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Вступ 
  Шановні педагоги, батьки, присутні в залі!  Приступивши до виконання 

обов’язків керівника КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Івано-Франківська школа № 14» 

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, а з 02.01.2019 року 

рішенням Івано- Франківської міської ради від 14.12. 2018 року № 318-22 

Ліцею № 13 Івано-Франківської міської ради , підсумовуючи  роботу за рік , що 

минув, наш колектив і я особисто працювали над вирішенням ряду питань, а 

саме: 

 підготовка закладу до роботи у 2018-2019 навчальному році; 

 забезпечення школи відповідними кваліфікованими працівниками; 

 забезпечення учнів підручниками; 

 підготовка матеріальної бази до роботи в осінньо-зимовий період; 

 проведення навчально-виховної та реабілітаційної роботи на належному 

рівні; 

забезпечення : 

- калорійного і якісного харчування учнів; 

- матеріальної бази навчальних кабінетів і майстерень; 

- змістовною організацією позакласної роботи; 

- атестацією педагогічних працівників; 

- ефективного використання бюджетних коштів; 

 турбота про здоров’я вихованців; 

 охорона праці та техніки безпеки. 

    Як видно, важливих питань, над якими потрібно було 

працювати,  достатньо. Проте, всі вони були спрямовані на вирішення 

головного нашого завдання – виконання державних стандартів з навчання учнів 

з особливими освітніми потребами з тим, щоб підготувати вихованців школи до 

самостійного життя в     оточуючому середовищі. 

    Минулий навчальний рік пройшов під гаслом «Нова українська школа, її 

завдання і перспективи». 

Наш колектив також не був осторонь реформи освіти. В серпні місяці, 

завдяки владі міста під головуванням мера п. Р.Марцінківа ,  обладнали  три 

класи для першокласників, закупили сенсорні дошки, одномісні парти, стільці, 

ноутбуки для педагогів,  меблі, наочні посібники, тощо. Учителі, котрі 

працювали в перших класах,   пройшли відповідну курсову підготовку. До 

початку 2018-2019 року ми прийшли повністю готовими. У перший клас 

зарахували 69 учнів, а також відкрили  три групи подовженого. 

 

У 2018-2019 навчальному році в ліцеї навчалося 754 учнів та  90 

вихованців у групі  подовженого  дня. Навчалось 3 учнів з особливими 

освітніми потребами. 

  На  початок року  ліцей  був повністю укомплектований педкадрами. 

Перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох  років -  6 педагогів. 

 

Всього педпрацівників –  86, з них мають: 

 вищу освіту -  79. 



Кваліфікаційні категорії: 

 « спеціаліст вищої категорії» -  47 ; 

 «спеціаліст першої категорії» -  8; 

 «спеціаліст другої категорії» -   7; 

 спеціаліст -   17  

Звання: 

 «Заслужений вчитель України» –   0; 

 «Заслужений працівник освіти України»  - 0; 

 « Учитель -методист» - 11; 

 «Старший вчитель»   -  24 ; 

 «Старший вихователь» – . 

 

     З наведених даних видно, що кадровий потенціал ліцею якісний і 

спроможний виконувати всі завдання, які  стоять перед колективом. 

          Хочу відмітити , що вся робота в ліцеї проводилася згідно річного плану 

роботи, який постійно я контролювала. Так, за рік проведено  11  педрад, 

кожного місяця проводилися наради при директорові, щоп’ятниці наради з 

адмінперсоналом, за потреби, засідала Рада ліцею, двічі на рік проведено 

загальношкільні батьківські збори. Належна увага приділялася роботі 

громадських організацій – це профспілці та раді ветеранів. 

        До початку 2018-2019 було розроблено освітню програму, педагогами 

своєчасно було сплановано календарне планування, затверджено класних 

керівників, керівників гуртків, керівників методичних об’єднань, яких в ліцеї 

працювало 8. Розклад уроків, графіки роботи вихователів, режим роботи, 

розклади занять гуртків  - все було затверджено до початку навчального року. 

Велика увага при підготовці до нового 2018-2019 навчального року 

приділялася і підготовці матеріальної бази. У всіх класах  були проведені 

поточні ремонти приміщень, капітальний ремонт  їдальні. Все це дало змогу 

розпочати новий  навчальний рік організовано. 

 

 

Навчальний процес. 

За нього відповідали  заступники директора з навчальної – виховної 

роботи  Петрович Катерина Михайлівна  та Бахрушина Віра Михайлівна. 

  Детальний аналіз організації навчального-виховного процесу: ми робили 

звіт за 1 семестр  та за 2 семестр на нарадах при директорові, тому я зупинюся 

лише на окремих питаннях.  

      Головним проблемним питанням ліцею, над яким працював весь 

педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році було «Створення 

адаптивної моделі школи. Особистісно зорієнтоване навчання учнів, 

робота над підвищенням рівня компетенцій  учителя та  учнів». 

Навчальний процес у поточному навчальному році проходив у звичному 

режимі, затвердженому  наказом директора. Згідно річного плану роботи та 

освітньої програми  протягом року дирекцією ліцею вивчалися основні 

питання, після вивчення яких готувалися накази по ліцею, розглядалися на 

педрадах та нарадах при директорові. 



      У 2018-2019 навчальному році навчальна робота здійснювалася за 

відповідними навчальними планами та програмами, визначеними МОН 

України. 

 

 З метою контролю за якістю знань учнів з математики та фізики у 

листопаді були проведені контрольні роботи у 5 класах з математики, у 7 і                    

9 класах з алгебри та у 8 класах з фізики. У даних класах працюють вчителі: 

Драган Н.Д., Атаманчук Л.Б., Провальна Т.В., Любінець Б.В., Бушкова В.С. Усі 

вчителі проводять уроки на належному методичному рівні, розвиваючи інтерес 

до предмета. Класні журнали дані вчителі ведуть чисто, роблять правильні 

записи контрольних і самостійних робіт, підсумкового та тематичного 

оцінювання. Домашні завдання перевіряються вчасно та виставляються оцінки 

в журнал за зошит згідно з вимогами. 

Контрольні роботи з математики 

Клас К-сть 

учнів 

Писали 

роботу 

В. р. Д. р. С. р. Н. р. ПІБ вчителя % 

якості 

5-А 30 24 4 9 5 6 Фішева О.І. 54% 

5-Б 27 18 6 6 5 1 Провальна Т.В. 67% 

5-В 27 26 10 6 6 4 Фішева О.І. 62% 

7-А 26 20 1 6 6 7 Атаманчук Л.Б. 35% 

7-Б 26 25 3 5 9 8 Любінець Б.Д. 32% 

9-А 28 24 0 6 4 14 Драган Н.Д. 25% 

9-Б 25 20 2 6 4 7 Драган Н.Д. 40% 
 

Контрольна робота з фізики 

Клас К-сть 

учнів 

Писали 

роботу 

В. р. Д. р. С. р. Н. р. ПІБ вчителя % 

якості 

8-А 24 20 6 3 9 2 Бушкова В.С. 45% 

8-Б 20 16 3 5 7 1 Бушкова В.С. 50% 
 

Результати контрольних робіт показали, що учні мають в основному 

достатній та середній рівень знань з математики та фізики. Хороші результати 

показали учні 5 класів. 

Але при написанні були допущені такі помилки: 

- невірно складені буквені вирази для задач; 

- складання рівнянь до текстових задач; 

- не знають властивостей множення; 

- допускають обчислювальні помилки. 

 Учні 7 класів при написанні контрольної роботи з алгебри допускають 

такі помилки: 

- невірно розкривають дужки, перед якими стоїть знак «мінус»; 

- не всі учні можуть обчислити значення виразу; 

- при додаванні та відніманні многочленів. 

 



 Найнижчий рівень знань учнів з алгебри у 9-А класі. При написанні 

контрольної роботи учні 9 класів допустили такі помилки: 

- при розв’язуванні нерівностей з однією змінною; 

- при розв’язуванні систем нерівностей з однією змінною;  

- при розв’язуванні нерівностей, що містять модуль; 

- розв’язування подвійних нерівностей; 

 

 При написанні контрольної роботи з фізики учні 8 класів допустили такі 

помилки: 

- невірно позначають фізичні величини; 

- неправильно визначають робочу формулу; 

- не переводять у систему СІ одиниці вимірювання фізичних величин; 

- допускають помилки при розрахунках шуканих величин. 

 

 Аналізуючи результати контрольних робіт видно, що учні 9-А класу 

мають низький рівень знань з математики, а учні 5 класів показали знання на 

високому і достатньому рівні. 

  

З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 14.05.2019р. 

адміністрацією школи проводились підсумкові контрольні роботи з математики 

у 5-х класах. Завдання добиралися відповідно до вимог та програми  за курс 5-

го класу. 

 Аналіз проведених контрольних робіт дає підстави стверджувати, що 

вчителями математики Провальною Т.В., Фішевою О.І. ведеться певна робота 

щодо забезпечення засвоєння учнями математичних понять, передбачених 

програмою, сприяють підвищенню у них інтересу до вивчення математики. 

 Підсумковими роботами з математики були охоплені 76 учнів із 84, що 

становить 90,5% школярів 5-х класів. 

 

Порівняльна таблиця контрольних робіт і оцінок за І семестр: 

 

Контрольні роботи 
Клас К-сть 

учнів 

Писали 

роботу 

Вис. р. Дост. р. Сер. р. Низ. р. % 

якості 

Учитель 

5-А 30 27 6=23% 7=26% 12=44% 2=7% 49% Фішева О.І. 

5-Б 27 24 1=4% 12=50% 7=29% 4=17% 54% Провальна Т.В. 

5-В 27 25 4=16% 9=36% 7=28% 5=20% 52% Фішева О.І. 

 

І семестр 
Клас К-сть 

учнів 

Вис. р. Дост. р. Сер. р. Низ. р. % 

якості 

5-А 30 2=7% 12=40% 9=30% 7=23% 47% 

5-Б 27 7=26% 14=52% 6=22% 0 78% 

5-В 27 3=11% 12=45% 6=22% 6=22% 56% 

 

 Як свідчать результати к/р, певна частина учнів має недостатньо 

сформовані і розвинуті знання з даного предмета. 11 учнів, що становить 14%, 

показали низький рівень знань з математики на к/р. 11 учнів = 14% мають 



глибокі знання, а 38 учнів = 50% мають достатньо сформовані знання з даного 

предмета. 

 Контрольна робота показала, що учні знають згідно з програмовими 

вимогами: 

- натуральні числа і дії з ними; 

- геометричні фігури і величини; 

- дробові числа і дії з ними; 

- відсотки. 

 Типовими помилками при написанні к/р були: 

- перетворення мішаного числа в неправильний дріб; 

- обчислення градусної міри кута; 

- розв’язування рівнянь; 

- розв’язування задачі на рух; 

- ділення на десятковий дріб. 

 

З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 15.05.2019р. 

адміністрацією школи проводились підсумкові контрольні диктанти з 

української мови у 5-х класах. Контрольні диктанти  добиралися відповідно до 

вимог та програм  за курс 5-го класу. 

Аналіз проведених контрольних диктантів дає підстави стверджувати, що 

вчителями української мови та літератури  Соловій О.В., Курман О.М., 

Латишевською О.В., Равлюк В.М.,  ведеться певна робота щодо забезпечення 

засвоєння учнями граматичних та теоретичних знань, передбачених програмою, 

сприяють підвищенню у них інтересу до вивчення української мови. 

Підсумковими контрольними диктантами з української мови були 

охоплені 63 учні  із 84, що становить 75% школярів 5-х класів. 
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5А 15 11 4 36% 1 10%  5 45% 1 10 45,4% Соловій О.В. 

5А 15 13 4 31% 3 23% 4 31% 2 15% 54% Латишевська 

О.Д. 

5Б 15 14 0 0% 5 42% 3 25% 4 33% 42% Соловій О.В. 

5Б 14 12 1 8% 6 50% 3 25% 2 17% 58% Латишевська 

О.Д. 

5В 14 12 1 8% 9 75% 2 17% 0 0% 83% Курман О.В. 

5В 13 13 2 15% 3 23% 1 8% 7 54% 38% Равлюк В.М. 

 

Попередні контрольні диктанти 
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5А 15 12 0 0%   

% 

4 33%

% 

6 50% 2 17% 45,4% Соловій О.В. 

5А 15 12 3 23% 2 15% 3 23% 5 38% 54% Латишевська 

О.ВО.Д. 

5Б 15 13 0 0% 6 46% 3 23% 4 31% 42% Соловій О.В. 

5Б 14 11 1 9% 4 36% 2 19% 4 36% 45% Латишевська 

О.Д.О.Д. 

5В 14 12 1 8% 6 50% 5 42% 0 0% 58% Курман О.В. 

5В 13 11 1 9% 0 0% 4 36% 6 55% 9% Равлюк В.М. 

 

Диктанти підібрані відповідно до вікової категорії і однакового рівня 

складності.  

Результати контрольної роботи показали, що учні мають в основному 

достатній рівень знань. Але потрібно звернути увагу на успішність учнів 5-б,              

5-в класів, вч. Соловій О.В., Равлюк В.М., де 33%, 55%, учнів написали  на  

низький рівень. У трьох класах учні  мають такий  високий рівень успішності:  

у 5-а— 36% та 31% (вч.Соловій О.Д., Латишевська О.Д.), 5-б – 8% (вч. 

Латишевська О.Д.), 5-в – 8% та 15% (вч. Курман О.М. та Равлюк В.М.). Також 

потрібно  звернути увагу на  те, що багато учнів  5-а   класу написали на  

середній  рівень знань. Тому варто вчителям, які працюють у цьому класі, а  

саме: Соловій О.В.  та Латишевській О.Д. посилити роботу  з цими учнями, щоб 

добитися  кращих результатів,  відповідно високого та достатнього рівнів.  

Контрольна робота показала, що учні знають згідно з програмовими вимогами: 

- основні правила переносу; 

- вживання апострофу; 

- знака м’якшення; 

- подвоєння літер на позначення подовжених приголосних звуків; 

- уживання великої літери та лапок  у власних назвах; 

- кома між однорідними членами речення, звертаннях, вставних словах; 

- спрощення в групах приголосних. 

 Також учні вміють згідно з програмовими вимогами: 

- правильно записувати слова з вивченим орфограмами; 

- розставляти розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях та 

вставних словах; 

- записувати правильно речення з прямою мовою в різних щодо слів автора 

позиціях; 

-  слова з рядка в рядок; 

- писати слова з префіксами  з-(зі-, с-), роз-(розі-). 

Звернути увагу вчителів на такі прогалини у знаннях учнів: 

- написання не з дієсловами; 

- правила вживання розділових знаків у складних реченнях; 

- правила вживання розділових знаків при прямій мові та словах автора; 

- правильне вживання прийменників із займенниками; 

- подвоєння літер; 

- написання прислівників. 

Типовими помилками є написання  не з прикметниками, правопис 

префіксів, написання прийменників із іменниками, написання прислівників, 



подвоєння приголосних, написання ненаголошених е,и, правопис знака 

м’якшення та апострофа, розділові знаки при звертанні та вставних словах, 

кома між частинами складного речення.  

 

    Особливе спостереження велося за навчанням та вихованням учнів                        

1 класу, які вперше в школі навчалися за програмою Нової української 

школи.  Педагоги володіють методикою роботи з дітьми з вадами слуху, добре 

ведуть шкільну документацію. Майже всюди на уроках панувала атмосфера 

довіри, доброти, що допомагає дітям з особливими потребами  легше пізнавати 

світ. Вчителі ліцею під контролем тримали ведення учнівських зошитів: вчасно 

перевіряли класні та домашні роботи.  

У ліцеї організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань 

вчителів гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів 

початкових класів, класних керівників, вчителів естетичного циклу. 

Методичну роботу закладу координувала методична рада.  

На засіданнях розглядалися теоретичні питання, вивчення нових 

педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної 

діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання, робота над новими 

розвантажувальними програмами в початковій школі. Обговорювалися 

практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, 

недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що 

регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено 

заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено 

підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, творчих конкурсів (наказ 

по Ліцеї № 13 від 28.12.2018р. № 108). 

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 

2018/2019н.р.: 

1. Постійно вивчати та проводити відповідну роботу по виконанню 

нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, 

інформативно-правової бази ліцею. 

2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення 

педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних 

методик навчання. 

3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти. 

4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, 

Правил і Статуту ліцею. 

5. Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за 

результати успішності, здійснення моніторингових досліджень, обговорення 

аналізу результатів проведення моніторингових досліджень, обговорення 

шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів. 

Методичні об’єднання очолювали: Клим О.С. (1-4 класи), Драган Н.Д. 

(природничо-математичний цикл), Шутак М.В. (біологія, хімія), Кірас-

Шпільчак Г.М. (іноземні мови), Латишевська О.Д. (українська мова та 

література, зарубіжна література), Красій Р.З. (естетичний цикл), Статкеивч Б.І. 

(фізична культура), Витвицька І.Р. (Школа молодого вчителя). 

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів 

учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з 



досвідом роботи вчителів міста, відвідували міські семінари. Членами міських 

творчих груп були: Плеченко Л. С. (історія), Латишевська О. Д. (українська 

мова), Макарова О. В. (педагог-організатор). 

Керівниками міських творчих груп були вчителі: Дейнека С. Г. (1-х 

класів), Красій Р. З. (музичне мистецтво), 

Методична робота в 2018/2019 н. р. велася за такими формами: 

- індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, 

наставництво, методичні консультації, співбесіди; 

- групові форми роботи: методичні об’єднання, школа для молодого 

вчителя. 

Протягом року були проведені предметні тижні з української  мови, 

історії, трудового навчання, хімії та біології, зарубіжної літератури, фізики. 

Тиждень «Початкової школи і ГПД», «Тиждень здорового харчування». 

Проведено педагогічні читання «Школа в загальноєвропейському освітньому 

просторі: місія, імідж, перспективи і впровадження інклюзивної освіти»,  

методичні декади: «Корпоративна культура як система цінностей, переконань, 

установок, традицій», «Школа майбутнього» (за книгою Т.Робінсона), 

індивідуальні консультації, показові уроки, навчання за індивідуальними 

курсами. 

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що 

забезпечувала мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали участь у 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

Велика робота була проведена методичними об’єднаннями учителів у 

плані аналізу навчальних досягнень учнів з предметів, індивідуальної роботи з 

обдарованими дітьми в підготовці їх до ІІ та ІІІ  етапів Всеукраїнських олімпіад 

з базових предметів.  

 

Учні ліцею брали активну участь у різноманітних інтерактивних 

конкурсах. 

Назва гри Кількість учасників І  ІІ ІІІ 

«Кенгуру»  164 10 65  

«Колосок» осінній 93 41 30 – 

«Колосок» весняний 109    

«Соняшник» 84  6 5 
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У 2018 /2019 навчальному році відповідно до  наказу  Міністерства освіти 

і науки України від 07.12.2018 р. № 1369, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02.01.2019 № 8/32797 «Про затвердження Порядку проведення  

державної підсумкової атестації», наказу Міністерства освіти і науки України 

від 25.01.2019 року № 59 « Про проведення у 2018/2019 навчальному році 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,  

наказу  Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 р. № 116 « Про 

внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25.01.2019 року № 59» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за  № 416/30284 « Про 

затвердження Положення про екстернат  у загальноосвітніх навчальних 

закладах»,  38  учні 11-х класів, 5  – 12-го класу, 1- екстерн складали державну 

підсумкову атестацію з трьох навчальних предметів у формі ЗНО: української 

мови, математики або історії України та третій предмет за вибором учня,              

12 учнів 12-го класу з вечірньою формою навчання  та  4-екстернів - в закладі 

освіти, звільнено від ДПА  2 учнів:  Вакуленко Віталій (11-Б), Калина Назар 

(12) 

 

     Курсову перепідготовку у 2018-2019 н.р. пройшли педагоги: Країло В.Д., 

Драга Н.Д., Гарат Г.В., Бахрушина В.М., Коржова Г.В., Зельманович О.Р., 

Тарасюк А.З., Кос Л.Я., Заяць Н.І., Вилка О.Г., Ганчак Н.І., Дарій Т.Я., 

Максимишин С.Я., Стефанишина Н.Ю., Жмуркевич Н.Я., Василик Н.В., 

Каценяк М.П., Стасула М.Ф., Мельник І.Т., Коваль Р.В., Курман О.М., Круп’як 

Н.С., Маріуца У.М., Кірас-Шпільчак Г.М., Деркач І.О., Витвицька І.Р., 

Боднарчук З.Й. 

 У 2018-2019 н.р. про атестовано 15 педагогів, з них: 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: 

- Марусяк Оксані Дмитрівні, учителю початкових класів; 

- Тарасюк Анні Зіновіївні, учителю початкових класів; 

- Кос Леся Ярославівні, учителю початкових класів; 

         - присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: 

- Зельманович Оксані Романівні, учителю початкових класів; 

- Статкевичу Богдану Івановичу, учителю фізичної культури; 

 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

звання «учитель-методист»: 

- Бушковій Вірі Степанівні, учителю фізики; 

 - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

звання «старший учитель»: 

- Стефанишиній Наталії Юріївні, учителю біології; 

- Драган Наталії Дмитрівні, учителю математики; 

- Гарат Галині Василівні, учителю зарубіжної літератури; 

- Заяць Наталії Іванівні, учителю хімії; 

 - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно звання «старший учитель»: 

- Копей Оксані Ігорівні, учителю української мови та літератури; 

- Ганчак Наталії Іванівні, учителю англійської та німецької мов; 



 - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно звання «учитель-методист»: 

- Бідочко Любові Іванівні, учителю української мови та літератури; 

- Гришко Галині Петрівні, учителю історії; 

- Латишевській Оксані Дмитрівні, учителю української мови та літератури. 

 

   Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи 

поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній 

із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом 

навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній 

проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, 

результатів взаємооцінки, рекомендацій Департаменту освіти. Підвищення 

рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного 

процесу з окремих предметів. 

Важливе значення для навчального процесу мали проведені предметні 

тижні, у ході яких учні збагачували свої знання з даних предметів у більш 

доступних і цікавих формах. Зроблено  замовлення підручників  для учнів 5,10  

класів , за якими навчалися   наші учні. У цьому навчальному році зроблено 

замовлення на підручники для  2, 6 та 11 класів. 

  

За стан виховної роботи відповідає Костів Мирослав Іванович. 

У 2018/2019 навчальному році виховна робота в ліцеї  була спрямована на 

реалізацію виховної теми:  «Формування патріота і громадянина, національно 

свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в 

суспільстві» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до 

реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, річного 

плану роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік. Виховна робота  була 

спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню 

освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. 

Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо 

виховання був наказ МОН № 1243 від 31.10.2011 , яким затверджено "Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України".  

  Метою виховної діяльності було створення цілісної моделі виховної 

системи на основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських 

цінностей. 

Серед основних завдань виховної роботи ліцею були наступні: 

-  Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей територіального 

округу ліцею, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів ліцею. З цією 

метою підвищувати іміджеві характеристики ліцею щодо надання якісних 

освітніх послуг. 

-    Забезпечити соціальний захист учнів  ліцею. 



-   Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму 

як під час навчально-виховного  процесу так і поза межами ліцею. 

-   Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та 

молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей. 

-   Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, 

рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, 

забезпечити духовну єдність поколінь. 

- Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма 

учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до 

представників інших народів, культур і  традицій, до однолітків, батьків, інших 

людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та 

мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального 

ставлення до природи. 

-   Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та 

превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку 

і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, 

імунітету до негативних впливів соціального оточення.                                                                           

 Виховна система роботи ліцею була зорієнтована на особистість як 

відправний компонент і кінцевий результат, на її розвиток, духовне і моральне 

збагачення і носила плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить 

комплекс  актуальних питань, які розглядались на: 

- нарадах при директорові: 

- на малих педрадах; 

- на нарадах при заступникові директора з виховної роботи; 

- на педрадах. 

 

 За   2018/2019 навчальний рік у ліцеї було проведено щорічні традиційні 

виховні заходи: свято Першого дзвоника, День захисника України, День миру, 

День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»,  День 

вчителя, «Пам’яті героїв УПА», День української писемності та мови (кл. 

кер.Соловій О.В., Бідочко Л.І.); «Листопадевий зрив», День інвалідів; 

Всесвітній День боротьби зі Снідом; конкурс«Осінь золота»; «Козацькі забави» 

до Дня Збройних сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня 

Українського козацтва, зустрічі з юристами, лікарями, тиждень правового 

виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та різдвяні свята для 

учнів 1-6 класів, День Соборності, «Пам’яті  героїв Крут»,  До Дня рідної мови, 

свято Останнього дзвоника. 

 У загальноміських конкурсах учні ліцею вибороли багато призових 

місць: диплом конкурсу (трудове навчання) «Станіслав столиця ЗУНР» та   з 

образотворчого мистецтва «Станіслав столиця ЗУНР» отримали учениця  11-б 

класу  за ІІ місце Борищак М. та за ІІІ місце Шпільчак  М. учень 11-Б (вч. Федів 

І.С.)., а у конкурсі плакатів «України гіднії сини» до 100-річчя ЗУНР І місце  

зайняла  Клапата Ю. (вч. Федів І.С.). У конкурсі плакатів  «Від відходів до 

доходів» І місце у міському та обласному конкурсах  зайняла Дарій І. 9-Б. (вч. 

Федів І.С.). У загальноміському  конкурсі патріотичної пісні  ансамбль 

«Матіола» зайняв  І місце,  а фолоклорно-етнографічному конкурсі 



колядницьких гуртів  ансамбль бандуристів  теж отримав І місце. Також у  

конкурсі інструментальних ансамблів  ансамбль бандуристів (Томенчук Д., 5-А, 

Гніздюх І., 5-Б, Слободян А., 5-В. Тринога А., 5-В)  виборов І місце (вч. Красій 

Р.З.).   У загальноміському конкурсі  «Пісенний дивограй» учениця 9-б  класу 

Дарій  І.,   зайняла ІІ місце, а у  конкурсі « Школа має талант» учениця 9-б  

класу Дарій  І.,  зайняла І місце  (вч.  Дарій Т.Я.). Учениця  11-б класу Тринога 

Христина  зайняла ІІІ місце у міському конкурсі  іграшок-сувенірів (вч. Гончар 

В.В.), а  ІІІ місце  у міському конкурсі-виставці «Світ паперових фантазій» 

номінація « Зимові композиції» зайняла колективна робота учнів 10-а класу 

Надкерничний Н.,  Надкерничний А.  та Мельник С. (вч. Гончар В.В.). 

Колективна робота учнів 11-б класу Богаченко В., Павлюк Н., Бургард Н.  

зайняли ІІ місце у міському конкурсі виставці «Світ паперових фантазій» 

номінація  «Паперова архітектура». Дипломом нагороджений Гошовський А., 

учень 4-б класу за перемогу у конкурсі дитячих малюнків на тему «Охорона 

праці очима дітей» та дипломом нагороджена Нижник Н. учениця 7-а класу за 

перемогу у конкурсі дитячих малюнків на тему «Охорона праці очима дітей». 

Взяли участь в Всеукраїнській експедиції «Моя земля - земля моїх 

батьків», відзначено робот Павлюк Н. 11-б клас,  а у  конкурсі з розробки 

туристичних маршрутів   учениця 11 –б класу зайняла  І місце  Павлюк Н.П , а 

учень 5-в класу Афтанас В.  та учень 4-в класу Салижин  Т. зайняли ІІ місце  у 

інтерактивній грі з природознавства «Що? Де? Коли?  (кер.Валько М.І., 

Тарасюк А.З.). У загальноміському конкурсі відеороликів до Дня міста 

«Територія моєї душі у місті Каменяра» представники учнівського 

самоврядування зайняли ІІ місце (кер. Дарій Т.Я., Макарова О.В.). В  історико-

географічній експедиції «Історія міст і сіл України» ІІІ місце зайняли учні 9-б 

класу  Дарій І., Леньо І. (вч. Плеченко Л.С.),  а конкурсі читців поезії (до 205 

річниці від дня народження Т.Шевченка) учні 10-а класу  Губська Т., Коваль Л., 

зайняли ІІ місце (вч. Копей О.І.). 

На високому рівні було проведено  такі показові виховні заходи класними 

керівниками : «Нащадки славних козаків» (До дня козацтва, свята Покрови) та  

мистецьке свято «Майбутні зірки України» (кл. кер. Плеченко Л.С.),  

Андріївські вечорниці та «Конкурс талантів» (кл. кер. Провальна Т.В., Курман 

О.М.), Свято Миколая  та «Родинне свято» (кл.кер. Юрас Т.В.), Брейн-ринг 

«Розумники» між 6-а і 6-б класами  та «Що?Де? Коли?» (кл.кер. Пона С.В., 

Плахта Н.І.), інтелектуальну гру до Дня писемності «Розумні для розумних» та 

до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка (кл.кер. Равлюк В.М.),  До 

Чорнобильської трагедії та до Дня захисника України» (кл.кер.Кірас Г.М.), 

«Недоспівана пісня   В.Івасюка» та «Андріївські ворожіння»  (кл. кер. Курман 

О.М.), «Різдво в Україні та  країнах Європи» (кл. кер. Ганчак Н.І.),  

«Шевченкова велич» (кл.кер. Соловій О.В.),  українське весілля у звичаях та 

традиціях та свято-конкурс «Юна українка 2019» (кл. кер. Драган Н.Д.), до  

річниці з дня народження І.Нечуя-Левицького та КВК «Юний пожежник» ( 

кл.кер.Копей О.І.), « Сім чудес України» та «Цікаві традиції народів світу» (кл. 

кер. Яців О.М), «Поезія — це завжди неповторність…» (до Дня поезії) (кл.кер. 

БідочкоЛ.І.),  «Андріївські вечорниці» (кл.кер. Коржова Г.В., Марусяк О.Д., 

Менделюк М.В.), Світом Миколай мандрує» (Курліщук Н.М.), «Великодні 



передзвони» (кл.кер. Фешовець І.М.), «І воскресає рідний край – іде угодник 

Миколай», «Дружній Великдній кошик» (кл.кер. Клим О.С.), «Світлофор 

здорового харчування», «Тарас Шевченко  – геніальна постать України» (кл. 

кер. Витвицька І.Р.), «Казка в гості завітала», «Дружня абетка» (кл.кер. Кицмен 

Ю.В.. Дейнека С.Г.),  «Свято казки» (кл. кер. Країло В.Д.), « Бо прийшли до 

тебе три праздники в гості» (кл. кер. Зельманович О.Р., Тарасюк А Т.). У 

загальноміському конкурсі буктрейлерів «Книга в кадрі»  учні 10-а класу 

Губська Т., Безтільний В., Борух В. зайняли ІІІ місце (вч. Копей О.І.). фестиваль 

гумору «Фіглі-міглі» У фестивалі гумору «Фіглі-міглі» команда ліцею «Не 

смішно» зайняла ІІІ місце серед команд області (кер. Макарова О.В.). У 

літературний конкурсі «О, велич таланту!» учениця  5-а класу Іванова К. 

зайняла  ІІ місце (кер. Бахрушина В.М.), а у загальноміському конкурсі читців 

сучасної української поезії серед учнів 1-4 класів учениця 2-в класу Дарій К. 

зайняла ІІІ місце. У хореографічному  фестивалі –конкурсі «Ексклюзив  FEST» 

м. Яремче танцювальний колектив «Усмішка» зайняв І місце « Святковий 

марш»   мажореток та 1 місце « Україна – єдина» - флешмоб (кер. Хлабата 

Л.П.), а у кубку Хореографа Західного регіону України танцювальний коектив 

зайняв І Місце (кер.Хлабата О.П.). У всеукраїнському турнірі з хореографії 

«Dance grounds», який проходив у Муніципальному центрі «Усміщка» зайняла І 

місце і в цьому центрі  взяли участь  у конкурсі «Танці народів світу» (кер. 

Хлабата  О.П.)  Неймовірний VII Міжнародний конкурс-фестиваль 

хореографічного мистецтва STANISLAVIV FESTIVAL 2019. Учні знову ж таки 

зайняли І місце у номінації малі вокальні форми (кер. Хлабата О.П.). Також  

танцювальний колектив «Усмішка»  брав  участь у ХIII відкритому міському 

фестивалі танцю “Карпатські візерунки – 2019 та  заходах,  приурочених до Дня 

міста «Танцювальний  майдан», «Цвіт  талантів  Івано- Франківська»,  

«Великодні  дзвони» (ведення гаївок та веснянок).   

  Були проведені заходи з охорони життя та здоров’я учнів: місячник 

«Увага! Діти на дорозі!», День знань з основ безпеки життєдіяльності, 

Олімпійський тиждень, Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, 

зустрічі з представниками ювенальної превенції,  спортивне свято до Дня 

Збройних сил України,  спортивний турнір з волейболу (вересень), змагання з 

футболу (жовтень), турнір з тенісу (жовтень), спортивно-благодійний захід  з 

баскетболу (грудень).  Учні нашого ліцею взяли  участь у загальноміських  

змаганнях з міні-футболу (дівчата та дівчата) (вч. Жугаєвич І.М.), у Кубку з 

настільного тенісу (вч. Статкевич Б. І.), у змаганнях з волейболу на Кубок АТО 

(вч. Жугаєвич І.М.), у конкурсі «Нащадки козацької  слави» (Статкевич Б.І.), у 

міських змаганнях з волейболу (дівчата) ( вч. Жугаєвич І.М.) 

На високому  рівні проводилася  патріотична, правовиховна робота та 

робота з протидії усім видам насильства. У ліцеї заплановано і проведено: 

уроки мужності; зустрічі з  воїнами-інтернаціоналістами, воїнами АТО; 

благодійні акції «Пасочка  воїнам АТО», «Діти дітям»; « 5 картоплин»,(кл кер . 

1-11, Макарова О.В.),  «Серце до  серця» (кл кер. Латишевська О.Д.),  акція «16 

днів без насильства» (Мельник І.М.),  Всеукраїнський тиждень права; зустріч з 

представниками ювенальної превенції, диспут «Як захистити себе від 

насильства в сім`ї». Учні були нагороджені  за участь у загальноміській 

виставці-конкурсу «Станіславів – столиця ЗУНР» Також взяли участь у 



загальноміській  акції «Ланцюг єдності, в історико-краєзнавчій акції «Герої не 

вмирають», у міському етапі гри «Сокіл» ( «Джура» ). Також було проведено на 

цю тематику багато загальношкільних виховних заходів, а саме: проведено 

уроки мужності,   присвячений річниці Крут з представниками Національної 

гвардії для учнів 9-11 кл. та  «Український цвіт на чужій землі» (вч. Бегменко 

М. П.),  лінійку-реквієм,  присвячена подіям розстрілу героїв Майдану (педагог-

організатор Макарова О.В.), проведено спільний виховний  захід у міській 

бібліотеці до Дня Небесної Сотні (Бідочко Л.І., бібліотекарі).    У рамках 

Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні 

керівники разом з вчителями історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-

11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини, урок-презентація власних проектів «Права і свободи людини та 

громадянина» (11 кл., Плеченко Л.С.), просвітницька вікторина «Права дитини 

на здоров’я» (1-4 кл., Клим О.С.,  диспут «Кримінальний кодекс. 

Правопорушення і підліток» (9-10 кл., Гришко Г.П.),  конкурс малюнків на тему 

«Права дитини» (5-6 кл., Макарова О.В.), конференція «Права людини: історія і 

сучасність» (10 кл, Гришко Г.П., Плеченко Л.С.), конкурсна програма для учнів 

6-х класів «Права та обов’язки дитини» (Гонтовий В.В.). 

 Важливим напрямком виховної роботи був екологічний напрямок: 

проведено заходи з охорони довкілля „Годівничка”, „Затишок, „Чисте 

подвір’я”, „Листя”, „Моя школа”,     захист екологічних проектів.  

 

Протягом року приділялась увага роботі з профорієнтації учнів. Було 

продовжено співпрацю з Івано-Франківським Центром зайнятості населення, 

організовано зустрічі з представниками вузів м. Івано-Франківська (протягом 

року). У жовтні був проведений профорієнтаційний батьківський всеобуч для 

батьків учнів 10-11 класів. Учні 9-11 класів отримали профорієнтаційну 

інформацію під час «Днів відкритих дверей у ВНЗ» (протягом року). 

Практичним психологом ліцею №13 Талайло Л.В. проведено тренінгові заняття 

в 9-10  класах  «Професія по душі – запорука життєвого успіху», діагностичну 

роботу з вибору професії. Цікаво та пізнавально пройшов на базі ліцею  

«Ярмарок професій» (квітень). 

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо 

запобігання травматизму; виховання поважного ставлення до безпеки людини; 

усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки 

у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у 

побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі; підняття рівня 

інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної 

життєдіяльності, навчання учнів та працівників правилам безпечного 

користування газом у побуті у ліцеї проведено Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тиждень охорони праці, місячник безпеки використання газу у 

побуті, Тиждень знань Правил дорожнього руху. 

9 квітня 2019 р. у ліцеї проведено урок «Тверезе життя» для учнів 8-9 

класів. У гості до учнів завітали: Олег Андрухів – проректор з навчально-

виховної роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила 

Галицького, Назар Павлів – стронгмен, автор багатьох рекордів України та 

Андрій Довбуш – шоумен, телеведучий, які активно пропагують здоровий 



спосіб життя та відмову від будь яких психоактивних речовин. У ході бесіди 

учні мали змогу шляхом запитань дізнатися відповіді на запитання: як стати 

успішним, як відмовитись від згубних звичок.   

З метою популяризації Олімпійського руху в Україні, поширення ідей 

олімпізму, покращення фізкультурно-оздоровчої роботи у школі, залучення 

дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом і з 

нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту з 01.09 до 09.09.2017 у 

школі було проведено Олімпійський тиждень. 07 вересня відбувся 

Олімпійський урок «Спорт – вірний, незмінний супутник життя».  

Учні ліцею – активні учасники спортивних конкурсів та ігор: «Шкіряний 

м’яч», «Старти надій», «Нащадки козацької слави»; змагань з військово-

прикладних видів спорту, гри «Джура» тощо. 

Учні 10 класу – учасники військово-патріотичної гри «Джура» на базі 

Ліцею № 13, вчитель Бегменко М.П. 

З метою збереження і розвитку здоров’я ліцеїстів, вміння робити 

свідомий споживчий вибір та формування культури здорового харчування у 

школі з 16 до 19 жовтня проведено Тиждень культури здорового харчування, 

під час якого було проведено 30 заходів:  Г. Коржова, В. Гончар (Бінарний урок 

«Смакує все, що осінь нам дарує». Виготовлення вітамінного кошика.); 

О. Зельманович, А. Тарасюк (Квест «Здорове харчування – запорука нашого 

здоров’я»); Л. Кос (Створення лепбуку «Корисні та шкідливі продукти»); 

О.Марусяк (Година спілкування «У країні корисної їжі»); І. Витвицька 

(Вікторина «Світлофор здорового харчування»); І. Фешовець (Рольова гра «Ми 

з гарбузової родини»); О. Клим (Тренінг «Харчуймося правильно!»). 

У конкурсі «Ми – за здорове харчування» учні зайняли призові місця: 

Купчак Д. (4-А) - ІІ м., учитель Коржова Г.В., Гніздюх І. (5-Б) – ІІ м., Лич А. (7-

А) – ІІІ м., учитель Мельник І.М., Приймачук Н. (6-Б) – ІІІ м., учитель 

Кориневич Г.В. 

Певна увага колективу ліцею була спрямована на формування в 

здобувачів освіти здатності уникати конфліктів, вихованню у дітей 

толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. З цією 

метою було проведено до Міжнародного дня людей похилого віку виховні 

години «Уроки доброти», виставку стіннівок. До Всеукраїнської акції «16 днів 

без насильства» класні керівники провели інформаційно-просвітницькі бесіди, 

виховні години, тренінги для ліцеїстів «Ні! Насильству у сім’ї». Протягом року 

соціальний педагог Мельник І.М та практичні психологи Талайло Л.В., 

Ревуженко О.В. провели профілактичну роботу щодо профілактики шкідливих 

звичок та негативних проявів поведінки (інтерактивні заняття, батьківські 

збори, семінар для учителів).  

 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей 

організовано роботу гуртків за інтересами. У ліцеї працювало 6 гуртків, якими 

було охоплено 207 учнів: «Юний стрілець» (керівник Бегменко М.П.), 

«Влучний стрілець» (Бегменко М.П.), «Танцювальний гурток «Усмішка»» 

(Ільчук Г.Є.), «Вокальний спів» (керівник Дарій Т.Я.), «Хор «Родовід»» 

(керівник Красій Р.З.), «Вокальний спів, ансамбль «Матіола»» (керівник Красій 



Р.З.). Керівники гуртків створюють умови для успішного самоствердження 

кожного учня в суспільно корисній діяльності.  

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, 

батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню 

соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них 

прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних і духовних 

якостей, світогляду справжнього громадянина України.  

У ліцеї проходили благодійні ярмарки. Вилучені з ярмарку кошти 

використовуються для закупівлі теплих речей, продуктів харчування та ліків 

бійцям АТО, допомоги сім’ям, які втратили батьків, на реабілітацію поранених.  

Протягом 2018-2019 н.р. у ліцеї тривала акція збору пластикових кришечок 

для виготовлення протезів воїнам АТО.  

 

Протягом року учнівське самоврядування ліцею залучалося до 

проведення виховних заходів класів та допомагало в організації 

загальношкільних заходів таких як: свято першого і останнього дзвоників, день 

Вчителя, козацькі забави, день здоров’я, конкурс малюнків «Світ дитинства», 

благодійні акції для воїнів АТО, онкохворих дітей та учнів ліцею, які 

потребують матеріальної підтримки. Учні  провели загальношкільну акцію 

«Школо процвітай!» та приєдналися до міської акції «Екорух#квітів».  

 

Учні долучилися до заходів присвячених річниці майдану Гідності, свята 

Миколая, експрес-інформування та проведенні патріотично-спортивних ігор до 

знаменних дат ЗУНР та бою під Крутами, конкурс шкільних проектів, заходах 

присвячених вшануванню пам`яті героїв Небесної сотні, конкурсі відеороликів. 

Учнівське самоврядування провело для 7-11 класів інтелект-ігри: 

«Дебати», «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», а також збірна школи брала участь 

в «Іграх розуму» на ОТБ «Галичина» та західно-українському фестивалі гумору 

«Фіглі-міглі». 

Представник ліцею, депутат РУС Підлуська Анна гідно представляла 

навчальний заклад на міському рівні та брала активну участь в міських заходах. 

Протягом року за участю депутатів учнівської ради проходили засідання 

ради учнівського самоврядування. 

Ліцеїсти співпрацювали з громадськими організаціями «Народна рада 

Прикарпаття», товариство «Червоний Хрест», клубом за місцем проживання 

«Легінь», НД «Княгинин» та інші. Реалізацію творчих здібностей учнів 

забезпечує позашкільна освіта. 

 

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу 

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця 

проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: 

„Урок”,  «Ні!»запізненням». Систематично проводилася робота проти 

запізнення учнів до ліцею: бесіди з учнями, батьками.  

 Протягом року проводилася робота з попередження дитячого 

травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження 

травматизму, інструктажі, додаткові лекції з питань електробезпеки, правил 

поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні 



вибухонебезпечних предметів або незнайомих предметів в містах загального 

користування, пожежі. У вересні пройшов місячник дорожнього руху «Увага! 

Діти на дорозі», у листопаді – Тиждень безпеки дорожнього руху, у квітні – 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 

У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль 

належить психологічній службі ліцею, яка забезпечує психічне здоров’я учнів, 

гармонійний розвиток особистості, формування громадянина здатного до 

свідомого суспільного вибору, сприяє гармонізації взаємин особистості та 

суспільства, вирішенню проблем психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу ліцею, профілактиці конфліктів, правопорушень. Важливим 

напрямом у роботі практичного психолога і соціального педагога є 

профілактика. Основу профілактичної діяльності складає робота з «групами 

ризику», до яких входять підлітки, які схильні до девіантної поведінки, які вже 

скоїли незначні правопорушення, стоять на внутрішкільному обліку або на 

обліку в поліції. Психолог Талайло Л.В. в тісній співдружності з соціальним 

педагогом Мельником І.М. організовують та проводять лекції, семінари для 

вчителів, батьків з метою підвищення їх психологічної компетентності.  

Важливими питаннями у 2018-2019н.р. були профілактика домашнього 

насилля та булінгу в учнівському середовищі. Грималюк Н.В., курсант ПФ 

НАВС, 24.04.2019р. провів для учнів 6-х класів профілактичну бесіду 

«Протидія боулінгу». З учнями 5-11 класів психологічною службою проведено 

ознайомчі заняття щодо причин та наслідків булінгу, служби допомоги 

постраждалим. Також педагогів ознайомлено з рекомендаціями щодо 

виявлення фактів домашнього насилля та алгоритму дій при виявленні фактів 

шкільного насилля. 

 

Загалом психологічною службою здійснюєтся: 

• Постійний облік учнів з девіантною поведінкою, дітей схильних до 

скоєння правопорушень. 

•  Важливим напрямом в роботі з дітьми, схильними до 

правопорушень та дітьми «групи ризику» є робота з батьками, яка передбачає 

попередження фізичного, морального, психологічного насильства дітей у сім’ї, 

ведення здорового способу життя, пропаганду кращих зразків сімейного 

виховання. 

• Інформація до батьків доноситься у вигляді лекцій, презентацій та  

тренінгових занять. Під час виступів на батьківських зборах порушуються 

актуальні проблеми виховання та навчання конкретних учнів в даному класі, 

часто розмова проходить за «круглим столом», під час якої батьки можуть 

вільно спілкуватися.  

• Психологічна служба тісно співпрацює із міською службою у 

справах неповнолітніх, МЦСССДМ, відділом ювенальної превенції тощо. Щодо 

кожного окремого випадку, але в обов’язковому порядку всі батьки та учні 

отримують письмові попередження про відповідальність за ст.184 КУ про 

адміністративні правопорушення.  

• Налагоджено тісну співпрацю з шкільними офіцерами поліції по 

профілактиці правопорушень серед учнів. 



• У ліцеї функціонує Рада профілактики правопорушень серед учнів 

ліцею, засідання якої проводяться щомісячно, на яких заслуховуються питання 

дисципліни та навчання за потребою викликаються на засідання батьки та учні 

у яких виникають певні потреби з поведінкою,  навчанням чи відвідуванням.  

Система розвитку здорового способу життя в ліцеї базується на 

проведенні заходів по превентивному вихованню, які направлені на пропаганду 

та формування в учнів здорового способу життя, запобігання розповсюдження 

негативних явищ в молодіжному суспільстві. Проводяться тематичні виховні 

години: «Здорова дитина – здорова нація», «Шкідливий вплив куріння, 

наркотиків, алкоголю на здоров’я підлітків», що проведені класними 

керівниками та учнівським самоврядуванням для учнів 5-11 класів. Лікар-

гінеколог із центру планування сім’ї Гусак Х.Я. 09.04.2019р. провела лекцію на 

тему: «Статеве дозрівання дитини-підлітка» для дівчат 7-их класів. Лікар 

Кантурак О.В. 17.05.2019р. провела профілактичну бесіду для учнів 7-х класів 

на тему «Згубний вплив наркотиків». 

 

 

Медичне обслуговування учнів та організація харчування 

Складовим здорового способу життя є правильне харчування. На  

батьківських зборах, на засіданнях загальношкільного батьківського комітету 

та засіданні педагогічної ради підіймалося питання організації харчування 

учнів, здійснювався контроль за станом харчоблоку. 

У ліцеї працює медична сестра Тихонова Н.М. (на період декретної 

відпустки Ходак О.Т.). 

Медичний працівник чітко дотримується графіка роботи, затвердженого 

керівником ліцею. Вона здійснює щоденний контроль за дотриманням правил 

особистої гігієни дітьми і персоналом в їдальні ліцею, за якістю продуктів 

харчування, наявністю супровідних документів на них, якістю приготування 

страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; згідно з 

діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі. 

Адміністрація та працівники ліцею 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 ліцеї проводиться організаційна та практична робота щодо виконання 

вимог санітарного законодавства: 

 проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту 

дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для 

визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації освітнього процесу»; відстань від дошки до перших парт 

– 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і 

внутрішньої стіни до столів – 0,5м; 

 забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним 

нормативам: природне – падає на робочі місця зліва, штучне – 



забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 

2 ряди паралельно до лінії вікон; 

 відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 

5.5.2.008-01; 

 обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму; 

 старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінюються на 

металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного 

температурного режиму ; 

 не допускається перебування в ліцеї хворих дітей; 

 забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої 

гігієни; 

 вживаються заходи щодо забезпечення дітей 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 та педикульоз. 

 

Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах». 

 

Охорона праці 

У ліцеї існує певна система роботи із попередження дитячого травматизму 

та пропаганди здорового способу життя. У коридорах оформлено стенди з 

попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих 

питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на 

уроках «Основи здоров’я» та разом із класними керівниками.                                       

 

У 2018/2019 навчальному році було проведено наступні заходи: 

 виховні години та тематичні бесіди із запобігання всіх видів 

дитячого травматизму; 

 тиждень знань з безпеки життєдіяльності;  

 місячник «Увага! Діти на дорозі»;  

 день ЦЗ;  

 інструктажі з безпеки життєдіяльності під час екскурсій, поїздок 

тощо; 

 батьківські збори, на яких розглядались питання щодо збереження 

здоров’я дітей; 

 у бібліотеці оформлено тематичну постійно діючу виставку; 

 у кабінетах фізики, хімії, інформатики, трудового навчання, 

спортивному залі оформлено куточки безпеки, ведуться журнали 

інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці; 



 класними керівниками проведено бесіди з попередження дитячого 

травматизму на початку навчального року, перед осінніми, 

зимовими та весняними канікулами, перед закінченням 

навчального року; 

 проведено заліки з безпеки користування газовими приладами та 

електроприладами, з правил безпечного поводження біля 

водоймах, біля мереж електропередач, з правил безпечного 

користування вибухонебезпечними предметами, з попередження 

випадків отруєння грибами та ягодами. 

 Спеціалістами з охорони праці Талайлом В.О., Амброзяк Т.Р. 

ведеться журнал обліку всіх випадків дитячого травматизму учнів 

у ліцеї. 

 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час 

освітнього процесу в ліцеї у 2018-2019 н.р. знаходився під щоденним 

контролем адміністрації ліцею. 

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу видано низку наказів, які 

стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної 

безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у ліцеї. 

Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх 

працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації 

інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо. 

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони 

праці для працівників та учнів ліцею. 

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або 

інших стихійних лих; у навчальних кабінетах оформлено куточки з безпеки 

життєдіяльності. 

На нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з 

охорони праці, дитячого та дорослого травматизму. 

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах. 

 

Підсумки фінансово-господарської діяльності 

Фінансування установи здійснюється  з місцевого бюджету та субвенції з 

державного бюджету, а також доходи та видатки ведуться по загальному та 

спеціальному фондах. 

 Надходження коштів за 2018-2019 н.р. по загальному фонді склали 12 

мільйонів 215 тисяч 334 грн, у т. ч.: 

на виплату заробітної плати – 9 234771,11 грн, у т. ч. на оздоровлення – 404 075 

грн; 

нарахування на заробітну плату – 1 465 767,46 грн; 

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6 199 грн; 

продукти харчування – 365 230 грн; 

оплата комунальних послуг – 363 953 грн; 

оплата енергоносіїв – 559 714 грн; 

інші видатки – 583 652,43 грн. 



 По спеціальному фонді від надання платних послуг отримано – 18 200 

грн та від здачі макулатури – 2 297 грн. Від благодійної допомоги – 7 150 грн. 

 Всі укладені договори, оплачені накладні та акти виконаних робіт 

відображаються на Єдиному порталі  використання бюджетних коштів – Edata. 

Також  ліцеї діє тендерний комітет, який керується Законом України «Про 

публічні закупівлі» та наказом № 35  «Про затвердження Порядку здійснення 

допорогових закупівель». Публічні та допорогові закупівлі проводяться на 

майданчику «Prozoro». Річний фінансовий звіт та план закупівель публікується 

на сайті ліцею. 

 У таблиці показано всі наші фінансові поступлення і видатки за 2018-

2019 н.р.: 
Найменування доходів і видатків  За звітний 

період 

надходження 

Касові видатки Збільшення 

(зменшення) 

доходів/витрат 

у % 

Поточні видатки 2000 12 215 333,82 12 215 333,82  

Оплата праці та нарахування на 

заробітну плату 

2100 10 700 538,57 10 700 538,57  

Оплата праці 2110 9 234 771,11 9 234 771,11  

Заробітна плата 2111 9 234 771,11 9 234 771,11  

Нарахування на оплату праці 2120 1 465 767,46 1 465 767,46  

Використання товарів і послуг 2200 1 321 996,16 1 321 996,16  

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

2210 275 924,26 275 924,26  

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 

2220 6 199,00 6 199,00  

Продукти харчування 2230 365230,00 365230,00  

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 114487,79 114487,79  

Видатки на відрядження 2250 441,16 441,16  

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2270 559 713,95 559 713,95  

Оплата теплопостачання 2271 388 510,25 388 510,25  

Оплата водопостачання та 

водовідведення 

2272 35 223,69 35 223,69  

Оплата електроенергії 2273 129 935,64 129 935,64  

Оплата за вивезення відходів 2275 6 044,37 6 044,37  

Інші видатки 2800 1 438,59 1 438,59  

Соціальне забезпечення 2700 23 967,50 23 967,50  

Інші виплати населенню 2730 23 967,50 23 967,50  

Капітальний об’єкт інших об’єктів 3132 167 393,00 167 393,00  

 

За період з 1 червня 2018 року по 12 серпня 2019 року використано коштів на закупівлю: 

Вивіска на школу, ліцей 2 430,00  

Печатка, штамп 825,00  

Миючі засоби та продукти для чищення 21 580,38  

Засоби гігієни 1 323,36  

Канцелярські товари 16 722,85  

Спортінвентар 14 970,00  

Новорічні подарунки 7 875,36  

Господарські товари 75 801,95  

Електротовари 7 239,00  

Меблі 13 296,00  



Мийки та стелажі 21 105,46  

Ноутбуки, проекційні екрани, проектор, принтери, 

роутери, телевізори та устаткування до них 

49 919,00  

Жалюзі 39 336,00  

Велостоянка 3 000,00  

Системні блоки, мишки, клавіатура 49 509,00  

Музична апаратура 25 000,00  

Художня апаратура 1 086,50  

Передано від Департаменту: 

Художня література 959,00  

Підручники 67 839,86  

Ігрові набори 2 298,17  

Бадмінтонні ракетки 630,00  

Комплект мультимедійний 34 411,44  

НУШ 622 080,00  

Капітальні видатки:   

Ремонт сцени актового залу 99 436,00  

Заміна вікон харчоблоку 32 536,00  

Заміна дверей харчоблоку 35 421,00  

 

Я всім дякую за якісну, сумлінну працю! 

 

Визнати роботу керівника ліцею задовільною. 

Голосували: одноголосно «за». 

 


