
 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здобувачів освіти  

 

У Ліцеї №24 впроваджується система формувального оцінювання. Особливості 

формувального оцінювання: націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного 

учня; широко використовує описове оцінювання; забезпечує зворотний зв’язок – 

отримання інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував 

поставлені навчальні цілі; визначає вектор навчання.При формувальному оцінюванні 

акцентується увага лише на позитивній динаміці досягнень учнів, враховується, що 

оцінюється не учень, а його робота.  

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, 

річне оцінювання та державна підсумкова атестація.  

Система оцінювання здобувачів освіти побудована на наявності відкритої, прозорої і 

зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. Здобувачі 

освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень. Система оцінювання в закладі освіти 

сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання. Інформація про критерії 

оцінювання донесена до учнів у різних формах: в усній формі, через пам’ятки, шляхом 

розміщення на інформаційному стенді у класі. Система оцінювання навчальних досягнень 

учнів містить чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень затверджені МОН. 

Моніторинг системи оцінювання здобувачів освіти відбувається шляхом 

спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення оприлюднених критеріїв 

оцінювання. Розглядаються на засіданнях методичних об’єднань, засіданні педагогічної 

ради. Оприлюднена на сайті Ліцею інформація про критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Систематично інформуються учні про критерії оцінювання навчальних 

досягнень при виконанні обов’язкових видів роботи. Розуміють учні пропоновані критерії 

оцінювання.  

Поінформовані учні і батьки про правила і процедури оцінювання з предмету. 

Наявна відкрита, прозора і зрозуміла для здобувачів освіти система оцінювання їх 

навчальних досягнень: у закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання 

здобувачів освіти за допомогою моніторингу навчальних досягнень учнів у вигляді 

стандартизованих тестів або у інших формах завдань; результати ДПА у початковій, 

базовій та старшій школі; підсумкове оцінювання учнів у класному журналі.  

Способи отримання інформації за результатами моніторингових досліджень: 

порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим оцінюванням учителя з 

предмету (курсу) – є одним із чинників визначення надійності системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів; аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і 

річного оцінювання – може дати додаткову інформацію для розроблення освітньої 

програми; порівняльний аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів з окремих 

предметів – дає можливість коригування оцінювання навчальних досягнень учнів. Методи 

збору інформації: вивчення документації (аналітичні звіти, статистичний аналіз, 

протоколи засідань педагогічної ради).  



Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до 

результатів навчання та забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти.  

Дані питання розглядались в структурі методичної роботи, у процесі співпраці 

вчителів методом спостереження за проведенням навчального заняття, анкетуванням 

педагогічних працівників та учнів. 

 

 

Результативність навчання у 2020/2021  н.р.: 

 до наступного класу переведено 1395 здобувачі освіти; 

 з них нагороджено Похвальним листом 124 здобувачі освіти; 

 закінчили 9-й клас 120 здобувачів освіти; 

 закінчили  11-й клас 76 здобувачів освіти; 

 12 випускників нагороджені Похвальними грамотами „За особливі успіхи у 

вивченні    окремих предметів”; 

 2 випускників ліцею нагороджені медалями  

1 золота  - «За високі досягнення у навчанні»; 

1 срібна  - «За досягнення в навчанні». 

 2 випускників 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою. 

З метою вивчення ефективності та результативності запроваджених у освітній 

процес форм і методів роботи з учнями в школі проводились діагностика та моніторинг 

результативності навчання учнів. Основна увага приділялась проведенню порівняльного 

аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатам участі учнів у 

предметних олімпіадах, творчих конкурсах, вивчався стан викладання предметів.  

Навчальні досягнення учнів 1-11-х класів за 2020/2021  навчальний рік представлені 

в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Паралелі 

класів 

Кількість 

учнів 
Атестовані 10-12 7-9 4-6 1-3 

% високого, 

достатнього 

рівнів 

І 175 - - - - - - 

ІІ 201 - - - - - - 

ІІІ 167 - - - - - - 

IV 148 148 52 81 15 - 90% 

1 – 4 691 148 52 81 15 - 90% 

V 134 134 22 56 52 4 58% 

VI 153 153 19 65 63 6 55% 

VII 121 121 19 45 49 8 53% 

VIIІ 121 121 12 53 50 6 54% 

ІХ 120 120 4 42 61 13 38% 

5 – 9 649 649 76 261 263 37 52% 

X 55 55 5 24 23 3 52,7% 

ХІ 76 76 4 42 27 3 60,5% 

10-11 131 131 9 66 50 3 57,2% 

1-11 1471 928 137 408 328 40 58.7% 



 

На кінець навчального року у початковій школі навчалися 691 здобувач, 148 з яких – 

учні 4-х класів, де навчальні досягнення оцінювалися в балах. Серед них 52 здобувачі 

було нагороджено Похвальним листом, що становить 35% (на 5% менше, ніж у минулому 

навчальному році). 

За 2020/2021  навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості 

навчання. У 4-11-х классах  137 здобувачів показали високий рівень навчальних 

досягнень. Кількість здобувачів, які навчаються на достатньому рівні  - 408. Навчальні 

досягнення середнього рівня мають 328 здобувачів. Крім того, залишився без змін 

показник учнів, які  закінчили  навчальний  рік  з  балами  початкового  рівня,   40 

здобувачів. Слід зазначити, що у цьому навчальному році середній бал підвищився  на 

0,13 балу. Але, ми бачимо погіршення показників з усіх рівнів навчання в 7, 8 паралелях. 

Результативність навчання з української мови та літератури, математики, історії,  

іноземних мов, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по ліцею. Це може бути 

зумовлено багатьма факторами, головний з яких – складність предметів.  

Отже, вчителям необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки здобувачів 

освіти та випускників для  підвищення середнього балу навчальних досягнень, зі 

складання ДПА та зовнішнього незалежного оцінювання.  

Методичним об’єднанням необхідно взяти під контроль рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали. 

      

Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю. 

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток 

різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. 

З метою розвитку системи роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та 

педагогічним колективом  ліцею в 2019/2020 та 2020/2021  навчальних роках  проведено 

ряд заходів, результатами яких стали численні перемоги наших учнів у змаганнях різного 

рівня. 

 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів 

Робота  педагогічного  колективу  ліцею,  яка  проводилась  з  метою виявлення та 

підтримки талановитої молоді та створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності, дала позитивні результати.  

Як відомо, дієвим засобом підвищення пізнавальної активності, створення  умов для 

збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні 

змагання: турніри, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН, 

різноманітні інтелектуальні конкурси. 

У 2019/2020  навчальному році був проведений моніторинг результативності роботи 

педагогічного колективу з інтелектуально обдарованими учнями у предметних конкурсах. 

Базова і профільна школа мають значні успіхи. Протягом І семестру  399 учнів брали 

участь у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, з 

них 92 учні посіли І-ІІІ місця. В ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін взяли участь 40 учнів, з них 13 учнів отримали призові місця з 8 

предметів (слайди): 

 



Переможцями в олімпіадах з базових предметів в своїй категорії стали: 

 

№ 

з/п 

Предмет Клас Прізвище та 

ім`я  учасника 

Місце ПІБ учителя, 

який підготував 

учня 

Категорія 

учителя І ІІ ІІІ 

1 Географія 10-В Кочкова Анна  ІІ  Стефанюк Іван 

Петрович 

Вища, 

вчитель-

методист 

11-А Маланій Богдан   ІІІ Стефанюк Іван 

Петрович 

Вища, 

вчитель-

методист 

2. Математика 7-Б Насадик 

Олександр  

 ІІ  Перегінець 

Оксана 

Володимирівна 

Вища, 

старший 

вчитель 

7-Б Бацур Арсен  ІІ  Перегінець 

Оксана 

Володимирівна 

Вища, 

старший 

вчитель 

7-Б Тимків Тетяна   ІІІ Перегінець 

Оксана 

Володимирівна 

Вища, 

старший 

вчитель 

7-Б Мандич Андрій   ІІІ Перегінець 

Оксана 

Володимирівна 

Вища, 

старший 

вчитель 

7-Б Матішак Віктор   ІІІ Перегінець 

Оксана 

Володимирівна 

Вища, 

старший 

вчитель 

         

3. Польська мова 9-Б Юхновська 

Олександра 

 ІІ  Струтинська 

Тетяна Віталіївна 

Перша 

категорія 

4. Хімія 9-Б Войтович 

Олена 

І   Пахомов Юрій 

Дмитрович 

Перша 

категорія 

5. Фізика 7-Б Насадик 

Олександр 

І   Тимків Леся 

Степанівна 

вища 

7-Б Матішак Віктор  ІІ  Тимків Леся 

Степанівна 

вища 

7-Б Тимків Тетяна  ІІ  Тимків Леся 

Степанівна 

вища 

6. Трудове 

навчання 

9-А Савчук Ірина   ІІІ Ярема Дарина 

Несторівна 

Вища 

вчитель 

методист 

7. Образотворче 

мистецтво 

6-а Козюк Яна   ІІІ Соколан Лідія 

Миколаївна 

Вища 

старший 

вчитель 

8. Християнська 

етика 

8-В Мотульська 

Вікторія 

 ІІ  Кіт Галина 

Іванівна 

Вища 

Вчитель 



методист 

10-а Гой Сніжана  ІІ  Кіт Галина 

Іванівна 

Вища 

Вчитель 

методист 

 

    Протягом 2020/2021  навчального року були проведені шкільні етапи конкурсів: 

«Колосок»  - координатор Магас Н.М., «Кенгуру» - координатор Гап’як Т.В. 

В 2019/2020  навчальному році учні ліцею брали участь у конкурсах творчості 

Міжнародного, Всеукраїнського, обласного, міського рівнів. (слайди) 

Творчі конкурси: 

- Загальноміський  квест «Юні знавці природи»  серед учнів 4, 5 класів  ІІІ місце 

Дорошенко Анастасія, 4 клас (Магас Н.М.) 

Парцей Пол, 5 клас (Тимків Л.С.) 

- Загальноміський конкурс «Наш дім - планета» проект «Відновлювальна енергетика – 

наше майбутнє» ІІ місце  

Романюк Яна, 7 клас (Соколан Л.М.) 

 

- Загальноміський конкурс «Ми –за здорове харчування » серед учнів 4 - 5 

класів  

Федик Дарина, 4 клас – ІІ місце (Соківка Н.Я.) 

Пискливець Каміла, 5 клас – І місце (Буждиган Х.В.) 

Яцура Лілія, 6 клас - І місце (Буждиган Х.В.) 

Німак Діана,7 клас - І місце (Буждиган Х.В.) 

 

- V-ї відкритої загальноміської виставки-конкурсу «Відлуння осені-2019» з 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтв 

Пилипів Віра – І місце (Сізьоміна К.М.)  

Шкабрій Анастасія – ІІ місце (Сізьоміна К.М.) 

 

-  ІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика 

Микитин Софія, 3 клас -  ІІІ місце (Попель Г.Й.) 

 

- Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» 

«Духовна спадщина мого роду» 

Волкович Александра, 9 клас – І місце (Волкович С.В.)  

«Географія рідного краю»  

Волкович Александра, 9 клас – ІІ місце (Стефанюк І.П.) 

Козацькому роду нема переводу  

Косач О., Шлюсар В., 8клас – ІІ місце (Шамотайло В.А.) 

 

- Всеукраїнської краєзнавчої акції  учнівської молоді «Українська революція: 100 років 

надії і боротьби» 

«Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»  

Ковальчук Софія 11 клас – І місце (Волкович С.В.) 

 

- Конкурс  фольклорно-етнографічних колективів 

вокальний ансамбль учнів 1-4 класів – І місце (Шрейдер Г.Р.) 

 

- Змагання із баскетболу 3х3 серед учнів закладів загальної середньої освіти 

міста командна першість серед юнаків ІІІ місце (Грицак Н.Р.) 

 



- Міські змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів10-11 кл. 

присвячених 28 річниці створення ЗС України 

командна першість ІІІ місце (Вацеба Я.І.) 

- Загальноміський літературний конкурс «Під Франковою зорею» у номінації  

«Так ніхто не кохав»  
Гой Сніжана, Шпільчак Софія,10 клас - ІІІ місце (Шпільчак М.В.)  

 

- Загальноміський  конкурс «Сад зимових фігур»  

 І місце (Сізьоміна Н.С. Ярема Д.Н.)  

 

- Конкурс дитячих малюнків «Ми за тверезе життя» малюнок «Я за життя без 

шкідливих звичок» 

«Алкоголь – це самогубство»  

Гарасимчук Святослав, Демченко Євгенія – подяка (Соколан Л.М.) 

 

- Міський конкурс «Різдвяна зірка» - І місце (Соколан Л.М.) 

 

- Загальноміський конкурс фольклорно-етнографічних колективів номінація 

«Вокально-хорове мистецтво»   

вокальний ансамбль – І місце (Шрейдер Г.Р.)  

- Всеукраїнському географічному конкурсі проблеми та перспективи світу 

сьогодення та майбутнього  у категоріях  

«Проблеми та подальший розвиток обраної країни (М’янма) у 2020-2040 роках». 

Кочкова Анна , 10 клас – І місце (Cтефанюк І.П.) 

«Наслідки знищення лісів Амазонки для планети у 2020-2050 роках». 

Кочкова Анна , 10 клас – ІІІ місце (Cтефанюк І.П.) 

«Китай та США як найпотужніший економічний осередок світу у 2050 році». 

Кочкова Анна , 10 клас – ІІІ місце (Cтефанюк І.П.) 

- Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України»  

Номінація  «Розробка 1-5 денного туристсько-краєзнавчого маршруту або екскурсії 

Волкович Александра, 9 клас – ІІ місце (Стефанюк І.П.) 

Подвійна Юлія, 10 клас – лауреа (Стефанюк І.П.) 

- Міський конкурс з образотворчого мистецтва  

номінація «Мама – українка, роду Берегиня»  

Скрипник Христина, 5 клас – І місце (Л.Соколан) 

Гурбель Ольга, 5 клас -  ІІ місце (Л.Соколан) 

Німак Діана, 6 клас – ІІІ місце (Л.Соколан) 

Цимбаліста Вікторія, 5 клас - ІІІ місце (Л.Соколан) 

- Обласний тур  Малої Академії Наук у конкурсі «Географія і 

ландшафтознавство” 

Кочкова Анна , 10 клас – ІІ місце (Cтефанюк І.П.) 

- Міський конкурс  декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій рідний край» 

Номінація «Бісероплетіння»  

Вовчук Владислав, 5 клас – І місце (Н.Сізьоміна) 

Тьор Софія, 3 клас – І місце (К.Сізьоміна) 

 

В 2020/2021 навчальному році учні ліцею брали участь у конкурсах творчості 

Міжнародного, Всеукраїнського, обласного, міського рівнів. (слайди) 

 

Міський етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 



Номінація «Географія рідного краю»: 

- Коновал Валерія, 7-А клас І місце (Стефанюк І.П.) 

Номінаація «Геологічними стежками України»  

- Кочкова Анна, 11-В клас І місце (Стефанюк І.П.) 

 

Онлайн фестивалю-конкурсу з образотворчого, декоративно-ужиткового та 

літературного  

мистецтва «Відлуння осені-2020»  

Проза «Осінній іспит у школі фей» вироби з природних матеріалів «Гарбузові сни»   

- Качак Марія Мельник Олег , 3-Д – ІІІ місце (Сізьоміна К.М.) 

вишивка хрестиком, стрічками, бісером ,  

- Саверчук Вкторія – гран-прі (Сізьоміна К.М.) 

«Бабине літо»  Марія Білоборода, І місце (Сізьоміна К.М.) 

«Птах осені» Пилипів Віра, гран прі (Сізьоміна К.М.) 

«Маша і медвідь» Гедзик Тетяна, ІІІ місце (Сізьоміна К.М.) 

Міськийого етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції  учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» 

за напрямком «Українська революція - доба національного державотворення» 

Волкович Александра, 10-Б клас ІІ місце, (Волкович С. В.) 

Міський конкурс з образотворчого мистецтва серед здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

Номінація «Весняний пейзаж»  Боднар Дарина, 7-Г клас І місце (Соколан Л.М.) 

Номінація «Мамина любов – це сад, в якому завжди світить сонце» 

Скрипник Христина   6-А, Гурбель Ольга  6-Б ІІ місце  

Міський етап  Всеукраїнської історико-географічної  експедиції «Історія міст і сіл 

України»  У номінаціях: 

І. Нарис – опис міста (села); 

Розробка 1-5 денного туристсько-краєзнавчого маршруту або екскурсії 

- Коновал Валерія,  7-А клас  ІІІ місце (Стефанюк І.П.) 

Міський етап обласної  історико-краєзнавчої акції «Герої не вмирають»                                                   

- Баран Анастасія , 9-Г клас ІІ місце (Шамотайло В.А.) 

ІІ (міський) етап обласної учнівської олімпіади «Як ти знаєш Біблію?» 

Войтович Олена , 10-Б клас ІІ місце (Кіт Г.І.) 

Курпіта С.В., 8-б клас ІІІ місце (Кіт Г.І.) 



Змагання із настільного тенісу на «Кубок Департаменту освіти та науки» серед учнів 

5-9-х класів закладів загальної середньої освіти  

Олександр Курилюк, Євгенія Демченко ІІІ місце (Заник М.М.) 

Міський конкурс вокальних  та інструментальних гуртів серед здобувачів  освіти 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Номінація «Вокальні гурти»  заклади загальної середньої освіти: 

Молодша вікова категорія 

Вокальний ансамбль Ліцею №24 (керівник Г.Шрейдер) – ІІІ місце 

 

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час 

освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування в учнів 

таких важливих цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, 

відповідальність.  

Педагогічні працівники ліцею для реалізації політики академічної доброчесності 

повинні: неухильно дотримуватися норм академічної доброчесності і власним прикладом 

демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній 

діяльності.  

Інформувати учнів про важливість дотримання норм академічної доброчесності. Це 

має відбуватися наскрізно: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, 

за допомогою наочної інформації. Інформувати батьків про необхідність дотримання норм 

академічної доброчесності.  

Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та 

аналітичну роботу учнів. Не повинно бути готових відповідей на поставлені вчителем 

завдання в підручнику чи інших джерелах. Не використовувати стандартизовані завдання 

з підручника. Розробляти такі завдання, які спонукають учнів критично мислити. 

Практикувати в освітньому процесі написання тематичних творчих есе замість рефератів.  

Застосовувати компетентнісний підхід у навчанні. Звести до мінімому завдання на 

перевірку знань. Використовувати відкриті питання, щоб перевірити рівень володіння 

навичками, а не знання. У питанні академічної серед учнів відбувається системна 

роз’яснювальна робота з метою усвідомлення, наскільки важливе дотримання учасниками 

освітнього процесу норм академічної доброчесності та шкідливе її порушення всього 

суспільства і держави.  

Основними аспектами дотримання академічної доброчесності є: самостійне 

виконання завдань; використання у навчальній діяльності лише перевірених та 

достовірних джерел; дотримання правил посилання на джерела інформації, яка 

використовується; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

діяльності. Педагогічні працівники для цього здійснюють просвітницьку роботу щодо 

важливості норм академічної доброчесності; вчать учнів тому, що при використанні 

інформаційних джерел роботи необхідні посилання та вказувати автора; розробляють 

завдання, які унеможливлюють списування; оприлюднюють чіткі критерії оцінювання; 

реалізовують в практиці роботи формувальне оцінювання; налагоджують партнерські 

відносини між учителями і учнями 

 



 

Облік відвідування 

Адміністрацією  ліцею та класними керівниками здійснювався контроль за 

відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня 

відмічались відсутні на уроках в класних журналах та журналах оперативного контролю.  

За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального 

семестру, було встановлено, що більшість учителів відстежують відвідування навчальних 

занять учнями та якісно ведуть облік. 

Тож класним керівникам і вчителям-предметникам необхідно більш відповідально 

ставитись до виконання своїх обов’язків,  постійно проводити профілактичну роботу з 

учнями щодо запізнень, відвідування уроків, з вивчення та неухильного виконання учнями 

правил внутрішньошкільного розпорядку. МО класних керівників повинно приділяти 

цьому питанню першочергову увагу.  

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму 

У школі відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та 

популяризації  здорового способу життя. Педколективом проведена значна робота і велика 

кількість заходів серед яких семінар «Про ризики прояву булінгу в освітньому 

середовищі»; батьківські збори «Здорова дитина - щаслива родина». Одним з важливих 

напрямів роботи  ліцею є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, 

формування в учнів свідомого ставлення до свого життя й здоров’я, опанування навичок 

безпечного життя й здорової поведінки. Протягом навчального року учні та їх батьки були 

активними учасниками спортивних ігор, військово-спортивних естафет, наочно і 

ефективно взяли участь у  «Науковому пікніку», «Батьківському weekend», «Днях 

здоров’я». У класних журналах велися сторінки бесід із учнями з циклу «Я обираю 

здоровий спосіб життя», проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями. 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Велика увага в  школі приділялась питанням охорони праці, безпеки життєдіяльності 

та пожежної безпеки. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортивна зала мають 

необхідний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності, стенди, систематично 

проводилися навчання з охорони праці та інструктажі. Питання охорони праці та 

попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорі, Раді ліцею. 

Аналізуючи характер травм серед співробітників  ліцею,  необхідно зазначити, що 

травм на виробництві протягом навчального року не було,  травм невиробничого 

характеру, що були отримана за межами закладу, теж немає. Профілактична робота 

триває.   

 

Організація харчування 

Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування у Ліцеї №24 

контролюється належний матеріально-технічний стан харчоблоку, дотримання санітарно- 

гігієнічних вимог у приміщенні, щоденний підпис меню, щоденний контроль за якістю 

продуктів, що надходять до їдальні, умови їх зберігання, дотримання термінів реалізації і 

технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на 

харчоблоці та обов’язкових медичних оглядів працівниками харчоблоку.  



Харчоблок забезпечений дезінфікуючими та миючими засобами, в достатній 

кількості є посуд. Харчоблок їдальні потребує капітального ремонту, хоча знаходиться в 

задовільному стані. 

Для організації харчування дітей у  ліцеї створено всі необхідні умови. З метою 

забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі 

проведено ряд заходів: 

 складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;                       

 складено графік відвідування учнями їдальні (одночасно в їдальні харчуються учні 

тільки однієї паралелі); 

 організовано чергування педагогічних працівників у їдальні; 

 організовано щоденний облік харчування в журналі обліку харчування класними 

керівниками та складання щомісячних звітів щодо харчування за бюджетні кошти; 

 створено комісію громадського контролю за якістю харчування. 

 

Методична робота 

Методична робота в школі визначала основні аспекти практичної реалізації  

реформи освіти, впровадження Концепції Нової україської школи. У  закладі було 

створено освітнє середовище, яке сприяло формуванню інноваційного стилю діяльності 

педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення освітнього процесу, 

систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу. 

Методична проблема школи:  «Соціалізація особистості на засадах створення 

сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу» 

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення 

науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та 

професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до 

самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку. 

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого 

та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації 

педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в 

суспільстві.  

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який 

володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного 

процесу. 

Загальні напрями в організації методичної роботи 

1.  Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-

методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, 

розвитку їх творчої ініціативи. 

2. Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного 

досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної 

реалізації.  

3.  Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість 

процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу 

соціалізації учнів.  

4.  Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації 

до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.  



5. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-

експериментальній роботі. 

6.  Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації 

освітнього процесу. 

7. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням 

сучасних досягнень педагогіки. 

8. Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.



 

Методичні об’єднання вчителів та їх керівники: 

1) початкових класів - Магас Н. М. 

2) української мови і літератури – Остап’як О.М.  

3) зарубіжної літератури   –  Сміжак Р.О.  

4) іноземних мов (англійської, німецької та польської) - Табачин Л. М.  

5) математики та інформатики – Туряниця І.С.  

6) природничого циклу ( біологія, природознавство, хімія, фізика та географія)  - Рудик 

Н.Д. 

7) історії та правознавства – Шамотайло В.А.  

8) мистецтва та трудового навчання – Соколан Л.М. 

9) фізичної культури , основи здоров’я, ЗВ – Титова О.П. 

10)  класних керівників – Кінаш Т.М. ,  Лонич Б.Б. 

В Ліцеї №24 працюють школа молодого вчителя (керівник Мельник Л.О.) та школа 

передового педагогічного досвіду (керівник Шпільчак М.В.) 

Проведені  методичні  декадники за 2020-2021 н.р.: 

- «Булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження»  

       (жовтень  2020р.) 

- «Взаємодія учасників освітнього процесу в межах комунікативного простору, 

створеного за допомогою цифрових технологій» 

           (грудень 2020р.) 

- «Формування позитивної мотивації та самостійності учнів в освітньому процесі» 

           (березень 2021 р.)  

Предметні та методичні тижні: 

вересень 2020 р.              Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності 

листопад 2020 р.       Тиждень української писемності 

лютий 2020 р.                   Міжнародний день рідної мови 

лютий 2020 р.                   Тиждень суспільствознавчих дисциплін 

березень 2021 р.              Тиждень дитячої та юнацької книги 

березень 2021 р.              Шевченківський тиждень 

квітень 2021 р.                Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності 

квітень 2021 р.                Тиждень охорони праці 

квітень 2021 р.                Тиждень Духовної віднови 

 

Педагогічні ради: 

Листопад 2020 р.    

«Створення безпечного освітнього середовища «Стоп боулінг!». 

Січень 2021 р.  

«Організація якісного навчання з використанням цифрових технологій» 

Березень 2021 р. 111 

«Мотивація учасників освітнього процесу як важлива умова підвищення якості освіти та 

розвитку творчої особистості школяра» 

 

Вивчення стану викладання предметів: 

Листопад 2020 р.    



 Іноземні мови 

Січень 2021 р.  

 Початкові класи та ГПД 

Березень 2021 р.  

 Суспільствознавчі дисципліни;        

 Робота з дітьми з особливими потребами 

 

Важливе значення для підвищення методичної обізнаності та професійного 

зростання є підвищення кваліфікації педагогів. Так у 2020/2021  навчальному році всі 

учителі  пройшли планові курси підвищення кваліфікації; вчителі початкової школи та 

вчителі-предметники відвідали ряд тренінгів з підвищення кваліфікації та  присвячені 

роботі за концепцією НУШ.  

 

Атестація педкадрів 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє 

атестація вчителів, яка сприялє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних 

працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику 

навчання та виховання. У 2020/2021  навчальному році були успішно атестовані 15 

педагогів. За результатами атестації:  

 
ЦИФРОВИЙ ЗВІТ АТЕСТАЦІЇ 

педагогічних працівників Ліцею № 24 Івано-Франківської міської ради 

у 2021 році 
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16 1 2 3 5 - 5 2 1 1 2 

 

№

 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада 

Атестувати на 

Присвоєн

ня 

кваліфіка

цій-ної 

категорії 

Відповідні

сть раніше 

присвоєні

й 

квал.катег

орії 

Присвоєн

ня 

педагогічн

ого звання 

Відповідність раніше 

присвоєному педагог

ічному званню 

1 Пахомов учитель “спеціаліст   “учитель -   



Юрій 

Дмитрович 

хімії вищої 

категорії” 

методист” 

2 

Перепічка 

Мар’яна 

Миронівна 

учитель 

польськ

ої мови  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

      

3 

Струтинськ

а Тетяна 

Віталіївна 

учитель 

польськ

ої мови 

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

      

4 

Войтович  

Тетяна 

Володимир

івна 

учитель 

англійсь

кої мови 

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

      

5 

Галюк 

Наталія  

Львівна 

учитель 

початко

вих 

класів 

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

      

6 

Кінаш 

Тетяна 

Михайлівн

а 

учитель 

початко

вих 

класів 

  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

“старший 

учитель ” 
  

7 

Пилипів 

Ольга 

Богданівна 

учитель 

українсь

кої мови 

і 

літерату

ри 

  

  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

“старший 

учитель ” 
  

8 

Дяченко 

Володимир 

Іванович 

учитель 

фізичної 

культур

и 

  

  

  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

  “учитель - методист” 

9 

Бахмат  

Марія  

Іванівна 

учитель 

біології 
  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

  “старший учитель ” 

1

0 

Остап’як 

Ольга 

Михайлівн

а 

учитель 

українсь

кої мови 

і 

літерату

ри 

  

“спеціаліст 

вищої 

категорії” 

  “старший учитель ” 

 

Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 

У закладі продовжується робота щодо застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі, покращується матеріально-технічна база інформатизації, 

педагоги широко застосовують ІКТ під час навчальних занять та в позаурочний час. Всі 

учителі під час дистанційного навчання проводили уроки з використанням інформаційних 

технологій на клорпоративній платформі Ліцею №24 Google for education/ 

 



 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Протягом останніх років приділяється велика увага створенню сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов навчання та праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників 

адміністративно-господарської частини, батьків та учнів приміщення й територія ліцею 

підтримуються у належному санітарно-гігієнічному стані. 

Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею відбувається за рахунок бюджетних 

коштів та спонсорської допомоги. 

За бюджетні кошти придбано: 

- дидактичні матеріали для початкової школи, 

-  шість комплектів парт та стільців (початкова школа), 

- санітарно-гігієнічні засоби та засоби для дезінфекції, 

- 

Процес удосконалення матеріально-технічної бази триває поступово та покликаний 

створити комфортні умови та сприятливе освітнє середовище. 

 

Початкові класи 

В 2020 -2021 навчальному році в Ліцеї №24 діє 19 навчальних кабінетів, в яких 

навчаються учні 24 початкових класів та 6 груп подовженого дня у дві зміни. На другому 

та третьому поверсі класи початкової школи відокремлені від приміщень для учнів 

старшої школи.  У всіх класах зроблені поточні ремонти. Облаштування приміщень не 

створюють загрози травмування учнів та працівників закладу. 

 Нова українська школа – це новий освітній простір, який має бути зручним та 

комфортним для кожного учня. З цією метою в Ліцеї №24 змінюється просторово-

предметне оточення. Планування і дизайн освітнього простору спрямовуються на 

розвиток дитини та її мотивації до навчання. 

Всі навчальні кабінети початкової школи забезпечені дошками аудиторними 

магнітно-крейдовими стаціонарними; комплектами столів учнівських та стільців; столів  

письмових та стільців для вчителя; шафами напіввідкритими та відкритими для зберігання 

засобів навчання. 

Освітній простір НУШ (1-3 класи) умовно розділяють на зони такі, як: 

 навчально-пізнавальної діяльності; 

 ігрова; 

 художньо-творча; 

 дослідницька; 

 тематичний осередок; 

 класна бібліотека; 

 відпочинку; 

 осередок вчителя. 

1-3ті класи забезпечені дидактичними засобами та обладнанням з урахуванням 

вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання у початковій школі (НУШ). Це 

набори Lego, магнітних літер, цифр та предметних карток з природознавства, 

вимірювальні інструменти та прилади, набори для вивчення складу числа, грошові знаки, 

рахунковий матеріал, музичні інструменти, ляльковий театр, тощо. 

За бюджетні кошти придбано для початкових класів: 

6 комплектів парт та стільців, 



6 інтерактивних панелей та  6 ноутбуків ( 3-і класи), 

2 мультимедійних  проєктори та  2 інтерактивні дошки (4-Д та 1-Д класи ), 

2 багатофункціональних пристроя (БФП) у складі принтера, сканера, копіра 

За кошти батьків та спонсорів придбано: 

1 інтерактивна дошка (2-Б клас),  

2 мультимедійні проєктори (1-В, 1-Г), 

4 прінтери (1-В, 2-Б, 3-Б, 3-Г),  

7 телевізорів (2-Г,2-В,2-Є,4-А,4-Б,4-В, 4-Г),  

3 рециркулятори повітря (3-А, 3-Б,3-Г),  

а також шафи для особистих речей та змінного взуття учнів, контейнери для Lego, 

килимки та ін.  

В класах під час перерв організовано режим провітрювання. У початковій школі 

організовано питний режим із використанням сертифікованої води та одноразових 

стаканчиків.  

 

Робота ГПД 

У минулому навчальному році в школі працювали 6 груп подовженого дня, які 

відвідували 180 учнів 1-4 класів. Усі групи працювали за рахунок державного бюджету. 

Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, усі ГПД укомплектовані 

кваліфікованими педагогічними кадрами.  

Питання відвідування групи подовженого дня та перебування в ній дітей згідно з 

режимом дня розглядалось на батьківських зборах, близько 15% вихованців час від часу 

були відсутні в групі без поважних причин або знаходились у групі неповний день.  

У новому навчальному році планується робота 6-х груп подовженого дня для учнів 

початкової школи. Групи будуть працювати, ураховуючи попередній досвід, буде 

продовжено роботу з батьками з питання розуміння важливості дотримання режиму дня 

та систематичного відвідування занять. 

 

Візитна картка ліцею 
  

У ліцеї навчається 1471 здобувач освіти , що складає 52 класи. 

 І ступінь  – 24 класи      691 здобувачів освіти 

   

ІІ  ступінь  – 23 класи     549 здобувачів освіти   

 

вивчення польської мови – 12 класів 

  

 ІІІ ступінь – 5 класів    131 здобувачів освіти 

  

Відкрито 11 інклюзивних класів, у яких навчаються 11 осіб з особливими освітніми 

потребами 

 

Індивідуальна форма навчання (вчительський патронаж) – 4 здобувачі освіти 

 

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення. 

  

 На початок 2020-2021 навчального року до роботи стали – 113 вчителів. 

Кількість педагогічних 2020-2021 



робітників 

До 30 років 17 

31-40 років 34 

41-50 років 24 

51-55 років 15 

Понад 55 років 23 

  

 Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 

Кількість педагогічних 

робітників 
2020-2021 

До 3 років 17 

3-10 років 16 

10-20 років 23 

Понад 20 років 57 

  

 Відомості про вчителів-пенсіонерів 

Кількість педагогічних 

робітників 
2020-2021 

55 років - 

55-60 років 1 

Понад 60 років 9 

  

 Відомості про молодих фахівців  

2020-2021 

17 

  

  Відомості про штатних працівників і сумісників 

Кількість педагогічних 

робітників 
2020-2021 

Кількість вчителів 113 

в тому числі:  штатних 

працівників 
111 

 Сумісників (довантажені) 2 

  

Відомості про педагогів за категоріями 

  

10 

тарифни

й розряд 

11 

тарифни

й розряд 

12 

тарифни

й розряд 

спеціаліс

т 

ІI 

категорі

я 

І 

категорі

я 

Вища 

категорі

я 

“Старши

й 

учитель” 

“Учитель-

методист

” 

2 10 3 14 11 10 63 31 14 

- Нагрудний знак «Відмінник освіти України»  - вчитель вищої категорії, 

вчитель-методист Мельничук Ігор Євгенійович 

- - «Заслужений вчитель України» - вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Шпільчак Марія Василівна. Лауреат Премії Верховної Ради України в 2020 

році. Global Teacher Prize Ukraine 2017 

- Переможець обласного конкурсу «Учитель року 2020» м. Івано-Франківськ, 

номінація «Хімія» вчитель вищої категорії, вчитель методист Пахомов Юрій 

Дмитрович. Лауреат премії міського голови у номінації «Професійна 



майстерність»  в 2020 році. Із власною розробкою увійшов у ТОП- 51 Teacher 

Innovation Cup 2020.  

 

 

 Для забезпечення інклюзивної освіти в закладі працює 11 асистентів вчителів 

  

 

 Наведені дані свідчать про результативність роботи адміністрації з підбору та 

оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної 

майстерності в порівнянні з минулим навчальним роком не змінився. 

 При цьому слід відзначити, що в наступні роки планується зростання кількості 

учнів (народжуваність зростає), що призведе до збільшення мережі. 

 Ліцей №24 Івіано-Франківської міської ради є юридичною особою, що здійснює 

свою діяльність згідно довідки № 144 від 20.01.2005 року про включення до Єдиного 

Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи. 

 Керування школою здійснює Мельничук Ігор Євгенович – директор ліцею. 

Педагогічний стаж – 35 років, на посаді директора – 20 років. Нагруднийц знак 

«Відмінник освіти України» 

 До складу адміністрації входять: 

Іваночко Ірина Михайлівна – заступник директора з навчально-методичної роботи. Стаж 

роботи 28 років, на посаді 13 років. 

Самолюк Юрій Петрович - заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж 

роботи 21 рік, на посаді 18-й рік. 

Кіб’юк Галина Григорівна - заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи 35 років, 

на посаді 26 років. 

 


