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Організаційно правові засади діяльності Ліцею №4 

• Ліцей №4 міста Новограда-Волинського Житомирської області – це 
комунальний заклад, який забезпечує надання якісних освітніх 
послуг з отримання базової та повної середньої освіти. 

• Юридична адреса закладу: 11707, місто Новоград-Волинський 
Житомирської області, вул. Пушкіна, 46. 

• Ліцей спрямовує свою діяльність на реалізацію державної  політики 
в галузі середньої освіти, керуючись основними нормативними  
документами. 

• Вихідними днями є субота, неділя та святкові дні. 

• Головна мета діяльності ліцею - забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти. 

• Ліцей самостійно приймає рішення й здійснює діяльність у межах 
компетентності, передбаченої чинним законодавством України й 
своїм Статутом. 
 



           Організація освітнього процесу 

Роботу ліцею в 2019-2020 навчальному році організовано 
відповідно до Державної програми «Освіта України ХХІ 
ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 
загальної середньої та дошкільної освіти», Концепції 
загальної середньої освіти, Концепції профільного 
навчання, Статуту ліцею, Правил внутрішнього трудового 
розпорядку, посадових обов'язків директора ліцею, 
законодавства України, інших нормативних законодавчих 
актів центральних і місцевих органів влади, що 
регламентують роботу керівника загальноосвітнього 
навчального закладу. 

 



 Місія ліцею полягає у створенні умов для дітей, надання рівних 
можливостей для кожної дитини незалежно від її рівня розвитку, 
забезпечення пізнавального розвитку учня, та якісної підготовки  до 
життя. 

         Для освітнього процесу в ліцеї обладнано 46 навчальних кабінетів, а також : 

• столярна майстерня; 

• слюсарна майстерня; 

• кабінет з обслуговуючої праці; 

• спортивний зал, спортивна кімната для учнів 1-4 класів; 

• тренажерний зал; 

• два кабінети медсестри; 

• стоматологічний кабінет; 

• актова зала; 

• харчоблок та їдальня; 

• тренажерний майданчик; 

• бібліотека; 

• інклюзивно-ресурсна кімната; 

• два буфети, також обладнані кабінет директора, канцелярія, методичний 
кабінет; 

• кабінети соціальної і психологічної служби, два кабінети заступників  з НВР і 
ВР, кабінет заступника директора з господарських питань, бухгалтерія. 
 



Кадрове забезпечення 
 У Ліцеї №4 проводиться робота по оптимізації кадрового забезпечення, яка спрямована 

на здійснення перспективи та прогнозування потреб ліцею у педагогічних працівниках. 

В штатний розпис введено: 

• директор ліцею; 

• три заступники директора з навчально-виховної роботи; 

• заступник з виховної роботи; 

• заступник директора з господарських питань; 

• педагог – організатор; 

• соціальний педагог; 

 практичний психолог; 

• два бібліотекарі; 

• педагогічний персонал; 

• дві медсестри; 

• головний бухгалтер; 

• два бухгалтери; 

• технічний та обслуговуючий персонал. 



• Прийом працівників  на роботу здійснюється в порядку 
визначеному КЗпП України, Законом України «Про освіту», 
постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 року № 305, 
Статутом ліцею, правилами внутрішнього розпорядку, 
Колективним договором. 

•  У ліцеї на початок 2019-2020 навчального року трудовий 
колектив складається з 117 чоловік. З загальної кількості - 
педагогів 85 осіб, технічного і обслуговуючого персоналу 32 осіб. 

• Добір і закріплення кадрів відбувається з урахуванням 
психологічної сумісності, симпатій педагогів, професійно - 
індивідуальної спрямованості. Педагогічний, технічний і 
обслуговуючий персонал призначає директор.  
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Результативність Кваліфікаційні 
категорії 

Педагогічні звання 

ІІ І вища старший 
учитель 

учитель-
методист 

Присвоєння категорії/ 
педагогічного звання 

1 6 2 

Відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії/педагогічного 
звання 

2 4 1 

Разом 1 2 10 3 

Загальна кількість 
учителів, які атестувалися 

13 

Атестація педагогічних працівників у 2020 році 



Мережа класів Ліцею №4 

1-4 класи    17 класів      479  учнів 

5-9 класи    20 класів      516 учнів    

10-11 класи  4 класи         96 учнів  

 

Всього    41 клас            1091 учень 

 

ГПД        4                      120 учнів 



Мережа класів у Ліцеї №4 
 

•  За 2019-2020 навчальний рік у заклад 

• прибуло 11 учнів 

• вибуло 25 учнів 

• з них виїхали за кордон 4 учні 

• за межі області 6 учнів 

• перейшли в інший освітнф  заклад міста 15 учнів          

• на кінець навчального  року 1091  учень. 



 

Особливості освітнього процесу 
 в 2019-2020 н.р. 

 Поглиблене вивчення: 

• англ. мова – 3А,3Б,4А,4Б, 5А,5Б, 6А, 6Б,8А,8Б,9А,9Б 
Допрофільне навчання: 

• математика – 7А/Б клас 

Вивчення двох іноземних мов з 5 класу 

Зовнішня диференціація 

Семестрово-блочне навчання 

 



Вивчення двох  
іноземних мов 

• 5-А нім. мова                            8-А нім.мова  
• 5-Б нім. мова                            8-Б нім.мова                     
• 5-В нім. мова                            8-В нім.мова 
• 5-Г нім. мова                             8-Г нім.мова 
• 6-А нім.мова                              9-А нім.мова 
• 6-Б нім.мова                              9-Б нім.мова 
• 6-В нім.мова                              9-В нім.мова 
• 6-Г нім.мова                               9-Г нім.мова 
• 7-А нім.мова                              10-А нім./англ.мова  
• 7-Б нім.мова                              11-А нім. мова 
•  7-В нім.мова 
• 7-Г нім.мова 

 



Поділ класів на групи 

Предмет Класи 

Початкова 
школа 

Іноземна мова 1-А,1-Б,1-В,2-А, 2-Б, 3-А,3-Б,   
3-В, 3-Г,4-А, 4-Б,4-В,4-Г 

Українська мова 1-А,1-Б,1-В,2-А, 2-Б, 3-А,3-Б,   
3-В, 3-Г,4-А, 4-Б,4-В,4-Г                                                                                                                 

Основна школа Іноземна мова 5-А, 5-Б, 5-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 8-А, 
8-В, 9-А 

Українська мова 5-А, 5-Б, 5-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 8-А, 
8-В, 9-А 

Старша школа Іноземна мова 10-А,10-Б,11-А 

Українська мова 10-А 



Охоплення учнів 10-11класів 
профільним навчанням 

Рік Клас Профіль 
2019-2020 н.р. 10-А Іноземної 

філології 

10-Б Математичний 
профіль 

11-А Іноземної 
філології  

11-Б Математичний 
профіль 



Факультативи,спецкурси,  
курси за вибором 

• «Лексика української мови»; 
• «Школа проти СНІДу»; 
• «Основи енергопостачання та енергозбереження»; 
• «Основи психології»; 
• «Історія рідного краю»; 
• «Основи автосправи»; 
• «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового 

віку»; 
• «Етика»; 
• «Уроки сталого розвитку»; 
• «Курс психології «Аранжування особистості»; 
• «Хмарні сервіси Office 365»; 
• «Хімія в задачах»; 
• «Олімпіадні задачі та оригінальні методи їх розв’язування»; 
• «Розв’язування задач з параметрами. 

 
 



 З 12 березня по 29 травня 2020 року, вчителі ліцею 
перейшли на дистанційну форму викладання навчального 
матеріалу із запровадженням сучасних технологій. 
Навчання учнів було організоване з використанням 
технологій дистанційного навчання та проводилося з 
використанням веб-сервісів Google Classroom та Zoom, веб- 
додатку Viber, згідно діючого в закладі розкладу, домашні 
завдання щоденно перевірялися вчителями. Усі навчальні 
плани були виконані, навчальний матеріал викладено. У 
кінці навчального року проведене підсумкове оцінювання, 
відповідно до рекомендацій МОН України. Увесь 
педагогічний колектив тримав постійний зв'язок з учнями 
та їх батьками.  



Для якісної 
організації 
освітнього 
процесу під час 
дистанційного 
навчання вчителі 
опановували та 
використовували 
навчальні 
платформи, 
сервіси, 
застосунки і 
сайти: 

Дистанційне навчання 



Науково-методична тема ліцею 

     «Саморозвиток, 
самореалізація та 
самоактуалізація особистості 
вчителя й учня в умовах 
компетентнісно 
зорієнтованої освіти» 



• У вересні-грудні 2019р. при ЖОІППО пройшли курси 
підвищення кваліфікації 5 педагогічних працівників.   

• З січня по червень 2020 року відповідно до Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 800 та Змін затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 
1133,  курси підвищення кваліфікації при ЖОІППО пройшли  
36 педагогічних працівників. 11 педагогам визнано 
педагогічною радою результати підвищення кваліфікації в 
інших закладах. 

 
 
 
 
 
 
 

Підвищення кваліфікації  
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Участь учителів у міській та обласній виставках 
перспективного педагогічного досвіду 



• Номінація «Початкова освіта» – Медецька 
В.В.,  

• переможець І (зонального) туру  
      та учасник ІІ (регіонального) туру конкурсу 

Всеукраїнський конкурс  
«Учитель року - 2020» 



• участь у реалізації інноваційного освітнього  
проєкту всеукраїнського рівня «Я – дослідник»;  

• участь у міжрегіональному проєкті 
«Енергоефективні школи: нова генерація».  

Проектна діяльність:  



• «Творча обдарованість» (керівник Опанасюк О.Л.); 
• «Застосування елементів STEM-освіти в початковій школі»   
•         (керівник Медецька В.В.); 
• «Формування критичного мислення здобувачів освіти НУШ» 

(керівник Герасимчук І.Л.); 
• «Стратегії підготовки здобувачів освіти до виконання завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики»                            
(керівник Сукач Т.В.); 

• «Словесність. Нові державні стандарти» (керівник Трехлєбова 
Л.В.); 

• «Інноваційні технології та ІКТ на уроках природничих дисциплін» 
(керівник Федорчук В.В.); 

• «Веб-квест як педагогічна технологія розвитку дослідницьких 
умінь учнів у процесі навчання історії» (керівник Чачина С.В.); 

• «Формування емоційного інтелекту на уроках іноземної мови» 
(керівник Лебецька С.І.); 

• «STEM-освіта в ліцеї» (керівник Князюк С.І.). 

Творчо-проектні групи: 



«Виготовлення троянди з тонкого листового металу»                          
(Задворний Б.І.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мовленнєва зарядка як «must 
have» для успішного розвитку 
комунікативної компетентності 
здобувачів освіти на уроках 
англійської мови» (Боярська Н.М.) 

«Формування ключових компетентностей  здобувачів освіти на уроках 
німецької мови засобами комунікативно-ігрових вправ» (Алексійчук 
Л.А.) 

«Використання цифрового 
педагогічного кола на уроках 
іноземної мови» (Матузок Л.І., 
Гордієнко А.В.) 

Майстер-класи для вчителів ліцею та міста: 



Виїзний міський семінар учителів 
історії в м. Коростень (жовтень) 



 
 
 
Семінар з інклюзивного навчання, у рамках якого 
Демчишина Тетяна Сергіївна в тісній співпраці з асистенткою  
Кусик Юлією Василівною провела відкритий урок за темою 
«Порівняння прикметників та іменників. Зв’язок 
прикметників з іменниками в реченні. Складання усної 
розповіді». Урок пройшов під гаслом: «Ключ до успіху - у 
бажанні». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Засідання «Школи молодого вчителя початкових класів», у 
рамках якого  Герасимчук Інна Леонідівна провела майстер-
клас на тему: «Таємниці ейдетики. Впровадження 
ейдетичних технік в НУШ», Карасюк Валентина Миколаївна 
провела відкритий урок на тему: «Рослини навесні». 



Регіональна конференція, 
магістральний міні-EdCamp Novograd-
Volynsjkyj (Ліцей №11, 10 січня 2020 р.) 

Медецька В.В.,  
учитель початкових  
класів 

Тренінг «Використання новітніх технологій 
візуалізації навчання в початковій школі»  



Робота з обдарованими учнями 

 Результати  участі в ІІ етапі                                                     
Всеукраїнських  олімпіад:  
• Загальна кількість учасників – 66 
• Загальна кількість призерів – 33 
• % призерів від кількості учасників - 50 
•  І місце - 9 
• ІІ місце - 10 
• ІІІ місце – 14 

 



Порівняльна таблиця  

Рік  2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Кількість 
учасників 

69 68 66 

І місце 4 8 9 

ІІ місце 14 14 10 

ІІІ місце 6 9 14 



Результати участі в ІІІ етапі 
 Всеукраїнських олімпіад  

• 15 учасників 

• 7 перемог 
 



 
ГЕОГРАФІЯ 

 Диплом І ступеня  

Назарова Дар'я, 8-А 

Учитель Макарчук Л.В. 
 

ІСТОРІЯ 
 Диплом ІІ ступеня 

Опанасюк Вадим, 9-А 
Учитель Чачина С.В. 



УКРАЇНСЬКА МОВА 
Диплом ІІ ступеня  
Ігнатюк Ольга, 8-А 

Учитель Калюжникова А.В. 

ПРАВОЗНАВСТВО 
Диплом ІІ ступеня  

Ткачук Володимир, 9-А 
Учитель Чачина С.В. 



НІМЕЦЬКА МОВА 
Диплом ІІ ступеня  

Перегиня Лілія, 10-А 
Диплом ІІІ ступеня  

Опанасюк Вадим, 9-А 
Учитель Тетеря А.М. 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
Диплом ІІІ ступеня 

Перегиня Лілія, 10-А 
Учитель Колесник Т.В. 



Порівняльна таблиця 
 обласних олімпіад 

Рік  2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Кількість 
учасників 

7 12 15 

Диплом І 1 1 1 

Диплом ІІ 1 3 4 

Диплом ІІІ 2 3 2 



МАН 

Переможець міського конкурсу-
захисту та  учасник обласного етапу 
МАН України 

  Дубовець Катерина, учениця 10-Б кл. 

  Педагогічний керівник Сукач Т.В. 
 



Міжнародні інтелектуальні 
конкурси 

XX Міжнародний конкурс ім. Петра 
Яцика 

Переможці ІІ етапу 

Лясоцька Вероніка- ІІІ м (6-А)                     
Учитель Калюжникова А.В. 

Гонгальська Ілона ІІ м (9-А)  

Учитель Іщук Н.М. 



 
Х Міжнародний конкурс  

ім. Тараса Шевченка 
 

              Переможці ІІ етапу 

• Лопатюк Вікторія ІІІ м (5-А)  

• Учитель Лопатюк О.В. 

• Карпінська Оксана ІІІ м (7-А)  

• Учитель Калюжникова А.В. 
 



Міський конкурс  
«До Лесі наша думка лине» 

• Сімчук Аліна (11А) І місце ( Трехлєбова Л.В.) 

• Андрощук Марія( 11Б) І місце ( Трехлєбова Л.В.) 

• Панчук Анастасія( 7А)  ІІ місце ( Калюжникова А.В.) 

• Кайданович Анна (8А) І місце ( Калюжникова А.В.) 

• Пишнюк Марк (6Б) ІІ місце( Кульбаба Ю.С.) 

• Лопатюк Вікторія (5А) ІІ місце (Лопатюк О.В.) 

 



СТИПЕНДІАТИ МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ 

• За досягнення в навчальній та 
науково-дослідницькій діяльності 

    Опанасюк Вадим, 9-А клас 

     Ткачук Володимир, 9-А клас 

• За досягнення в галузі спорту 

     Матвійчук Ілля, 10-Б клас 



МІЖНАРОДНІ ОБМІНИ 
У жовтні 2019 року відбулася ювілейна зустріч у рамках 
Програми партнерства між Ліцеєм №4 та гімназією 
інтернатного типу Штайгервальд  у Візентхайді 
  



Початкові класи 



Мережа початкових класів 

• У 1-4 класах 17 класів, 479 здобувачів освіти,         
з них : 

• 11 дітей з  особливими освітніми потребами; 

• 10 навчаються в 6 класах з інклюзивною формою 
навчання; 

• 1 навчається за індивідуальною формою 
(педагогічний патронаж); 

• 3 здобувають освіту за індивідуальною формою 
(екстернат). 

 



Освітні програми, за якими здійснюється 
освітній процес в 2019-2020 н.р. 

• 1-2 класи: 

• 1-А – Освітня програма початкової школи науково-
педагогічного проекту «Інтелект України»; 

• решта класів – Типова освітня програма розроблена 
під керівництвом Савченко О.Я. (Наказ МОН України 
від 08.10.2019. №1272). 

• 3-4 класи: 

     Навчальні програми, укладені відповідно до              
Державного стандарту початкової загальної освіти, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.04.2011. №462. 

 



Освітнє середовище 



Освітнє середовище 
 інклюзивно-ресурсної кімнати 



Навчаємося граючи 



Результати освітньої діяльності здобувачів 
освіти 1-4 класів Ліцею №4 за 2019-2020 н.р. 

Усього в 1-4 класах навчається 479 учнів (17 класів). 

У 1-2 класах (249 учнів) – вербальне формувальне 
оцінювання. 

У 3-4 класах 230 учнів, з них: 

• з балами високого рівня – 18 учнів; 

• з балами достатнього рівня – 127 учнів; 

• з балами середнього рівня – 84 учні; 

• з балами початкового рівня  - 1 учень. 

Середній бал – 7,9. 

Якісний показник – 63,7%. 

18 учнів нагороджено Похвальними листами. 



 Участь в  онлайн олімпіадах 

  

• Узяли участь – 95 учнів   

• Дипломи – 64 учні 
 

  

 

 



Участь у Всеукраїнських конкурсах 

 

«Колосок» –  107 учнів. 

«Кенгуру» – 41 учень. 

«Соняшник» – 25 учнів. 

Нагороджені дипломами – 82 учні. 

 



Педагогічний колектив ліцею  
у 2019-2020н.р.  

працював  над реалізацією виховної проблеми 
   

 «Формування 
національної 
свідомості та 
патріотизму, 

громадянської 
зрілості особистості 
шляхом особистісно 

зорієнтованого 
підходу в освітньому 

процесі»  
 



Педагогічна рада 
“Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових  

стандартів освіти” (листопад) 



Міжнародний соціальний проект 
 «Книга Добра» 

 У 2019-2020 н.р. колектив 
ліцею продовжував 
брати участь у реалізації 
міжнародного 
соціального проєкту 
«Книга Добра». 

Важливою  відзнакою  
нашої роботи стало те, 
що  вже вдруге учні  
ліцею стали юними 
послами добра й миру 
(поїздка до Угорщини в 
грудні 2019 року). 

 



За активну участь у проєкті 
команда ліцею під 

керівництвом заступника 
директора з виховної 

роботи Кубашевич О.А. 
отримала відзнаку в 

номінації «Діти-майбутнє 
України» на щорічному 

міському рейтингу 
популярності «Гордість 

громади 2019». 
 



Загальноліцейні проекти:  
• «Учись добро 

творити з юних літ» 

• « Дерево добрих 
справ» 

•  «Ліцеїст тижня»   



Міні-проекти: 

• «Бережіть собори 
власних душ!» ( січень); 

• «Молодь крокує в 
Європу та світ» (лютий); 

•  «Вибір є в кожної долі»  
(березень);  

• «Поспішай творити 
добро!» (квітень); 

• «Діти України – за мир у 
всьому світі» ( травень).  



На виконання річного плану роботи ліцею   
в 2019-2020 н.р. було проведено 

ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ: 
 

 

• «Бібліотека – центр 
творчого розвитку 
дитини» (до 100-річчя від 
дня народження 
В. О. Сухомлинського);  

 

• військово-патріотичного 
виховання. 
 



Тематичні тижні 
• тиждень «У країну знань -  

незвідана дорога»; 
• тиждень «Увага! Діти на 

дорозі» ;  
• тиждень миру й демократії;  
• Всеукраїнський тиждень 

протидії булінгу в рамках 
загальнонаціонального 
просвітницького проєкту «Я 
маю право» ; 

• тиждень захисника України; 
• DOCU/ТИЖДЕНЬ проти 

булінгу у межах Кампанії 
проти кібербулінгу; 
 



• тиждень української 
писемності та мови 
«Мова моя - у тобі 
мудрість віків»;  

• Всеукраїнський тиждень 
права;  

• тиждень толерантності та 
інклюзії; 

• тематичний тиждень 
«Соборна мати Україна 
одна для всіх, як оберіг»; 

• весняний тиждень добра; 

• тиждень «Пам’яті жити у 
віках». 

 



Відповідно до основних орієнтирів виховання 
учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних 
закладів України виховна робота здійснювалася 

за складовими виховної діяльності: 

• ціннісне ставлення 
особистості до суспільства й 
держави; 

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

• ціннісне ставлення до 
природи; 

• ціннісне ставлення до себе; 
• ціннісне ставлення до праці; 
• ціннісне ставлення до 

культури й мистецтва. 
 



Ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави 

Загальноліцейний 
«Ланцюг  єднання» 

Арт-акція «Я люблю 
Україну» 

Вшанування 
учасників Революції 

гідності 

Міський патріотичний 
конкурс «Я люблю 

Україну» 

Акція до Дня Героїв 
Небесної сотні 

«Ми відважні 
козачата» 

Вітаємо захисників 
України 

День пам’яті жертв 
голодомору 

Свято Першого 
дзвоника 



Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 

 

Тиждень протидії 
булінгу 

День доброти 

Тиждень 
толерантності та 

інклюзії 

День демократії 

Акція «Будь 
джентельменом»             

до 8 Березня 

Воркшоп «Навички 
медіації та діалогу» 

Благодійний 
ярмарок «Творімо 

добро разом»  

Загальноліцейна 
лотерея 



Флешмоб до Дня 
усиновлення 

День Європи 

День 
толерантності 

День сім’ї 

Урок миру та дружби 



Ціннісне ставлення до природи 

 

День здоров’я на 
природі 

Екологічний десант 

#маскачеленджліцей4 

День краси 



Ціннісне ставлення до мистецтва та культури 

 

Арт-челендж «Я 
люблю Ліцей №4» 

«Зіркові танці» 

«Новорічний 
переполох» 

Відкриття ліцейної 
ялинки 

Презентація гуртка 
«Золоті струни» 



 

Посвята в 
старшокласники 

День краси 

Виставка творчих 
робіт 

Конкурс зачісок 

Міс Весна-2020 

День вчителя 

Презентація гуртка 
«Театр пісні» 



Ціннісне ставлення до праці 

 

Екскурсії на виробництва та 
зустрічі з представниками різних 

професій 



Ціннісне ставлення до себе 
Спортивні активності 

 



Ціннісне ставлення до себе 
Рада ліцеїстів 

День 
самоврядування 

Форум ідей  
«Яким я бачу свій ліцей» 

Вибори голови 
Ради ліцеїстів 

 «Новорічна 
пошта» 

Години 
спілкування 



Учнівське самоврядування 

У Ліцеї №4 під керівництвом 
педагога-організатора 

 Радчук О.Д  діє учнівське 
самоврядування.    

Учні 1-4 класів  із Радою класних 
помічників створили дитяче 

об’єднання «Країна Школярія». 

У 5-11 класах створено дитяче 
об’єднання «Нове покоління», 
що включає в себе менеджерів 

кожного з класів.  



 

На початку 2019-2020  навчального 
року відбулися чергові вибори 
Голови ради ліцеїстів.  

Очолює раду ліцеїстів Андрійчук 
Катерина, учениця 11 класу.  

 

Учнівське самоврядування 

включає 5 центрів:  

-менеджерський центр; 

-центр спортмейкерів; 

-центр аніматорів; 

-центр медійників; 

-центр медіаторів. 

 



Виховні активності під час карантину: 

• семиденний «Марафон користі»;  

• «Чим зайняти себе на 
карантині?»(індивідуальні 
консультації для учнів в онлайн – 
режимі); 

• челендж 
«#маскачеленджліцей№4»;  

• фотофлешмоб до Міжнародного 
дня сім’ї «Моя сім’я – 
найкраща!»; 

 



• відеочелендж «Вишиванка 
тобі до лиця» з нагоди Дня 
вишиванки; 

•  інформаційне відео 
«Розплутуємо клубок складних 
питань щодо коронавірусу»; 

•  дистанційний проєкт 
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!» з 
нагоди Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги; 

• створено відео-привітання від 
ліцеїстів з нагоди Дня матері. 

 



У  ліцеї  працювало 10 гуртків та 
спортивних секцій, які відвідували  220 

учнів 1—11-х класів  
 1.Вокальний «Театр пісні»,  

керівник Захарова С.І.. 
2.Вокальний  «Золоті струни», 

керівник Василенко Н.В.. 
3.Євроклуб, керівник Тетеря 

А.М.. 
4.Хореографічний ансамбль 

«Top Dance»,  керівник  
Рудакова Д.О.. 

5.Військово-патріотичний 
гурток «Вартові Вітчизни», 
керівник Гордєєв П.М.. 

 

Гурткова робота 
 



Участь у міжнародних, Всеукраїнських, 
обласних, міських, заходах 

•  міжнародний соціальний 
проект «Книга Добра», поїздка в 
Угорщину; 

• міжнародний фестиваль 
«Музичний-Олімп» (місто 
Вінниця, І місце);  

• міжнародний вокальний 
конкурс «Перлина Полісся»            
(Огородник А., І місце);   

 

 

 

 

 

 

 



• Всеукраїнський шкільний 
кіно-фестиваль «ЖУК»; 

• Всеукраїнський проєкт 
«Відкривай Україну»; 

• проект розвитку шкільних та 
молодіжних медіа в Україні 
«Youth media lab»; 

• Всеукраїнська кампанія 
протидії кібербулінгу, 
започаткована Міжнародним 
фестивалем документального 
кіно про права людини 
Docudays UA; 

• Всеукраїнський конкурс 
«Книгоманія -2020 »; 

 

 

 

 

 



• щорічний міський  рейтинг 
популярності «Гордість громади 
2019», відзнака в  номінації «Діти-
майбутнє України»; 

• міський захід до  Дня пам’яті жертв 
Голодомору; 

• загальноміський історико-
патріотичний конкурс «Я люблю 
Україну»; 

• міський вокальний конкурс «Сонячне 
коло» (Кармазіна К., 8-А, ІІ 
місце,Процюк Вероніка, 4-Б, І місце); 

• міський музичний фестиваль  «На 
крилах пісні» (Огородник А., 8-А, І м.) 

• міські змагання з волейболу, футболу, 
(ІІІ місце);  

• міський челендж  «Одягни 
вишиванку». 

 



«Відкривай 
Україну» 

Всеукраїнський 
фестиваль «ЖУК» 

Міська «Школа 
успіху» 

«Гордість громади 
2019» 

Воркшоп «Діалог та 
медіація» 



Наш ліцей - активний учасник міського фестивалю 
«Сузір'я талантів» екологічного спрямування 

 
  Підготовлено 48 креативних відео та 

презентацій. 
На міському етапі відзначено                 

27 робіт.  
У своїх роботах учні розкривали не 

тільки  творчі й спортивні здібності, а 
й піднімали проблеми екології та 
пропонували шляхи їх вирішення. 



Участь у Всеукраїнській кампанії протидії 
булінгу 

        У листопаді 2019 року в межах 
Всеукраїнської кампанії протидії 
кібербулінгу, започаткованої 
Міжнародним фестивалем 
документального кіно про права 
людини Docudays UA, в ліцеї 
проведено DOСU/ТИЖДЕНЬ протидії 
булінгу. 

          27 вчителів Ліцею №4 м.Новограда-
Волинського отримали сертифікати за 
проведення DOСU/ТИЖНЯ протидії 
булінгу. 



Пріоритетний  напрям 
виховної роботи - 
протидія булінгу  

 
• На сайті діє  рубрика «Протидія  

булінгу», у якій розміщені 
актуальні матеріали, корисні для 
всіх учасників освітнього процесу.  

• Активізовано  роботу служби 
медіації ліцею. Медіаторами 
проведено інформ-нагадування 
учням 3-11 кл. щодо видів  та 
проявів булінгу. 

•  Працює правовий відеолекторій. 
• Адміністрацією, психологічною 

службою, педагогами постійно 
проводиться роз’яснювальна 
робота щодо профілактики 
проявів булінгу в освітньому 
середовищі.   
 



Робота з батьками 

        Проведено  батьківські збори паралелей 1,5,9, 10-
11 кл., покласні батьківські збори 2-4 кл., 6-8 кл. 
(вересень). 

         У листопаді-грудні проведено індивідуальні 
зустрічі з батьками вчителів – предметників та 
класних керівників у режимі «Тет-а-тет» в усіх 
класних колективах.  

          Онлайн батьківські покласні збори під час 
карантину. 

          У ліцеї  діє Піклувальна рада ліцею та 
Піклувальні ради класів. 

 

 

 



   

Відбувся День батьківського 
самоврядування в початковій 
школі. 

   Постійно діє Університет 
педагогічних знань для батьків 
(1-11 кл.),                  
відбуваються індивідуальні та 
групові консультації. 

   Проведено онлайн-
конференцію  для батьків  
першокласників. 

      Цікавими завжди є родинні 
свята та спортивні змагання. 

 

День батьківського 
самоврядування в 
початковій школі 



Методичне об’єднання  
класних керівників 1-11 класів  

(керівник Лопатюк О.В.) 
• Засідання  МО класних керівників: 

• «Стратегічні напрямки виховання у 
вимірах сьогодення» (вересень); 

• -«Проєктування виховного середовища 
класу в контексті НУШ» (листопад); 

• -«Компетентний класний    керівник - 
запорука реалізації компетентнісного 
підходу до сучасного освітнього 
процесу» (січень); 

•  «Виховний потенціал класних годин» 
(березень). 

  
 



Відкрита виховна година в 6-Б класі 
"Круто бути доброзичливим" 

Кл. кер. Рудзінська Тетяна Йосипівна 

Презентаційні активності  



Відкрита година спілкування в 9-Г класі 
"Добрим бути легко" 

Кл. кер. Трехлєбова Любов Василівна 



Відкрита виховна 
година в 7- Г класі 

"Тато, мама і я - 
спортивна сім'я" 

Кл. кер. Ціпух Алла 
Леонтіївна 



Відкрита виховна година в 
9-Б класі 

"Сім кольорів щастя" 
Кл. кер. Липська Ольга 

Миколаївна 



Відкрита виховна 
година в 3-Г класі 

"Толерантність 
врятує світ" 

Кл. кер. 
Медецька 

Вікторія 
Валеріївна 



Соціальний захист, 
збереження та 

зміцнення здоров’я учнів 
та педагогічних 

працівників 



Протягом 2019-2020 н.р. роботу було 
спрямовано на  соціально-педагогічний  патронаж 
здобувачів освіти і їх батьків,  виявлення  
соціальних  питань,  які  потребують  негайного  
вирішення,  за потреби направлення до 
відповідних фахівців з метою надання допомоги,  
надання  рекомендацій  учасникам  освітнього  
процесу  щодо  шляхів ефективної  інтеграції  
дитини в  колектив  однолітків,  формування 
позитивного мікроклімату в дитячому колективі.  

Робота проводилася згідно перспективного 
плану роботи соціального педагога. 



Соціальний паспорт Ліцею №4  
2019-2020н.р. 

Соціальна категорія  Кількість учнів 

Багатодітні сім’ї 145 

Малозабезпечені сім’ї 62 

Батьки - учасники АТО та ООС 169 
Внутрішньопереміщені 2 

Діти з інвалідністю 16 



                        Організація харчування 
  

Одним з чинників, що впливають на стан здоров′я дітей є харчування. 
Харчування дітей у ліцеї забезпечує приватний підприємець               
Філіпчук З.І. Організація харчування спрямована на забезпечення 
повноцінного збалансованого харчування учнів, регламентується 
законом України «Про освіту», «Інструкцією  харчування дітей (зі 
змінами), затверджену МОН України, Міністерством охорони здоров′я 
України 26.02.2013 № 202/165. 
     Загальний контроль за організацією харчування здійснює 
директор  – Сільвртюк В.А., заступник директора Валінкевич Л.В., 
медична сестра – Коваль К.Я,  черговий учитель (стежать за 
закладкою продуктів, контролюють роботу персоналу харчоблоку, 
додержання санітарно -гігієнічних умов під час приготування  та 
роздачі їжі). 

Харчоблок та їдальня ліцею розміщені на другому поверсі. Приміщення 
їдальні обладнано 300 посадочними місцями. Все обладнання у 
робочому стані. Санітарний стан харчоблоку, їдальні, та допоміжних 
приміщень відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. 

 



У 2019-2020н.р. звільнені  
від плати за харчування  

260 учнів 
 

З них: 
• діти учасників АТО та ООС – 169; 
• внутрішньопереміщені – 2; 
• під опікою – 7; 
• навчаються за інклюзивною формою навчання – 10; 

• діти  з інвалідністю –10; 
• з малозабезпечених сімей – 62. 
  



Протягом року були придбані 
проїзні квитки для 42 учнів. 

 
Батьківська плата (50%) становить 100 
грн. 
Інших 50% вартості проїзних квитків 
оплачено з бюджету ліцею. 



Зв'язки з громадськістю: 
• Оформлення та подання листів, 

звернень інформації щодо учнів, 
які мають проблеми у поведінці, 
відвідуванні, інших соціальних 
питань, які перебувають під 
опікою,  «Групи ризику» тощо  

Діагностична робота: 
• Узагальнення соціального паспорту ліцею 
• Вивчення сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах 
• Індивідуальна діагностика учнів «групи ризику» 
• Діагностика дітей окремих соціальних категорій, ведення 

індивідуальних карток обліку 

Консультування: 
⁻ Індивідуальне консультування 

учнів, батьків, педагогів з питань 
соціального та правого захисту, 
проблем у спілкуванні, поведінці 
дітей  

Робота соціального педагога 



Профілактична робота: 
 

• Тематичні години спілкування : 
• вікторина «Правила знай - себе оберігай», 2-гі кл.;  
• «Вчимося спілкуватися ефективно», 4-ті кл.;  
• «Ще раз про лихослів’я», 7-Г кл.;  
• «Про вплив мобільних телефонів. Безпека в інтернеті»; 
• «Права і обов’язки дитини», 6-Гкл.; 
• «Почуття образи та способи реагування на неї», 1-Б, В, Г 

кл.; 
• «Віртуальні небезпеки», 5-А,Б,В,Г кл.; 7-мі кл. (хл.); 
• «Моя поведінка в конфлікті», 8-мі кл. (хл.); 
• «Гендер та гендерна рівність»,хлопці 10-х кл. та інші. 



Просвіта: 
 

Роз'яснювальні тематичні бесіди: 
• «Правила поведінки учнів Ліцею№4»;  
• «Культура зовнішнього вигляду»; 
• «Протидія булінгу»;  
• «Здоровий спосіб життя»;  
• «Самооцінка підлітка»;  
•  «Мобільний телефон: друг чи ворог». 

 
• Інформаційні куточки:  
•  «Якщо ти в ситуації булінгу»;  
•  «Що робити, щоб тебе не принижували»; 
•  «Поговоримо тихенько». 

 

Акції в рамках проведення тижня толерантності: 
•  - стіна думок «Толерантність – це…» для  1-4 

класів, 
• «Я думаю, бути терпимим…» для 5-11 кл..  

У рамках Всеукраїнсього тижня права 
проведено правовий відеолекторій 
«Юридична відповідальність 
неповнолітніх» для 7-11 класів 



Основні напрями діяльності в 
роботі практичного психолога 

Психологічний супровід  
учнів  1-х класів  у  
період адаптації до школи 

 

• Участь у консиліумі та виступ за 
результатами діагностики та процесу 
адаптації першокласників. 
 

•  Групова корекційно-розвивальна робота з 
учнями, які мають труднощі у навчанні, 
поведінці, спілкуванні з учителями та 
дітьми. 
 

• Індивідуальні консультації батьків за 
результатами діагностики й іншими 
питаннями адаптації учнів до навчання. 

• Знайомство з першокласниками, 
спостереження за поведінкою учнів на 
уроках та після них. 
 

•  Просвіта батьків на батьківських зборах 
про основні труднощі періоду адаптації, 
тактику спілкування та допомоги дітям. 
 

• Психологічна підтримки першокласників: 
ігри на знайомство, зняття психологічного 
напруження. 
 

• Консультування вчителів, які працюють у 
перших класах щодо виниклих проблем 
навчання та виховання. 
 

• Психологічна діагностика (психологічний 
мінімум) учнів перших класів. 

 



 
Психологічний супровід  
учнів  4-х класів при  
переході до середньої ланки 
 

•  Комплексна психодіагностика учнів: визначення 

інтересів, рівня інтелектуальних здібностей, 

емоційного стану.  
 

•  Консультації майбутніх класних керівників, батьків 

за результатами психодіагностики. 
 

• Корекційно-розвивальна робота з учнями з низьким 

рівнем навчальних досягнень. 
 

• Корекційно-розвивальні  заняття «Попереду у нас  -  

•                                                                                                    5 клас». 

 

 

 
Психологічний супровід  
процесу адаптації учнів  
5-х класів до середньої ланки 
 

• Спостереження за учнями 5-х класів під час уроків 

та після них. 
 

• Проведення психологічних ігор для об'єднання 

колективу. 
 

• Виступи на батьківських зборах — ознайомлення 

батьків з особливостями молодшого підлітка, зі 

специфікою нової навчальної ситуації. 
 

• Проведення психодіагностичного мінімуму з 

учнями 5-х класів. 
 

• Корекційно-розвивальна робота з учнями, які 

мають ознаки дезадаптації. 
 

• Індивідуальні консультації батьків за 

результатами дослідження процесу адаптації, 

надання допомоги батькам у розв'язанні проблем 

навчання та виховання. 
 

• Участь у психолого-педагогічному консиліумі за 

результатами психологічного дослідження та 

проходження процесу адаптації п'ятикласників. 



 
Профорієнтаційний напрям 

 

•  Вивчення професійної спрямованості учнів   

9-х класів. 

•  Вивчення професійної спрямованості учнів 

11-х класів. 

• Групові та індивідуальні консультації за 

результатами психологічної діагностики 

професійної спрямованості учнів 9-х та 11-х 

класів. 

•  Співпраця з працівниками міського центру 

зайнятості. 

• Проведення профорієнтаційних ігор з 

учнями              9-х та 11-х класів. 

 

 
Психологічний супровід  
процесу адаптації учнів  
10-х класів  
 

•  Комплексна психодіагностика учнів: визначення 

рівня досягнень, самооцінки, мотиву пізнавальної 

діяльності. 
 

•  Консультації класних керівників за 

результатами психодіагностики.  

• Спостереження за учнями під час уроків. 

•  Участь у психолого-педагогічному консиліумі: 

висвітлення результатів діагностики та 

надання рекомендацій педагогам. 

 

 



Проведення годин спілкування: 

• «Королівство почуттів людини. Як ним 

керувати?»; 

•  «Поведінка у конфліктній ситуації. Сприяння 

розвитку асертивних умінь»; 

• «Спілкуємося ефективно. Що робити з агресією 

та гнівом?»; 

•  «Слова, які кривдять, слова, які лікують»; 

•  «Кібербулінг та інформаційна безпека»; 

• «Світ моїх почуттів. Злість та агресія. Що з 

ними робити?»; 

• «Сприйняття власного я та відповідальність за 

своє життя та вибрів»; 

• «Конфлікт. Що робити?»; 

• «Зупинимо вірус лихослів'я»;  

• «Сімейні цінності. Лист Святому Миколаю». 
 

Проведення індивідуальних та групових корекційних 

занять (за результатами діагностичної роботи, 

запитом педагога або батьків) із використанням  

піскової терапії та метафоричних асоціативних 

карт, психологічних ігор, тренінгів.   

 

 

 

 
 

 

Корекційно-відновлювальний  
та розвиваючий напрям  



Участь у проведенні тижня толерантності та 

інклюзії.  Проведено ряд тематичних заходів, акцій: 

-        акція «П'ять добрих слів»; 

- створення емблеми Толерантності ; 

- «Інклюзивна мозаїка». 

Проведення акцій «П'ять добрих слів» 

 та «Пошта добрих слів» (у рамках заходів до 

Всесвітнього дня Доброти ).  

 Участь у проведенні DOCU/ТИЖДЕНЬ проти булінгу. 

 Акції в рамках Всеукраїнського тижня права: 

 - оформлення експозиції «Конвенція ООН про права 

дитини»; 

 - мультзал «Я – дитина! Я теж маю право!» (2- 6 кл.). 

Проведення заходів до Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства»: 

- перегляд відеороликів та соціальної реклами «Стоп 

насильство!»; 

- профілактичні бесіди «Види насильства та шляхи 

протидії»; 

- акція «Наші долоньки проти насильства». 

 

Психологічна просвіта 



 Проведення тренінгів для молодих та новопризначених 

вчителів: 

-        «Я –успішний учитель!» 

- «Професійна самоактуалізація особистості педагога» 

 

Круглий стіл для педагогів «Проблеми та перспективи 

педагогічного колективу»  

           (за результатами діагностичної програми 

«Персонал») 

 

Онлайн конференція  для батьків  майбутніх  
першокласників   «Психологічна готовність дитини до 
навчання у школі»  

 

Психологічна просвіта 



Проведення індивідуальних та  групових консультацій: 

Протягом 2019-2020н.р. були звернення за наступною тематикою  
з боку батьків:  
• підготовка дитини до навчання у ліцеї; 
• адаптація дитини до навчання у 1, 5 кл.;   
• взаємовідносини „батьки-діти”;   
• проблеми гіперактивності у дітей;  
• розвиток пізнавальних процесів; 
• підвищений рівень тривоги; 
• байдуже ставлення до навчання; 
• емоційний стан під час карантину; 
 з боку учнів:  
• непорозуміння з батьками; 
• конфлікти у класі; 
• особистісні  проблеми; 
з боку вчителів:  
• порушення  дисципліни  на уроках; 
• емоційні розлади у поведінці учнів; 
• девіантна поведінка учнів; 
з боку інших зацікавлених осіб: 
• консультування з питання складання психологічного інструментарію. 

 

Консультаційний напрям 



БІБЛІОТЕКА 

Михацька  Валентина  Яківна, 
бібліотекар І категорії 



ВІЗИТКА БІБЛІОТЕКИ 
     Бібліотечний фонд: 11638 примірників книг 
     Підручників: 16591 примірників 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДРУЧНИКАМИ: 

1-2 класи – 100% 
3 кл. – замовлено нові підручники 
4-А,Б  - 100%;  4-В -90%; 4-Г -80 % 
5кл. – 100% 
6 кл. – 100% 
7  кл. – 90%, замовлено нові підручники 
8 А,Б,В 100%; 8 Г – 80% 
9- 11 кл. – 100%  
 
Списано старих підручників – 2006 примірників 
Списано зношеної та дублетної літератури – 4921 примірник 
 



Книжкові виставки: 
«Зростай із книжкою, малюк» 
«Книга – друг на все життя» 
«Запобігти! Врятувати! 
Допомогти!» 
«Я маю право» 
«Мово рідна, слово рідне”" 

 
 

Екскурсії до бібліотеки «Запрошуємо 
 у світ книги» 

 
 

Посвята в читачі «Книга мудру дасть 
пораду, книга розуму навчить» 



  
 
 
 
 

Читацький марафон 
 «Читаємо без зупинки»  
 
Тиждень  
початкових  
класів 

 
Година пам’яті 
«Україна пам’ятає – 
світ визнає!» 
(голодомор в 
Україні) 



         Свято  «Розкажу Миколаю, 
                           про що я читаю» 
Зустріч із сучасним дитячим  
письменником В’ячеславом 
Купрієнком 

Книгоманія -2020 
Всеукраїнський 
конкурс «Кращий 
читач року» 



Управлінська діяльність 

    Директором ліцею видано: 

• 328 наказів з основної діяльності 

• 72 накази з руху учнів 

• 261 наказ із кадрової роботи 

 



Управлінська діяльність 
 

   Організовано і проведено: 

• Засідань педагогічної ради - 7 

• Нарад із педагогічними працівниками - 24 

• Адміністративних нарад - 5 

• Загальних зборів ліцею - 1 



              Здійснено та узагальнено наступне: 

• робота з обдарованими  дітьми; 

• стан роботи з учнями, схильними до правопорушень; 

• стан проведення занять гуртків; 

• своєчасність виставлення оцінок за ведення зошитів; 

• узагальнення педагогічної діяльності вчителів, які 
атестувалися в 2020 році; 

 

    Управлінська діяльність 



Управлінська діяльність  

     Здійснено і узагальнено наступне: 

• дотримання санітарно-гігієнічних норм у ліцеї; 

• організація роботи з ОП, БЖ, ЦЗ; 

• якість проведення ремонтних робіт у ліцеї; 

• стан збереження учнів підручниками; 

• стан виконання навчальних планів і програм; 

• організація методичної роботи в ліцеї; 

• стан підготовки ліцею в осінньо-зимовий період; 

• стан ведення учнівських щоденників. 

 



Управлінська діяльність 

              Здійснено у узагальнено наступне: 

• своєчасність і правильність ведення документації ліцею, 
оформлення звітної документації згідно вимог; 

• організація харчування учнів, забезпечення 
безкоштовним гарячим харчуванням дітей із соціально 
незахищених сімей; 

• дослідження адаптації учнів 1, 5, 10 класів; 

• стан ведення учнівських зошитів; 

• стан відвідування учнями ліцею;  

• стан планування роботи педагогічних працівників; 

• стан збереження учнів підручниками; 

• організація методичної роботи в ліцеї. 

 

 



  ДЯКУЮ 

ЗА                      

УВАГУ! 


