу органу загальношкільного та класних учнівських самоврядувань 

курує педагог-організатор Павлюк Валентина Іванівна. Практичну 

консультативну допомогу керівникам комісій надають педагоги, закріплені за 

ними наказом по закладу від 04.09.2018 року №100 «Про організацію роботи 

органів учнівського самоврядування у 2018-2019 навчальному році». Діти та 

підлітки, обрані до органів учнівського самоврядування, навчаються у старших 

планувати, аналізувати, координувати, організовувати. 

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота  

  З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності 

педагогічного колективу з формування правової культури та попередження 
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правопорушень, з початку 2018/2019 навчального року у річному плані роботи 

освітнього  закладу було сплановано заходи з профілактики правопорушень та 

правового виховання серед учнів.  

Основна мета роботи об’єднання в цьому напрямку - координація зусиль 

педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги 

вчителям, класним керівникам, батькам, що цього потребують; охорона прав 

дитини. 

Протягом 2018/2019 навчального року в ліцеї проводилась системна 

профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності та 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.  

         Соціальним педагогом, практичним психологом та класними керівниками 

з учнями ліцею, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних 

занять без поважних причин, проводилася систематична робота щодо 

охоплення їх навчанням.  

На обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей Косівського району  

та на внутрішкільному обліку  у  2018/2019 навчальному році не перебував 

жодний учень. 

        Щоквартально оновлювався банк даних неблагополучних сімей, в яких 

виховуються неповнолітні, що є учнями ліцею. Ця робота проводилася на 

підставі обстежень соціальним педагогом та класними керівниками умов 

проживання та виховання дітей вдома, про що свідчать складені акти, а також 

на основі педагогічних спостережень за учнями та відвідуванню сімей вдома. 

       У ліцеї створена цілісна система профілактичної та правовиховної роботи.  

Систематично (кожної першої середи місяця) та результативно проводяться 

засідання Ради профілактики правопорушень, де розглядаються питання: 

- додержання вимог законодавства, спрямованого на попередження 

правопорушень, злочинів серед неповнолітніх, захист прав та інтересів дітей;  

- профілактичні, роз’яснювальні бесіди з учнями з приводу поведінки у класі та 

запобіганню пропусків уроків без поважних причин; 

- умови проживання учнів з метою попередження насильства в сім’ї; 
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- додаткові профілактичні, роз’яснювальні бесіди з учнями та їх батьками проти 

куріння, вживання алкоголю. 

На засіданнях методичних об’єднань класних керівників обговорювалися 

питання попередження правопорушень.  

Класними керівниками, адміністрацією ліцею проводився суворий 

контроль за обліком відвідування учнями навчальних занять з метою 

попередження бродяжництва, підліткової злочинності.  

Забезпечено виконання плану заходів на навчальний  рік, спрямованих  на 

дотримання законодавства щодо забезпечення та захисту прав неповнолітніх 

від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. 

        Напередодні шкільних канікул проведені бесіди на правову тематику щодо 

організації дозвілля і відпочинку, а також щодо недопущення  криміналізації 

учнівського середовища. 

Класні керівники 1-11 класів під час відвідування на дому, бесід з учнями 

та їх батьками, при проведенні годин спілкування звертали увагу на 

забезпечення прав дітей, охорону життя та здоров’я учнів, попередження 

насильства, пропаганду здорового способу життя. 

 З метою  формування  зацікавленості учнів у   вивчені      правознавчих 

дисциплін, розуміння необхідності правових знань у всіх сферах життя, уміння 

аналізувати життєві факти з точки зору наявності правовідносин та можливої 

участі в них,  підвищення рівня обізнаності учнів з питань проведення 

виборчого процесу в Україні, у ліцеї проводився Міісячник правових знань. 

Проведення профілактичної роботи з питань попередження негативних 

явищ в учнівському середовищі  формує здатність протидіяти проявам 

аморальності, антигромадської діяльності, правопорушень.  

 

Медичне обслуговування 

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на 

туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів 
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Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації 

проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 

хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- 

ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про 

затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів 

грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 

«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при 

організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних 

оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було 

проведено наступні заходи:  

- профілактичні медичні огляди учнів; 

- зарахування дітей до 1-х класів та дошкільного відділення здійснювалось за 

наявності медичної карти дитини (Ф-026/0); 

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками освітнього  

закладу медичних оглядів.  

За результатами проведених поглиблених медичних оглядів оглянуті всі 

учні ліцею.  

Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою: 

- основна –  225 (93%) 

- спеціальна – 1 (0,4% ) 

- підготовча – 12 (5%) 

- звільнені від занять фізичної культури – 3(1% ) 

В освітньому закладі здійснюється контроль за дотриманням правил 

особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні та кухні дошкільного 

відділення, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних 
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документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму. 

Завдячуючи батькам, регулярно закуповується питна бутильована  вода 

«Девайтіс» для кожного класу зокрема. 

Адміністрація та працівники освітнього  закладу забезпечують безпечні та 

нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та 

зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу 

життя учнів. 

 У освітньому закладі проводиться організаційна та практична робота 

щодо виконання вимог санітарного законодавства: 

- проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей;  

- забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам;  

- відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 

5.5.2.008-01;  

- обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму; 

- підтриманню відповідного температурного режиму; 

- не допускається перебування у класах хворих дітей; 

- забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни; 

- вживаються заходи щодо забезпечення дітей дошкільного відділення гарячим 

харчуванням, забезпечується виконання норм харчування; 

- проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням 

миючих та дезінфекційних засобів; 

- приміщення та території використовуються тільки за призначенням; 

- організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, 

профілактичних оглядів на коросту, педикульоз. 

Охоплення учнів харчуванням 

У освітньому закладі для організації харчування дітей створені всі 

необхідні умови: працює шкільна їдальня та кухня дошкільного відділення, 

забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів. 

Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними 

зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, 
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затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. № 329. Упродовж 2018/2019 

навчального року для учнів освітнього  закладу та вихованців дошкільного 

відділення було організовано гаряче харчування. Учні пільгових категорій 

(діти, позбавлені батьківського піклування (25 грн), діти з малозабезпечених 

сімей, учасників АТО (15 грн), переселенці (звільнені від оплати) протягом 

року були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Оплата за 

харчування дітей з багатодітних сімей, які виховуються в дошкільному 

відділенні, становить 50% (15 грн. в день). 

Всього на кінець 2018/2019 навчального року було охоплено 

безкоштовним гарячим харчуванням 11 учнів. 

Харчування учнів 1-11-х класів здійснювалася за кошти батьків.  Вартість 

харчування з 1 вересня 2018 року становить 15 гривень. Вартість харчування 

однієї дитини вдень в дошкільному відділенні з 1 квітня 2019 року становить 

 30 грн. (20 грн. – батьківська плата, 10 грн. – за рахунок бюджету ОТГ).  

В шкільній їдальні  та дошкільному відділенні розроблено двотижневе 

меню.  

Постачальниками продуктів харчування і продовольчої сировини є ПП 

Татарчук Галина Миколаївна, ПП Василовська Ольга Петрівна (молоко та 

молокопродукти), ПП Палагнюк Володимир Михайлович (м’ясо та м’ясні 

вироби) та ПП Боєчко Василь Федорович (хліб та хлібобулочні вироби).   

Їдальня закладу матеріально-технічно забезпечена. Дотримуються вимоги 

безпеки: в наявності інструкція щодо миття посуду, для її миття 

використовуються необхідні мийні засоби. В наявності всі нормативно-

технологічні документи. З метою покращення умов для організації харчування 

учнів у їдальні виконано поточний ремонт за кошти підприємця Татарчук Г.М. 

Питання організації харчування розглядалися на нарадах при директорові,  

на класних та загальних батьківських зборах, про що складено відповідні 

протоколи. Але поряд з позитивними моментами є і недоліки: мало дітей 

охоплено дитячим харчуванням. Не всі діти харчуються в шкільній їдальні, а 

купляють шкідливу їжу в  магазинах. Ми повинні разом з батьками та класними 
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керівниками виконувати та урізноманітнювати програму харчування. Тут 

входить:   різноманітність їжі, охопленість учнів харчуванням та комплексне 

харчування. 

Вчителі початкових класів здійснювали педагогічний контроль за 

організацією харчування учнів, прищеплювали навички культури прийому їжі. 

Соціальний захист учнів 

   У ліцеї систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. 

Протягом навчального року соціальним педагогом та класними керівниками 

проводились   обстеження житлово–побутових умов навчання та виховання 

учнів пільгових категорій, складено акти обстеження. Всі діти різних категорій 

утримуються у добрих умовах.  Класними керівниками закладу проведено 

аналіз зайнятості вихованців у позакласний час.  

           У 2018/2019 навчальному році інспектором з охорони дитинства було 

призначено соціального педагога закладу Мироняк Л.В. Постійно здійснювався 

контроль за відвідуванням занять дітей із соціально незахищених  категорій.   

Відповідно до соціального паспорту 2018/2019 навчального року на обліку 

було: 

- дітей, позбавлених батьківського піклування, – 3;  

- діти одиноких матерів – 25;  

- дітей з багатодітних сімей – 95 дітей з 35 сімей;  

- дітей-інвалідів – 1;  

-- дітей-напівсиріт – 10.  

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця 

робота проводилася на підставі відповідних документів.  

Реалізація програми «Обдарована молодь» 

         Одним з  основних  принципів  роботи  ліцею є розкриття  в процесі  

навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає 

низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння 

їхньому розвитку. 

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк 
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«Обдарована дитина».   У 2018/2019 навчальному році він нараховував 22 учнів, 

з них: 

Академічний напрям – 3 учнів; 

Спортивний напрям – 4 учнів; 

Художньо-естетичний – 15 учнів. 

У ліцеї створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. 

Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють із здібними учнями.  

З метою розвитку  творчих здібностей  дітей, відповідно затвердженого 

плану виконані наступні заходи: 

 переглянуто та поновлено шкільний банк даних здібних учнів; 

 проведено І (шкільний) етап та організована участь у ІІ (районних) етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; 

 проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів навчального 

закладу, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

 створені умови для художньої самодіяльності учнів; 

 організована робота факультативів за бажанням учнів; 

 забезпечено інформування про всі досягнення учнів школи. 

Робота колективу ліцею, яка проведена за програмою виявлення та 

підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом 

формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 

поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку 

інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: 

Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.  

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення учнів до вивчення 

предметів, із організації і проведення предметних тижнів.  

З 17 жовтня по 26 листопада 2018 року було проведено І (шкільний) етап 

Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 15  навчальних предметів інваріантної 

складової у 5-11 класах: екологія, математика, фізика,  хімія, іноземна мова 

(німецька, англійська), біологія, історія, географія, українська мова і література, 
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правознавство, інформатика, інформаційні технології, астрономія та економіка. 

Олімпіади проводились згідно складеного графіка. В них взяло участь 146 

учнів 5-11 класів, які  навчаються в цих класах і вивчають дані предмети.   

Результати участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах у 2018/2019 навчальному році: 

1. Волощук Зоряна Володимирівна -  ХІХ Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика, 3 місце (вчитель Кашевко Оксана Дмитрівна); 

2. Яковенчук Іванна Дмитрівна -  ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика, 2 місце (вчитель Кашевко Оксана Дмитрівна); 

3. Волощук Зоряна Володимирівна – математики, 2 місце (вчитель Ласійчук Марія 

Петрівна); 

4. Адамочич Роксолана Володимирівна – математика, 3 місце (вчитель Кошелюк 

Іванна Миколаївна); 

5. Боб’як Денис Любомирович –німецька мова, 3 місце (вчитель Захарук Ольга 

Дмитрівна); 

6. Скиба Олег Юрійович - німецька мова, 3 місце (вчитель Захарук Ольга 

Дмитрівна); 

7.   Концева Ірина Василівна – християнської етики «Як ти знаєш Біблію», 2 місце                                                                                 

(вчитель Кашевко Марія Василівна); 

6. Филищук Вікторія Юріївна– християнської етики «Як ти знаєш Біблію»,  

3 місце   (вчитель Кашевко Марія Василівна); 

7. Лізавчук Надія Вікторівна – християнської етики «Як ти знаєш Біблію», 2 місце 

 (вчитель Кашевко Марія Василівна). 

 

          Учні  ліцею брали активну участь у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру – 2019» (організатор і координатор конкурсу – вчитель 

математики Ласійчук М.П.); «Олімпіс» (організатор і координатор конкурсу – 

вчитель математики Освіцінська А.В.); «Соняшник» (організатор і координатор 

конкурсу – вчитель української мови та літератури Пецюк О.П.). 

Результативність навчання 

           У 2017/2018 навчальному році освітній процес було спрямовано на 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як 

особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

знання  в різних життєвих ситуаціях. 

       Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому 

достатній рівень навчальних досягнень. Всі учні 1-8-х та 10-го класів 
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переведені до наступного класу.  

На підставі аналізу навчальних досягнень учнів встановлено, що середній 

бал по школі становить 8,6 (рівень достатній, що є нижче в порівнянні з 

попереднім  навчальним роком – 8,78). 

 У 2017/2018 навчальному році державну підсумкову атестацію складали 

учні 4-го класу (32 учні):  з української мови та читання,  з математики; учні 9-

го  класу  (18 учнів)  проходили державну підсумкову атестацію з таких 

предметів: українська мова (диктант), математика, німецька мова; учні 11 класу 

(8 учнів) складали державну підсумкову атестацію з української мови, 

математики, історії України, географії, біології (у вигляді ЗНО). 

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4-го класу 

№ Навчальний предмет 

Кількість 

учнів 4 

класу 

Склада

ли 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень учнів 

початков

ий                                      

1-3 бала 

середн
ій                                                     

4-6 

балів 

достат
ній                                           

7-9 

балів 

висок
ий                                                      

10-12 

балів 

1 
Українська мова та 

читання 
32 32 1 4 9 18 

3 Математика  32 32 - 5 13 14 

 

Результати державної підсумкової атестації з української мови та читання 

показали, що учні 4-их класів добре володіють мовними знаннями та  

навичками. Середній бал – 9,6. Аналізуючи результати проведення атестації 

вчителям потрібно звертати увагу на вивчення тем: пряме і переносне значення, 

прислівники, синоніми і антоніми. Учні допускають помилки при списуванні, 

при написанні творчої роботи. 

Результати державної підсумкової атестації з математики показали рівень 

засвоєння учнями математичних. Середній бал – 9,1. Найбільше увагу слід 

приділяти розв’язуванню складних задач, а особливо на пояснення до кожної 

дії в задачі та написання відповіді. 

Показники державної підсумкової атестації учнів 9-го класу 

№ 
Навчальний 

предмет 

Загальна 

кількість 

Кількість 

учнів, які 

Кількість 

учнів, які 

Рівень навчальних досягнень 

учнів (кількісні показники) 
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Результати державної підсумкової атестації з української мови  показали, 

що учні 9-го класу володіють навичками на достатньому рівні та високому 

рівні, два учні на середньому та один – на початковому. Середній бал – 8,7.  

Результати державної підсумкової атестації з математики показали, що 

учні виконали завдання на достатньому та високому рівні, шість учнів на 

середньому та один – на початковому. Середній бал – 7,4.  

Результати державної підсумкової атестації з німецької мови показали, що 

учні виконали завдання на достатньому та високому рівні, один учень – на 

середньому та один – на початковому. Середній бал – 9,6. 

 

 

Показники державної підсумкової атестації учнів 11-го класу 

        Результати державної підсумкової атестації з української мови  показали, 

що учні 11-го класу володіють навичками на середньому рівні, початковому, 

(усі предмети 

інваріантної 

складової робочих 

навчальних планів) 

учнів 

 9-го 

класу 

звільнені 

від  

проходже

ння ДПА 

складали 

ДПА 

(зараховано 

згідно з 

наказом) 

почат

ковий 

середн

ій 

доста

тній 

висок

ий 

1 Українська мова  18 
- 

18 
1 2 6 9 

2 Математика 18 - 18 1 6 7 4 

3 Німецька мова 18 - 18 1 1 5 11 

№ 

Навчальний 

предмет 

(усі предмети 

інваріантної 

складової робочих 

навчальних планів) 

Загальна 

кількість 

учнів 

11-го 

класу 

Кількість 

учнів, які 

звільнені 

від  

проходже

ння ДПА 

Кількість 

учнів, які 

складали 

ДПА 

(зараховано 

згідно з 

наказом) 

Рівень навчальних досягнень 

учнів (кількісні показники) 

почат

ковий 

середн

ій 

доста

тній 

висок

ий 

1 Українська мова  8 
- 

8 
2 4 1 1 

2 Математика 8 - 4 2 2 - - 

 Історія України 8 - 4 - 3 - 1 

3        Географія 8 - 4 - 2 1 1 

4.           Біологія 8 - 4 1 3 - - 
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достатньому та високому рівнях. Середній бал – 5,8.  

Результати державної підсумкової атестації з математики показали, що 

учні виконали завдання на середньому та початковому рівнях. Середній бал – 

3,5.  

Результати державної підсумкової атестації з історії України показали, що 

учні виконали завдання на середньому та високому рівнях. Середній бал – 6,5.  

Результати державної підсумкової атестації з географії показали, що учні 

виконали завдання на середньому, достатньому та високому рівнях. Середній 

бал – 6,8. 

Результати державної підсумкової атестації з біології показали, що учні 

виконали завдання на низькому та середньому рівнях. Середній бал – 4,3.  

Свідоцтва з відзнакою отримали два учні 9 класу.  

Випускники 11 класу, претенденти на отримання золотої та срібної 

медалей, не підтвердили знання при складанні ДПА. 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця результатів річного оцінювання та ДПА  

учнів 11 класу за 2017-2018 навчальний рік 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ім’я учнів 

Українська 

мова 

Історія 

України 

Математика Біологія Географія 

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА 

1. Бейсюк Тетяна 8 3   6 3 8 4   

2. Бондаренко 

Анжеліка 

11 10   10 5   10 7 

3. Волощук 

Тетяна 

10 5 7 5   10 3   

4. Захарук 

Мар’яна  

10 6   10 4   10 5 

5. Захарук Надія 8 4 7 5     8 5 
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6. Павлюк Назар 10 9 10 10     11 10 

7. Сабадаш 

Роксолана 

10 6 8 6   9 6   

8. Цимбалюк 

Вікторія 

7 3   6 2 8 4   

 Середній бал 9 5,75 8 6,5 8 3,5 8,7 4,25 9,8 6,8 

 Різниця 3,25 1,5 4,5 4,45 3 

Робота бібліотеки 

Робота шкільної бібліотеки здійснюється згідно з Положенням про 

бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ  Міністерства освіти і 

науки України від 14.05.1999  № 139).  У своїй роботі бібліотекар  Біленчук Г.І.  

керується  Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну 

справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку»,  Інструкцією «Про порядок, 

доставку та комплектування та облік літератури».    

       Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним 

помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним 

інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів 

необхідною інформацією.  

 Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар постійно 

працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, 

стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці 

інформаційних ресурсів.  

          Робота  шкільної бібліотеки проводилась згідно  плану роботи бібліотеки 

на 2018/2019  навчальний рік, затвердженим директором ліцею. З метою 

реалізації цих завдань згідно річного плану робота бібліотеки здійснювалась у 

таких напрямках: 

- сприяння освітньому процесу;      

- удосконалення культури читання, прищеплення навиків самостійної 

роботи  з книгою;           

- розширювати читацький світогляд;       

- сприяти розвитку допитливості, інтересу до книжок;    
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- формувати читацькі смаки;  

- виховання бережливого ставлення до підручників, книги.  

Бібліотека освітнього  закладу свою діяльність організовує спільно з 

педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою 

частиною плану навчально-виховної роботи в ліцеї. Регламентується вона 

режимом роботи бібліотеки, встановленого дирекцією відповідно до 

внутрішкільного розпорядку освітнього  закладу. 

Обслуговування читачів проводиться в режимі абонементу. Облік 

користувачів та книговидачі в бібліотеці ведеться відповідно до встановленого 

порядку: в читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. За 

поточний навчальний рік послугами шкільної бібліотеки користувалися 135 

читачів (120 учнів, 15 педагогів).  

Також в шкільній бібліотеці постійно велась робота щодо формування, 

обробки та збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок 

доставки, комплектування та обліку навчальної літератури». Комплектування 

бібліотечних фондів здійснювалось за рахунок бюджетних та позабюджетних 

коштів.  

        Всі нові надходження художньої літератури занесені до інвентарних книг. 

На сайті ліцею  висвітлюється робота шкільної бібліотеки. 

 Згідно з річним планом роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік у своїй 

діяльності Біленчук Г.І.  використовувала різноманітні форми роботи з 

читачами. 

Впродовж року разом з класними керівниками здійснювались заходи щодо 

зберігання фондів бібліотеки: 

• бесіди з учнями щодо бережного ставлення до книги; 

• своєчасно проводилась  відповідна робота з боржниками; 

• проведені рейди з перевірки зберігання підручників; 

Систематично, раз на місяць, проводились санітарні дні. 

У “Книжковій лікарні”, яка функціонує при шкільній бібліотеці, актив 



21 

 

бібліотеки відновив  понад 100  книжок. Актив бібліотеки очолюють учениці 8 

класу Микитюк Діана та Флячук Роксолана. 

Організація інформаційно-бібліографічного обслуговування велась у 

напрямку організації книжкових виставок.  

        З метою підвищення читацької активності та популяризації літератури, 

надання бібліотечно-бібліографічних знань шкільною бібліотекою 

здійснювались заходи: 

1. Перевірка підручників у  учнів. 

2. Книжкові виставки: «Землі тій, Боже, щастя дай. Бо це мій любий, рідний 

край», «Україна – єдина країна», «А ми тую козацькую славу не забудем», «Бог 

говорить до своїх дітей», «Ми чуємо тебе, Кобзарю крізь віки», «Це чисте мови 

джерело», «З глибин вічності падають зерна в душу свою», «Музика – мелодія 

душі», «Здорова планета – здоровий ти»..   

3. Книжкові полички: «Знай свої права і обов’язки», «Ти і закон», «Наші 

діти – наше військо», «Низький уклін і вічна пам'ять, Герої Небесної Сотні», 

«Дивосвіт рідної природи», «У сім’ї росте дитина». 

4. Бесіда «Книга в моєму житті». 

5. Виховні заходи: «Осінь фарбує листочки». 

6. Година цікавих повідомлень «Новинки літератури». 

7. День пам’яті «Дзвони Чорнобиля». 

8. Тиждень книги. 

9. Акція «Подаруй бібліотеці книгу». 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального  

та управлінського процесів 

    Відповідно до Закону України «Про Національну програму 

інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про 

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції 

розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності 
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освітнього закладу в 2018/2019 навчальному році щодо впровадження нових 

освітніх технологій були: 

 впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес; 

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, 

забезпечення їх інформаційних потреб; 

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу; 

 оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних 

інформаційних технології в управлінській діяльності. 

У своїй діяльності комп’ютер використовують адміністрація та педагоги 

освітнього  закладу. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності 

підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному 

комплексі ІСУО. Створено сайт освітнього закладу, який постійно 

оновлюється. 

   Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то 

комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні не повністю 

задовольняє потреби НВП. В ліцеї - 11 комп'ютерів та 2 ноутбуки, функціонує  

комп’ютерний клас, 11 комп'ютерів та ноутбуки підключено до Всесвітньої 

мережі Інтернет, наявне мультимедійне обладнання.  

   Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в 

цьому навчальному році активізувався. Більшість вчителів протягом року 

провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. При підготовці 

та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних 

конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. При 

вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких 

використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні 

технології при проведенні предметних тижнів, конкурсів.  

Робота з батьками 

 

   Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 
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батьків, учнів. На батьківських зборах розглядалися  питання: 

- психічне та фізичне  здоров’я школярів; 

- організація харчування  та дотримання учнями санітарно-гігієнічних умов; 

- здоровий спосіб житяя – запорука здоров’я;  

- витоки дитячої агресії; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей у сім’ї; 

- батьки – діти – школа; 

- профілактика булінгу; 

- проблема батьків і дітей. 

Співпраці з батьками в ліцеї приділяється велика увага, вчителі-

предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з 

батьками учнів, організують спільні заходи, свята. 

 

 

Фінансово господарська діяльність 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню 

сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, 

педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів 

приміщення та територія ліцею та дошкільного відділення підтримується на 

належному санітарно-гігієнічному рівні, вирізняється чистотою та охайністю. У 

приміщенні ліцею та дошкільному відділенні проведено косметичний ремонт 

навчальних кабінетів, коридорів.   

Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться 

капітальні ремонти стелі та стін. Щорічно проводиться інвентаризація 

матеріальних  цінностей  та матеріальної бази.  

У приміщенні дотримувався температурний режим. Котельня дошкільного 

відділення  забезпечена твердим паливом. 

Фінансування з відділу освіти Яблуніської ОТГ в 2018-2019 

навчальному році становило   17600  (господарські витрати); 

- придбано відділом освіти Яблунівської ОТГ для перших класів НУШ: 
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стільці та парти, меблі, 2 ноутбуки, 2 принтери, 2 ламінатори, 2 проектори, 

методична література та дидактичний матеріал; 

- придбано відділом  освіти Яблунівської ОТГ для учнів п’ятих класів: 

парти, стільці та меблі; 

- батьками учнів 2 класу придбано шафу-вішак на суму 10 тисяч 

гривень; 

- проведено ремонт класних кімнат за кошти батьків. Кошти на  зовнішні 

та внутрішні роботи дошкільного відділення то основного корпусу – за кошти 

Яблунівської ОТГ  (17600); 

- придбано ігровий майданчик на суму 60000 за кошти, виділені відділом 

освіти Яблунівської ОТГ; 

- за сприянням депутата обласної ради Атаманюка О.Ю. придбано 

автобус, 6 комп’ютерів та 1 ноутбук. 

 

                     Переді мною стояло завдання прозвітувати свій вклад у розвиток 

закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняті управлінські рішення. 

            Я зупинилася на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але 

ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які хоч і 

були дрібними, проте вимагали певного часу і зусиль для їх вирішення. Головне 

те, що ми, визначивши перспективні напрями розвитку освітнього  закладу, 

успішно працюємо над їх реалізацією. 

             Наявні результати і здобутки з управління закладом — це не лише моя 

особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця 

заступників директора, кожного члена трудового колективу, батьків та громад-

ськості.  

            За це всім хочу висловити щиру вдячність. 

            Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Моя робота і 

робота нашого освітнього закладу загалом є відкритою для всіх, ми не 

приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на 

нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного 
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впливу на навчально-виховний процес. 

           Тому на найближчу перспективу основними векторами своєї діяльності 

вважаю роботу з подальшої реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу : 

1. Зміцнення матеріально-технічної бази освітнього  закладу при залученні 

бюджетних коштів, громадськості, спонсорів, батьків. Передбачено 

кошти Яблунівською ОТГ, обласною радою та Міністерством освіти для 

облаштування класних кімнат для майбутнього 1-го класу на 

впровадження програми нової української школи. Також передбачено 

кошти для облаштування санвузла основного корпусу ліцею, для 

придбання учнівських парт та стільців для 5 класу.  

2. Плануємо проводити добудову гаража для шкільного автобуса за кошти 

місцевого бюджета. 

3. Написано листи до депутатів обласної ради Сіреджука та Атаманюка  про 

встановлення відеооспостереження та проведення благоустрою біля 

основного корпусу ліцею. 

4. Розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із 

освітніми стандартами. 

5. Створення умов для розвитку обдарувань кожного учня  освітнього 

закладу. 

6. Створення комфортних умов навчання та перебування у закладі для всіх 

учасників освітнього процесу. 

 


