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Річний звіт директора про діяльність 

протягом 2020-2021 навчального року 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, 

щоб підсумувати роботу ліцею за 2020-2021 навчальний рік.  

 У своїй діяльності я керувалася посадовими обов´язками, Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом ліцею, 

Положенням про порядок звітування перед трудовим колективом, 

представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності 

на посаді директора протягом навчального року, чинними нормативно-

правовими документами. 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її 

реформуванням, пошуком шляхів удосконалення, оновленням освітнього 

середовища. Реформування освіти передбачає модернізацію змісту освіти, що 

має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованному 

підходах до навчання, орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, 

необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній 

діяльності, особистому житті, громадській активності. 

Основна мета діяльності: 

- забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної, початкової, 

базової та повної загальної освіти; 

- створення безпечного освітнього  середовища, яке забезпечить 

необхідні умови для навчання учнів, професійної діяльності вчителів; 

- створення ефективної освітньої системи з урахуванням вимог 

сучасності щодо надання кожному можливості повноцінного саморозвитку, 

самореалізації та соціалізації; 

- запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що 

ґрунтується на співпраці учня, учителя та батьків;  

- надання академічної свободи та стимулювання до професійного 

зростання педагогів;  

- забезпечення реалізації політики академічної доброчесності; 

- покращення матеріально-технічної бази; 

-підвищення  авторитету і конкурентоспроможності ліцею на 

регіональному ринку надання освітніх послуг. 

Кремінський ліцею №3 є комунальною власністю Кремінської міської 

ради Луганської області та неприбутковою організацією (фінансується з 

міського бюджету) внаслідок процесу децентралізації та утворення  

Кремінської ОТГ. Управління та фінансування здійснюється управлінням 

освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради Луганської 

області, якому делеговані відповідні повноваження.  

Школа розрахована на  900 учнів.  На сьогодні в навчальному закладі 

існує два підрозділи:  

 шкільний   -   264 учнів;  

 дошкільний -  34 вихованців. 
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    Відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-

VIII, статті 7 «Мова освіти», мовою освітнього процесу в закладі освіти є 

державна мова - українська.  

 У  школі  налічується  12 класів та  дошкільні групи повного денного 

перебування «Усмішка» та «Капітошка». 

  У 1 – 4 класах  навчалося 117 уч.; 

  у 5 – 9 класах – 135 уч.,  

  у 11 класі – 12 уч.; 

Середня  наповнюваність  класів – 22 уч. 

 

Характеристика  контингенту: 

Шкільний підрозділ: кількість учнів – 264 учнів, з них за статтю: дівчат 

– (137)  52 %, хлопців – (127) 48 %;  за національністю:   97 % - українці,  2 %  

- росіяни,  узбеки – (1)  0.2%; за здоров’ям: хронічно хворі діти – (8) 3 %; 

основна – 172 (67%); підготовча – 51 (20%); спеціальна – 31(12%); інваліди – 

3(1%);  вразливі та пільгові категорії – (27)  11%., переселенці – (13) – 5%. 

 

Дошкільна група повного дня «Капітошка»:  кількість учнів – 16, з них  

за статтю: дівчат – (6)  37%, хлопців – (10) 63%;  за національністю:   100% - 

українці;  за здоров’ям:  хронічно хворі діти – (1) 6% (алергія)  %,  здорові –  

94 %; соціально-вразливі та пільгові категорії – 18 %, переселенці – 0.5%, 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів – (3)18% 

 

Дошкільна група повного дня «Усмішка»: кількість вихованців – 18, з 

них  за статтю: дівчат – (10) 56%, хлопців – (8) 44%;  за національністю:   

100% - українці;  за здоров’ям:  хронічно хворі діти – 0 %; здорові –  100 %; 

соціально-вразливі та пільгові категорії – 22  %, переселенці –  0.5%, неповні 

сімї – 22 %; багатодітні- 17%, діти, що постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів – 22%.  

 

  Характеристика соціуму 

Площа мікрорайону складає близько  8.3 га. Населення –  близько  2000 

чоловік. До мікрорайону Кремінського ліцею №3 належать селища 

Ст.Краснянка, с.Михайлова, вулиці Донецька, Красна, Кірова, Тельмана, 

Залізнична, Гагаріна, Сосновий гай, Фурмана та провулки, які прилягають до 

них. 

У мікрорайоні  школи розташовані такі підприємства: 

 магазин господарчих та продовольчих товарів; 

 завод «Ритм»; 

 харчосмакова фабрика; 

 підприємство «КУБ-ГАЗ»; 

 залізничний вокзал.    
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Адміністрація школи підтримує тісний зв'язок із керівництвом 

підприємств, мешканцями мікрорайону, залучаючи до активної роботи, 

проведення спільних заходів, участі в позакласній роботі. 
 

Кадрове забезпечення 

У 2020-2021 навчальному році штатними працівниками школа була 

забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до 

фахової освіти педпрацівників. Середнє тижневе навантаження педагогічних 

працівників по школі становило   19   годин. 

Навчально-виховний процес забезпечували 25 педагогічних працівників 

+ 1 (сумісник). Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх 

компетенції.  

Дошкільні групи повного денного перебування «Усмішка» та 

«Капітошка» укомплектовані   на  100%.  

Із 25 вчителів, які працювали в школі в 2020-2021  навчальному році, 22 

педагогів має вищу освіту (88 %), 3 вчителі – середню спеціальну освіту 

(12%).  

 

Управління закладом 
У 2020/2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і 

якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і 

виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, 

упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків. 
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: 

перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим 

планами. 
Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень 

адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході 

внутрішньошкільного контролю. 
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний 

розгляд  питань із такими структурними підрозділами закладу, як Рада 

школи, батьківський комітет, профспілковий комітет. 

 
 Методична робота  
Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти 

щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, педагогічний колектив 

ліцею у 2020-2021 н.р. спрямував роботу на реалізацію  науко-методичної 

проблеми «Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій 

у навчально-виховний процес з метою якісного формування ключових 

компетентностей учнів та самореалізації особистості», зокрема на 

вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 
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створення творчої атмосфери, яка б сприяла пошуку кращих технологій 

педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. 

Її зміст спрямований і на підвищення рівня теоретичної підготовки 

кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, 

засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій 

навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення 

результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів: 

 засідання педагогічних рад; 

 проведення науково-практичних семінарів; 

  організація та проведення предметних тижнів; 

 проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів; 

 участь у конкурсах фахової майстерності; 

  організація роботи «Школи молодого вчителя»; 

  організація самоосвітньої діяльності, атестація та сертифікація  

педагогів; 

 вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного  

досвіду; 

 залучення педагогів до участі в проєктах професійного розвитку; 

 організація роботи лабораторій підвищення інформаційно-

цифрової, психологічної та методичної компетентностей педагогічних 

працівників. 

Методична робота в освітньому закладі спрямована на вирішення таких 

основних завдань: 

 підвищення професійної компетентності вчителів; 

 використання системи неперервної освіти з метою підвищення 

мобільності педагогів; 

 розвиток ініціативи та творчості педагогічного  колективу; 

 підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу; 

 впровадження в практику роботи інноваційних методів навчання; 

 методики розвитку критичного мислення; 

 методу проектів; 

 інформаційних комп’ютерних технологій; 

 методики особистісно-орієнтованої педагогіки. 

Методична рада ліцею, до складу якої входили адміністрація, керівники 

методичних об`єднань, практичний психолог, педагог-організатор, протягом 

року координувала роботу методичних об’єднань, творчих та динамічних 

груп.  Для ефективної реалізації вищезгаданих завдань методична робота в 

закладі мала безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та 

ланок була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи. 

 Пріоритетними напрямами роботи у 2020/2021 навчальному році були 

такі: 

 практичне впровадження концепції НУШ; 

 створення в закладі безпечного освітнього середовища; 

проєктна діяльність.  



 5 

Методичною радою обговорювалися наступні питання: 

 програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процессу у 

2020-2021 н.р.; 

 підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах, інтелектуальних та 

творчих конкурсах; 

 участь педагогів у професійних конкурсах; 

 моніторингові дослідження якості знань учнів; 

 підготовка та проведення ДПА у 4 та 9 класах. 

Освітній  процес було організовано за освітньою програмою, схваленою 

педагогічною радою в серпні 2020 року. Із метою забезпечення якості 

освітнього процесу здійснювався моніторинг виконання навчальних програм, 

методичний та психологічний супровід.  

Особливістю організації  освітнього  процесу в цьому році було 

створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої наявні 

позитивні якості задля досягнення найкращого результату у навчанні, 

розвитку та вихованні. З цією метою вчителі були охоплені роботою в 

методичних об’єднаннях. 

Упродовж 2020-2021 навчального року працювало 5 методичних 

об’єднань: МО вчителів суспільно-гуманітарних наук (керівник Зіміна О.В.), 

МО  вчителів природничо-математичного циклу (керівник Лукашева Л.В.), 

МО вчителів початкових класів (керівник Старікова Н.В.), методичне 

об’єднання вихователів груп повного денного перебування (керівник  

Таровита Л.С.), МО класних керівників (керівник Рибіна О.М.).  Планування  

методичних об’єднань здійснювалося  відповідно до річного  плану роботи 

навчального закладу  та з  урахуванням  даних діагностичних анкет вчителів. 

На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні 

питання, так і науково-методичні, серед яких впровадження у навчально-

виховний процес оновлених програм, нового Державного стандарту освіти, 

створення інформаційного навчального середовища, проєктна діяльність  

тощо. Слід відзначити, що на засіданнях методичних об’єднань поєднувалися  

теорія і практика роботи. 

Із метою реалізації науково-методичної проблеми «Використання 

інноваційних технологій з метою активізації діяльності розвитку особистості 

учнів, підвищення якості знань на шляху до впровадження Нової української 

школи» члени методичного об’єднання вчителів початкових класів активно 

навчалися протягом року, брали  участь у  тренінгах, конкурсах, семінарах, 

вебінарах. Отримані знання учителі втілювали  в практику своєї роботи та 

ділилися з колегами набутим педагогічним досвідом.  

 Протягом навчального року було проведено 5 засідань методичного 

об’єднання. Учителі брали активну участь у засіданнях педрад, тренінгах та 

вебінарах, семінарах, підвищували кваліфікацію, проводили відкриті уроки: 

- Овсієнко Ю.В. – вебінари «Креативність і освіта»: новий погляд і нові 

можливості», «Усвідомлене читання – skills на все життя», «Цифрові 

інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання»; успішно 
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закінчила курс «Стартуємо до успішної школи» (із циклу онлайн-

курсів «30 кроків до НУШ: навчаємо громадянина», успішно пройшла 

незалежне тестування в рамках сертифікації 2021р., успішно пройшла ІІ етап 

сертифікації (Самооцінювання власної педагогічної майстерності), провела 

урок задля безпеки дітей в Інтернеті в рамках освітнього проєкту 

«stopsexтинг», підвищила кваліфікацію з курсу за проблемою «Застосування 

віртуальної кімнати GoogleClassroom для «Застосування віртуальної кімнати 

GoogleClassroom для організації освітнього процесу»; 

- Рибіна О.М. – семінар «Безпечна поведінка дітей у віртуальному 

просторі»; курси «Практика вирішення соціальних конфліктів», 

«Застосування віртуальної кімнати GoogleClassroom для організації 

освітнього процесу»; тренінги «Стартове засідання професійної спільноти 

вчителів початкових класів», «Формування оцінювання учнів початкових 

класів НУШ», «Гармонія з почуттями та формування емоційної 

стабільності», успішно пройшла незалежне тестування в рамках сертифікації 

2021р., успішно пройшла ІІ етап сертифікації (Самооцінювання власної 

педагогічної майстерності), провела урок задля безпеки дітей в Інтернеті в 

рамках освітнього проєкту «stopsexтинг»,тренінг «Визначення психічного 

вигоряння вчителів»; 

- Старікова Н.В. – семінари «Критичне освоєння медіасередовища на 

уроках у початковій школі», «Формування оцінювання учнів початкових 

класів НУШ», «Сенсорні особливості дітей з розладами аутистичного 

спектра. Види допомоги», курси «Інтерактивні технології кооперативного 

навчання учнів початкових класів», «Сертифікація вчителів як засіб 

удосконалення якості професійної освіти» 

- Зьома І.П. – семінари «Формування оцінювання учнів початкових 

класів НУШ», «Сертифікація вчителів як засіб удосконалення якості 

професійної освіти», курси «Інтерактивні технології кооперативного 

навчання учнів початкових класів», «Сертифікація вчителів як засіб 

удосконалення якості професійної освіти», тренінг «Визначення психічного 

вигоряння вчителів»; 

- Гавричкова Л.В. – курси «Сертифікація вчителів як засіб 

удосконалення якості професійної освіти», «Інтерактивні технології 

кооперативного навчання учнів початкових класів». 

 Учителі залучали дітей до участі в інтелектуальних (Всеукраїнський 

природничий конкурс «Геліантус» (результати: 3 клас – всього приймало 

участь 12 учнів, переможців 5; 4 клас – всього приймало участь 6 учнів, 

переможців 3),  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (результати: 2-

А клас –всього приймало участь 7 учнів - переможець на щкільному рівні: 

Сидоренко С., переможці в початковій школі - Гальченко К., Косогор А., 

Кіслов І.; 2-Б клас –  всього приймало участь 4 учнів - 2 переможці; 3 клас – 

всього приймало участь 10 учнів - 8 переможців; 4 клас – всього приймало 

участь 4 учнів, переможець – Зеленська А.), Всеукраїнський конкурс з 

українознавства «Патріот» - 4 клас – всього приймало участь 4 учні, ІІ місце 

посіли Бакаляр К. та Кобзар С., Міжнародний конкурс з інформатики 
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«Бебрас» , Міжнародний  конкурс знавців української мови імені Петра 

Яцика) та творчих конкурсах, флешмобах, благодійних акціях, спортивних 

змаганнях тощо. Під час проведення методичного тижня початкових класів 

було проведено: «хвилинки Смішариків» - «Великі відкриття маленьких 

дослідників», виховний захід «Подорож у цікавий світ природи», усний 

журнал «Цікавинки щодо економного використання енергії Сонця, води, 

вітру», конкурс малюнків казкових героїв, виставка саморобок «Творимо 

диво своїми руками», «творча майстерня» - «Веселі вірші», свято «Осінь в 

гості завітала»; проведені відкриті уроки – Овсієнко Ю.В. з української мови, 

Зьома І.П. з навчання грамоти, Рибіна О.М. з математики, Старікова Н.В. з 

літературного читання, Гавричкова Л.В. з предмету «Я досліджую світ». 

Члени методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних 

дисциплін (керівник Зіміна О.В.), працювали над методичною проблемою: 

«Розвиток особистості учнів, підвищення якості суспільно-гуманітарної 

освіти шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій  у 

навчально-виховний процес».  

У 2020-2021н.р. педагоги свою роботу спрямували на виявлення 

навчальних можливостей учнів, формування в них творчих здібностей, 

збереження традицій українського народу. Уся система педагогічної 

діяльності підпорядковувалась основній меті – розвиток особистості та 

всебічне її виховання. 

Для реалізації методичної проблеми протягом навчального року тривав 

активний пошук нових форм і функціональних структур із підготовки 

вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному аспектах. 

Колектив МО працював над перетворенням освітнього процесу на активну, 

практичну та цікаву взаємодію учнів та батьків. 

Застосовувались такі способи впровадження даної проблеми: 

- використання форм і методів організації навчальної діяльності, 

орієнтовані на конкретного вчителя; 

- створення атмосфери зацікавленості кожного педагога, друк 

методичних розробок, проведення відкритих уроків, позакласні заходи, тощо; 

- самовдосконалення та саморозвиток педагога. 

Було проведено 5 засідань. 

Щороку вчителі МО беруть участь у фахових конкурсах, що є 

свідченням результативності науково-методичної роботи. 

Решетняк І.В. провела відкриті уроки з української мови та літератури 

(8, 11кл.), літературну гру «Інтелектуальний футбол» (8кл); літературний 

квест для учнів 11  класу «Велич Каменяра». Презентувала досвід роботи 

закладу на Восьмій міжнародній науково-методичній конференції 

«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 

перспективи» (оргінзатори - Міністерство освіти і науки України та Академія 

української преси) (травень  2021р.на  платформі Zoom ); склала "Педагогічні 

профтести" на «Інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України» (2021 

р.); учасниця міжнародного проєкту Social Student Companiesto Activate the 

Youth, що реалізується School of ME у партнерстві з 
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ChildFundDeutschlande.V. за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини з соціального 

шкільного підприємництва, у складі творчої групи взяла участь у підготовці 

матеріалів до Міжнародних методична виставок «Сучасні навчальні заклади» 

та виставок-презентацій «Інноватика в сучасній освіті». Учасник 

«Ювілейного тижня творчості Лесі Українки»; «Шевченкіани». Учасниця 

програми House of Europe (пройшла І, ІІ відбірковий тур)» та ІХ 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів «Соняшник – 

учитель» 2020 р.  Учасниця  програми професійного розвитку (Регіональна 

(не) конференція для шкільних педагогів афілійований міні-EdCamp 

(Красноріченськ 26.08.2020р.) 

Максимова В.Ф. висвітлювала свої надбання на офіційному сайті 

закладу, соціальній мережі Facebook та на сторінках шкільного 

інформаційного вісника «Сузір’я». Провела «Ювілейний тиждень творчості 

Лесі Українки»; «Шевченкіана». 

Прийняла участь у семінарі «Безпечна поведінка дітей у віртуальному 

просторі», підвищила кваліфікацію з курсу за проблемо: «Правописна 

кодифікація мови. Чинний український правопис», отримала Сертифікат  за 

організацію та проведення ХІІ Всеукраїнського конкурсу з українознавства 

«Патріот» та Сертифікат – координатора Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник». 

Підготувала учня 11 класу Липка Олександра  до міського етапу 

конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового -

2021» - І місце; 

Підготувала учня 11 класу Липка Олександра до участі в конкурсі читців 

«Лісова пісня&Кобзар–online» - отримав почесне звання «Мистецька надія». 

Нагороджена грамотою ВП «Коледж Луганської державної академії 

культури і мистецтв» гурток «Натхнення» за творчий пошук та за участь у 

конкурсі читців «Лісова пісня&Кобзар – online»; Подякою управління освіти, 

культури, молоді та спорту Кремінської міської ради за високий рівень 

підготовки до міського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси», художньо-естетичне виховання, пропаганду мистецьких творів 

патріотичного спрямування, українських традицій, підвищення потенціалу 

художньої творчості, виявлення та підтримку юних талантів. 

Зубарєва Н.С. провела з учнями 5 класу відкритий урок на тему «Рід 

іменника», «Фільмування декламування віршів про рідну мову за допомогою 

гаджетів» (5-11 класи), «Ювілейний тиждень творчості Лесі Українки», 

«Шевченкіану». Підвищила кваліфікацію та отримала сертифікати 

«Особливості інклюзивного навчання та забезпечення додаткової підтримки 

в освітньому процесі», «Сучасний урок: вимоги, дидактичні основи, 

технології, види аналізу», «Основи медіаграмотності», «Формування 

конфліктологічної  компетентності педагога». 

Зіміна О.В. провела відкриті уроки з української мови в 7 класі 

«Дієприкметник як особлива форма дієслова», 11 клас «Пам’ятники Т.Г. 

Шевченку у Світі»; у 5 класі вікторину «Рідна мова»; «Фільмування 
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декламування віршів про рідну мову за допомогою гаджетів» (5-11 класи), 

«Ювілейний тиждень творчості Лесі Українки», «Шевченкіану». Підвищила 

кваліфікацію та отримала сертифікати «Інклюзія. Індивідуальна програма 

розвитку дитини», «Український правопис (оновлений)».  

Кравченко Я. О. приймала участь у білінгвальному заході до 

Міжнародного дня Землі, в освітніх засіданнях BritishCouncilHub. Пройшла 

курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови. 

 Бобровська Ю.А. провела відкриті уроки в 2-А класі «Шкільне 

приладдя», у 3 класі «Школа. Шкільні предмети», позакласний захід 

«Thesmartest» (2-А і 2-Б). Пройшла курси підвищення кваліфікації вчителів 

англійської мови та курси за проблемою «Формування вміння критично 

мислити на уроках іноземної мови». Провела онлайн-олімпіада «На урок». 

Кривобок Т.Ю. провела флешмоб «Я знаю Шевченка»; 8-9 класи 

«Повторюємо алфавіт разом із Шевченком»; «Шевченкіана». Пройшла курси 

підвищення кваліфікації та отримала сертифікати «Інклюзія. Індивідуальна 

програма розвитку дитини»; онлайн-конференція «Застосування ІТ-

технологій» 

Копилець О.М. провів тиждень із правознавства «16 днів без насилля». 

Пройшов курси підвищення кваліфікації та отримав сертифікат «Сучасні 

методи організації та проведення підсумкових наметових таборів «Джура». 

 Важливим показником рівня проведення методичної роботи є 

підготовка учнів до предметних олімпіад, до творчих конкурсів. 

Результати роботи 

 Учень 8 класу Назарій Кривобок посів І місце у районному етапі  

мовно-літературного  конкурсі ім.Тараса Шевченка (Решетняк І.В.). Як 

переможець відвідав м. Канів. 

 Скляров Ярослав, учень 7 класу, посів ІІІ місце у районному етапі  

мовно-літературного  конкурсі ім.Тараса Шевченка (Зіміна О.В.). 

 Моїсеєнко Дар’я, учениця 6-А класу, посіла ІІ місце у ІІ етапі 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 

(Максимова В.Ф.). 

 Холодовська Катерина, учениця 9 класу, посіла ІІ місце у районній 

олімпіаді з російської мови (Кривобок Т.Ю.). 

 Учениця 8 класу Савостьянова Христина, посіла ІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської  учнівської олімпіади з історії (Копилець О.М.). 

 Учениця 9 класу Холодовська Катерина – ІІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської  учнівської олімпіади з історії (Копилець О.М.). 

У цьому році учні ліцею брали участь у Міжнародних інтерактивних 

конкурсах, а саме: 

- англійська мова: онлайн-олімпіада «На урок»; 

- українська мова: «Соняшник»; 

- історія: «Патріот». 

Учасники отримали сертифікати та подарунки, а Чернобай Олексій, 

учень 9 класу, та Рибіна Тетяна, учениця 5 класу, нагородженні Дипломами 

ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня («Соняшник»). За участь у конкурсі 
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«Патріот» Дипломами І ступеня регіонального рівня нагородженні 

Веденська Дар’я (5 клас), Гурін Вікторія (6-А клас); Дипломами ІІ ступеня 

Регіонального рівня – Франц Дар’я (6-Б), Рудник Анастасія (6-Б), Мацегора 

Борис (6-А), Кошак Іван (7 клас), Гомонов Денис (7 клас); Дипломами ІІІ 

ступеня регіонального рівня – Гавричков Дмитро (6-Б), Непран Вікторія (6-

Б), Котенко Дар’я (6-А), Моїсеєнко Дар’я (6-А).  

Протягом 2020-2021н.р. методичне об’єднання  вчителів природничого 

математичного циклу працювали над методичною проблемою: 

«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого 

педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей 

особистості». 

У 2020-2021 н.р. були проведені  5 засідань методичного об’єднання за 

тематикою запланованою і затвердженою на початку навчального року. 

Робота методичного об’єднання покликана формувати й підтримувати 

належний рівень підготовки вчителів, забезпечувати зростання кваліфікації 

педагога. Основною метою роботи методичного об’єднання є колективне 

опрацювання педагогами актуальних проблем, пов’язаних зі змістом їх  

професійної діяльності,створення умов для підвищення фахового і 

загальнокультурного рівня вчителів, забезпечення своєчасної 

проінформованості щодо навчальних програм, планів, підручників. Не 

повинна залишались осторонь і робота по підвищенню науково-теоретичного 

процесу, а також практичного рівня навчально-виховного процесу, питання 

щодо реалізації державної політики в галузі освіти.  

Із метою ефективного науково -методичного забезпечення на засіданнях 

методичного об’єднання використовувалися різні форми роботи: лекції, 

доповіді, обмін  досвідом, круглі столи, семінари-практикуми, повідомлення, 

вивчення  нормативних документів. Вчителі застосовували в своїй роботі 

теоретичні знання, удосконалювати професійну майстерність. Проводилися і 

обговорювалися відкриті уроки, затверджувалися матеріали олімпіад, 

екзаменаційний матеріал, колеги обмінювалися досвідом проведення 

предметних тижнів. 

Методичну майстерність вчителі підвищують шляхом участі в роботі 

районих та обласних методоб’єднань,  науково–методичних семінарах, 

тренінгах, круглих столах, вебінарах, онлайн – конференціях, курсах 

підвищення кваліфікації, шляхом самоосвіти. 

Учитель інформатики Лобода В.В. пройшов курси підвищення 

кваліфікації та отримав сертифікат: «Психологічна підтримка учасників 

освітнього процесу в умовах Нової української школи», «Організація 

освітнього процесу в умовах інклюзії в закладах загальної середньої освіти», 

«Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». Провів 

майстер класи  для педагогів ліцею: «Робота вчителя з GoogleMeet», «Робота 

вчителя з QR кодом». Брав участь  у програмі професійного розвитку 

(Регіональна (не) конференція для шкільних педагогів афілійований міні-

EdCamp (Красноріченськ 26.08.2020р.) та обласному онлайн-семінарі 
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«Сенсорні особливості дітей з розладами аутистичного спектра. 

Види допомоги». 

Учитель біології та хімії Іванова О.О. пройшла курси за проблемою 

«Застосування віртуальної кімнати GoogleClassroom для організації 

освітнього процесу». Була учасницею майстер-класу  «Формування 

комунікативної компетентності учнів у викладанні предмету «Основи 

здоров’я».  

 Соколова Н.М (учитель математики) пройшла курси ЛОІППО з 

математики та курси за проблемою «Соціально-педагогічний супровід 

розвитку обдарованої дитини». Брала участь в обласному інструктивно-

методичному онлайн- семінарі ЛОІППО «Освітні вимірювання в контексті 

Нової української школи. Новації зовнішнього незалежного оцінювання-2021 

з предметів природничо-математичного циклу», семінарі «Інтерактивний 

плакат як сучасний засіб навчання».  

Вчитель математики, фізики та астрономії Дікарєва В.В. пройшла курси 

підвищення кваліфікації вчителів математики, вчителів фізики та астрономії 

та курси за проблемою «Практика вирішення соціальних конфліктів».  

Учитель  фізичної культури Мартиненко К.С пройшла курси підвищення 

кваліфікації за проблемою «Сучасні методи організації та проведення 

підсумкових наметових таборувань (шкільного та І етапу) Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)». 

Лєснікова В.О (учитель інформатики)  пройшла курси підвищення 

кваліфікації  учителів інформатики. Приймала участь у вебінарах, семінарах, 

онлайн-конференціях. 

 Вчитель трудового навчання Калиниченко О.Ю. пройшов курси 

підвищення кваліфікації  вчителів трудового навчання,  курси за проблемою 

«Практика вирішення соціальних конфліктів». 

Проведення відкритих уроків надає учителям змогу обмінюватись 

досвідом, демонструвати методичні знахідки, зростати професійно. Протягом 

2020-2021р. членами методичного об’єднання вчителів природничо - 

математичного циклу були проведені відкриті уроки: «Дисперсія світла», 

«Площа квадрата і прямокутника», «Пригоди Шерлока Холмса «Фізична 

індукція і дедукція»  (Дікарєва В.В.). 

Результативність цієї роботи підтверджена призовими місцями в ІІ  етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. Призерів підготували учителі 

Лукашева Л.В., Калиниченко О.Ю., Дікарєва В.В. Значна увага приділялася 

залученню учнів до участі в інтелектуальних конкурсах: Міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас» взяли участь 31 

учень ліцею, Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус» взяли 

участь 22 учні ліцею, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 

взяли участь 6 учнів ліцею. Вчителем фізичної культури Мартиненко К.С. 

була проведена підготовка збірних команд закладу до участі в спортивних 

іграх та районних змаганнях.  

Учасники екологічного клубу «Екосвіт» (керівники Лукашева Л.В., 

Іванова О.О.) взяли активну участь у проведенні декади «Довкілля».: 
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екологічно – просвітницькій  акції (Проект ЄС/ПРООН) «Green Day 

2021», акції озеленення шкільного подвір'я «Зелене будівництво», виставці  

еколистівок «Екологічний вернісаж», екологічній он-лайн вікторині 

«Глобальні проблеми людства. Також були проведені виховні заходи: 

білінгвальний виховний захід «День Землі» (Лукашева Л.В, Кравченко Я.О.),  

наукове дослідження «Хімія цікава та різнокольорова» (Іванова О.О), 

віртуальна подорож «Іграшки і фізика»( Дікарєва В.В.). Розпочато еколого – 

краєзнавчий проєкт«Червона книга Луганської області. Рослинний та 

тваринний світ» - створення навчальних відеофільмів (Лукашева Л.В., 

Іванова О.О.).   

Робота МО вихователів груп повного денного перебування «Усмішка» 

та «Капітошка» планувалася відповідно до обраної теми «Особистісно-

соціальний розвиток дітей дошкільного віку в процесі оволодіння основними 

компетентностями». Першорядним завданням педагогів дошкільного 

підрозділу є створення умов для формування творчої, життєво компетентної 

особистості, здатної реалізувати свій потенціал у сучасному суспільстві. 

Тому, вкрай актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання та 

виховання. Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей 

дошкільного віку; руховій, природничій; предметній; образотворчій, 

музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; 

мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння 

дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, 

моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. 

Отже, наступні кроки педагогів були спрямовані на формування цих 

компетенцій у дітей дошкільного віку.  

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це 

проведення засідань методичного ооб’єднання, відкритих занять та виховних 

заходів. Метою роботи методичного об'єднання вихователів - створення 

комфортних умов для виховання та розитку, за яких дитина відчуває свою 

успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою 

соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому, ця проблема й охопила весь 

освітній процес, де в центрі стоїть особистість - дитина, з інтелектуальним, 

фізичним, творчим потенціалом. 

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення 

професійної майстерності й розвиток творчої ініціативи педагогів, 

застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення 

умов для формування ключових компетентностей дошкільників. 

Протягом навчального року вихователі працювали творчо, наполегливо, 

ефективно та  результативно.  

У методичному об’єднанні 4 вихователя двох різновікових груп. 

Протягом року було сплановано та проведено 4 засідання.  

Члени МО підвищували кваліфікацію, брали активну участь в  онлайн-

конференціях, вебінарах, тренінгах, проєктах, де розглядалися важливі 

питання реформування дошкільної освіти. 
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Протягом навчального року діти брали активну участь у житті ліцею 

та ЗДО.  Це тематичні конкурси малюнків, різні свята, заходи, марафони,  

майстер-класи та виставки. 

Важливою формою підвищення фахової майстерності вчителя є 

самоосвіта, результатом якої виступає розвиток учнів. Учителі закладу 

працюють над створенням власних портфоліо, у яких фіксуються й 

оцінюються дослідження з індивідуальної самоосвітньої теми та особистості 

досягнення в різних видах діяльності: навчальній, творчій, соціальній, 

комунікативній. Кожен учитель складає програму науково-методичної 

роботи на поточний навчальний рік, у якій зазначає власну методичну 

проблему та форми роботи, за допомогою  яких планує продемонструвати 

результати педагогічної діяльності (проведення відкритих уроків, 

методичних заходів, презентація педагогічного досвіду, участь у 

професійних конкурсах тощо). Педагоги охоче діляться набутими вміннями й 

навичками з колегами, висвітлюючи в особистому блозі, на сторінках 

фахових журналів, на сайтах Освітнього порталу «Академія» та «Шкільне 

життя», на національному освітньому інтернет-сайті «Освіта.ua», сайті ліцею.  

У 2017 році навчальний заклад став експериментальним майданчиком 

Всеукраїнського експериментального дослідження за темою «Стандартизація 

наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (наказ МОН України від 

18.08.2017 № 1199). За період роботи створено Концепцію та модель 

впровадження медіаосвіти  в навчально-виховний процес закладу. Згідно з 

планом заходів у 2020-2021 н.р. учні 8 класу вивчали курс «Основи 

медіаграмотності». В ліцеї діяли відповідні гуртки: гурток юних журналістів 

«Сузір’я» (керівник Максимова В.Ф.), анімаційний «Anime» (керівник 

Лобода В.В.), гурток для учнів початкової школи  «Сходинки до 

медіаграмотності» (керівник Рибіна О.М.). Гурток «Сузір’я»  працював над 

виданням шкільної газети «Сузір’я».  

Атестація в навчальному закладі проводилася  відповідно до 

перспективного плану атестації педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. 

успішно пройшли чергову атестацію учителі: Зіміна О.В., Зубарєва Н.С., 

позачергову атестацію Бобровська Ю.А., Дікарєва В.В.  

      У закладі створюються відповідні умови для розкриття інтересів і 

нахилів кожного учня. Цьому сприяє проведення І етапу Всеукраїнських 

олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, участь дітей у тренінгах, дебатах, 

фестивалях. Щороку серед учнів зростає популярність Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Бебрас», «Соняшник», «Геліантус». 

Підтримка та стимулювання обдарованих учнів, переможців конкурсів, 

олімпіад, спортивних змагань відбувається у вигляді нагородження 

Грамотами, Дипломами, преміями, а батьки цих учнів отримують Подяки.  

Із метою  створення належних умов для вдосконалення методичної 

роботи необхідно продовжити знаходити нові оптимальні форми й методи 

роботи з педагогічними кадрами, впроваджувати сучасні технології в 

практичну діяльність педагогів, створювати умови для розвитку й підтримки 
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єдиного інформаційно-освітнього простору, здійснювати постійний 

моніторинг показників роботи педагогічних працівників для прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності. 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання. 

  Вже не перший рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього 

незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. Заступник 

директора з НВР Лєснікова В.О  надала допомогу учням 11-го класу щодо 

реєстрації на тестування. 

  За результатами тестування минулого року наших випускників в 

цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання у школі.  

 

Підсумки роботи ГПД 

У  минулому  році працювала 1 група подовженого дня, яку відвідували 

30 учні 1-4 класів. Група працювала за рахунок бюджету. Для роботи ГПД 

було надано навчальний кабінет № 210. Усі діти, які  відвідували  ГПД, 

дотримувались  режиму  роботи. Робота групи  подовженого дня  визнана 

задовільною. 

 

Дошкільні групи денного перебування «Усмішка», «Капітошка» 

Робота вихователів груп повного денного перебування «Усмішка» та 

«Капітошка» планувалася відповідно до обраної теми: «Особистісно-

соціальний розвиток дітей дошкільного віку в  процесі оволодіння основними 

компетентностями». Першочерговим завданням педагогів дошкільного 

підрозділу є створення умов для формування творчої, життєво компетентної 

особистості, здатної реалізувати свій потенціал у сучасному суспільстві. 

Тому вкрай актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання та 

виховання. В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти зведено 

норми й положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, 

розвиненості та вихованості дитини 3- 6 (7) років; сумарний кінцевий 

показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Зміст 

Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових 

можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості 

навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого 

результату (заданої норми , вимог до розвиненості, навченості та вихованості 

дитини). Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності ( ігровій (провідній для дітей 

дошкільного віку), руховій, природничій; предметній; образотворчій, 

музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; 

мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння 

дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, 

моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. 

Отже, наступні кроки педагогів були спрямовані на формування цих 

компетентностей у дітей дошкільного віку.  
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Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного 

питання. Це проведення засідань методичного ооб’єднання, відкритих занять 

та виховних заходів. Метою роботи методичного об'єднання вихователів є 

створення комфортних умов для виховання та розитку, за яких дитина  

відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе 

частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила 

весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - дитина, з 

інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом. 

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення 

професійної майстерності й розвиток творчої ініціативи педагогів, 

застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення 

умов для формування ключових компетентностей дошкільників. 

Протягом навчального року вихователі  працювали творчо, наполегливо, 

ефективно та  результативно.  

Вихователі брали  активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, 

тренінгах,проєктах, де розглядалися важливі питання реформування 

дошкільної освіти. 

У цілому робота вихователів груп «Усмішка» та «Капітошка»  за 2020-

2021 н.р. є задовільною. 

 

Виховна робота в 2020-2021 навчальному році була спрямована на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей кожної вікової 

групи, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, 

ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення 

до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з 

батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.       

Мета виховної роботи:  

- формування суспільних цінностей, таких як повага гідності, прав і 

свобод людини, визнання цінності демократії, розвиток навичок критичного 

мислення тощо; 

- набуття учнями школи соціального досвіду, потреби здорового способу 

життя, успадкування духовних надбань нашого народу. 

Пріоритетними  завданнями виховної роботи у 2020-2021 н.р. були : 

- реалізація особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному 

процесі;  

- виявлення обдарованих дітей та створення умов для реалізації творчого 

потенціалу особистості; 

- формування інформаційно-цифрової компетентності, що передбачає 

впевнене, але водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в 

публічному просторі та приватному спілкуванні; 
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- розвиток уміння навчатися впродовж життя, здатність до пошуку 

та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації 

навчального процесу (власного і колективного); 

- формування соціальної і громадянської компетентності, виховання 

патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з 

метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 

розвитку суспільства і держави; 

- опанування загальнокультурною грамотністю, здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, 

досвід та почуття за допомогою мистецтва; 

- уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в 

рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для 

життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового 

способу життя; 

- організація виховного простору через діяльність шкільних органів 

учнівського самоврядування.  

Відповідно до реалізації виховної проблеми «Духовні орієнтири в освіті як 

засіб для формування національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді» педагоги використовували різноманітні форми і методи роботи: 

проведення акцій, виховних годин та заходів, конкурсів, турнірів тощо.   

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних 

ключових напрямів: 

- національно-патріотичне виховання; 

- екологічне виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- профорієнтаційне виховання; 

- превентивне виховання 

- формування здорового способу життя; 

- розвиток творчих здібностей. 

Та відповідно до основних орієнтирів виховання: 

 -         ціннісне ставлення до себе; 

 -         ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; 

 -         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 -         ціннісне ставлення до праці; 

 -         ціннісне ставлення до природи; 

 -         ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу, 

головною метою якого є набуття молодими громадянами готовності до 

виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних рис громадянина України. Тому у 2020 – 

2021 н.р. були проведені заходи до Дня миру,  Дня Гідності і Свободи,  Дня 

пам’яті жертв Голодомору,  Дня Українського козацтва і Дня захисника  
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України, Дня української писемності та мови, Дня Соборності України, 

Дня вшанування героїв Небесної Сотні, Дня вишиванки тощо.  

З метою активізації роботи з патріотичного виховання молодого 

покоління, формування активної громадянської позиції молоді та її 

готовності до свідомого захисту рідної землі був проведений обласний 

конкурс «Чому я поважаю професію військового». За підсумками конкурсу 

маємо такі результати: учень 11 класу Липка Олександр посів І місце 

(учитель Максимова В.Ф.),  учениці 6-А класу Моісеєнко Дар’я та Тарасова 

Вероніка посіли ІІІ місце (педагог-організатор Зубарєва Н.С.)  

Команда ліцею взяла участь у  дитячо-юнацькій військово-патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»). 

У рамках екологічного виховання у 2020-2021 навчальному році 

проводилися такі заходи: акція «Зелене будівництво України», Екотиждень, 

День Землі, Велика толока. Ліцеїсти взяли активну участь  у еколого-

просвітницькій акції Green Day, «Посади дерево», «Екологічний вернісаж», 

виставка еколистівок тощо. 

Упровадження естетичного виховання, культури, емоційного 

сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в 

музиці, кіно, хореографії, побуті учнів наполегливо проводили класні 

керівники, учителі, адміністрація ліцею. Проведена велика кількість заходів 

естетичного спрямування, беручи участь в яких, діти розкривали свій 

потенціал, свої здібності. З метою реалізації творчого потенціалу, учні ліцею 

взяли участь у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості  «Чисті 

роси».  

З метою формування здорового способу життя проводилася робота з 

попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з  тютюнопалінням серед 

неповнолітніх у закладі розроблено систему  тематичних бесід, виховних 

годин та кінолекторіїв.  

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості 

неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами 

через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського 

самоврядування нашого закладу має цілеспрямовану, конкретну, 

систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Робота 

самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення 

(постійні та тимчасові).  

Попередження дитячого  та дорожньо-транспортного травматизму. 

Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого 

травматизму є забезпечення умов реалізації Конституційного права кожного 

громадянина на охорону життя та здоров’я, підвищення рівня безпеки 

життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого 

соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов 

навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх 

травматизму стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються 

на загальнодержавному та місцевому рівнях. 
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Питання безпеки життєдіяльності, створення належних 

санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із 

найважливіших у роботі навчального закладу. У навчальному 

закладі  забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного 

розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного 

та психічного здоров’я учнів і вихованців. Проведено планові бесіди з 

попередження травматизму, інструктажі. Було проведено додаткові лекції з 

питань електробезпеки, правил поведінки на водоймах, порядку дій 

населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання 

долікарської допомоги, Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на 

дорозі». 

Учителі школи провели роботу, щодо формування толерантного 

ставлення серед учнів школи та протидії булінгу. Класні керівники, 

психолог використовують як групові так і індивідуальні форми роботи. 

Використовуються різні форми співпраці з батькам. Вони залучаються 

до різноманітних шкільних заходів: спортивних змагань, концертів, ярмарків, 

проведення тренінгових занять. Найактивніші форми роботи – батьківські 

збори, де батьки є не пасивними слухачами, а активними учасниками 

розмови. На батьківських зборах  застосовуються різні інтерактивні методи: 

робота в міні-групах, дискусії, ділові, рольові, імітаційні ігри та ін. 

Налагоджена співпраця і зворотній зв'язок через сайт школи, сторінку в 

фейсбуці та групи в вайбері. 

Протягом 2020 -2021 навчального року в ліцеї працювало 8 гуртків. Із 

метою організації повноцінної роботи гуртків було складено графік занять 

гуртків, проведене планування роботи згідно державних та авторських 

програм, проведено набір учнів до гуртків, оформлено необхідну 

документацію. Заняття гуртків проходять за графіком в кабінетах, залах та 

майстернях школи. Результати вивчення роботи гуртків дозволяють зробити 

наступні висновки: наповнюваність груп відповідає вимогам; середня 

наповнюваність по школі – 15 осіб; діяльність гуртків спрямована на 

формування в учнів активної життєвої позиції.   

 

Контрольно-аналітична діяльність 
 Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась згідно плану, 

відбивалася у відповідних вихідних формах (виступи на педагогічних радах, 

висвітлення інформації на нарадах при директорові, заслуховування інформації 

на засіданнях методичних об’єднань, Ради закладу тощо; накази по школі; 

довідки; акти-наслідки в книзі внутрішньо шкільного контролю). 

Вивчення якості викладання предметів у школі відбувається відповідно до 

перспективного плану закладу освіти та Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти, схваленого рішенням педагогічної ради (протокол 

№1 від 31.08.2021р).                                                               

 У ході підготовки до вивчення стану викладання предметів видається 

організаційний наказ, яким визначаються терміни перевірки, підготовка 
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узагальнюючих документів, затверджується склад комісії, план - 

графік контролю, розробляються програми з вивчення питань. 

Завершується  робота підготовкою аналітичної довідки, яка оприлюднюється на 

нараді при директорі та підсумковим наказом. 

Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчався стан 

викладання предметів у 11 класі щодо підготовки до ЗНО з української мови та 

літератури, математики, біології, історії України. Вивчалася робота початкової 

школи (НУШ), іноземної мови (англійської), історії, правознавства. При 

перспективному вивченні стану викладання цих предметів установлено, що 

викладання здійснюється на достатньому рівні. Дотримання Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів, рівень об’єктивності залишається на 

контролі. 

Під час перевірки стану ведення шкільної документації адміністрацією 

школи встановлено, що всі вчителі намагаються дотримуватися єдиного режиму 

оформлення журналів.  

Взаємо відвідування уроків та занять  молодими педагогами показали, що 

кожен з них набирається досвіду роботи, намагається використовувати у своїй 

роботі окремі елементи інноваційного навчання. 

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом 

виробничої та виконавчої дисципліни. Порушень трудової дисципліни 

працівниками школи не було. У межах роботи з даного аспекту річний план 

виконано в повному обсязі. 

 

 Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу 
Протягом 2020-2021 навчального року систематично проводилась 

робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого 

травматизму. 
Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями. 

В 2020-2021 навчальному році оновлено соціальний паспорт школи. Дітям 

пільгових категорій приділялась особлива увага.У цьому навчальному році 

жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою 

попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться 

моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками. Щодо відвідування 

учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 5, 9 класів, але 

з поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через 

хворобу.  

         У школі систематично проводились загальношкільні та класні 

батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили 

індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання. 
  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, 

проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року 

були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них 

становить:  

діти сироти - 2 

діти з багатодітних сімей - 77 
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діти з малозабезпечених сімей - 14 

діти, які отримують пенсію за втратою годувальника - 5 

діти-інваліди - 2 

діти з неблагонадійних сімей - 9 

обдаровані діти - 9 

діти, які схильні до пропусків уроків - 9 

діти, які схильні до тютюнопаління - 7 

діти, схильні до правопорушень та перебувають на внутрішкільному 

обліку -4 

діти, які знаходяться на диспансерному обліку - 57 

діти, внутрішньо переміщених осіб – 14 

матері, що виховують дитину самі – 48 

діти батьків – учасників АТО – 4 

діти, які постраждали внаслідок військовий дій та збройних конфліктів – 

54 

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для 

них була організована участь у таких заходах: відвідування  шкільного  

театру, участь у новорічних заходах, безкоштовне відвідування вистав, 

подарунки до нового навчального року, оздоровлення у пришкільному 

дитячому таборі, участь у заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту 

дітей. Діти пільгових категорій постійно залучаються до загальношкільних та 

класних заходів, гурткової роботи. Також за бюджетний кошт діти 

позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне 

гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок 

класних керівників, практичного психолога,  соціального педагога, 

адміністрації школи. Соціальний педагог та практичний психолог школи 

надають індивідуальні та групові консультації дітям пільгових категорій, їх 

батькам та опікунам. Соціальним педагогом школи з дітьми були проведені: 

години спілкування з питань збереження здоров’я, круглі столи з 

профілактики правопорушень, злочинності, пропаганди здорового способу 

життя, запобігання негативним проявам в учнівському середовищі  із 

запрошенням фахівців.  

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Його  здійснює медичний працівник 

Кремінського ліцею №3 Ольховська Л.А. 

Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнаний 

медичний кабінет, який розміщений на ІІ поверсі, забезпечений медичним 

обладнанням та ліками. Медичний працівник організовує систематичне та 

планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих 

захворювань. Щорічно на базі КУ «Кремінське РТМО» діти проходять 

медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на 

підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні 
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медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної 

групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. 

Відповідно цих списків видається наказ по школі. 

Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі КУ 

«Кремінське РТМО». Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд 

у жовтні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники 

їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за 

рахунок держбюджету та за власний рахунок. Проходження медичного 

огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які 

реєструються і зберігаються у  школі. 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності  

Створення безпечного середовища під час навчально-виховного    

процесу є важливим завданням адміністрації та всього педагогічного 

колективу школи.  

З метою попередження дитячого травматизму в навчальному закладі  

спланована  робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу. Вхідний інструктаж проводиться перед 

початком навчальних занять один раз на рік, проводяться цільові інструктажі 

з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями, інструктажі  з техніки 

безпеки в майстренях, спортивній залі, кабінетах фізики, хімії, біології, 

інформатики. У школі  наявні необхідні журнали з реєстрації усіх видів 

інструктажів з питань охорони праці.  

За період 2020-2021 н.р. серед учнів, вихованців дошкільних груп та 

педпрацівників  виявлено 1 травму (Фесенко Яків – 8 клас). Вимоги безпеки 

життєдіяльності та охорони праці під час проведення заходів, занять 

виконуються на достатньому рівні. 

 

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням 

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.Тому в 2020 

році в ліцеї відбулася реконструкція та модернізація обладнання та 

приміщення шкільної їдальні та введена системи НАССР, що  дають 

впевненість і гарантію в дотриманні санітарних та гігієнічних норм  при 

організації харчув  ання. 

 На виконання пункту 3 статті 56 розділу VІ Закону України «Про 

освіту», пункту 7 статті 20 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», пункту 4 статі 35 Закону України про дошкільну освіту пункту V 

Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб» від 16.01.2020 року № 474-ІХ, постанов Кабінету Міністрів України від 

26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернат них навчальних закладів» від 22.11.2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 року № 667 «Про 
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затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них закладів, 

керуючись ст.. 25, п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення Кремінської міської ради 

(сесії № 2/28 від 23.12.2020 року, змін до сесії № 5/13 від 26.02.2021 р.)  та 

наказу управління освіти, культури, молоді та спорту від 10.03.2021 року № 

44-ОД «Щодо внесення змін до наказу № 13-ОД від 12.01.2021 року», у ліцеї: 

 організовано гаряче харчування дітей дошкільних груп повного 

денного перебування «Капітошка» та «Усмішка» (місцевий бюджет та кошти 

батьків); 

 організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4-х 

класів; 

 організовано безкоштовне гаряче харчування для здобувачів 

освіти пільгової категорії (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського 

піклування; учні з малозабезпечених сімей; діти учасників антитерористичної 

операції (операціїї об'єднаних сил) , діти з числа внутрішньо переміщених 

осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів); 

 організовано гаряче харчування для учнів 1-4 класів, які 

відвідують групу подовженого дня, за кошти батьків; 

 затверджено режим роботи шкільної їдальні; 

 затверджено графік чергування учителів у залі шкільної їдальні; 

 затверджено список дітей, які потребують дієтичного харчування 

( 2 особи); 

 питання щодо організації харчування розглядаються на педрадах, 

нарадах при директорові, на методичному об‘єднанні класних керівників; 

 забезпечено належну організацію та якісне надання послуг з 

харчування здобувачів освіти ліцею; 

 забезпечено організація повноцінного та якісного харчування 

учнів відповідно до затверджених норм харчування; 

 проводиться аналіз якості харчування; 

 організовано роботу комісії громадського контролю за якістю 

харчування. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 року 

«Про порядок надання платних послуг»  учні 5-11 класів, що не входять до 

розряду пільгових категорій, харчуються за рахунок коштів батьків. Для 

цього в школі  передбачена велика перерва (15 хв.) та учням 5-11 кл. 

надаються місця в їдальні.  

Гаряче харчування учнів 1-4 відбувається згідно грфіка на 1-2 -3 

перервах у їдальні школи.   

Їдальня НВК відповідає вимогам  харчування  і дошкільної  групи. Вона  

обладнана відповідними меблями, спеціальною технікою (чотиримісні 

столики і стільці, що відповідають  віку  дітей  та  їх  росту, холодильники, 

електричні прибори, посуд).   

Грошові норми харчування учнів 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 
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Категорія учнів Грошові 

норми (грн. 
для вихованців дошкільних груп  

 
  52.78грн. 

для учнів 1-4-х класів безкоштовне гаряче харчування 

 
 14,20 грн. 

для вихованців ГПД 

 
17.15 грн. 

для здобувачів освіти пільгової категорії (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського 

піклування; учні з малозабезпечених сімей; діти учасників антитерористичної операції 

(операціїї об'єднаних сил) , діти з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів) 

14.25грн. 

 

Кошти на безкоштовне гаряче харчування виділяються з місцевого 

бюджету. Меню різноманітне,  відповідає нормам СЕС (додаток). Всі блюда 

завжди гарячі, смачно приготовані. До асортименту продукції, що 

пропонується учням, входять овочеві салати, гарячі страви,  соки, макарони, 

картопля, перші страви, м’ясні страви (котлети, гуляш, зрази), риба, рибны 

котлети, вареники, сир, сирники, згущене молоко, чай, фрукти (яблука, 

банани, лимони) та ін. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам. 

Харчування  здійснюється в їдальні, яка розрахована на 80  посадкових 

місць. Їдальня у достатній кількості укомплектована потрібним 

технологічним та електричним обладнанням, посудом. Харчоблок 

забезпечений холодною й гарячою проточною водою.  

Для контролю за діяльністю їдальні створена бракеражна комісія. Їжа 

постійно перевіряється, переважується, перевіряються сертифікати якості, 

органолептичні якості їжі. 

В школі призначено відповідального за організацію  харчування – 

завгосп Вященко С.М. Вона приймає замовлення, веде облік порцій, актує 

зайві. 

Плануючи роботу школи на 2020-2021 навчальний рік слід якісно 

покращити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо необхідністю 

охоплення дітей гарячим харчуванням під час їх перебування у школі; 

залучати для роботи медичних працівників, проводити класні години та 

виховні заходи щодо виховання у дітей культури харчування. 

 

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти 

У 2020-2021 навчальному році школу закінчили та одержали свідоцтво 

про базову загальну середню освіту 22 випускники, свідоцтво про повну 

загальну середню освіту – 12 випускників. Також у  ліцеї контролюється 

працевлаштування випускників. 

 Велику увагу у школі приділялось виконанню «Інструкції з обліку дітей 

і підлітків»: 

• перевірено списки дітей мікрорайону віком від 1 до 18 років 

• ведеться облік відвідування учнями школи, 

• проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які 

пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками. 
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Протягом 2020-2021 навчального року 1 учень був 

забезпечений індивідуальним навчанням. 

8 учнів мають мають навчальні досягнення  лише високого рівня. Учні, 

що мають навчальні досягнення лише низького рівня в школі немає. 

 

Мікрорайон школи 

З метою охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №646 «Про 

затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні» в 

школі здійснюється облік дітей мікрорайону школи. На початку навчального 

року директором школи був виданий наказ «Про заходи щодо виконання 

інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи». 

Цим наказом призначається відповідальний за дану роботу (ЗНВР Максимова 

В.Ф.), закріпляються певні дільниці мікрорайону школи за членами 

педагогічного колективу для успішної та якісної перевірки виконання 

«Закону про загальну середню освіту». Вчителі систематично ведуть роботу з 

обліку дітей мікрорайону та охоплення їх навчанням. Наданий матеріал 

систематизується ЗНВР, фіксується в «Журналі обліку дітей 

мікрорайону».  Щорічно оформляється загальний звіт з питань організації 

всеобучу. До відділу освіти надаються списки дітей мікрорайону з вказівкою 

про місце їх перебування разом з довідками з місця навчання. 

                 На 05.09.2020 року в мікрорайоні школи зареєстровано 467 

дітей шкільного віку, 34 дитина віком 5 років на 01.09.2020р. На даний час 

школу відвідують 294 здобувачів освіти, з них  13 переселенців.  Решта 

навчаються в інших  навчальних закладах, отримують освіту в інших містах 

області та країни. 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання 

учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту 

України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими 

документами, протягом  2020/2021 навчального року виховна 

робота  була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641. 
 

Перспективна мережа                                         

Кремінського ліцею №3 

на 2020–2025 навчальні роки 

 

 2020-2021 

н.р 

2021-2022 

н.р 

2022-2023 

н.р 

2023-2024 

н.р 

2024-2025 

н.р 
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Класи К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

1 1 28 1 30 1 26 2 35 1 25 

2 2 35 1 28 1 30 1 26 2 35 

3 1 26 2 35 1 28 1 30 1 26 

4 1 26 1 26 2 35 1 28 1 30 

5 1 22 1 26 1 26 2 35 1 28 

6 2 38 1 22 1 26 1 26 2 35 

7 1 22 2 38 1 22 1 26 1 26 

8 1 21 1 22 2 38 1 22 1 26 

9 1 26 1 21 1 22 2 38 1 22 

10 1 12 1 19 1 21 1 19 1 22 

11 1 14 1 12 1 19 1 21 1 19 

Всього 13 270 13 279 13 293 13 298 12 286 

 

Перспективна мережа ГПД   

                                                            

Навчальний рік Кількість учнів 

2020-2021 н.р 30 

2021-2022 н.р 30 

2022-2023 н.р 30 

2023-2024 н.р 30 

2024-2025 н.р 30 

  

Перспективна мережа ГДП «Капітошка» 

 

Навчальний рік Кількість учнів 

2020-2021 н.р. 20 

2021-2022 н.р 20 

2022-2023 н.р 20 

2023-2024 н.р 20 

2024-2025 н.р 20 

 

Перспективна мережа ГДП «Усмішка» 
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Навчальний рік Кількість учнів 

2020-2021 н.р 20 

2021-2022 н.р 20 

2022-2023 н.р 20 

2023-2024 н.р 20 

2024-2025 н.р 20 

 

Правовиховна робота. 

           Правова освіта організована на достатньому рівні: 

традиційно  проводилися тиждень правової освіти, 

приурочений  Міжнародному Дню прав людини, конкурс малюнків «Право 

очима дітей», правовий брейн-ринг «Правознавець-2020».  

 У ІІ семестрі відбулися заплановані зустрічі з представниками 

районного управління юстиції, кримінальної поліції, служби у справах дітей 

та сім'ї.   Соціальним педагогом  школи регулярно й ефективно проводяться 

корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що 

потрапили в складні життєві умови.  

У навчальному закладі з учнями було організовано такі форми 

правового навчання і виховання: 

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години; 

- зустрічі з юристами; 

- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати»; 

- лекції, бесіди на правову тематику; 

- анкетування; 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів; 

- уроки правознавства; 

- олімпіади з правознавства; 

- індивідуальні бесіди з учнями; 

- відвідування проблемних сімей вдома. 

  Практичним психологом школи регулярно й ефективно проводилися 

корекційно-розвивальні заняття з учнями групи «ризику» та учнями, що 

потрапили в складні життєві умови. 

 

Робота практичного психолога 

У 2020-2021 навчальному році основною метою психологічної служби 

школи було соціально-психологічне забезпечення процесу реформування 

освіти на всіх її рівнях, здійснення корекції, соціальної реабілітації учнівської 

молоді, психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу. 

Проблема, над якою працював практичний психолог: «Створення умов 

розвитку гармонійно розвинутої та толерантної особистості дитини, шляхом 

підвищення психологічної компетентності всіх членів виховного процесу» 

Метою діяльності психологічної служби є  навчити як жити в злагоді з 

самим собою та з іншими, вступати в стосунки зі світом, щоб життя 

приносило задоволення; сприяння створенню умов для соціального та 
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інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони 

психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної 

підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань 

системи освіти. Тому першочерговим завданням практичного психолога на 

2020-2021 навчальний рік було  пошук дієвих засобів і методів 

профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи. Тому 

свою роботу планував на основі вивчення запиту школи, урахування власної 

професійної кваліфікації на основі вивчення пріоритетних напрямків. 

Просвітницька робота практичного психолога була пов’язана з 

наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього 

процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, 

методами їх роботи та можливостями.  

Основний зміст просвітницької роботи  полягає в тому, щоб:  

1) знайомити педагогів та батьків з основними закономірностями та 

умовами сприятливого розвитку дитини; 

 2) популяризувати та роз’яснювати результати новітніх 

психологічних/соціально-педагогічних досліджень; 

3) формувати потребу в психологічних знаннях, бажання 

використовувати їх у роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної 

особистості; 

4) знайомити учнів з основами самопізнання, самовиховання; 

5) сприяти розумінню необхідності роботи психолога в закладі освіти. 

В діагностичній роботі практичний психолог опирався на методичні 

рекомендації «Застосування діагностичних мінімумів у діяльності 

працівників психологічної служби», а також на орієнтовні циклограми 

діяльності працівників психологічної служби різних типів закладів освіти, 

розроблені Українським науково-методичним центром практичної психології 

і соціальної роботи. 

Профілактична робота практичного психолога була спрямована  на 

охорону психічного здоров’я, попередження неблагополуччя в розвитку 

людини, групи, суспільства, відхилень у розвитку особистості, виникнення 

конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, запобігання створення 

конфліктних ситуацій в освітньому процесі.  

Найважливішими напрямами профілактичної роботи в закладі освіти в 

2020-2021 н.р. була: 

 - профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із 

природними та технічними катастрофами, пандеміями;  

- робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, які 

пов’язані із сімейними проблемами; 

- профілактика порушень у психічному та особистісному розвитку 

здобувачів освіти; 

- профілактика вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв 

серед молоді; 

- профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, 

наркоманія, токсикоманія) тощо. 
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Корекційна робота практичного психолога була 

спрямована на підвищення загального рівня розвитку дитини, заповнення 

прогалин її попереднього розвитку і навчання, розвиток недостатньо 

сформованих вмінь та навичок, підготовку дитини до адекватного 

сприйняття навчального матеріалу тощо. 

Консультування (індивідуальне, групове) практичний психолог 
здійснював за запитом учасників освітнього процесу. Особливістю 

консультування як форми взаємодії між учасниками освітнього процесу є 

акцент на власну відповідальність того, хто просив про допомогу.  

Цього року одночасно із традиційним консультування «тет-а-тет», 

практичний психолог впроваджувати онлайн-консультування, яке може 

практикуватися через різні альтернативні комунікативні канали. 

Зв’язки з громадськістю. Робота практичного психолога зорієнтована 

на розвиток, розширення та зміцнення зв’язків з представниками 

громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері. 

Дистанційна форма освіти стала викликом для всіх учасників освітнього 

процесу – вчителів, дітей і батьків. Усі виявилися морально і психологічно не 

готовими тривалий час працювати в такому форматі. Тому практичний 

психолог здійснював свою роботу з використанням засобів і можливостей, 

які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони давали змогу 

психологу  краще проводити просвіту серед учнів, батьків та вчителів, 

швидко робити інтерпретацію результатів діагностичних досліджень, 

проводити корекційно-розвивальну роботу. Тому практичний психолог у 

цьому навчальному році працював над створенням власної веб-сторінки  на 

сайті закладу «Кабінет психолога». Адже, «Кабінет психолога» став 

віртуальною психологічною службою, покликаною допомогти не тільки 

здобувачам освіти і їх батькам, але і педагогам. Педагоги змогли використати 

широкі можливості для психолого-педагогічної самоосвіти, самопізнання, 

професійного саморозвитку. Практичний психолог мав можливість 

отримувати інформацію, активно спілкуватися з колегами, вчителями, 

здобувачами освіти та батьками.  

Важливою складовою діяльності практичного психолога є 

організаційно-методична робота. Її метою є організація власної діяльності, 

аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму 

через самоосвіту. 

Отже, завдання діяльності практичного психолога на 2020-2021 

були: 

 запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет 

психолога» та онлайн-консультування;  

 організації надання допомоги постраждалим внутрішньо 

переміщеним учням, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових 

умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО (ООС);  

 посилення профілактичної роботи із протидії торгівлі людьми;  

 посилення роботи зі здійснення профілактичних заходів щодо 

зниження рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин підлітками;  
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 посилення профілактичної роботи з подолання 

правопорушень, злочинності серед неповнолітніх; 

 сприяння захисту прав і свобод дітей та створенню безпечного 

середовища, булінгу (запобігання насильству в закладі освіти та домашньому 

насильству).; 

 організація психологічного  супровіду здобувачів освіти, 

колективу та мікрогруп, осіб, які потребували піклування чи перебували в 

складних життєвих обставинах. 

  



 30 

Аналіз проведеної просвітницько- профілактичної роботи в закладі 

практичним психологом: 

№ Тематика Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Учні (вихованці) 

1.  Моя родина  Ліцей №3 32 

2.  Дiвчатка i хлопчики  Ліцей №3 32 

3.  Вчимося товаришувати  Ліцей №3 32 

4.  Неповторнiсть людини  Ліцей №3 32 

5.  Настрiй i почуття Ліцей №3 32 

6.  Вчимося приймати рiшення  Ліцей №3 32 

7.  Права та обов’язки дитини  Ліцей №3 24 

8.  Дружна родина  Ліцей №3 24 

9.  Наука спiлкування  Ліцей №3 24 

10.  Друзi за iнтересами  Ліцей №3 24 

11.  Дружний клас  Ліцей №3 24 

12.  Дружна родина  Ліцей №3 24 

13.  Як стати толерантним  Ліцей №3 24 

14.  Школа спiлкування  Ліцей №3 24 

15.  Умiння слухати  Ліцей №3 24 

16.  Як залагодити конфлiкт  Ліцей №3 24 

17.  Характер людини  Ліцей №3 24 

18.  Самооцiнка характеру  Ліцей №3 24 

19.  Як знайти друга  Ліцей №3 23 

20.  Як вiдстояти себе  Ліцей №3 23 

21.  Самооцiнка i поведiнка людини  Ліцей №3 23 

22.  Шануй себе та інших Ліцей №3 23 

23.  Розвиваюче заняття «Перший раз в 5 

клас» 

Ліцей №3 38 

24.  Чи веселий дружній клас – це 

залежить від нас  

Ліцей №3 38 

25.   Ти — особливий  Ліцей №3 38 

26.   Ми — особливі  Ліцей №3 38 

27.   Про почуття і співчуття  Ліцей №3 38 

28.   Що сприяє порозумінню між 

людьми  

Ліцей №3 21 

29.   Упевнена поведінка  Ліцей №3 38 

30.  Розвиваюче заняття «Все в твоїх 

руках» 

Ліцей №3 38 

31.  Виховна година на тему «Правда 

про кишеньковий крематорії». 

Ліцей №3 24 

32.  Розвиваюче заняття «Я – частина 

нашого класу» 

Ліцей №3 24 

33.  Вчимося ухвалювати рішення  Ліцей №3 24 
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34.  Як протидіяти тиску однолітків  Ліцей №3 24 

35.   Ефективне спілкування  Ліцей №3 24 

36.   Стилі спілкування  Ліцей №3 24 

37.  Види і наслідки конфліктів  Ліцей №3 24 

38.   Як владнати конфлікт  Ліцей №3 24 

39.   Підліткові компанії  Ліцей №3 24 

40.  Розвиваюче заняття «Реклама в ЗМІ, 

маніпулятори від економіки і не 

тільки» 

Ліцей №3 29 

41.  Розвиваюче заняття «Кожен у 

чомусь дуже здібний» 

Ліцей №3 12 

42.  Розбудова самооцінки  Ліцей №3 12 

43.  Стрес і психологічна рівновага  Ліцей №3 12 

44.  Керування стресами  Ліцей №3 12 

45.  Стрес в екстремальних ситуаціях  Ліцей №3 12 

46.  Конструктивне розв'язання 

конфліктів  

Ліцей №3 12 

47.  Бесіда на тему «Чи веселий дружній 

клас – це залежить від нас» 

Ліцей №3 23 

48.  Розвиваюче заняття «Чарівне дерево 

доброти» 

Ліцей №3 12 

49.  Стать і статеві ролі  Ліцей №3 16 

50.  Упевнена поведінка  Ліцей №3 16 

51.  Стоп булінг  Ліцей №3 183 

52.  Безпека спілкування в інтернеті  Ліцей №3 16 

53.  Бесіда на тему «Культура людини в 

конфліктній ситуації» 

Ліцей №3 20 

54.  Бесіда на тему «Духовні потреби 

юнацького віку» 

Ліцей №3 22 

55.  Виховна година на тему «Вся правда 

про кишеньковий крематорії». 

Ліцей №3 21 

56.   Характер людини  Ліцей №3 25 

57.   Цінності — основа характеру  Ліцей №3 25 

58.   Самооцінка характеру  Ліцей №3 25 

59.   Самовизначення і вибір професії  Ліцей №3 25 

60.   Емоційна саморегуляція  Ліцей №3 25 

61.   Спілкування і розбудова стосунків  Ліцей №3 25 

62.  Виховна година на тему «Боротьба зі 

СНІДом» 

Ліцей №3 26 

63.  Проведено комплекс бесід на тему: 

«Життя найбільша цінність не 

марнуй його». 

Ліцей №3 24 

64.  Бесіда на тему «Як позбутися 

залежності від Інтернету». 

Ліцей №3 14 
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65.  Бесіда на тему:«Залежність від 

тютюну та алкоголю, позбавляє тебе 

волі в своєму виборі, не починай 

палити та вживати алкоголь». 

Ліцей №3 22 

66.  Бесіда на тему «Вибір професії в 

залежності від типу темпераменту». 

Ліцей №3 10 

67.  Бесіда на тему «Правда та міфи про 

алкоголь» 

Ліцей №3 14 

68.  Бесіда на тему «Дитяча праця. 

Небезпечні наслідки торгівлі 

людьми» 

Ліцей №3 14 

69.  Кіно-тренінг «Повага до старших»  Ліцей №3 27 

70.  Як досягти мети  Ліцей №3 12 

71.   Ефективне спілкування  Ліцей №3 12 

72.   Запобігання конфліктам та 

розв'язання їх  

Ліцей №3 16 

73.   Як стати миротворцем Ліцей №3 16 

74.  Бесіда на тему «Способи управління 

стресом під час підготовки до ДПА 

та ЗНО» 

Ліцей №3 12 

 

 

Самоосвіта практичного психолога 

№ Тематика Дата 

1 КПК «Психологічна підтримка учасників освітнього 

процесу в умовах Нової української школи» 6 

академічних годин  

02.04.2021 р.  

2 КПК «Організація освітнього процесу в умовах 

інклюзії в закладах загальної середньої освіти» 12 

академічних годин 

13.05-14.05 

2021р. 

3 КПК « Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові 

навички медіації» 12 академічних годин 

18.05-19.05 

2021 р. 

4 Онлайн семінар «Сенсорні особливості дітей з 

розладами аутистичного спектру. Види допомоги» 

25.05.2021 р. 

 

 

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота  

 

 

Психодіагностичні дослідження практичного психолога 

 

№ п/п Тематика Кількіст

ь 

осіб 

1.  Розпочинаємо навчання з радістю  22 

2.  Вчимося жити разом 25 
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№ 

п/п 

Тема Мета Цільова 

група 

Осіб Результати 

діагностики 

1.  Адаптація  

учнів 1-го 

класу до 

шкільного 

навчання 

Виявлення потенційної 

"групи ризику", тобто 

дітей, чиє подальше 

навчання та виховання 

пов'язане з суттєвими 

труднощами 

Учні 1 30 28 учнів успішна 

адаптація 

2 учня  труднощі 

адаптації 

2.  Адаптація до 

навчання учнів 

5 класу, 

визначення 

рівня адаптації 

учнів до 

навчання в 

середній ланці. 

З’ясувати можливі 

негативні явища 

розвитку особистості 

дітей 9-11 років під час 

переходу з І до ІІ 

ступеню та запобігання 

дезадаптації цих учнів 

під час навчання в 5 

класі. 

Учні  5 

класу 

22 20 учнів успішна 

адаптація 

2 учня  труднощі 

адаптації 

3.  Мотивація 

навчання учнів 

5 класу, 

визначення 

рівня шкільної 

мотивації учнів 

у середній 

ланці. 

 

З’ясувати можливість  

негативного ставлення  

особистості дітей 9-10 

років до навчання та 

запобігання 

негативізму по 

відношенню до школи 

цих учнів під час 

навчання в 5 класі. 

Учні 5 класу 22 3 учнів мають 

високу шкільну 

мотивацію 

7 учнів мають 

добру шкільну 

мотивацію 

10 учнів мають 

позитивне 

ставлення до 

школи, але школа 

приваблює більше 

поза навчальними 

сторонами 

2 учнів мають 

низьку шкільну 

мотивацію 

4.  Наступність у 

навчанні учнів 

4 класу, 

вивчення рівня 

готовності 

учнів при 

переході з 

початкової до 

середньої 

ланки 

навчання. 

З’ясувати можливі 

негативні явища 

розвитку особистості 

дітей 9-10 років під час 

переходу з І до ІІ 

ступеню та запобігання 

дезадаптації цих учнів 

під час навчання в 5 

класі. 

Учні 4 класу                                                                                                                                                                                                                               26 12 учнів – 

середній рівень; 

11 – достатній 

рівень. 

3 учнів низький 

рівень.  

5.  Діагностика 

професійної 

спрямованості 

учнів 

З’ясувати професійних 

нахилів та 

спрямованості учнів 

Учні 9 класу 22 Людина-природа  

3 

Людина–техніка 9   

Людина-людина 

 4 

Людина-знаковий 

образ 1 

Людина-художній 
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образ-5 

6.  Діагностика 

професійної 

спрямованості 

учнів 

З’ясувати професійних 

нахилів та 

спрямованості учнів 

Учні 11 

класу 

12 Людина-природа  

2 

Людина–техніка 4 

Людина-людина 

 3 

Людина-знаковий 

образ 1 

Людина-художній 

образ 2 

7.  Оцінка 

психологічного 

клімату в 

колективі 

 

Визначення ступеня 

сприятливості 

психологічного клімату 

групи 

Учні 5-9 

класів 

96 21 - високий 

рівень 

56 - середній 

рівень 

19 - низький 

рівень 

8.  Адаптація 

дітей 

дошкільного 

віку до умов 

дитячого садка 

Оцінити особливості 

звикання дітей 

дошкільного віку до 

умов дитячого садка та 

виявлення дітей групи 

ризику дезадаптації. 

Дошкільні 

групи 

«Капітошка» 

«Усмішка» 

8 6 - високий рівень 

2 - середній рівень 

 

9.  Готовність 

майбутніх 

першокласникі

в до шкільного 

навчання. 

Визначити рівень 

готовності майбутніх 

першокласників до 

навчання в школі. 

Дошкільні 

групи 

«Капітошка» 

«Усмішка» 

8 8 - високий  

рівень;  

 

 

Перспективи розвитку психологічної служби на  наступний рік:  

 Впровадження «шкільної служби порозуміння». 

 Продовжити роботу з підвищення   теоретичних і практичних знань для 

покращення своєї діяльності.  

 Співпраця з батьками, учнями, вчителями та адміністрацією школи з 

поширення психологічних знань та розвитку партнерських відносин між 

закладом і сім’єю. 

 Приймати участь у семінарах, вебінарах, форумах, тренінгах, 

конференціях. 

 Поповнення методичних матеріалів для  кабінету. 

 

Профорієнтаційна робота. 

На виконання річного плану роботи практичного психолога в березні 

2021 року було проведено опитування з метою забезпечення якісного 

психолого-педагогічного обстеження учнів 9 класу та визначення інтересів, 

професійно значущих здібностей, властивостей і якостей та подальших 

професійних намірів. 

Завдання: 

- провести дослідження професійної спрямованості учнів; 

- обробка та інтерпретація отриманих результатів; 
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- розробка та надання рекомендацій всім учасникам 

навчально-виховного процесу; 

- проведення занять щодо професійного самовизначення учнів 

Субєкт дослідження: учні 9 класу 

Дослідження проводилось за допомогою методики «Орієнтовно-

діагностичної анкети інтересів». 

 

Результати дослідження 

 

 
 

Таким чином, спираючись на отримані дані, можна зробити висновок, 

що більшість учнів 9 класу, мають схильності, інтереси до мистецтва, спорту, 

сфери обслуговування. 

За результатами дослідження проведено консультації учасникам 

навчально-виховного процесу, розроблено та надано рекомендації: 

- адміністрації школи при плануванні навчально-виховного процесу на 

2020/2021 врахувати виявлені професійні інтереси та схильності учнів 9 

класу – червень; 

- класному керівнику 9 класу з метою подальшого професійного 

самовизначення організувати екскурсії, провести тематичні бесіди щодо 

профорієнтації – травень. 

Вчителям-предметникам: 

- продовжувати підтримувати пізнавальний інтерес, неординарність та 

творчість дітей на уроках – упродовж року; 

- враховувати, що лише в процесі навчальної діяльності формуються 

здібності. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, вмінь ними 

оперувати, розвитку логічного та абстрактного мислення; 

- сприяти розвитку таких показників творчого мислення, як гнучкість, 

швидкість, точність, оригінальність. Продовжувати використовувати 

завдання, які потребують використання перелічених показників – упродовж 

року; 
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- враховувати психологічні особливості розвитку пізнавальної та 

інтелектуальної сфери: 

Батькам учнів: 

- підтримувати  та стимулювати становлення практичних вмінь та 

навичок для вдосконалення професійних здібностей дітей (забезпечити 

можливість відвідувати гуртки, секції, курси) – упродовж року; 

- враховувати професійні схильності дітей, надавати можливість 

реалізувати себе в тих сферах діяльності, де вони можуть виявити себе з 

найкращого боку (олімпіади, конкурси, тематичні вечори, шкільні, 

позакласні заходи) – упродовж року; 

- з метою ознайомлення учнів з професіями та правилами їх вибору; 

виховування в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність, як 

основу професійного самовизначення; формування вміння співставляти свої 

здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, 

заплановано проведення профорієнтаційних занять з професійного 

самовизначення особистості учнів: 

- з використанням терміналу Державної служби зайнятості, (який 

містить інформацію: абетка професій; де працювати; це цікаво; служба 

зайнятості для Вас; де отримати професію?) –  упродовж року. 

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. 

Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору 

професії. Профорієнтаційна робота у нашій школі здійснюється під час 

навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під 

час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. 

Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. 

  Активно допомагають у цьому працівники районного центру 

зайнятості. Матеріал з фото про цей захід був висвітлений у новинах на 

шільному сайті.  Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень 

підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі 

дев’ятикласники працевлаштовані, з них близько 52% продовжили навчання 

у 10-му класі, інші – ВНЗ І-ІІ рівня акридитації. Серед минулорічних 

випускників 11 класу  37% вступили у вищі навчальні заклади, 63 % - у 

коледжі, училища.    

 

Співпраця з батьками. 

Виховання учня в школі та в сім’ї – щоденний нерозривний процес. 

Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським 

колективом із метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть 

активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками 

позакласних заходів, виховних  годин, акцій, проєктів. Класні керівники, 

соціальний педагог, психолог  тісно співпрацюють із сім’ями своїх 

вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родинами. Свої 

спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних 

спостережень. 
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Однією з традиційних форм роботи з батьками у ліцеї є 

батьківські лекторії, тематичні батьківські збори (із березня 2021 року 

проводилися в дистанційному форматі). У проведенні цих заходів бере 

участь адміністрація школи, класні керівники, шкільний психолог, 

соціальний педагог, батьки.  

Особливо слід відзначити, що жоден захід школи не проходить без 

участі батьків (навіть у дистанційному форматі). У Кремінському ліцеї №3 

співпраця родини та школи є діючою системою. 

 

Робота із звернень громадян щодо питань діяльності навчального 

закладу 

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та 

відповідальність за збереження документів зі звернення громадян 

покладається на директора школи. 

Директор школи здійснює прийом громадян два рази на тиждень у 

вівторок та четвер з 09.00 до 13.00. 

Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: 

доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в 

вересні місяці. 

Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян. 

Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у 

звітуванні директора школи перед колективом та громадськістю. Терміни 

розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про 

звернення громадян». Графік прийому доведено до відома громадян. 

 

Робота бібліотеки за  2020-2021 н.р. 

Шкільна бібліотека працює згідно плану. В цьому навчальному році 

продовжена робота над        проблемною темою шкільної бібліотеки  

«Формування в учнів інтересу до книги, навичок самостійної роботи з 

літературою, культури читання». Головним завданням      бібліотеки є 

виховання  у читачів інформаційної культури, любові до книги, культури 

читання, надання допомоги в організації навчально-виховного процесу; 

виховання всебічно-розвиненої особистості; виховання компетентного 

читача  з метою того, щоб читання стало внутрішньою потребою дитини; 

виховання культури читання; формування в молодого покоління 

гуманістичних, моральних цінностей; прищеплювання любові до України, її 

історії, до рідної мови, народних традицій; навчання спілкування, вміння 

користуватися бібліотекою.  

       У вересні – жовтні пройшла перереєстрація читачів – 236 (учні, 

вчителі, працівники школи та батьки).            

До Всеукраїнського дня бібліотек були проведені  екскурсії до Читай-

міста д/г «Усмішка», «Капітошка», учнів 1 та 2-х класів, робота з дитячою 

книгою «Моя улюблена книга. Раджу її прочитати». 
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Бібліотека брала участь у  Всеукраїнському місячнику шкільних 

бібліотек, гаслом якого було «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта 

учнів». Були проведені: 

1 Виховна година « Я буду природі другом»  Класоводи 1-4 класів 

2 Виховна година « За нас ніхто Планету не 

врятує» 

Класні керівники 5 – 11 

класів 

3 Екологічна акція «Одна пальчикова 

батарейка забруднює природу на 

півстоліття» 

Шкільне самоврядування 

4 Екологічна стежина «Подорож до 

Горобинки і Ялинки» 

Вихователі д/г 

«Капітошка» 

5 Екологічне заняття «Друге життя 

непотрібних речей» 

Вихователі д/г 

«Усмішка» 

6 Екологічна подорож «Подорожуємо 

тваринним світом» 

Іванова О.О., 6-а 

7 Конкурс віршів «Природа у поезії 

українських поетів» 

Бібліотекар, класоводи 1-

4 класів 

8 Вернісаж малюнків « Природа очима дітей» Бібліотекар, кл.кер. 1-7 

класів 

 

Проведено аналіз читацької активності учнів «Що читаємо? Як 

читаємо?». Найактивнішими читачами стали:  

2 клас: Хохлачова Є., Чернова М., Карпенко В.; 

3 клас: Бакаляр Є.; 

4  клас: Супрун В., Кобзар С., Бакаляр К.;  

5 клас: Руденченко С.; 

6 клас: Моісеєнко Д.; 

11 клас: Липка О. ( програмна література). 

Оформлені  постійно діючі книжкові      виставки та тематичні полички: 

«Моя Батьківщина – Україна!», «Книги – помічники в навчанні», 

«Знайомтесь, новинки!», «Даремно часу ви не гайте! Ось цю книгу 

прочитайте!», «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв голодомору),  «Рідна 

мова – то доля народу» (листопад), «В єднанні наша сила» ( до Дня 

Соборності України),  «Правові знання – підліткам», «Зимонька - 

Снігуронька» (до циклу Різдвяних свят), «ЇЇ шанує світ»( до Дня народження 

Лесі Українки), «Живий у правді віковій» (березень), «Твоє здоров’я у твоїх 

руках» (квітень), «Чорнобиль – чорний біль України», « Грими набатом 45-й» 

( до Дня Перемоги на нацизмом). 

Проведені екскурсії до Читай – міста вихованців дошкільни груп  

«Капітошка» та «Усмішка», учнів 1 класу;  «Подорож у країну «Журналія». 

Періодичні видання для учнів початкової школи» (огляд-реклама видань).  

Проведені бібліотечні уроки: «Перше знайомство з книгою. Етикет у 

бібліотеці», «Будьмо ввічливі з книгою», «Читач у бібліотеці», «Книжки-

всезнайки». До Дня дитячої книги вихованці групи «Капітошка» та учні 1 

класу виготовили закладинки та подарували їх бібліотеці; учні 2 - 4 класів 
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розгадували кросворди, змагалися у знаннях прислів’їв та приказок про 

книгу; 5 – 11 класів малювали стіннівки, знайомили з цікавими фактами про 

книгу. 

Для школярів   передплачені  журнали  «Колобочок», «В гостях у 

казки», «Малятко», а також газета «Кремінщина». 

Бібліотекар приймала участь у онлайн-семінарі «Нормативно-правове 

забезпечення формування та обліку бібліотечних фондів», у ZOOM-

конференції «Методичний полудень. Впровадження УДК в роботу 

бібліотек», у Інтерактивній школі творчого вчителя «Всеукраїнський 

методичний день  шкільного бібліотекаря» 
                                              

Партнерство та проєктна діяльність – ресурс розвитку ліцею. 

Кремінський ліцей №3 - заклад, відкритий для співпраці із 

громадськими та благодійними  організаціями, органами державної влади й 

місцевого самоврядування. Концепція соціального партнерства школи 

передбачає здійснення постійного пошуку нових ресурсів для задоволення 

освітніх потреб вихованців та їх батьків, запровадження інновацій у 

 
Партнерство та проєктна діяльність сьогодні  – це ресурс розвитку 

ліцею, зміцнює тип мислення учасників проєкту, наближаючи їх до потреб 

ХХІ століття, визначає нове, сучасне, інноваційне обличчя освітньої 

установи; реалізує ідеї особистісно-творчої педагогіки, змінює 

конкурентоздатність самого вчителя. 

 

 
 
 

Протягом 2019 - 2020р. Кремінський ліцей №3 працював над реалізацією 

Міжнародного литовсько-українського проєкту «Підтримка освітніх 
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ініціатив у Новій українській школі: «На шляху до змін», який 

спрямований на здійснення в освітніх закладах запланованих реформою змін, 

формування в учнів соціальних компетентностей, поширення кращих 

освітніх практик та обмін досвідом щодо підвищення якості освіти. 

Реалізація проєкту здійснюється в межах попередніх домовленостей між 

Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (м. 

Сєвєродонецьк) і Литовським Центром дітей та молоді Литви (м. Вільнюс), 

фінансується Фондом Співробітництва з розвитку й підтримки демократії 

Міністерства закордонних справ Литовської Республіки. 

Формат проєкту передбачав освітні візити учнів і вчителів школи, які 

увійдуть у команду області, до Литви. 

Команда Кремінського ліцею №3 зустрілася з литовською делегацією, 

презентувала роботу та напрямки розвитку.  За результатами зустрічі 

команда ліцею стала учасником Литовсько-українського проєкту «На шляху 

до змін», що дало нам змогу взяти участь у роботі літньої  школи в м. 

Вільнюс (травень, Шкільне об’єднання «Step Up» (Крок вперед»).  

У рамках литовсько-українського проєкту «Сприяння освітнім 

ініціативам у НУШ: На шляху до змін» директор ліцею Решетняк Ірина та 

вихователь дошкільної групи денного перебування Таровита Лідія у жовтні 

2019 року перебували у Литовській республіці.  

Надзвичайно корисною була навчальна частина програми перебування в 

Литві - семінари з актуальних тем: «Розвиток соціальних та  емоційних 

компетенцій», «Соціально-емоціональна освіта», «Комунікації та співпраця в 

навчальному процесі», «Заохочення шкільних ініціатив». Дуже плідним 

виявився тренінг «Зміни у сфері освіти в контексті глобальних та 

європейських аспектів», який провів Валдис Янкаускас, директор 

Литовського Центру дітей та молоді.  Проблеми, порушені тренером, 

виявилися актуальними й для українських педагогів. 

Завдяки майстерності литовських тренерів у рамках програми учасники 

проекту побували в ролі своїх учнів, на собі випробували ефективність 

активних методик навчання, які спонукали замислитися над пріорітетними 

життєвими цінностями.  

Яскраві враження залишилися після відвідування двох навчальних 

закладів:  столичних прогімназій «Ажуолінаса» та  «Бальсяй».  Кожна школа 

цікава по-своєму та має свої особливості.  

Вільнюська прогімназія «Ажуолінаса» («Дубовая роща») є дуже 

затребуваним навчальним закладом Литовської столиці й на сьогодні 

нараховує 999 учнів. Велика увага в цьому закладі приділяється аналітичній 

роботі з усіх напрямків навчальної та виховної діяльності та результативності 

досягнень кожного учня.  

Прогімназія «Бальсяй» побудована за Скандинавським проєктом і 

відзначена золотою медаллю від конфедерації промисловців Литви. У школі 

приваблюють око двоповерхова бібліотека, повні світла класні навчальні 

приміщення, візерунки на підлозі в національних кольорах, скляні стіни, що 
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дозволяють побачити весь навчальний процес як на долоні. 

Школи працюють за програмою  OLWEUS ( протидія булінгу). 

Відвідані заклади освіти об’єднує високий рівень забезпеченості 

сучасними технічними засобами навчання, повне охоплення приміщень 

Інтернетом, що дозволило школам Литви перейти до ведення електронних 

журналів та щоденників, з яких учні та їх батьки мають змогу дізнатися про 

успішність, а вчителі та адміністрація школи робити ґрунтовний аналіз 

результативності навчального процесу. Відчувається високий рівень 

індивідуалізації та комфортності навчання. Шкільні коридори та класні 

кімнати не містять нічого, крім дитячих робіт, виробів та змінної інформації, 

що стосується сьогодення в роботі закладу. Школи працюють над втілення 

шведської програми з попередження булінгу в школі, навчання проходять усі 

працівники школи: адміністрація, вчителі й технічний персонал. Це 

дозволило звести майже нанівець випадки знущання над учнями. У школах 

приділяється велика увага неформальній освіті, вихованню культури учнів, 

розкриттю їх здібностей і талантів. 

Візит нашої групи був спрямований на поширення найкращих 

європейських практик і впровадження зарубіжного досвіду в роботу закладів 

освіти. 

Участь у міжнародному проєкті «Сприяння освітнім ініціативам у НУШ: 

На шляху до змін» надала нам унікальну можливість отримати європейський 

досвід та знання, які стануть поштовхом до конкретних кроків для 

впровадження концепції «Нової української школи», підвищити 

кваліфікацію, розширити знання, набути  досвіду, поділитися своїми 

поглядами та  ідеями. 

Проєкт «Освітній марафон», організований БО «Благодійний фонд 

«Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» в рамках проекту 

«Демократичне врядування у Східній Україні» Агентства США 

міжнародного розвитку (USAID) 

Другого грудня 2019 року БО «Благодійний фонд соціальних інновацій 

«З країни в Україну» за підтримки проекту «Демократичне врядування у 

Східній Україні» Агенства США міжнародного розвитку(USAID) розпочав 

першу конференцію-інтенсив у рамках проєкту «Освітній марафон». 

«Освітній марафон» - це комплексний проєкт, спрямований на розроблення 

Концепції і Стратегії розвитку загальноосвітніх шкіл.  

Мета проєкту – розвиток професійної управлінської компетентності 

керівників закладу загальної середньої освіти щодо розроблення та 

впровадження Концепції та Стратегії  розвитку Нової школи України задля 

успішного впровадження реформи освіти на місцях, підвищення 

конкурентоздатності закладу освіти, мотивації вчителів до взаємодії із 

учнями у форматі ціннісного виховання, а також партнерства з батьками і 

громадою.   

 У заході взяли участь 60 шкіл Донецької та Луганської областей – 

переможці відбіркового туру. Програма даного заходу передбачала цікаві та 

надзвичайно корисні лекції, тренінги, дискусії, зустрічі з освітніми 
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реформаторами. Нашу школу представляли: Решетняк І.В., 

Максимова В.Ф. та Овсієнко Ю. В. 

Учасники «Освітнього марафону» мали можливість зустрітися з 

Міністром освіти і науки 2016-2019 року, а нині проректором з міжнародних 

зв’язків Київського університету імені Бориса Грінченка Лілією Гриневич, 

кандидатом наук з державного управління, доцентом, завідувачем кафедри 

освітнього лідерства інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка Костянтином Ліньовим, заслуженим 

вчителем України, шеф-редактором порталу «Освітня політика», 

співробітником навчально - методичного центру з питань якості освіти 

Віктором Громовим та ін. 

У рамках проєкту в школі проведено цілу низку заходів, на яких 

адміністрація ліцею разом із педагогічним колективом, батьками та учнями 

розпочали роботу над розробленням нової Концепції та Стратегії розвитку 

школи спрямовану на розвиток партнерських відносин, управлінської 

компетентності, для впровадження Нової української школи, а також з метою 

формування соціально успішної особистості, здатної самореалізуватися в 

сучасному суспільстві, справжнього громадянина своєї держави. 

  Протягом марафону педагоги мали змогу пройти тренінги з 

проєктного, PR-менеджменту, педагогіки партнерства, структури і змісту 

концепцій та стратегій, системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

школи, розвитку шкільного самоврядування та з розвитку особистих 

компетентностей учасників. Теми, які розглядалися на конференції: 

управління, розвиток навчальних продуктів, інклюзивна освіта, світоглядні 

питання та комунікативні стратегії.  Під час інтенсивів був представлений 

досвід передових столичних шкіл та ліцеїв, а також учасники познайомилися 

з експертами-наставниками, які консультували робочу групу в процесі 

розробки стратегії нашого навчального закладу.  

 

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу 

відіграє наявність творчих контактів. 

На сучасному етапі  Кремінський ліцей №3 є навчальним закладом - 

партнером Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; 

налагоджені творчі зв’язки як із вчителями області,  так і з 

експериментаторами  України (Київ, Харків, Старобільськ, Полтава, Троїцьк, 

Львів, Лисичанськ);    

з Національним  технічним університетом «Харьківський політехнічний 

інститут» (День знань та лабораторно-експериментальна STEM - зона); 

з екологічним клубом «Паросток» Лисичанського багатопрофільного 

ліцею (обласні семінари, тренінгові програми на базі школи, фестивалі);  

з ВП «Лисичанський педагогічний коледж» ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка  (участь у Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях); 

з Луганським обласним Коледжем культури та мистецтв; 
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школа має добре налагоджені зв’язки з громадськими та культурно-

освітніми закладами міста: на базі школи працюють гуртківці Будинку 

дитячої творчості Авчиннікова О.В., Гуріна О.О. 

 

Фінансово–господарська діяльність навчального закладу 

  Будівля школи прийнята в експлуатацію 46 років назад. Але не 

зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з 

колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи 

проводилося централізованою бухгалтерією відділу освіти РДА (сьогодні -

управлінням освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради). 

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата 

заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.  

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою 

енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, 

школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Здійснена також 

закупівля наочних посібників та стендів, придбання нових меблів у класні 

кімнати, ремонт та обслуговування шкільної оргтехніки, поточні ремонти 

коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів, проведено 

ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками 

централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, 

зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. 

Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або 

оприбутковуються.  

  Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. 

На квітниках щороку висаджуються квіти, які навесні та восени 

доглядаються учнями школи, своєчасно кронуються дерева, кущі. 

Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом 

проводиться скошування трави на газонах, вивезення сміття з території 

школи. 

Адміністрація школи, педагогічний та технічний колектив постійно 

працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази ліцею, 

підтриманню її у сучасному, чистому, естетичному стані. Активну позицію 

щодо підтримання задовільного стану приміщення займають і батьки, і учні.  

 

Залучення додаткових фінансових ресурсів та інвестицій для 

реалізації проєктів розвитку закладу (Решетняк І.).. 

Обмеженість державного фінансування загальноосвітніх навчальних 

закладів  негативно впливає на забезпечення їх потреби у сталому 

функціонуванні та розвитку. Ситуація зумовлює керівника закладу  залучати 

додаткових позабюджетних коштів через організацію проєктної діяльності. 

Покращення матеріального становища школи завдяки залученню коштів 

від спонсорів було суттєвим фактором управлінської діяльності. 
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В цьому напрямі влітку 2020 року в ліцеї реалізований проєкт 

Українського фонду соціальних інвестицій «Покращення умов надання 

послуг шкільної освіти у НВК «Кремінський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 – ЗДО» 
(УФСІ забезпечив фінансування СП у сумі 1924515.00 грн. -  ремонт із 

частковою заміною вікон та дверей)  

 

Реконструкція та модернізація обладнання та приміщення шкільної 

їдальні (Решетняк І., Кремінська районна рада)  

Безсумнівно, введення системи НАССР на сучасному етапі є 

обов`язковою  умовою для гарантування  безпечного  харчування  дітей. Крім 

того, принципи НАССР дають впевненість і гарантію, як адміністрації так і 

споживачам, в дотриманні санітарних та гігієнічних норм  при організації 

харчування, їдальні відносяться до підприємств громадського харчування, 

тому згідно законодавчим  вимогам, система управління безпечністю 

(Принципи НАССР) на цих підприємствах повинна  впроваджуватись 

обов`язково. 

Система НАССР для шкільної їдальні задача не з легких, адже для 

забезпечення всіх вимог  системи, необхідно обдумати всі технологічні 

процеси до дрібниць. Будь які недопрацювання  в питаннях управління 

безпечністю продуктів харчування і готових страв здатні викликати масові 

отруєння дітей. 

Ретельний контроль повинен відбуватись на етапах: 

 зберігання продуктів, які швидко псуються; 

 дотримання особистої гігієни працівників їдалень і санітарних 

норм в приміщені; 

 дотримання технології приготування їжі. 

В нашій їдальні весь технологічний ланцюг (всі технологічні процеси) 

виконувалися  в одному місці. А саме, прийом сировини від постачальників, 

її зберігання, обробка продуктів, приготування страв, подання і споживання, 

як правило були об’єднанні в одному просторі. В подібних умовах, де немає 

чітко розмежованих зон, технологічний контроль процесів, якості продукції 

повинен бути особливо жорстким. 

На сьогодні проведена реконструкція та капітальний ремонт приміщень 

їдальні та модернізація обладнання на суму 2100000 грн., розроблена й 

впроваджена документація (програми виконання санітарних норм, аналіз 

небезпечних факторів які впливають на продукт), проведено навчання 

працівників. 

Впровадження принципів НАССР у Кремінському ліцеї №3 сприятиме 

розвитку надійної системи контролю харчових продуктів, допоможе 

сформувати культуру здорового харчування, естетичний смак та виховати 

культуру поведінки. 

 

Проєкт «Сучасний Освітній Простір запорука Нової Української 

Школи» (Решетняк І., Кремінська районна рада) 



 45 

Стрімкий розвиток сучасних технологій вимагає від школи 

постійного оновлення. Мова йде не тільки  про оновлення підходів до 

навчання та виховання, але і про облаштування освітнього середовища. Ми 

прагнемо по-сучасному облаштувати освітній простір школи, що дасть змогу 

реалізувати сучасні підходи до навчання, виховання та розвитку учнів.  

 Розуміючи важливість створювання сприятливого емоційно-навчально-

відпочинкового середовища у школі, ми вирішили облаштувати для учнів 

локації у приміщеннях школи. У час, коли відбувається освітня реформа, 

займатися дизайном – не забаганка і не розкіш, а один із засобів подолання 

проблем «шаблонного» мислення. 

Проєкт спрямований на створення сучасного освітнього простору, 

пристосованого до різних форматів занять в рамках поточного ремонту без 

капітальної перебудови приміщення. Він відповідає існуючим програмам 

розвитку: згідно з концепцією «Нової української школи» по формуванню 

нового освітнього середовища.  Відповідаючи на виклики часу, нами 

передбачено ряд змін, спрямованих на розвиток шкільного дизайну 

(території   ІІ поверху).  Проєкт враховує сучасні освітні тенденції та їх 

відображення в дизайні школи. Загальна вартість - 140 836 гривен. 

 

Проєкт щодо встановлення тренажерів (облаштування спортивного 

майданчика) (Решетняк І., Кремінська міська рада) 

У мікрорайоні «Супутник» завжди була велика проблема -  відсутність 

місць для занять спортом. Щоб залучити дітей багатьох вікових категорій до 

активного та здорового образу життя, на території ліцею  встановлено 

сучасний та безпечний спортивний майданчик (90000грн). 

Цей проєкт комплексно вплинув на дітей, працівників ліцею, мешканців 

мікрорайону: відсторонення молоді від соціально-небезпечної діяльності, 

збереження здоров'я та розвитку фізичних можливостей дітей; популяризація 

здорового способу життя серед здобувачів освіти, батьків та педагогів 

закладу; створені умови для проведення в школі змагань, тренувань; 

зменшення часу перебування дітей перед комп’ютерами та гаджетами, де 

вони зможуть знайти собі друзів (не віртуальних), що на сьогодні є великою 

проблемою. 

 

Матеріально-технічне та санітарно-гігієнічне забезпечення  

Протягом останніх років приділялося багато уваги створенню 

сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання й праці в школі. Силами 

адміністрації, педагогів, робітників, батьків та учнів приміщення та територія 

школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, 

відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено 

косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, навчальних кабінетів, 

фарбування  спортінвентарю, ремонт цоколю, частини електродротів, 

установлені світлодіодні лампи в кабінетах початкової школи. Діти разом з 

батьками  посадили на  території школи  дерева, кущі, троянди. Зроблено 

озеленення   прилеглої території - посаджено берези, кленки, тую, горіхи. 
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У 2020 -2021 н.р.: 

 реалізовано проект щодо капітального ремонту  шкільної їдальні; 

 проведено ремонт із частковою заміною вікон та дверей І-ІV поверхи; 

 придбано комплект навчального обладнання для кабінету географії; 

 відремонтовано кабінет іноземної мови; 

 установлено спортивно – розвивальний центр для дошкільних груп та 

початкової школи; 

 придбано м’які куточки та шафа- стінка для освітнього середовища ; 

 проведено роботи по встановленю електрощитової; 

 замінено електрофонарі (2 шт.) на основній будівлі школи; 

 придбано електром’ясорубку; холодильник; водонагрівачі, побутову 

електроплитку, танометр, пилососи, бензокосарки; 

 придбано електроінструменти: перфоратор, болгарку, шуруповерт, 

зварювальний апарат; 

 придбано стінку у спортивний зал,  стінку дитячу із п’яти елементів-2; 

 встановлено освітлення в навчальних кабінетах, спортивній залі, 

коридорах, майстерні, кабінет завгоспа та на ганку – світильники в кількості 

шт. (потрібно ще встановити 15 шт. світильників); 

 придбано для дошкільних груп меблі, постільну білизну, рушники, 

наматрасники, холодильник, електричну піч, пилосмокт, праску, посуд, 

паласи, сушарки для білизни, тюль,  іграшки;  

  проведено капітальний ремонт стіни на 2 поверсі (співпраця з 

Коледжем мистецтва та культури); 

  створено навчально-відпочинковий простір на ІІ поверсі – у рамках  

НУШ; 

  проведено ремонт каналізації в спортивній залі та їдальні; 

 придбано та встановлено інтерактивні комплекси в каб.№ 205, 203,204, 

придбано принтер, ламінатор, навчальний матеріал, меблі, проведено 

інтернет (НУШ). 

 проведено ремонтні роботи в підвальних приміщеннях; 

 почищено сміттєві збірники на тепловій рамці та проведена ревізія 

запірної арматури; 

 поповнено шкільну їдальню кухонним інвентарем; 

 встановлено нову кнопуа виклику для людей із обмеженими 

можливостями; 

 закуплено миючі дезінфікуючі засоби; 

 придбано іграшки в дошкільні групи денного перебування; 

 придбано та установлено каналізаційні люки (23); 

 • в умовах провадження Нової української школи придбано обладнання 

для кабінетів початкової школи (столи, стільці); 

• замінено освітлювачі в кабінетах та на поверхах; 

• підключено інтернет у навчальні та адміністративні кабінети; 

• придбано килими для підлоги для дошкільних груп та НУШ- 4 шт.; 
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• придбано щит пожежний, ящик для піску, вогнегасники (34);  

• придбано миючі та дезинфікуючі засоби; 

• зроблено ревізію каналізаційних стоків; 

• придбано кухонний  інвентар: ножі, миски, відра. 

 

Ремонтні роботи за участю батьків: 

• проведено ремонт навчальних приміщень, коридорів (пофарбовано 

стелі, стіни, підлогу, панелі); відремонтовано шкільні меблі; 

• придбано стенди з психології - 1 шт, стенд «Наші досягнення» - 1 шт.; 

• проведено ремонтні роботи в бібліотеці; 

• облаштувано спортивний майданчи біговою доріжкою, ямою для 

стрибків у довжину; 

• пофарбовано дитячі та спортивні майданчики, баскетбольні щити, 

футбольні ворота, металеву огорожу та квітники; 

Придбано: 

• дезінфікуючі та миючі засоби; 

• інвентар для прибирання; 

• будівельні матеріали для ремонту приміщень; 

• медикаменти; 

• канцтовари, грамоти, подяки (для нагородження переможців 

Всеукраїнських олімпіад, МАН, конкурсів різних напрямів, спортивних 

змагань); 

• призи для учасників шкільних конкурсів; 

• проведено обслуговування оргтехніки: заправку картриджів, ремонт 

комп’ютерної техніки; 

• спортивний інвентар; 

 під час толоки проведені роботи на подвір’ї школи (побілка бордюрів, 

дерев, прибирання); 

 проведена заміна замків у кабінетах;  

 оплачено  транспортні послуги; 

 придбано іграшки в дошкільні групи денного перебування; 

 поповнено бібліотечний фонд новою дитячою, довідковою та 

методичною літературою. 

 

Роботи, які плануються на літній період 2021 року: 

1.  оновити тротуарне покриття; 

2. замінити освітлювачі; 

3.  провести капітальний ремонт будівлі теплового пункту 

(покрівля, стіни, двері); 

4. замінити двері: в кабінетах завуча з навчально-виховної роботи, 

психолога, медпункті, препараторських фізики, хімії, біології; 

5. реставрувати  сходинки біля центрального входу; 

6. почистити сміттєві збірники на тепловій рамці та провести 

ревізію запірної арматури; 
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7. згідно санітарних та пожежних норм провести прибирання 

в підвальних приміщеннях; 

7   на 2,3 поверхах  частково відремонтувати підлогу; 

8   пофарбували сходи (2); 

9.  побілити стелі в навчальних  кабінетах та коридорах (1 - 4 поверх); 

10. придбати бензин для покосу трави (40л); 

11. двір: 

- пофарбувати спортивну площадку; 

- пофарбувати фундамент навколо будівлі; 

- пофарбувати дитячі майданчики. 

 

Але залишаються проблеми, які потребують термінового 

розв’язання та великих коштів, а саме:  
- реконструкція теплопостачання; 

- утеплення школи; 

- ремонт даху; 

- придбання шкільних меблів для навчальних кабінетів (старша школа) 

(частково, у стадії реалізації);  

- реставрація музею;  

- придбання сучасних технічних засобів навчання (ноутбуки, 

комп’ютери) ;  

- оновлення комп’ютерної техніки (кабінети інформатики);  

- капітальний ремонт коридорів І - ІV поверхів, спортивного залу, 

актового залу; 

- реконструкція шкільного стадіону; 

- заміна електромережі на ІV поверсі; 

- ремонт класних кімнат. 

 

Велика подяка всім батьківським колективам за підтримку всіх ініціатив 

та потреб ліцею.  

Бажаю Вам міцного здоров’я, мирного неба, енергії, мудрості та 

терпіння. 

 


