
 

Річний звіт про діяльність 

Ліцею міжнародних відносин ім. В.Стуса за 2021 – 2022 навчальний рік 

Вся інформацію щодо діяльності ліцею висвітлена  

на сайті закладу http://nvk-stusa.lviv.ua/  

та сторінці Facebook https://www.facebook.com/groups/1890800401228746 

 

І. Організація освітнього процесу. 

  Організація освітнього процесу у 2021 – 2022 навчальному році була спрямована на реалізацію наступних завдань: 

1.1.Освітнє середовище: 

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; 

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору; 

1.2.Система оцінювання здобувачів освіти: 

- формування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень; 

- застосовування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача 

освіти; 

- спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання; 

1.3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти: 

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу 

з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти; 

- постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників; 

- налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками (далі - батьки), працівниками закладу освіти; 

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності; 

1.4.Управлінські процеси закладу освіти: 

- створення стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань; 

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників. 
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- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою; 

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

 

Освітня робота закладу освіти впродовж 2021-2022 н.р. була організована згідно: 

- Статуту закладу освіти; 

- Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти; 

- Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти закладу; 

- Комунікаційної стратегії розвитку закладу освіти; 

- плану роботи закладу освіти; 

- освітньої програми закладу освіти; 

- планів виховної роботи класних керівників; 

- плану роботи шкільної бібліотеки; 

- планів роботи педагогічних спільнот закладу освіти; 

- планів гурткової роботи з учнями; 

- календарно – тематичного планування з основ наук вчителів – предметників; 

 

У 2021-2022 навчальному році: 

 ЗО планував власну діяльність та формував стратегію розвитку; 

 У ЗО на основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу; 

 У ЗО освітня програма схвалена педагогічною радою та затверджена його 

керівником; 

 У ЗО наявні інклюзивні класи та створено умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми 

розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей; 

 У ЗО інваріантний складник навчального плану реалізується в повному обсязі; 

 У ЗО у межах часу, передбаченого освітньою програмою, встановлено структуру навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня 

(5-денний робочий тиждень), дня (8-годинний робочий день), занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу; 

 У ЗО під час вивчення окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджено поділ класів на групи; 

 У ЗО організація освітнього процесу не призводить до перевантаження учнів і 

забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти; 



 У школі функціонує група продовженого дня; 

- У ЗО зарахування учнів до ГПД та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків або інших 

законних представників учнів; 

- У ЗО наповнюваність ГПД не перевищує 30 осіб; 

- У ЗО режим роботи ГПД та організації освітнього процесу схвалено педагогічною радою та затверджено керівником; 

 У ЗО медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечує медичний працівник, який входить до штату ЗО. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була мережа Інтернет. Діяльність закладу освіти 

висвітлювалась на шкільному веб-сайті https://nvk-stusa.lviv.ua/  та на офіційній сторінці закладу освіти в ФБ 

https://www.facebook.com/LMV.im.V.Stus.LMR  

Відповідно до ст.38 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» директор школи: 

- виконував цей Закон, Закон України "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечував та контролював їх виконання працівниками 

закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою; 

- планував та організовував діяльність закладу загальної середньої освіти; 

- забезпечував розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- затверджував правила внутрішнього розпорядку закладу; 

- затверджував посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти; 

- організовував освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджував освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону; 

- створював умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 

працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечував функціонування положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти; 

- контролював виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечував здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом; 

- створював необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; 

- сприяв проходженню атестації педагогічними працівниками; 

- сприяв та створював умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти; 

https://nvk-stusa.lviv.ua/
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- забезпечував відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 

відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та 

інших законів України; 

- здійснював зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовував документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до 

законодавства. 

  Відповідно до законодавства здійснювалося комплексне вивчення та самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти. 

У 2021-2022 навчальному році було проведено комплексне самооцінювання системи оцінювання здобувачів освіти ліцею, педагогічної 

діяльності педагогічних працівників, освітнього середовища та системи управлінських процесів діяльності, результати якого оприлюднені на 

шкільному веб-сайті. 

Навчальні плани та програми 

Навчальний процес у ліцеї було організовано відповідно до навчального плану закладу, який  складено на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту». 

Навчальна діяльність закладу здійснювалася за навчальними програмами: 

-у початкових класах: 

-у 1-АБ, 2-АБ класах – за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затвердженою Наказом МОН від 

08.10.2019 р. №1272; 

-у 3-В, 4-ГД класах - за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. 3-4 клас, затвердженою Наказом МОН від 

08.10.2019 р. №1272; 

-у 1-ВГ, 2-ВГ,3-АБ, 4-АБВ класах – за Типовим навчальним планом 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України», затвердженого Наказом МОН від 03.02.2021 р. №140 

- в основній школі: 

- у 5-А, 6-9 класах – за Навчальними планом спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов, 

затвердженим наказом МОН від 20.04.2018 р., №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»; 

-у старшій школі: 

- у 10-11 класі - за Навчальним планом для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 20.04.2018 р. № 408 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».  

Протягом навчального року зверталась увага на якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної 

теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних робіт, тематичного оцінювання навчальних 

досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт  з фізики, хімії, 

біології, географії, використання міжпредметних зв’язків. 



Вчителі дотримувались  робочих навчальних планів і програм. Під час календарного планування дотримувались принципу послідовності 

викладання навчального матеріалу. Виконання практичної частини програм відповідало вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість 

контрольних робіт щодо мовних знань і мовленнєвої діяльності учнів з української, іноземних мов, домашніх та класних творів з української та 

зарубіжної літератур, здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать певні записи та оцінки в класних журналах. 

Протягом навчального року вчителями вносились корективи до календарних планів враховуючи Листи МОН України  від  21.10.2021 року за 

№ 1/9-558 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки»,  №1/3276-22 від 25.02.22, №1/3371-22 від 06.03.22 

«Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану» та накази по школі у зв’язку із переходом на дистанційну форму роботи. З метою 

якісного дистанційного навчання та виконання навчальних програм вчителями було внесено  зміни до календарно-тематичного планування. 

Визначено  теми  для відео-уроків чи телевізійних відео-уроків, теми для самостійного опрацювання. Вносились зміни у розклад проведення уроків 

з метою уникнення перевантаження учнів. Вносились корективи щодо обсягу класних та домашніх завдань. Систематично здійснювалась перевірка 

знань учнів  з використанням платформи ZOOM,  VIBER,  HUMAN, Google Clasroom тощо. 

Своєчасно у відповідній кількості проведені контрольні роботи з математики, контрольні,  лабораторні і практичні роботи з фізики, хімії, 

біології, географії та інформатики.  

 Перевірка зошитів для контрольних та практичних робіт свідчить, що контрольні, лабораторні і практичні роботи проведено у відповідності 

з календарним плануванням та записами в класних журналах. Перевірка зошитів для контрольних робіт в цілому свідчить  про об’єктивність 

оцінювання знань учнів. 

Вчителями, що викладали українську мову протягом семестрів перевірено  мовленнєву діяльність учнів: читання, говоріння, аудіювання та 

письма, а вчителями іноземних мов перевірено мовленнєву діяльність учнів наприкінці кожного семестру. 

 Поточне оцінювання з усіх предметів здійснювалося відповідно до критеріїв  оцінювання знань, умінь, навичок учнів, виставлення 

тематичних, семестрових, річних та підсумкових оцінок відбувалось відповідно до норм оцінювання із дотриманням об’єктивності та 

неупередженості. Всі вчителі дотримувались Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролю за знаннями учнів, 

заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів.   

У зв’язку з перебуванням вчителів на курсах підвищення кваліфікації, на лікарняних були своєчасно внесені зміни до календарних планів 

вчителів-предметників та відповідна корекція графіка контрольних робіт.  

Слід відзначити, що з метою виконання навчальних програм було своєчасно здійснено заміну уроків вчителів, які хворіли або проходили курси 

підвищення кваліфікації. 

Під час здійснення перевірки особлива увага зверталася на виконання практичної частини навчальних програм: контрольних робіт, практичних 

та лабораторних робіт, міні-проєктів, уроків розвитку зв'язного мовлення, бесід з позакласного читання тощо. З української та іноземних мов були 

проведені такі види контролю: аудіювання, діалог, диктант, мовні теми, списування. Із цією метою було звірено календарно-тематичні плани, 

навчальні програми та записи на сторінках класних журналів. 

Усі учні 5-11 класів за  2021-2022 н.р. атестовані. Оцінювання особистісних надбань учнів 1-4 класів здійснювалося вербально: об’єктивні 

результати навчання у 1-3 класах – вербальною оцінкою, у 4 класах –  рівневою. Всі учні 1-4-х класів оцінювалися згідно Методичних 

рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН від 13.07.2021 №813).  



Перевірка виконання навчальних планів і програм у 1-11 класах виявила, що відставання з предметів немає. В повному обсязі виконано 

навчальні програми з усіх предметів Робочого навчального плану. Оскільки Законом України «Про внесення змін до деяких законів України в сфері 

освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022) призупиняється положення про 

тривалість навчального року не менше 175 навчальних днів, рішенням педради від 20.05.2022р. №02-02/136б навчальний рік закінчено 03.06.2022 

року, тому кількість фактично проведених годин з окремих предметів відрізняється від запланованої кількості годин за навчальними програмами, 
але програму з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану  виконано за рахунок інтенсифікації в повному обсязі.  

Записи в класних журналах учителі, що викладають в 5 - 11 класах, здійснювали відповідно до методичних рекомендацій, провели потрібну 

кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт, зробили запис «Програму виконано  в повному обсязі»,  поставивши свій підпис.  

У 2021/2022 н.р. учням Щур Т.(11-А клас), Хом’як М.-А.(8-А клас), Пилипів С.(7-В клас),  Бойко Д.(4-Д клас), Пасека А. (11-Б клас) організовано 

індивідуальне навчання за сімейною формою, учениця Павленко О. (11-Б клас) проходила річне оцінювання навчальних досягнень за 11 клас 

шляхом екстернату. Індивідуальні навчальні плани складено на основі робочих навчальних планів ліцею, а індивідуальні програми з предметів на 

основі діючих навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, таким чином, щоб освітній рівень учнів, які навчаються 

за індивідуальною формою, відповідав вимогам державного стандарту загальної середньої освіти України. За підсумками вивчення питання 

виконання навчальних планів і навчальних програм встановлено, що оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчалися за індивідуальними 

навчальними планами, здійснювалося відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 

 

ІІ. Формування контингенту здобувачів освіти. 

Формування контингенту здобувачів освіти здійснювалося у відповідності до нормативно – правової бази: 

 У ЗО зарахування учнів проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, та за наявності 

медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

 У ЗО зарахування дітей здійснюється відповідно до території обслуговування. 

 У ЗО зарахування дітей з особливими потребами до інклюзивного класу здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку 

про комплексну (чи повторну) психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини. 

 У ЗО наповнюваність більшості класів відповідає нормам. 

 У класах з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить по 1-2 особи. 

 У ЗО переведення учнів (крім початкової школи) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та 

річного) 

оцінювання учнів та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев’ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради ЗО; 

 Переведення здобувачів освіти до іншого закладу ЗО здійснюється відповідно до нормативних документів. 

 У 2021-2022 н.р. із 1215  учнів  — 73  учні закінчили навчальний рік  на високий рівень навченості; 66 учнів   отримали свідоцтва про 

здобуття базової середньої освіти, з них 8 учнів — свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою; 46 учнів 11 класу отримали свідоцтва 

про здобуття повної загальної середньої освіти, з них троє нагороджено золотою медаллю, один-срібною. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39509


ІІІ. Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами. 

 У ЗО штатний розпис затверджено керівником навчального закладу; 

 У ЗО тарифікаційні списки встановленої форми затверджено за погодженням із профспілковим комітетом закладу; 

 У ЗО на посадах педагогічних працівників працюють особи, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, належний рівень педагогічної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи; 

 У ЗО педагогічні працівники: 

- виконують освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; 

- сприяють розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбають про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

- дотримуються академічної доброчесності та забезпечують її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

- дотримуються педагогічної етики; 

- поважають гідність, права, свободи і законні інтереси усіх учасників освітнього процесу; 

- захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають школи здобувачам освіти, запобігають вживанню ними та іншими особами 

на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- дотримуються установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, виконують свої посадові обов’язки; 

- повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються 

до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживають невідкладних заходів для 

припинення булінгу (цькування); 

- у ЗО практичний психолог здійснює психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти; 

- атестація педагогічних працівників проводиться у визначені строки. 

Школа брала на себе місію створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів – однодумців, учнів 

і батьків. Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей 

дітей, щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення. Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу 

особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто 

формувати компетентну особистість. Розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку,  

самовиховання, самоосвіти – це одне з першочергових завдань сучасної школи. 

Головне завдання методичної роботи було створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення 

професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві. Оновлення ролі вчителя 

як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу. 

 Пріоритетними напрямками в методичній роботі школи були:  



- удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу на засадах гуманізації школи та громадянської освіти; 

- вивчення, апробація та впровадження в практику ППД, наукових ідей педагогіки і психології; 

- оволодіння педагогічними працівниками сучасними технологіями навчання та виховання; 

- вивчення діяльності вчителя під час атестації; 

- систематичне вивчення та аналіз навчальних планів, надання методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, 

гурткових, факультативних, індивідуальних  занять; 

- надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності; 

- активізація творчого потенціалу кожного вчителя через різноманітні курси, постійно діючі семінари, творчі лабораторії, круглі столи, 

педагогічні майстерні  тощо; 

- підвищення рівня позакласної  роботи; 

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів. 

Реалізація методичної роботи відбувалася за різними формами, в тому числі колективними (доповіді, презентаційні уроки, практичні заняття, 

майстер-класи, теоретичні, навчальні, практичні семінари, педагогічні читання,   педагогічні майстерні, круглі столи, педагогічні виставки, 

педагогічні вітання тощо) та індивідуальними (самоосвіта, наставництво, консультації тощо). З метою реалізації проблеми, над якою працює школа, 

в структурі методичної роботи передбачено організацію роботи таких розділів: 

 Методична рада школи;  

 Педагогічні спільноти учителів; 

 Школа професійного  удосконалення  під гаслом «Від творчого вчителя — до успішного учня»; 

 Школа молодого вчителя. 

У ліцеї створена методична рада. Протягом навчального року проведено 5 засідань. Працювало  6 педагогічних спільнот учителів ліцею, а 

саме: 

- учителів філології та історії і права (української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, правознавства) – голова Шпирка Е.М.; 

- вчителів природничого циклу (математики, інформатики, географії, біології, хімії,  фізики) - голова Нечепурна Я.Б.; 

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД – голова Копитко Т.С.; 

- вчителів іноземних мов – голова Климишин Н.Т.; 

- класних керівників - голова  Яворська О.М. 

- вчителів естетичного циклу (мистецтва, християнської етики, фізкультури, основ здоров’я, трудового навчання) – голова Стельмащук Р.Б. 

Робота педагогічних спільнот була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення уроків, виховних заходів. Засідання методичних об’єднань відбувалися згідно із затвердженими планами, проходили  творчо, 

цікаво, у форматі майстер-класів, розглядались актуальні питання, мали практичне спрямування, на них обговорювалися як організаційні 



(підготовка і проведення предметних  олімпіад, завдань для шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика, конкурсу ім. Т.Г. 

Шевченка,  проведення контрольних зрізів, підготовка завдань для ДПА для учнів 4 та 9 класів, тощо), так і науково–методичні. Наприклад: 

—  на засіданнях педагогічної спільноти вчителів початкових класів та вихователів ГПД розглядались питання: «НУШ та інноваційні 

технології в початковій школі» (Опрацювання методичних рекомендацій щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році), проведено  аукціон педагогічних ідей «Формувальне оцінювання як інструмент підвищення 

якості навчання», круглий стіл з командами психолого-педагогічного супроводу «Організація інклюзивного навчання його психологічний 

супровід», майстер-клас «Розвиток критичного мислення в початковій школі», круглий стіл «Інструменти для зворотнього зв’язку під час 

дистанційного навчання»; 

— на засіданнях педагогічної спільноти вчителів філології та історії і права:  «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня», 

«Роль читання літератури в становленні особистості учня», майстер-класи по роботі з програмою Kahoot  та «Навички користування дошкою Padlet», 

«Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації при підготовці домашнього завдання»; 

         — на засіданнях педагогічної спільноти вчителів природничого циклу: «Інноваційні технології навчання у сучасній школі», «Впровадження 

STEM-технологій, як засобу формування наукового світогляду», майстер-клас «Елементи народознавства, як засіб формування компетентностей на 

уроках математики», «Про особливості проведення проведення навчальних проєктів з фізики»; 

       — на засіданнях педагогічної спільноти класних керівників: «Про формування здорового способу життя у сучасних умовах», «Готовність 

педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби», «Система профорієнтаційної роботи класного керівника», «Робота класного 

керівника з батьківською громадськістю», «Булінг», проведено майстер-класи: «Подаруй серце солдату»; «Виготовлення ялинкових прикрас в 

рамках акції «Нове життя старих речей», «Намалюй свою писанку»;    

      — на засіданнях педагогічної спільноти вчителів естетичного циклу: «Сучасний урок трудового навчання  - основа проєктної діяльності», 

«Робота з обдарованими та здібними учнями на уроках художньо-естетичного та спортивно-оздоровчого циклів», «Використання інтерактивних 

форм і методів навчання на уроках». 

.    На засіданнях усіх педагогічних спільнот  обговорювалося  питання про роботу з обдарованими дітьми (за окремим планом), про підготовку та 

проведення  методичних   заходів.    

Налагоджена робота з наставництва, а саме для молодих вчителів були призначені учителі з досвідом :    

 для Кондрат О.Р., вчительки початкових класів -  Марко Н.В., вчительку початкових класів; 

 для Качмар В.Р., вчительки початкових класів – Алешко Г.М., вчительку початкових класів; 

 для Сороки М.П., вчительки початкових класів – Сотнікова Т.О., вчительку початкових класів; 

 для Лазів У.М., вчительки початкових класів – Копитко Т.С., вчительку початкових класів; 

 для Білас О.Б., вчительки початкових класів – Чорновіл Н.В., вчительку початкових класів; 

 для Булацик В.Р., вчительки англійської мови — Лубенець Л.П., вчительку англійської  мови; 



 для Ледвій М.В., вчительки англійської мови – Новик О.М., вчительку англійської  мови; 

 для Дякун К.М., вчительки української мови та літератури – Козелко І.М., вчительку української мови та літератури; 

 для Колбасюк Л.Б., вчительки фізики та інформатики – Михайлів О.М., вчительку математики; 

 для Доманської М.Г., вчительки математики – Михайлишин Л.Г., вчительку математики; 

 для Фрящікової І.П., вчительки математики – Медведюк О.В., вчительку математики.  

З метою обміну досвідом та вдосконалення професійної і фахової майстерності педагогів відбувалося взаємовідвідування  презентаційних 

уроків. В рамках проекту «Освоєння музейного простору» були проведені музейні уроки, а саме: МММ С.Крушельницької «Музика навколо 

нас» – 4-А клас, вч. Падус Р.В., Алешко Г.М., «Звуки природи» - 4-Б, 4-В класи, вч. Падус Р.В., Марко Н.В., Кондрат О.Р. Вчителька 

Тюльдюкова Н.О. разом з працівниками бібліотеки №10 провела тематичний урок для учнів 5-А класу: «Марк Твен. Пригоди Тома Сойєра». До 

міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Тюльдюкова Н.О. організувала зустріч з головою Всеукраїнського єврейського благодійного фонду 

Хесед-Ар’є та письменницею Деніел Пейснер для обговорення її книги «Дівчинка в зеленому светрі. Життя у мороці Голокосту». До Міжнародного 

дня захисту прав людини учні 10-А класу під наставництвом вчительки історії та правознавства Яворської О.М.  провели цикл уроків для учнів 2-7 

класів на тему «Права людини – права дитини» за методикою «навчаючи вчуся». Вчителі Рудь О.Б. та Яворська О.М. взяли участь у майстер-класі 

«Історичні матеріали на уроках української літератури». Вчителі початкових класів практикують проведення бібліотечних уроків на базі 

бібліотеки №10.  

В ліцеї налагоджена робота з обдарованими дітьми, розроблені основні напрями та завдання роботи з даною категорією, при цьому враховано, 

що поняття «обдарованість» поєднує природні, інтелектуальні, творчі здібності, які сприяють глибокому розумінню світу і як результат – високий 

рівень самореалізації кожного учня. Учні 4-10 класів брали участь в інтернет – олімпіадах з різних предметів, багато з них були нагороджені 

Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з 

особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп. 

У закладі 8 класів з інклюзивною формою навчання. У них навчається 10 учнів з особливими освітніми потребами. Для соціальної адаптації 

та гармонійного розвитку дітей з ООП створено освітнє середовище. 

Освітнє середовище для учнів з ООП включає: 

 психолого-педагогічні послуги; 

 корекційно-розвиткові послуги (лікувальна фізкультура, корекційно-розвиткові заняття); 

 створення безбар’єрного освітнього простору; 

 психолого-педагогічний супровід та розробку індивідуальної програми розвитку для кожної особи з ООП особисто; 

 гармонійний розвиток осіб з особливими освітніми потребами. 

Протягом 2021-2022 навчального  року проводились оперативні та методичні наради за окремим планом. На базі школи проведено: 



- зустріч директорів в рамках проекту «PASCH Школи партнери майбутнього»; 

- засідання керівників РМО учителів географії та економіки; 

- засідання керівників РМО соціальних педагогів. 

У 2021-2022 н.р. 20 учителів  пройшли чергову атестацію. За результатами атестації: 

 присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст   другої   категорії»: Шпирці Е.М., вчительці історії;     

 присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст   першої  категорії»: Карасаві Р.М., вчительці інформатики, Терещак О.О., соціальному 

педагогу, Черкасюк Т.В., практичному психологу, Фацинцю І.В.;        

 відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: Буць Т.В., вчителька фізкультури, Табака О.О., 

вчителька англійської мови;   

 відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»: Кабанець 

Г.Р., вчителька предмета «Основи здоров’я», Пахолок І.М.., вчителька української мови та літератури, Тюльдюкова Н.О., вчителька 

зарубіжної літератури,  Титаренко З.О., вчителька англійської мови; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Дубяк Н.М., вчительці французької мови, Климишин Н.Т., вчительці 

англійської мови Саламасі О.В., вчительці англійської мови, Сотніковій Т.О., вчительці початкових класів; 

 присвоєно педагогічне звання «учитель методист» Алешко Г.М., вчителю початкових класів; 

 присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Буць Т.В., вчительці фізкультури, Табаці О.О., вчительці англійської мови; 

 встановлено 12-ий тарифний розряд Терещак О.О., асистенту вчителя, Черкасюк Т.В., асистенту вчителя; 

 відповідає раніше встановленому 11-му тарифному розряду Космачова Ю.М., педагог-організатор, Крива Л.Ф., керівник гуртка. 

У школі станом на 03.06 2022 р. працюють 97 педагогів, з них 6 - перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Навчаються  у ВНЗ: 

Кондрат О.Р., Бліхар Ю.М., Мидлак М.А., Глуха С.М., Ледвій М.М., Шпаргалюк С., Кальмук С.А. Закінчила навчання в цьому році Булацик В.Р. 

Всі вчителі мають відповідну  освіту і   кваліфікаційні категорії: 

«вищу кваліфікаційну  категорію» -  47 учителів, 

         «першу кваліфікаційну категорію»  -  9 учителів, 

«другу  кваліфікаційну категорію» - 7 учителів, 

 категорію «спеціаліст» — 25 учителів; 

 педагогічне звання: «учитель-методист» — 5 вчителів, 

 «старший учитель» — 30 учителів, 

12-ий тарифний розряд – 3 учителів, 

11-ий тарифний розряд – 3 учителів.  



          Окрема і дуже важлива ділянка методичної роботи – це підвищення кваліфікації вчителів. Воно відбувалося через планові курси підвищення 

кваліфікації  учителів, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, відвідування різноманітних  конференцій, науково-методичних семінарів, 

вебінарів, майстер-класів, осінні, зимові, весняні, літні школи професійного розвитку педагогів, через педагогічні читання,  самоосвіту тощо.  

Протягом навчального року педагоги брали участь у методичних тренінгах та інтерактивних семінарах-практикумах, а саме:  

1. «Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в початковій та старшій школі» (18.08.2021, Dinternal Education) 

2.«Як мотивувати учнів краще навчатись» (25.08.2021, Cambridge University Press) 

3.“Flipped classroom in teaching grammar” (10.11.2021, Macmillan Education) 

4.“Tips for Formative Assessment in New Ukrainian School” (10.02.2022, Macmillan Education) 

5.“Formative assessment for 5th grade learners. НУШ” (16.02.2022, Macmillan Education) 

6.«Стратегії використання різних видів завдань ЗНО з англійської мови» (22.02.2022 Macmillan Education) 

7.«Як закінчити навчальний рік он-лайн? Особливості оцінювання у 2022 році» (11.05.2022, Macmillan Education) 

8.“Macmillan Authors for Ukrainian Colleagues” (23.05.2022, Macmillan Education). 

Вчителі школи протягом навчального року брали участь у роботі засідань районних методичних об’єднань, у міських  інструктивно-

методичних нарадах  (згідно з графіком НМЦО), різноманітних семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах, майстер-класах (багатьом 

з них видано відповідні сертифікати),  анкетуваннях: щодо вибору підручників для 5-их класів, щодо впровадження у навчально-виховний процес 

комп’ютерних технологій  тощо.  

Троє учителів ліцею взяли участь у міському конкурсі «Успішний педагог», двоє з них стали переможцями: Сотнікова Т.О., Черкасюк Т.В. 

Педагогічними спільнотами учителів ліцею для учнів 3-11 класів були проведені наступні конкурси:  

 творчий конкурс серед учнів 5-их класів «Мої слова звучать по-новому» (вчителі Рудь О.Б. та Пахолок І.М.); 

 участь у II  Всеукраїнському марафоні з української мови; 

 XVI Всеукраїнський конкурс «Книгоманія»; 

 участь у флешмобі «Мої улюблені українські словечка» (вчителька Пристайчук-Крехтюк Н.І.); 

 міський конкурс учнівських проєктів «Привітна школа» - проєкт «Банк LIR» (вч.Космачова Ю.М.); 

 всеукраїнські конкурси з англійськоі мови "Puzzle", "Грінвич"; 

 всеукраїнський конкурс з німецької мови "Орлятко";  

 всеукраїнський конкурс з французької мови "Галлус"; 

 обласний конкурс на найкраще знання іноземних мов, якими володів Іван Франко «Іван Франко та англійське літературознавство»; 

(учениця Бек Я.8б (вч.Саламаха О.В.) пройшла до 2 етапу конкурсу); 

 конкурси від Гете-інституту: "За межами реальності» (переможець – Сидорович С. (вч. А.С. Залужна);  «Дигіталізація і довкілля» 

(переможець – Мельник Д.(вч. А.С.Залужна); «Цифрові технології» (переможеці – Булей Д.); «К як клімат» (Онищенко А., Бек Я., 



Симовоник С.); «Мій погляд на Україну, мій погляд на Німеччину»(Мельник Д.,Баланда А.); «Підготовка до FIT A2» 

(О.В.Кирилленко, А.С.Залужна); 

 проєкт в рамках учнівського обміну «Моя Батьківщина» з Північною Македонією, Хорватією для учнів 9-х класів. 

          Враховуючи Листи МОН України  від  21.10.2021 року за № 1/9-558 « Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час 

епідемічної небезпеки», №1/3276-22 від 25.02.22, №1/3371-22 від 06.03.22 «Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану» та накази 

по ліцею з 21.01.2022 р. по  11.02.2022 р. та з 24.02.2022 р. по 03.06.2022 р. навчання було організовано дистанційно за допомогою різноманітних 

інтернет-ресурсів: проводились онлайн-уроки з використанням сервісів Zoom, Skype, Google Classroom, учителі користувалися матеріалами проєкту 

МОН «Всеукраїнська школа онлайн»(відео-уроки).  Для проведення практичних, тематичних, контрольних робіт використовувались освітні 

платформи «На Урок», «ВСЕОСВІТА», засоби Google, для зв’язку із учасниками освітнього процесу використовувались VIBER, Телеграм, Фейсбук, 

засоби поштового зв’язку тощо. Освітній процес проводився відповідно до затвердженого розкладу занять із дотриманням санітарних вимог.  

Протягом навчального року приділялась увага  зміцненню науково-методичної бази навчально - виховного процесу: школа забезпечена 

навчальними програмами на 100%, підручниками - на 90%.  

Проте   у  методичній роботі школи є  ряд недоліків, а саме: 

- через малу кількість вчителів одного фаху педагогічні спільноти створені з вчителів різних предметів, тому неможливо створити 

творчі групи  вчителів одного фаху;  

- не проводилася системна позакласна робота з навчальних предметів; 

- робота над методичною темою окремого вчителя недостатньо поєднана із практичною діяльністю вчителів; 

- не всі вчителі активно займаються самоосвітньою діяльністю, або ж ця робота має формальний характер заради накопичення 

сертифікатів, а не для впровадження здобутих знань і навичок у практику викладання. 

не всі учителі освоїли технології дистанційного навчання. 

 

ІV. Виховна робота 

 

Правоосвітня та правовиховна робота 

 

  Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою реалізації вимог ст. 57 КУ та згідно плану роботи уЛМВ ім. В. Стуса  проводилась 

систематична правовиховна та правоосвітня робота. 

 За  2021-2022 н. р. учнями ЛМВ ім. В. Стуса не було скоєно жодного правопорушення, жоден учень не знаходиться на обліку у 

правоохоронних органах.                                                                                        

Видано накази:  



- від 27.08.2021 № 02-02/085 «Про запобігання та протидію булінгу  (цькуванню) у ЛМВ ім.. В.Стуса» 

- від 28.98 2921 № 02-02-/087 «Про затвердження Заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми на 2021-2022 

н.р.» 

- від 01.09.2021 № 02-02/088в «Про організацію роботи з питань правоосвітньої та правовиховної роботи, профілактики правопорушень серед 

учнів ЛМВ    ім. В.Стуса» 

- від 01.09.2021   № 02-02-088б  «Про організацію роботи  психолого-  -педагогічної порадні» 

- від 02.09.2021 №02-02-089  «Про затвердження Заходів щодо запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопалінню , інтернет залежності та 

шкідливих узалежнень серед учнів ЛМВ ім. В. Стуса»; 

- від 12.11. 2021 №  02-02-/111 «Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху»; 

- від 19.11.2021  № 02-02/113 «Про проведення заходів до Дня Гідності та Свободи»; 

- від 03.12. 2021 №02-02/119а «Про проведення тижня правових Знань»;- від 17.01. 2022 № 02-02/005а «Про проведення Всеукраїнського 

Позакласного Заходу « Уроку толерантності»  

Педагогічна рада: 

- «Безпечне освітнє середовище. Формування добрих взаємовідносин в системі вчитель-учень». 

Педагогічна спільнота класних керівників: 

- тренінг «Роль класного керівника у світлі парадигми  Нової української школи /менторство, коучинг/»;   

- тренінг «Шляхи подолання посттравматичного синдрому» в рамках проекту Sane Ukraine trauma education and resilience project;     

- тренінг «День спільних дій в інтересах дітей»; 

- семінар – практикум «Загальні способи попередження ситуацій насильства, профілактика жорстокого поводження дітей та форми допомоги, 

яку дитина може отримати в освітньому закладі».  

Виховні заходи: 

- Зустріч з кіборгами у Будинку воїна; 

- «Від знань – до безпеки» -  лекція-тренінг щодо запобігання торгівлі людьми;  

- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»  (25.11-10 .12.2021);  

- Відео-лекторій "Приватність дітей в Інтернеті" від Мінзмін; 

- Соціальний диктант (дослідження рівня правової грамотності) серед учнів 8-9 класів на тему «Насильство в сім'ї. Як протидіяти?»; 

- «Навички розуміння та вирішення конфліктів» тренінг для учнів 4класів; 

- «З розумінням до кожного (Толерантність)» тренінг для учнів 5класів; 

- «Від знань –до безпеки»- лекція- антиреклама про вплив психотропних речовин на організм підлітків для учнів 8-9 класів; 

- «Вейпінг-електронні сигарети. Шкідливо чи ні?»  для учнів 6 класів. 



Години спілкування класного керівника: 

- «Про попередження насильства в сім’ї» -круглий стіл з основних положень Законів України; 

- «Не допускай насильства над ближнім»; 

- «Навчання навичкам поведінки в ситуаціях які можуть призвести до насилля»; 

- «Куріння чи здоров’я - зроби правильний вибір» - дебати; 

- «Підлітковий алкоголізм»; 

- «Шкідливий вплив тютюну на організм людини. ВЕЙП- модний девайс чи зброя уповільненої дії?» - кейс-дослідження; 

           - «Цінності повноцінного життя»- бесіди роздуми для учнів 7 класів; 

 - «Безпечний інтернет. Практичні поради»; 

 - «Години толерантності»; 

 - «Цінності, навколо яких єднаємося» - до Дня Соборності України; 

- «Україна - країна гідності та свободи» - проєктна діяльність до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні»                                                                                               

- «З розумінням до кожного. Толерантність» - зустріч з психологом О.Горовцем; 

- «Воєнний стан. Заборони та обмеження: що необхідно , що рекомендується, що заборонено» . Онлайн зустріч з учасником АТО В. 

Соболевським; 

  - «Мінно-вибухова безпека. Поведінка при виявленні підозрілих предметів» - зустріч з викладачами та курсантами  АСВ ім. П. Сагайдачного; 

- «Діалоги про війну» - онлайн роздуми з батьками, дітьми, волонтерами, та психологами.  

 

Проєктна діяльність 

У 2021- 2022 н.р. ліцей брав участь у  проєктах, а саме: 

 проєкт «Маленький Принц. Львів, що любить тварин». Даний курс вчить бути відповідальним по відношенню до тварин; 

 проєкт   «Навігатор по етикетках»; 

 проєкт «Освоєння музейного простору»; 

 проєкт «Педагогіка партнерства» (бінарні уроки вчителів початкових класів та вчителів основної школи); 

 проєктна робота  «Бойовий шлях українських січових стрільців під час Першої світової війни». 

 проєкт «Школи: партнери майбутнього» (PASCH); 

 науково – педагогічний проєкт «Інтелект України»; 

 пілотний проєкт «Дамо дітям рухатися» (1-В клас); 

 всеукраїнський проєкт «Інженерний тиждень» (Сотнікова Т. О., 4-Д клас) 



   американо-український проект «Листівки дружби», Middle School, м. Ороно, штат Мен, США. 

   міжнародна відео конференція з учнями Wargentin school (Gymnasium/High school) м.Остерсюнд (Швеція), обговорили сучасно важливі 

теми: освіти, культури, дозвілля, національні  традиції, свята та вирішення проблем екології;  

   українсько – голандський проект «Будуємо мости»; 

   міжнародний проєкт «Дружба школами»; 

   міжнародний проєкт «Розумні дошки для кмітливих учнів»; 

   проєкт GoCamp “Around the World in 10 Days”; 

   міжнародний проєкт по впровадженню вивчення китайської мови. 

 

Соціальний захист дітей пільгових категорій 

 

Відповідно до нормативних актів чинного законодавства України, відповідно до річного плану роботи   ЛМВ ім. В. Стуса та плану роботи 

психологічної служби з організації соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки в ЛМВ ім. В. Стуса була спланована 

робота  щодо  соціального захисту дітей пільгових категорій на 2021-2022 н.р. 

         Робота з дітьми пільгових категорій була спрямована на реалізацію наступних завдань:  

- діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату      в класі;  

- консультативно-методична допомога  всім учасникам навчально-   виховного процесу; 

-  просвітницько - інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї;  

- соціально - педагогічний патронаж  дітей із соціально незахищених категорій, робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих 

ситуаціях;   

- превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового 

способу життя.   

Відповідно    до соціального паспорту кожного класу створено банк даних учнів  пільгових категорій. Всього дітей пільгових категорій -234. 

З них:  

- діти з багатодітних сімей - 160,  

- діти учасників АТО - 52,  

- діти, позбавлені батьківського піклування - 1,  

- діти на диспансерному обліку - 3, 

- діти з інвалідністю - 6,  з яких 4 інклюзивна освіта та 2 здатні до самообслуговування,  

- діти з особливими освітніми потребами - 9, 



- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи -  1, 

- діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2.                                                                            

         На кожну дитину створено «Особову справу», де зберігаються документи, які підтверджують приналежність до відповідних пільгових 

категорій.  

         На нарадах при директорці заслуховувалися питання: 

- виконання ЗУ «Про освіту» ст.6, «Про загальну середню освіту» ст.35, Інструкції з обліку дітей; 

- працевлаштування випускників 9, 11 класів; 

- організація харчування дітей пільгових категорій; 

- забезпечення підручниками дітей з категорії соціально незахищених; 

- дотримання законодавства з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей;  

- профілактична робота щодо правопорушень та запобігання злочинності серед дітей. 

          Учні пільгових категорій забезпечувалися гарячим харчуванням, відповідно до заявок батьків (опікунів) і бібліотечних надходжень 

забезпечувалися підручниками.  Враховуючи побажання та фізичні можливості, залучалися до роботи гуртків, секцій, що працюють на базі ліцею, 

екскурсій, ліцейних та міських заходів. 

           Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації та запитів батьків. 

 

Організація харчування 

Організація харчування у ЛМВ ім. В. Стуса відповідала вимогам Порядку харчування дітей у навчальних закладах, затверджених 

Постановою харчування учнів закладів загальної середньої освіти м. Львова у 2021 р., наказу  УО ДГП ЛМР №827 від 24.12.2021р. «Про організацію 

харчування учнів  у закладах загальної середньої Львівської міської територіальної громади  у 2022 році», наказу №02-02/001 від 04.01.2022 н.р. 

         Робота здійснювалася з дотриманням вимог чинних нормативно - правових актів в межах видатків на харчування, передбачених міським 

бюджетом галузі освіти на ЛМВ ім. В.Стуса на 2022 р. до закінчення відкритих торгів. За бюджетом на ІІ семестр було передбачено 130308.61 грн, 

що відповідало 100%  від потреб. Харчування для учнів організовувалося  ФОП Берко І.М. 

          Відповідно до наказу №02-02/004 від 04.01.2022 р. « Про організацію харчування учнів ЛМВ ім. В. Стуса у ІІ семестрі 2021- 2022 н. р.» учні 

1-11 класів харчувалися на суму 

- учні 1-4 класів – 17.50 грн.; 

- діти, позбавлених батьківського піклування – 20.50 грн.; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах – 20.50 грн.; 

- учні з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок, усиновлених), учасників антитерористичної операції – 17.50 грн.; 

- діти з багатодітних сімей – 17.00 грн 

   Станом на січень місяць 2022 року гарячим харчуванням було охоплено 



- учнів1-4 класів – 511; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 1; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах –у 1-4 класах -7, у 5-11 клас -2; 

- учнів з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок, усиновлених), учасників антитерористичної операції – у 1-4 класах - 28, у 5-11 класах-18; 

- дітей з багатодітних сімей – у 1-4 класах -58, у 5-11 класах -85. 

За результатами відкритих торгів з 22.02.2022 р., згідно наказу від 18.02.2022 р. №02-02/019а  18.02.2022р.  вартість  харчування становила:  

-  для учнів 1-4 класів, дітей з багатодітних сімей, 

учнів з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок, усиновлених), учасників антитерористичної операції - 22.59. 

- для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами -23.69. 

          З  21.01. 2022  року наказом № 02-02/011 «Про організацію навчання під час збільшення захворюваності на COVID-19» освітній процес  

забезпечувався з використанням технологій дистанційного навчання. Харчування відновилося для учнів 1-4 класів з 07.02., для учнів 5-11 класів з 

11.02.22р. і продовжувалося до 24.02.22 р. Відповідно до наказу № 02-02/025 від 28.02.2022 р. «Про організацію освітнього процесу» оголошено 

канікули з 28.02 по 11.03. З 14.03.2022 року до прийняття окремого рішення освітній процес забезпечувався з використанням технологій 

дистанційного навчання - наказ №02-02/027 від 14.03. 2022 р. «Про організацію освітнього процесу», отже харчування учнів ліцею не проводилось. 

 

Стан відвідування  

 З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, у відповідності із Законом України 

«Про освіту» та на вдосконалення постійного контролю за охопленням навчання і виховання дітей і підлітків шкільного віку,  в ліцеї здійснюється 

системний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу.  

П’ятеро учнів навчалися за сімейною формою навчання, одна учениця була переведена на екстернат.  

З 21.01. 2022  року наказом № 02-02/011 «Про організацію навчання під час збільшення захворюваності на COVID-19» освітній процес  

забезпечувався з використанням технологій дистанційного навчання: учні 1-4 класів до 07.02.2022, учні 5-11 класів до 11.02.2022 У зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого введено воєнний стан. Відповідно до наказу № 02-02/025 від 28.02.2022 р. 

«Про організацію освітнього процесу» було оголошено канікули з 28.02 по 11.03. З 14.03.2022 року до прийняття окремого рішення освітній процес 

забезпечувався з використанням технологій дистанційного навчання наказ №02-02/027 від 14.03. 2022 р. «Про організацію освітнього процесу»  

Батьки ліцеїстів були повідомлені про обов’язок своєчасно інформувати класних керівників про зміну місця проживання дитини, А саме – 

виїзд за кордон. Згідно поданої інформації  з 14 березня по 03.06.2022 дистанційно навчалися від 320 до 400 учнів.  

 

Робота ГПД 

Робота ГПД у 2021-2022 н.р. проводилась відповідно до нормативних документів МОН України. 

З вересня  2021 р. у школі організовано роботу 6-ти груп  подовженого дня для учнів 1- 4-их класів: для учнів 1-2-их класів - чотири групи  

(вихователі: Глуха С.М., Козак М.А., Рапко Д.Д., Кіндрат Н.Й.),  для учнів 3-іх класів (вихователька Пристайчук-Крехтюк Н. І.) та інклюзивна група 



для учнів 4-их класів (вихователі Солук І.Б., Качмар В.Р., асистент вихователя Тадєєва З.П.).  У кожну групу зараховано по 30 учнів (наказ від 

01.09.2022р. №02-03/088е). Заняття у  ГПД   проводяться  у класних кімнатах 1- 4-тих  класів (за чергою). 

Навчальна і позакласна робота ГПД у 2021-2022 н.р. проводилась з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, в раціональному режимі дня,     

затвердженого рішенням педради №7 від 30.08.2021р. 

Вихователі ГПД працювали за  планами, погодженими  заступником  директора з НВР Медведюк О.В. та затвердженими директоркою ліцею 

Ураловою С.А.  Записи в журналах  ГПД велись  вихователями відповідно до вимог інструкції щодо ведення журналу.  На час  відсутності 

вихователів  з поважних причин проводилась  якісна заміна, як правило,  вихователями  ГПД або  вчителями початкових класів.  Календарні плани 

складено таким чином, щоб рівномірно розподілити інтелектуальну та творчу діяльність учнів. 

        Учні  групи  подовженого дня   займалися   у класних кімнатах, у яких   виділено місце для зберігання ігор, дитячих журналів,  книг тощо. 

Створені куточки гігієни, є аптечка. До послуг груп  шкільна бібліотека,  приміщення спортивного і актового  залів, кабінет інформатики, їдальня.  

 Протягом навчального року  під керівництвом вихователів та  постійної активності дитячого колективу ефективно вирішувалися навчальні і 

виховні завдання: підвищення якості знань, розвиток інтересів і здібностей школярів, підготовка учнів до суспільно-корисної праці, фізкультурно-

оздоровчої роботи, виховання взаємодопомоги. Режим роботи ГПД давав можливість гармонійно поєднувати навчання та виховання.   

У напрямку розвитку інтелектуальної складової учнів ГПД проводились інтелектуальні ігри «У світі тварин», «Розумники і розумниці», 

тематичні заняття «Художники та письменники рідного краю», «Режим дня – суворий та мудрий порадник», періодично проводились різноманітні 

вікторини, інтелектуальні бесіди, «круглі столи», конкурс читців дитячих віршів, тощо. Старшокласники провели лекцію про екологічну ситуацію 

в світі, показали підбірку відеоматеріалів про забруднення води та вирубку лісів. 

У напрямку творчої діяльності та естетичного виховання відбувалися концерти самодіяльності у складі хору «Росинка» та «Легенда». Розвитку 

цієї сфери також сприяли конкурси малюнків, книжкові міні-виставки, майстер-класи з писанкарства, виготовлення аплікацій, листівок, стінгазет, 

а також інсценізації казок, сюжетно-рольові ігри. Напередодні Дня Святого Миколая діти власноруч виготовляли Миколайчиків, сніговиків, 

ялинкові іграшки. На шкільному подвір’ї провели конкурс на найкращого сніговика. 

До творчості дітей спонукають також керівники  гуртків  східного танцю – Мох А., сучасного танцю – Голод В., хору молодших класів 

«Росинка» - Крива Л.Ф., «Бойовий гопак» - В. Гусак, «Радіотехнічне моделювання» - Черняк О.Б., шахового гуртка – Янків І.Т., гуртка «Основи 

дизайну» – Михайлюк Б.Ф., театрального гуртка «Крило» - Н.Парфенюк, гуртка брейкдансу – А.Кіш, керівник спортивного клубу Кіокушинкай 

карате канкун – Єрьомін І.,  спортивних секцій «Баскетбол», «Футбол» - Стельмащук Р.Б., Медвідь Р.М. 

У напрямку спортивно-оздоровчої діяльності та з метою налагодження міжособистісних звʼязків учнів ГПД проводились рухливі ігри, веселі 

старти, естафети, фізкультхвилинки з використанням м’ячів, скакалок, обручів. Також учні часто були учасниками ігор, які сприяли розвитку 

навичок спілкування один з одним та толерантного ставлення до оточуючих (наприклад: «Рука сусіда», «Чарівне коло»). 

Під час прогулянок учні  спостерігали  за сезонними змінами у природі,  за життям  птахів, грали  в рухливі  ігри. Провели акції «Допоможи 

пташкам», «Посади своє деревце». 

Після прогулянки відбувалась  самопідготовка  (2, 3, 4 кл.).  Перед початком занять на дошці вихователь зазначав мінімальний та максимальний 

час, необхідний для виконання д/з з кожного предмета.   Підготовча частина тривала 5-10 хвилин. За цей час учні складали  план роботи, з’ясовували  

зміст завдань, виділяли головне в роботі, отримували консультації. Під час самопідготовки використовувалися «сигнальні» картки  (якщо потрібна 

допомога вчителя).  



Вихователі ГПД тісно співпрацювали з вчителями початкових класів. При складанні плану ГПД  використовувались  календарно-тематичні 

плани вчителів початкових класів. Без знання індивідуальних особливостей, можливостей кожного учня і  без врахування цих особливостей 

неможливо правильно забезпечити розвиток дитини. Соціальний педагог Терещак О.О. та шкільний психолог Ковальчук І.М. надавали  вихователям 

ГПД  допомогу, проводили з учнями анкетування, психологічні тренінги, залучалася до роботи в ГПД  бібліотекарі ліцею Якименко  Н.О. та 

Архангельська М.Ю., а також працівники бібліотеки №10. 

З 24.02.2022 у зв’язку з введенням воєнного стану, групи подовженого дня працювали дистанційно, застосовуючи освітню платформу 

Classroom, використовуючи матеріали з сайтів: '' З Любов'ю до Дітей'', Віртуальна школа ''Ранок'', YouTube. Вихователі організовували віртуальні 

подорожі театрами та музеями Львова, у світ оркестру, віртуальна подорож  до лісу у пошуках лікарських рослин. 

Проте у роботі ГПД є ще ряд проблем,  а саме: 

 немає окремого  приміщення для ГПД;    

 відсутній ігровий  майданчик  на подвір’ї школи; 

 недостатня кількість настільних ігор для організації відпочинку (м’яких іграшок, конструкторів, пазлів тощо); 

 не завжди змістовно організоване перебування дітей на свіжому повітрі; 

 недостатньо уваги звертається на якість виконання домашніх завдань учнями, вдосконалення навичок самоконтролю та взаємоконтролю.  

 

V. Охорона праці та безпека життєдіяльності, попередження травматизму 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу в ЛМВ ім. В. Стуса ЛМР організовувалась та  регулювалась 

відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: Кодексу цивільного захисту України, 

законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України.   

Зальне керівництво системою охорони праці та безпекою життєдіяльності здійснює директорка  ЛМВ ім. В. Стуса Уралова С. А. 

Протягом 2021-2022 навчального року у ЛМВ ім. В. Стуса ЛМР: 

- На початку 2021-2022 навчального року належно оформлена вся дозвільна документація для організованого початку навчального року в 

ліцеї.  

- Усі посадові обов’язки працівників, відповідні інструктажі з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності переглянуті, поновлені та затверджені 

наказом директорки ліцею від 03.09.2021 №02-02/090 

- У ході контролю встановлено наявність усіх необхідних журналів з реєстрації інструктажів як для учнів, так і для працівників ліцею, 

відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці. 

- У вересні 2021 року класні керівники всіх класів провели обов’язковий вступний інструктаж з учнями (про  це свідчать записи в класних 

журналах). Проведено інструктажі з учнями перед початком уроків фізики, хімії, біології, трудового навчання, фізкультури, інформатики. 



Перед проведенням всіх спортивних змагань, тематичних подорожах, екскурсіях також проводилися відповідні інструктажі із записами в 

журнали. Проведені інструктажі перед осінніми та зимовими канікулами, а також цільові інструктажі у зв’язку з епідемією Covid-19.  

- Медичне обслуговування учнів здійснює медична сестра ліцею Брайлян Н.Р.  

- Перед початком навчального року були переглянуті, розроблені та встановлені актуальні плани евакуації з поверхів та кабінетів ліцею.  

- У поточному навчальному році колектив ліцею в рамках уроків «Захист України» та «Основи здоров’я»  провів відповідні заходи для учнів 

з метою попередження травматизму, протипожежної безпеки, безпечного перебування на морозі, правил поведінки у випадку терористичної 

загрози та ін.  

- У ЛМВ ім. В. Стуса протягом року не виявлено випадків виробничого травматизму серед учнів та працівників.  

- Протягом року в умовах епідемії Covid-19 у закладі освіти дотримано усіх правил безпеки  з метою запобігання поширення захворюваності, 

було розроблено та видано наказ про функціонування ліцею в умовах карантину.  

- На початку ІІ семестру проведені практичні заняття для учнів 9-х класів про надання першої домедичної допомоги. 

- В зв’язку з чисельними повідомленнями про замінування закладів освіти особлива увага приділялася правилам та  порядку проведення 

евакуації. 

- Проведено закріплення практичних знань дій учнів школи під час евакуації та виникнення надзвичайних ситуацій. 

- Проведено навчання безпечного поводження зі зброєю та стрільби для учнів 9-11 класів.   

Окремо були проведені протягом навчального року зустрічі з допоміжним персоналом ліцею. Під час зустрічей-нарад обговорювались 

питання: 

- контроль наявності запасних ключів від усіх евакуаційних виходів та шкільних приміщень, що знаходяться у директора ліцею та у служби 

охорони; 

- розподіл обов’язків під час евакуації; 

- заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання; 

- огляд водостічної системи, насосів та каналізації; 

- перевірку та заправку всіх вогнегасників; 

- встановлення антисептичних засобів та проведення санітарної обробки приміщень. 

Станом на завершення підготовки до нового навчального року у ліцеї облаштовано найпростіше укриття для учнів 1-х класів та дітей з ООП, 

підписано угоди про використання найпростіших укриттів для учнів 2-11 класів з ліцеєм №17, храмом Климентія, завершуються підготовчі 

роботи щодо підписання угоди про використання укриття Франківської райадміністрації.  

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про дорожній 

рух», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 16 травня 2019 р. № 659,  наказу ЛМВ ім. В. Стуса ЛМР Про організацію охорони праці у ЛМВ ім. В. 



Стуса ЛМР у 2021 – 2022 н. р. № №02-02/090  від  03.09.2021 р., річного плану роботи школи у 2021-2022  навчальному році проводилася робота 

щодо профілактики дитячого травматизму. 

Протягом року була проведена робота щодо створення нешкідливих та безпечних умов для учасників освітнього процесу: велася обов’язкова 

документація, проводився комплекс обов’язкових та додаткових бесід, були висвітлені інформаційні матеріали щодо збереження здоров’я в умовах 

пандемії Covid-19.  

У І семестрі 2021-2022 навчального року сталося  10 випадків невиробничого травматизму з учнями. Основною причиною травмувань були 

падіння, необережна поведінка вдома та на вулиці, побутовий травматизм. 

У  ІІ семестрі 2021-2022 навчального року сталося 2 випадки невиробничого травматизму.  

 

V. Господарська діяльнсть. 

Всі фінансові операції Ліцей міжнародних відносин ім.В.Стуса ЛМР здійснює самостійно. Всі закупівлі проходять через систему 

електронних торгів PROZORRO. Інформацію ви можете отримати, перейшовши за посиланням https://prozorro.gov.ua/ 

 

Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса налічує два корпуси. 

Корпус № 1 розташований за юридичною адресою: 79000 вул. Повстанська, 14, Львів, корпус № 2 – розташований за юридичною адресою: 79000 

вул.Повстанська, 12, Львів. 

Email: ecir_poshta@ukr.net, або lyceumstusa@gmail.com.  

Корпус № 1 розміщений у навчальному триповерховому приміщенні, приміщення закладу типове, корпус № 2 розміщений у навчальній 

двоповерховій будівлі з цокольним приміщенням (колишній дитячий садок). Проектна потужність установи – 960 учнів. 

Земельна ділянка, на якій знаходиться освітній заклад, приватизована і використовується за призначенням. 

Навчання у школі відбувається в одну зміну з початком занять о 8.30. 

Школа знаходиться у комунальній власності Львівської міської ради. 

Стан будівель частково задовільний, освітлення відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Корпуси № 1та №2 підключені до мережі 

Інтернет. В школі працюють  точки доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi технології. Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює 

електронний документообіг.  

Для реалізації освітнього процесу в ліцеї наявні навчальні класи для початкової та старшої школи. Навчальний заклад має кабінет для 

педагогічних працівників (учительську), 2 кабінети психолога, соціального педагога, кабінет директора, кабінет секретаря, 4 кабінети заступників 

директора, 1 ресурсна кімната, 1 навчальна лабораторія, медпункт, музей імені Василя Стуса, приміщення технічного персоналу, харчоблок, їдальня 

на 120 осіб, 2 спортивних зали, актова зала. Усі навчальні класи (кабінети) укомплектовані партами, стільцями для кожного учня; столами і 
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стільцями для кожного робочого місця педагогічного працівника; у кожному навчальному класі (кабінеті) наявні шафи; класні дошки (частина 

меблів потребує оновлення). 

У 1-4 класах початкової школи наявні нові сучасні одномісні парти та стільці, які регулюються. У класах створено навчальні осередки для 

різних видів роботи та відпочинку учнів. Класи забезпечено навчально - роздатковим матеріалом: наборамиLEGO, наборами моделей геометричних 

тіл та фігур, глобусами, муляжами овочів, настільними іграми, конструкторами, пазлами, компасами, ляльковим театром, іграшками та ін. Учителі 

забезпечені ноутбуками, телевізорами з техноллогією SMART TV, кольоровими принтерами та ламінаторами.  

Чотири кабінети інформатики відповідають вимогам санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (один із них для 

початкової школи). Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі, підключені до мережі Internet. 

Лабораторія фізико-хімічна забезпечена на 90% необхідним обладнанням для виконання демонстраційних дослідів, лабораторних робіт та 

фізичного практикуму, а кабінет біології на 90% – препаратами для виконання практичної частини навчального матеріалу. 

У закладі працює бібліотека, яка в своєму складі має окрему читальну залу, 

кімнату видачі та зберігання літератури. Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою є проблемою, з причин постійного збільшення 

контингенту учнів. 

У закладі є достатня кількість внутрішніх туалетів, якість ремонту туалетів – достатня. Туалети облаштовано, вони утримуються відповідно 

до норм: в наявності рідке мило, туалетний папір. 

На території закладу розташована власна модульна котельня. 

На території закладу розташовані гаражі та господарські приміщення, які 

знаходяться в аварійному стані.  

Шкільна майстерня потребує капітального ремонту, хоча задіяна в освітньому процесі. 

В наявності немає спортивного майданчика, хоча проєктна документація на нього розроблена. 

 

Роботи, проведені до початку навчального року за бюджетні кошти: 
 Завершено капітальний ремонт із проведенням протиаварійних робіт малого спортивного залу; 

 Поточний ремонт допоміжних приміщень харчоблоку; 

 Поточний ремонт частини коридорів І і ІІ поверхів; 

 Поточний ремонт приміщень тимчасового укриття 

Роботи, проведені до початку навчального року за залучені кошти: 

 Поточний ремонт щитової харчоблоку; 

 Частковий поточний ремонт напівпідвального приміщення харчоблоку 

Роботи, проведені до початку навчального року власними силами: 
 Поточний ремонт п’яти кабінетів з лакуванням підлог та покладанням лінолеуму у корпусах ліцею (ауд. 211а, 301, 302, 401, 404); 



 Повне оновлення периметру фасаду будівлі на Повстанській, 14; 

 Благоустрій із формуванням клумб на трьох локаціях ліцею, косіння трави 

Господарські проблеми закладу: 

 поточний ремонт дахів будівлі за адресою Повстанська, 12; 

 поточний ремонт дахів будівлі за адресою Повстанська, 14; 

 капітальний ремонт системи опалення; 

 гідроізоляція периметру будівлі за адресою Повстанська, 14; 

 капітальний ремонт великого спортивного майданчика (проєкт наявний). 

 

 

 

 

 

 


	Усі учні 5-11 класів за  2021-2022 н.р. атестовані. Оцінювання особистісних надбань учнів 1-4 класів здійснювалося вербально: об’єктивні результати навчання у 1-3 класах – вербальною оцінкою, у 4 класах –  рівневою. Всі учні 1-4-х класів оцінювалися з...

