
ЗВІТ 

про роботу Ліцею №4 
міста Новограда-

Волинського 
Житомирської області за 

2020-2021 н.р. 



Загальні відомості про освітній заклад 

 Повна назва: Ліцей №4 міста Новограда-Волинського                        
Житомирської області                      

Коротка назва: Ліцей№4 
Ступінь:    І-ІІІ 
Форма власності:  комунальна 
Тип місцевості:  міська 
Індекс:     11700 
Адреса: Україна, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, 
  вул. Пушкіна, 46 
Телефони: (04141) 35404   35405 
Сайт: nv-school4.edukit.zt.ua 
Директор: Сільвертюк Валентина Анатоліївна 
Мова навчання:   українська 
                                  Профілі: математичний, іноземної філології 
                                  Кількість класів:   40 
                                  Кількість учнів: 1098 
                                  Кількість персоналу: 119     
                                 З них : 87 педагогічних працівників 
 



Відповідно до Закону про освіту в закладі  

• затверджено та введено в дію  Положення         
про внутрішню систему закладу,  

• проведено самоаналіз закладу освіти, 

• розроблено стратегію розвитку Ліцею №4        
міста Новограда-Волинського             
Житомирської області на 2021 – 2025 роки, 

• розпочато реалізацію науково-методичної 
проблеми “Реалізація сучасних підходів              
до освітнього процесу в контексті нової 
української школи”.                                         



Створення комфортних і безпечних умов 
навчання та праці 

 

У Ліцеї №4 в наявності необхідні приміщення: 

•      навчальні кабінети - 47, 

•  майстерні – 2, 

• спортивний зал – 1, 

• спортивна кімната для початкових класів -1, 

• актова зала – 1, 

• манеж - 1, 

• тренажерний зал – 1, 

• кабінет психологічної служби – 1, 

• бібліотека – 1, 

• методичні кабінети – 1, 

• їдальня  – 1, 

• буфет – 2, 

• медичний кабінет – 2, 

• стоматологічний кабінет – 1, 

• інклюзивно-ресурсна кімната – 1. 



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

• Проводиться обстеження приміщення, 
території закладу, спортивних майданчиків з 
метою безпеки. 

• Територія ліцею огороджена, озеленена. 

• Тротуари навколо ліцею викладені плиткою. 

 



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

    Протягом навчального року здійснювався 
систематичний контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог: 

• температурного режиму,  

• режиму провітрювання; 

• рівня освітлення; 

•  забезпечення питного режиму.  

    Чітко дотримувався режим прибирання  

     приміщень закладу.  



    Загальні відомості про заклад 

• Вибули із перевідних 
класів – 16 учнів 

• Прибули в перевідні 
класи – 6 учнів 

• Закінчили ліцей : 
    9 кл.- 102 учні 
    11 кл.- 49 учнів 

Класи Кількість 
класів 

В них учнів 

1-4 17 476 

5-9 19 520 

10-11 4 102 

Всього 40 1098 

Середня наповнюваність класів -27,3 учні 

Мережа ліцею у 2020/2021н.р.             Рух учнів у 2020/2021 н.р. 
 
 
 



 
 

Загальні відомості про заклад освіти 
 

Соціальний паспорт ліцею 

Соціальна категорія Кількість учнів  

Багатодітні сім’ї  182 

Малозабезпечені сім’ї  54 

Батьки - учасники АТО та ООС 174 

Внутрішньопереміщені  2  

Діти з інвалідністю  17 



 

 
Створення комфортних і безпечних 

умов навчання та праці  

                               Форми навчання 

• Інклюзивна форма навчання: 
8 класів (12 учнів): у початковій школі 6 класів -  8 учнів;        
в основній школі 2 класи - 4 учні. 

• Індивідуальна форма навчання (педагогічний 
патронаж) - 10 учнів: у початковій школі 2 учні, в 
основній школі 8 учнів. 

• Екстернатна форма навчання – 4 учні: у 
початковій школі 2 учні, в основній 1 учень, в 
старшій школі 1 учень. 

• Сімейна форма навчання – 1 учень.  



Концептуальна рамка на рівні ліцею  
поєднує три ключові компоненти НУШ 

 

1. Навчання учнів на 
засадах компетентнісного 

підходу 
 

 

 

2. Підготовка вчителів 

 
  

 

 
3. Створення середовища,  

сприятливого для безпеки, здоров’я,  
соціалізації та самореалізації  

дітей і підлітків 



Самооцінювання якості  
освітньої діяльності Ліцею №4 

 

 

       І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

                                         



•Безпечне й дружнє до дитини освітнє 
середовище є необхідною умовою 
успішного навчання, соціалізації та 

самореалізації дитини 



Сучасне освітнє середовище 



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

•  Приміщення початкової школи (навчальні 
кабінети, допоміжні приміщення, туалетні 
кімнати) відокремлені від приміщень для 

     учнів середньої та старшої школи. 

• Туалетні кімнати відповідають санітарним 
умовам (обладнані відокремленими кабінками 
з дверима, водою, милом). 

• Санітарно-гігієнічний стан приміщення для 
харчування задовільний. 



Освітнє середовище 



Формування інклюзивного, розвивального 
та мотивувального до навчання освітнього 

простору 

• Приміщення та територія закладу були облаштовані               
з урахуванням принципів розумного застосування та 
універсального дизайну для забезпечення максимального 
комфорту всіх учасників освітнього процесу, незалежно від 
їхнього віку та фізичних чи когнітивних можливостей. 

• Формування інклюзивного, розвивального та 
мотивувального до навчання освітнього простору. 

• Достатній простір для пересування між меблями у 
навчальних  кабінетах, рекреаціях. 

• Зручність, ергономічність меблів, можливість їх 
трансформувати (регулювати висоту стільців, парт). 

• В організації освітнього процесу – це використання гнучких 
методів навчання, пристосування навчального матеріалу до 
особливостей розвитку дитини. 



Формування інклюзивного, розвивального 
та мотивувального до навчання освітнього 

простору 

• Протягом навчального року проводилася робота щодо 
створення освітнього середовища, яке мотивує здобувачів 
освіти до оволодіння ключовими компетентностями та 
наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. 

• Формування інклюзивного, розвивального та 
мотивувалього до навчання освітнього простору. 

• Залучення учнів до створення освітнього простору. 

• Забезпечення динамічності освітнього середовища. 

• Проведення навчальних занять поза межами класу. 

• Мотивування до фізичної активності, рухливості. 



Створення комфортних і безпечних умов 
навчання та праці 

З метою  надання якісних освітніх послуг дітям з особливими 
освітніми потребами в Ліцеї № 4 

  створене безпечне освітнє середовище та позитивний клімат у 
ньому,  

  придбано необхідні дидактичні та технічні засоби навчання,  

  створено команди психолого-педагогічного супроводу, які 
складають індивідуальні програми розвитку учнів,  

  адаптовано навчальні програми та плани,  

  упроваджуються ефективні освітні технології та методи 
навчання,  

  проводяться корекційно-розвиткові та індивідуальні заняття,  

  учителі та асистенти вчителів вчасно проходять курсову 
перепідготовку та беруть участь в семінарах та вебінарах,  

  залучаються батьки до співпраці та надаються їм консультації з 
різних питань,  

 заклад тісно співпрацює  з фахівцями інклюзивно-ресурсного 
центру,  

  кожен учень має портфоліо власних досягнень.  



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

    З метою дотримання протиепідемічних заходів у  

2020/2021 н.р. здійснювалася профілактична 

робота з учнями щодо дотримання гігієнічних 

вимог та правил здорового способу життя 

(поновлювалися інформаційні плакати та 

стенди, проводилися урочні та позаурочні 

бесіди з питань гігієни та здорового способу 

життя). 



 
 

Створення комфортних і                             
безпечних умов навчання та праці 

 
 За результатами обов′язкового медичного огляду, на 

основі наданих довідок, формуються групи здоров’я для 
занять з фізичного виховання 

                                        ПОЧАТКОВА  ШКОЛА 

Група 

здоров’я 

1-ші 

класи 

2-гі 

класи 

3-ті 

класи 

4-ті класи 

Основна 92 84 93 85 

Підготовча 19 33 37 28 

Спеціальна - 2 1 2 

Звільнення - - - - 



Створення комфортних і                             
безпечних умов навчання та праці 

5-ті 6-ті 7-мі 8-мі 9-ті 10-ті 11-ті Всього 

Основна 62 52 62 45 47 24 26 318 

Підготовча 41 44 40 40 43 21 16 245 

Спеціальна 4 10 12 6 12 7 6 57 

Звільненні - - - - 1 - 1 2 

Середня і старша школа 



    Створення комфортних і безпечних 

умов навчання та праці 

Основна 
 

672 61% 

Підготовча 
 

362 33% 

Спеціальна 
 

62 5,8% 

Звільнення 2 0,2% 

 ВСЬОГО В ЛІЦЕЇ 



 
Створення комфортних і безпечних 

умов навчання та праці 
Аналіз захворюваності учнів 

кількість % 

 Захворювання серцево-судинної системи 399 36% 

Захворювання опорно-рухової системи 281 26% 

Захворювання очей 218 20% 

Захворювання органів травлення 60 5,5% 

Захворювання нервової системи 33 3% 

Захворювання органів дихання 32 3% 

Вроджені вади розвитку 21 2% 

Захворювання ендокринної системи 16 1,5% 

Захворювання сечостатевої системи 9 0,8% 

Захворювання шкіри 6 0,5 

Захворювання вуха 2 0,2% 



Протиепідемічні заходи, проведені 
упродовж 2020-2021н.р. 

• Температурний скринінг працівників та відвідувачів 
ліцею. 

• Контроль за дотримуванням  в закладі  маскового 
режиму. 

• Моніторинг здоров’я  учнів. 

• Контроль за провітрюванням класів на перервах. 

• Контроль за проведенням дезінфекції після занять. 

• Навчання працівників щодо надягання, використання, 
зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

• Бесіди з учнями 1-4 класів «Як вберегтися від ГРВІ та 
короновірусу».  

• Були продемонстровані цікаві тематичні мультфільми.  

                 Інформація  висвітлена на сайті ліцею. 



Забезпечення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

• У закладі учасники освітнього процесу дотримувалися 
вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 
безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій: 

•  заклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння, 

• в наявності та в належному стані (не захаращені) пожежні 
виходи, шляхи евакуації, 

•  педагоги та учні обізнані з послідовністю дій при 
виникненні надзвичайних ситуацій, 

•  ведеться  вся необхідна документація з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій,  

•  обладнання навчальних кабінетів, спортивних залів, 
майстерень відповідає вимогам охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. 



Звіт про травматизму                       
за 2020-2021н.р. 

2-ге  півріччя  
2020 р. 

1-ше  півріччя 
  2021 р. 

За 2020-2021н.р. 

Шкільні 3  
08.09.20 на перерві 
06.10.20 на фізкультурі 
30.09.20 на фізкультурі 

 

2 
27.01.21 на перерві 
03.02.21 на фізкультурі 

5 

Побутові 65 35 100 



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

З метою профілактики травматизму та формування навичок безпеки 

       життєдіяльності в 2020-2021 н.р. було проведено 

• бесіди, практичні заняття з охорони праці, безпеки життєдіяльності для 

учнів та працівників закладу,  

• регулярні інструктажі під час проведення практичних занять з хімії, 

фізики,  біології, фізичної культури, трудового навчання, 

• систематичний контроль за виконанням правил безпеки при 

використанні навчального обладнання, спортивного інвентарю, 

•  чергування учителів на перервах, 

• місячник «Увага! Діти на дорозі!», 

•  конкурси малюнків, плакатів, кросвордів «Безпека в житті – життя в 

безпеці», «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека».  

Створено інформаційні куточки, стенди. 



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

    

      Організація харчування 

• Площа їдальні: 208 кв.м 

• Посадкових місць: 360 

    Харчування забезпечує ФОП Філіпчук З.І. 

                                       



Створення комфортних і безпечних 
умов навчання та праці 

• Їдальня ліцею функціонує з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм. 

• Визначено графік харчування відповідно до 

режиму роботи закладу та вікових категорій 

дітей. 

• Меню затверджується згідно із чинним 

законодавством.  

 



У 2020-2021 н.р. звільнено від оплати 
за харчування 268 учнів 

З них під опікою  15 

діти учасників АТО та ООС  174 

внутрішньопереміщені  2 

навчаються за інклюзивною 
формою навчання  

 12 

діти з інвалідністю  11 

з малозабезпечених сімей  54 



Вас задовольняють умови організації 
харчування у закладі? (Результати анкетування) 

Так Переважно так Переважно ні Ні 

61% 

34% 

2,5% 2,5% 



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

дискримінації 

З метою створення безпечного освітнього середовища у 
закладі здійснюється комплексна антибулінгова політика. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» у Ліцеї №4 було 

     розроблено, затверджено й оприлюднено наказом №236 від 

09.09.2020 р. наступне: 

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

• порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу 
(цькування), 

• порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування), 

• порядок дій при виявленні випадків булінгу (цькування), 

• план заходів з протидії булінгу (цькуванню) на 2020-2021 н.р. 

      

У 2020-2021 н.р. заяв про випадки булінгу (цькування) у Ліцеї №4 

     не надходило. 



Створення освітнього середовища, вільного від 
будь-яких форм насильства та дискримінації 

Відповідно до Плану педагогічні працівники Ліцею №4 протягом року 

•  ознайомилися з нормативними документами, що стосуються 
протидії булінгу, 

• обговорили проблему булінгу на засіданні педради, нарадах, 
методичних заходах, 

• пройшли інструктаж із порядку реагування на виявлені випадки 
булінгу та ведення облікової документації щодо виявлення та 
реагування на випадки булінгу в закладі, 

• систематично контролювали й аналізували стан відвідування 
учнями ліцею, 

• організували заходи для учнів та батьків із створення безпечного 
середовища, вільного від насильства, 

• 72% педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації 

з проблем булінгу. 



Профілактична робота 

                       Тематичні години спілкування:  

• «Небезпечні наслідки торгівлі людьми» - 11 класи; 

• «Я і колектив» -  5 класи; 

• «Навички спілкування ти мирного вирішення конфліктів» -  8 класи; 

• «Віртуальні небезпеки» - 6 класи; 

• «Емоції в нашому житті» -  3 класи; 

• «Підліток у суспільстві» -  7 класи; 

• «Як сказати «Ні!»»  - 4-11 класи; 

• «Чи вмію я дружити?» - 4 класи; 

• «Вплив алкоголю на організм людини» - 9 класи; 

• «Безпечні та небезпечні дотики» - 2-Б клас. 

 

 

 



Робота соціального педагога Робота соціального педагога 
 

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  

Зв'язки з громадськістю 
• Оформлення та подання листів, 
звернень інформації щодо учнів, 
які мають проблеми в поведінці, 

відвідуванні та які перебувають під 
опікою, «Групи ризику»  



Проведення індивідуальних  та  групових консультацій 

Протягом 2020 - 2021н.р. були звернення  
з боку батьків:  
 підготовка дитини до навчання у школі; 
 адаптація дитини до навчання у 1, 5 кл.;   
 взаємовідносини „батьки-діти”;   
 проблеми гіперактивності у дітей;  
 розвиток пізнавальних процесів; 
 підвищений рівень шкільної тривоги; 
 байдуже ставлення до навчання; 
 емоційний стан під час карантину. 
 З боку учнів:  
 непорозуміння з батьками; 
 конфлікти в 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 ведення необхідної документації практичного психолога 

 



Основні напрями діяльності  в 
роботі практичного психолога 

Психологічний супровід  

учнів  1-х класів  у  

період адаптації до школи 

• 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. 

 

•   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. 



 

 
•  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» 

 

 

 

 

• Спостереження за учнями 5, 10 класів під час 

уроків та після них 
 

• Проведення психологічних ігор для об'єднання 

колективу 
 

• Проведення психодіагностичного мінімуму з 

учнями 5, 10 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 учнів 5, 10 класів 



Проведення годин спілкування: 

• «Конфлікт назріває» 

•  «Територія «Ні-неповазі: статут не байдужого ставлення» 

• «Кібербулінг та інформацій безпека» 

• «Мрія про справжнього друга» 

•  «Світ моїх почуттів»   

 

Проведення індивідуальних та групових корекційних занять  

(за результатами діагностичної роботи, запитом педагога або батьків) із 

використанням  піскової терапії, метафоричних асоціативних карт, 

психологічних ігор, тренінгів.   

 

 

 

 
 

 



Психологічна  просвіта 

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» були проведені  наступні заходи: 

  анкетування «Явища шкільного та домашнього 

насильства»,  

 інформаційний дайджест «Я – проти насильства» 

 години спілкування «Злість та агресія. Що з ними 

робити» (3 кл.), «Територія «Ні – неповазі: статут 

небайдужого ставлення» (9 кл.) 

 розповсюдження буклетів «Протидія булінгу» та 

«Що таке насилля і як від нього вберегтися». 

флешмоб  «Наші пальчики проти насильства» (3 

кл.) 

1 грудня у Міжнародний день боротьби зі СНІДом у 

ліцеї  відбулася 

•  соціальна акція «Червона стрічка» 

•  конкурс-вікторина «СНІД та ВІЛ: міфи і факти» 

З 16 по 20 листопада 2020 року був проведений 

тиждень Толерантності. В рамках Тижня 

проходили наступні заходи: 

 Конкурс серед 6-11 класів «Толерантність 

у висловах» 

 Проєктна діяльність учнів 4-х класів 

«Толерантність і світ» 

 Діалоговий майданчик «Толерантність в 

середовищі підлітків» для учнів 8-9 класів 

 Дерево толерантності для учнів 7-х класів 

До Всесвітнього дня  Доброти проведено 

• флешмоб для учнів 1-4 класів  

            «Доброта єднає всіх»   

• інформаційна хвилинка 

 



• У рамках  роботи пришкільного табору «Creative 

Camp» проводила тренінгові заняття «Давайте 

познайомимось» та арт-терапевтичні заняття 
 

 У рамках просвітницької діяльності та  

профілактики випадків сексуального насильства  

над дітьми проведені профілактичні  уроки  з 

учнями 1-х класів  

 

 Тренінг «ЗНО наближається. Як приборкати 

тривогу та успішно скласти іспит» (11кл.) 

 

 онлайн зустріч з батьками учнів 1-х класів 

«Емоційний розвиток дітей. Як батьки можуть 

допомогти і не нашкодити» 

 

 У рамках просвітницької діяльності та  

профілактики випадків сексуального насильства  

над дітьми проведені онлайн конференція з 

батьками: «Сексуальне насильство. Що треба 

знати, щоб вберегти дитину» (квітень) 



 психолого-педагогічний семінар онлайн  

«Конструктивна взаємодія з молоддю як умова 

створення комфортного освітнього середовища» 

 

 психологічний тренінг з молодими та 

новопризначеними вчителями «Використання 

психологічних знань у конфліктих ситуаціях» 

 

 онлайн конференція з молодими та 

новопризначеними вчителями на тему: 

«Мобільний вчитель – успішний вчитель»  

 

 

 
 



Проведення індивідуальних  та  групових консультацій 

Протягом 2020-2021н.р. були звернення за наступною тематикою:  

З боку батьків:  

 підготовка дитини до навчання у школі; 

 адаптація дитини до навчання у 1, 5 кл.;   

 взаємовідносини „батьки-діти”;   

 проблеми гіперактивності у дітей;  

 розвиток пізнавальних процесів; 

 підвищений рівень шкільної 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 ведення необхідної документації практичного психолога 

 



Бібліотека – 

інформаційний 

центр освітнього 

середовища 



Візитка бібліотеки - бібліотечний фонд   

Загальний фонд бібліотеки складає 23 623 примірників 
Із них: підручників – 16 806, 

художньої літератури – 6 827. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДРУЧНИКАМИ: 

1-3 класи – 100% 

4 кл. – замовлено нові підручники 

5 кл. – 100% 

6 кл. – 100% 

7 кл. – 90%, 

8 кл. - замовлено нові підручники  

9 - 11 кл. – 90%  

 

Списано підручників- 1 504 
Художньої літератури – 5 037 



КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ 

«Миколай іде – свята 
несе» 

«Мово рідна, 
слово” рідне» 

«Знай, люби, 
бережи» 

«Я люблю 
Україну» «Знайомтесь 

новинка!» 

«16 днів 
проти 
насильства» 

«До Дня 
революції і 
гідності» 

«А над світом 
українська вишивка 
цвіте!» 



ЗАХОДИ ДО ВИЗНАЧНИХ ПОДІЙ В 
ДЕРЖАВІ І СУСПІЛЬСТВІ 

Година скорботи «Вогонь 

скорботи в серці назавжди»  
 Виховна година 

«Волонтери – люди 

доброї волі» 

Урок-реквієм 

«Пам’ятай про Крути»  

Година-

пам’яті 

«КРІЗЬ 

ПЕКЛО 

АФГАНСЬКОЇ 

ВІЙНИ» 

Бібліотечна 

десятихвилинка 

«СНІД: подумай про 

майбутнє - обери 

життя»  



Літературна година 

«Сонячний класик - 

Всеволод Нестайко» 

Всеукраїнський 

місячник 

шкільних 

бібліотек 

Екскурсія до 

бібліотеки 

першокласників 

ЧОРНОБИЛЬ – 

СКОРБОТА 

ПАМ’ЯТІ 

ЛЮДСЬКОЇ 

«А над світом 

українська вишивка 

цвіте!» 



 
 

 ЗАХОДИ НА ДОПОМОГУ ЗДОБУВАЧАМ 
ОСВІТИ 

 
150 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАШОЇ ЗЕМЛЯЧКИ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 



Самооцінювання якості  

освітньої діяльності ліцею №4  

              

                ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

                      ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

                                                    



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для 

здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

    В «Абетці для директора» зазначено, що 

    реформування загальної середньої освіти передбачає 

зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень 

учнів: 

• по-перше, вимоги до результатів навчання учнів мають визначатися з 

урахуванням кометентнісного підходу до навчання, в основу якого 

покладено ключові компетентності; 

• по-друге, оцінювання має грунтуватися на позитивному підході, що 

передусім, передбачає  врахування рівня досягнень учня. 

      Розроблення, оприлюднення та інформування про критерії оцінювання 

робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників 

освітнього процесу. 

 



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для 
здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

Система оцінювання Ліцею №4 розроблена відповідно до 
наказів Міністерства освіти і науки України: 

- від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти», 

- від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних 
вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з базових 
дисциплін у системі загальної середньої освіти»   - від 
20.08.2018 року № 924 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 
першого класу у новій українській школі», 

-   від 27.08.2019 року № 1154 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 
другого класу». 

 



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів 
освіти  

системи оцінювання їх навчальних досягнень  
(за результатами проведеного анкетування) 

 Які критерії оцінювання використовують учителі 

Ліцею №4 для свого предмету? 

Розробляю 

власні, в тому 

числі спільно з 

дітьми 

Адаптую 

критерії МОН до 

умов роботи 

закладу 

Використовую 

виключно 

рекомендації 

МОН 

Вважаю, що 

критерії мені не 

потрібні 

22% 

52% 

63% 

0% 



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів 
освіти  

системи оцінювання їх навчальних досягнень 
 (за результатами проведеного анкетування) 

    Учителі Ліцею №4 використовують різні види 

оцінювання: 

82% 

51% 

71% 

44% 

77% 

3% 



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для 
здобувачів освіти  

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

• Учнів та батьків проінформовано про правила та 
процедури оцінювання навчальних досягнень, зокрема 
про порядок поточного та підсумкового оцінювання, 
чинники, які впливають на тематичне оцінювання 
учнів. 

• З правилами і процедурами оцінювання педагоги 
ознайомлюють учнів на початку навчального року, 
перед вивченням теми, а також, за  потребою, 
індивідуально. 

• Дирекція моніторить систему оцінювання вчителів 
через спостереження за проведенням уроків, вивчення 
оприлюднених критеріїв оцінювання, розглядаючи це 
питання на засіданнях ПМК, педагогічної ради. 



Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для 
здобувачів освіти  

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

У закладі впроваджується система формувального оцінювання. 

Його особливості: 

•  націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня; 

•  не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів; 

• широко використовує описове оцінювання; 

• застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, 

• учень стає свідомим учасником процесу оцінювання й навчання; 

• забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого 

учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені      
навчальні цілі;  

• визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про 
те, якого рівня вони наразі досягли й  у якому напрямку їм потрібно 
рухатися далі.  

 

Позитивний досвід використання формувального оцінювання 
накопили учителі початкових класів. 



Формування та  забезпечення реалізації 
політики академічної доброчесності 

    У Ліцеї №4 розроблене Положення про академічну доброчесність, 
яке розміщене на сайті закладу. З його вимогами ознайомлено 
учителів, учнів, батьків.  

      Академічна доброчесність передбачає: 

 Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства 
про авторське право і суміжні права, 

  Надання достовірної інформації про методики і результати 
досліджень, джерела використаної інформації та власну 
педагогічну, творчу діяльність. 

 Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 
освіти. 

  Справедливе оцінювання результатів навчання за прозорими 
критеріями. 

 

 



Формування та  забезпечення реалізації політики 
академічної доброчесності  

(за результатами проведеного анкетування) 

     Для забезпечення академічної доброчесності серед учнів педагоги 

Ліцею №4 використовують різні методи і прийоми: 
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Застосування внутрішнього моніторингу,  що передбачає 
систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання 

       Дирекцією Ліцею 34 здійснювався систематичний моніторинг 
результатів навчання здобувачів освіти. Основною метою такого 
моніторингу було виявлення об’єктивного та раціонального підходу до 
оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження 
системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень.  

      У 2020-2021 н.р. використовувалися такі способи одержання аналітичної 
інформації : 

 порівняльний аналіз навчальних досягнень за І, ІІ семестри та рік; 

 аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і річного 
оцінювання; 

 порівняльний  аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів з окремих 
предметів; 

 порівняльний  аналіз підсумкового оцінювання між класами на одній 
паралелі; 

  порівняльний аналіз балів учнів 11 класів і результатів ЗНО.  

      У зв'язку із скасуванням ДПА у 2020 році порівняльний аналіз між 
результатами ДПА та підсумковим оцінюванням з предмету та балами за ЗНО 
не було здійснено. 



 
Особливості освітнього процесу 

 в 2020-2021 н.р. 

 
• Реалізація науково-педагогічного проєкту 

«Інтелект України» – 1-В, 2-А 

• Реалізація освітньої системи Анжеліки 
Цимбалару « Світ чекає крилатих» – 1-Б 

• Поглиблене вивчення англійської мови –          
4-А,4-Б,5-А,5-Б, 6-А,6-Б, 7-А, 7-Б,9-А,9-Б 

• Вивчення двох іноземних мов з 5 класу 

• Семестрово-блочне навчання 
 



Поділ класу на групи 

Предмет Класи 

Початкова 

школа 

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

4-А, 4-Б,4-В,4-Г 

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

4-А, 4-Б,4-В,4-Г                                                                                                            

Основна 

школа 

Іноземна мова 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 

7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А,9-Б 

Українська мова 5-В, 5-Г, 6-Б, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В 

Старша 

 школа 

Іноземна мова 10-А,10-Б,11-А 

Українська мова 10-Б, 11-А 



Охоплення учнів 10-11 класів профільним 
навчанням 

Рік Клас Профіль 
2020-2021н.р. 10-А Іноземної 

філології 

10-Б Іноземної 

філології 

11-А Іноземної 

філології  

11-Б Математичний 

профіль 



Факультативи, спецкурси,  
курси за вибором 

•  Математика. Розв’язування задач 

• Психологія спілкування 

• Фінансово грамотний споживач 

• Синтаксис простого та простого ускладненого речення 

• Школа проти СНІДу 

• Основи психології 

• Історія рідного краю 

• Уроки для сталого розвитку 

 



Платформи, 
сервіси, 
застосунки,                        
сайти: 

Дистанційне навчання 



Платформи, 
сервіси, 
застосунки,                        
сайти: 



Результати  участі в ІІ етапі Всеукраїнських 
предметних  олімпіад  

• Загальна кількість учасників – 60 

• Загальна кількість переможців – 34 

• % переможців від кількості учасників - 57 

•  І місце - 7 

• ІІ місце - 13 

• ІІІ місце – 14 

 



Порівняльна таблиця  

Рік  2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Кількість 
учасників 

69 68 66 60 

І місце 4 8 9 7 

ІІ місце 14 14 10 13 

ІІІ місце 6 9 14 14 



МАН 

Переможці І, ІІ та ІІІ етапу конкурсу-захисту 

Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства.  

Секція: мистецтвознавство. 

 Гопанчук Ольга,  11-Б класу  (тема «Сакральна 

архітектура Новограда-Волинського»,педагогічний 

керівник Василенко Т.В.) 

 



МАН 

Переможці І, та ІІ етапу конкурсу-захисту 

Відділення мовознавства. 

 Секція: англійська мова 

Перегиня Лілія, 11 А клас (тема 
«Особливості перекладу англійських 
прислів’їв та приказок», педагогічний 
керівник Колесник Т.В.) 

 



СТИПЕНДІАТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Баранчук Катерина 8-Б  клас 



Результати освітньої діяльності здобувачів освіти 1-
4 класів Ліцею №4 за 2020-2021 н.р. 

Усього в 1-4 класах навчається учнів  - 476 (17 
класів) 
у 1-3 класах 360 учнів – вербальне 
формувальне оцінювання 
У 4 класах 116 учнів, з них: 
 з балами високого рівня – 13 учнів 
 з балами достатнього рівня – 54 учнів 
 з балами середнього рівня – 49 учні 
 з балами початкового рівня  - 0 учень 
Середній бал – 7,84 
Якісний показник – 58% 
12 учнів нагороджено Похвальними листами 



 

 
 

Застосування внутрішнього моніторингу,  що 
передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання 
 
 

Середній показник рівня навченості учнів  4 класів у 2020/2021  н.р. 
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 Участь в онлайн-олімпіадах 

• Сайт «Всеосвіта»  

Українська мова  

• Узяли участь – 54 учні  

• Дипломи – 30 учнів 

• Сайт «На урок» 

Українська мова та математика 

• Взяли участь – 60 учнів  

• Дипломи – 35 учнів 

 



Застосування внутрішнього моніторингу,  що передбачає 
систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання 
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Кл

ас 

Класний 

керівник 

Якісний 

показник 

за І с. за рік 

11-А Тетеря А.М. 50,0% 53,6% 

10-А Іщук Н.М. 39,1% 39,1% 

10-Б Липська О.М. 34,5% 34,5% 

11-Б Алексійчук Л.А. 30,0% 33,3% 
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Тиждень початкової школи, присвячений року 
математики в Україні 

•                     Протягом тижня проводилися:  

• Різноманітні ігри: «Зоряний час», «Шифрувальники», 

«Хрестики-нулики».  

• Шахово-шахматний турнір.  

• Математичні вікторини: «Математика – це гімнастика 

розуму». 

• Конкурси малюнків: «Оживи цифри», «Рослини та 

тварини з країні Геометриляндії та Циферляндії», «Цілий 

світ в квадратику паперу».  

• Композиції з геометричних фігур: «В країні геометрії» 

(виготовлення різноманітних геометричних фігур з 

LEGO).  

• Віртуально-історична подорож «Як люди навчилися 

рахувати?».  

• Математичні перерви «Гостинці від королеви 

математики» (ребуси, кросворди, розмальовки).  

• Математичний квест.  

• Захист проєктів та підбиття підсумків, нагородження 

грамотами та подяками.                                                                                                 



Педагогічний колектив ліцею в 2020-2021 н.р. 

працював над реалізацією виховної проблеми 

Формування 

національної свідомості 

та патріотизму, 

громадянської зрілості 

особистості шляхом 

особистісно 

зорієнтованого підходу в 
освітньому процесі 



Пріоритетні напрямки  виховної діяльності 

Ліцею №4 

• Інтеграція виховного та навчального процесу 

• Військово-патріотичне виховання 

• Робота соціально-психологічної служби, превентивне 
виховання 

• Взаємодія школи, громадських та місцевих організацій 

• Краєзнавча та екскурсійна діяльність 

• Профорієнтаційна діяльність 

• Спортивно-оздоровчі заходи 

• Ліцейне самоврядування 

• Система позаурочних заходів: 

• гурткова робота; 

• участь у конкурсах, акціях; 

• тематичні години спілкування. 



Позаурочний простір Ліцею №4  

• Модельно-
хореографічна студія 

• Вокальний гурток  
“Золоті струни” 

• Хореографічний “Тоp 
Dance” 

• Основи 
медіаграмотності 

• Художня студія 
“Мальва”  

• Соціальне шкільне 
підприємництво 

• Сокіл ( Джура) 

• Атлетична гімнастика 

• Теніс 

• Баскетбол 

• Волейбол 

 

Учнівське 
самоврядування 

Гуртки та спортивні 
секції 

• Рада ліцеїстів: 

менеджери; 

медійники; 

аніматори; 

спорторги; 

ліцейна служба медіації 

Участь у Міжнародних, 
Всеукраїнських, міських конкурсах 

• “Школа Успіху” 

• “Відкривай Україну” 

• Конкурс проєктів на створення 
соціальних шкільних 

підприємств 

• «ЖУК» 

• Всеукраїнські конкурси 
«Безпечний інтернет», «Наука-
це цікаво», «Стоп ковід», «Eko 

Now 1.0» 

• Проєкти “Docudays UA” ,“Книга 
добра”, “Найбільший урок у 

світі” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Річний цикл виховної діяльності  концентрується 

навколо  ключових колективних творчих справ 

•  «Життя людини – найважливіша цінність»  

• «Горде ім’я – українець!» 

•  «Поділись частинкою добра» 

• «Бережіть собори власних душ!» 

•  «Лесиними стежками» 

•  «Вибір є у кожної долі» 

•  «Безпека в житті - життя в безпеці» 



Відповідно до основних орієнтирів виховання учнів 

 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України 

виховна  діяльність здійснювалася щодо формування  

  

• ціннісного ставлення 

особистості до суспільства 

й держави;  

• ціннісного ставлення до 

сім’ї, родини, людей; 

• ціннісного ставлення до 

природи;  

• ціннісного ставлення до 

себе;  

• ціннісного ставлення до 

праці;  

• ціннісного ставлення до 
культури й мистецтва  



Ціннісне ставлення особистості до суспільства 

й держави 

• День знань. Святкова 

зустріч першокласників 

• Арт-конкурс малюнків на 

асфальті «Ми обираємо 

мир» 

• Дебати «Україна - 

толерантна держава» для 

11 класу 

• Пісенний флешмоб «Ми 

співом об'єднаєм Україну»  

• проєкт «Герої війни в моїй 

сім’ї» 

 

 



Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства й держави 

• Участь в онлайн-події «Ланцюг 
Соборності Київ — Сімферополь» 

•  оформлення  експозицій                  
«І запалали свічки пам’яті та 
скорботи» до Дня пам’яті жертв 
голодомору,  «Крути, Крути, вас не 
забути», «Пам’яті героїв Небесної 
Сотні» 

• Тиха акція «Ангели пам’яті» 
https://www.youtube.com/watch?v
=7z2eX-Rl7MI 

• Віртуальна екскурсія   в ліцейному 
музеї «77-річниця визволення 
Новограда-Волинського від  
нацистських загарбників» 
https://www.youtube.com/watch?v=C
bhQToSAafI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7z2eX-Rl7MI
https://www.youtube.com/watch?v=7z2eX-Rl7MI
https://www.youtube.com/watch?v=7z2eX-Rl7MI
https://www.youtube.com/watch?v=7z2eX-Rl7MI
https://www.youtube.com/watch?v=7z2eX-Rl7MI
https://www.youtube.com/watch?v=CbhQToSAafI
https://www.youtube.com/watch?v=CbhQToSAafI
https://www.youtube.com/watch?v=CbhQToSAafI


Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

• Участь в міському 
конкурсі соціальних 
відеороликів «Сім’я без 
насильства: сучасний 
погляд української 
молоді» 

• Вітальний марафон 
«Прийшов святий 
Миколай» для 1-4 класів; 
http://nv-
school4.edukit.zt.ua/novini
/id/1014/vn/Вітальний-
марафон-Прийшов-
Святий-Миколай/ 
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Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

• Свято обдарованості 
«Гордість  ліцею» 

• Новорічний вітальний 
марафон «Коляда моя, 
коляда» для 5-11 
класів 

• Конкурсно-
розважальна гра до 
Дня Валентина 

• Онлайн-вернісаж 
«Вітає березень 
крилатий жінок 
прекрасних із 
весняним святом» 

 



Ціннісне ставлення до природи 

• оформлення експозиції     

«А думалось, що атом той 

слухняний» (26 квітня – 

День скорботи, при 

урочений роковинам 

катастрофи на 

Чорнобильській АЕС) 

• Всеукраїнський конкурс 

«Збережемо спадщину-

збережемо Україну» 



Ціннісне ставлення до себе 

• Діалоговий марафон «Що таке толерантність» 
присвячений Міжнародному дню толерантності. 

• П'ятихвилинка інформації «Творити добро - це 
просто» у 6 класах; 

• Кіномайданчик «Якщо ти бачиш проблему, але 
байдужий до неї – ти частина проблеми » для 9-11 
класів; 

• Квест «Простір рівних можливостей» до Міжнародного 
дня людей з обмеженими фізичними можливостями 
для 8 класів; 

• Дискусія «Чи можуть інтернет і мобільні телефони 
бути джерелом насилля» для 11 класів. 

 



Ціннісне ставлення до себе 

• П'ятихвилинки  здоров’я 

•  Онлайн-виховні  години  

• «Дотримання 

протиепідемічних  вимог 

жорсткого карантину  під час 

дистанційного навчання» 

• Години спілкування 

•  Правовий відеолекторій 



Ціннісне ставлення до праці 

• Майстер-клас «Створи свій бізнес-

план» 

• Онлайн-фестиваль бізнес-проєктів 

для залучення коштів для створення 

муралу «Україна - це ми!»  

• Локальний конкурс з фінансування 

соціальних шкільних підприємств; 

• Участь у Всеукраїнському тижні 

фінансової грамотності «Global 

Money Week» http://nv-

school4.edukit.zt.ua/novini/id/1075/vn/

Global-Money-Week-2021-у-ліцеї/ 
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Ціннісне ставлення до культури й мистецтва  

 
• Святковий онлайн-концерт до Дня працівників 

освіти 

• Пісенний флешмоб «Ми співом об'єднаєм Україну» 

• дослідження історії архітектурних споруд та вулиць 
міста, які мали значення в житті Лесі Українки – 
створення віртуальної екскурсії містом 

        https://www.youtube.com/watch?v=HsbNWjEKSdY 

•   Створення віртуальної екскурсії містом «Лесиними 
стежками». Презентація постера з QR-кодами 

• Великоднє дерево (арт-проєкт) 
https://www.facebook.com/100003103914093/videos/
3958175787629179 

• День вишиванки; 
https://www.facebook.com/AleksandraRadchuk/video
s/3998150810298343  

• Онлайн-фестиваль малюнків учнів 6 класів «Живі 
історії» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=
MU0AycEjOlU&feature=emb_logo 
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Фізкультурно-оздоровчі активності 

• Квест "Фізкульт-УРА“ в рамках 

Олімпійського тижня (6 класи) 

• Змагання з "Малюк-болу“ (5 кл.) 

• Спортивний  конкурс   з 

атлетичної гімнастики  на 

першість ліцею «Найсильніший  

в ліцеї»  

• Планка 

• Віджимання 

• Підтягування 

• Сід-30сек 

• Сід-1хв 

• Організовано участь у міських 

онлайн-конкурсах від МЦФЗН 

«Спорт для всіх», МЦСССДМ та 

управління у справах сім’ї, 

молоді, фізичної культури та 
спорту міської ради. 

 

 



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 2020-2021 навчального року 

відбулися чергові вибори Голови ради ліцеїстів.  

• Очолює раду ліцеїстів Герасимчук Олександр, 

учень 11 класу. Учнівське самоврядування 

включає 5 центрів: 

• менеджерський центр;  

• центр спортмейкерів;  

• центр аніматорів;  

• центр медійників;  

• центр медіаторів 



Загальноліцейні проєкти 

• І семестр - «Дерево добрих 
справ»  

• ІІ семестр  - «Голуби пам’яті 
та миру»;  Великоднє дерево 
(арт-проєкт);  

• проект «Герої війни у моїй 
сім’ї»  

• Створення колективного 
муралу «Україна - це ми!» з 
елементами мотивів 
зображень за творами Лесі 
Українки, присвяченого    
150-річчю з Дня народження 
Лесі Українки  та 30-річчю 
Незалежності України 



Акція «Голуби пам’яті та миру» 

https://www.facebook.com/AleksandraRadchuk/videos/396015144

4098280  
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Урочисте відкриття муралу на території 

Ліцею «Україна - це ми!» 



Участь в онлайн-конкурсах та флешмобах 



Наші досягнення 

 
• І місце , конкурс «Кубок західного регіону з 

сучасної хореографії, м. Хмельницький, 
хореографічний гурток «Top Dance” (керівник  
Рудакова  Д.О.). 

• І місце, І Всеукраїнський конкурс шкільних 
відеоробіт "Камера! Гривня! Мотор!  в рамках 
Всеукраїнського  Тижня грошей, що 
проводився під ініціативаою МОН та 
Національного банку України 

 Процун Олег, 9-Г клас (керівник  Дмитерчук А.І.) 
https://www.facebook.com/100019150453151/video
s/753683991946609 

 

• ІІ  місце,  І МІЖНАРОДНИЙ фестиваль-
конкурс учнівської та студентської творчості 
«Змагаймось за нове життя!», присвячений 
150 - річчю з дня народження Лесі  Українки, 
Онищенко Світлана ,8-В клас, у номінації 
"Аудіовізуальний твір” (керівник Ігнатюк  А.Б.) 
https://www.facebook.com/alyona.kondrakhina/v
ideos/902738373763579 

• ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі "Зірковий 
тріумф", хореографічний  гурток "TOP 
DANCE" (керівник Дарія Рудакова) 
https://www.facebook.com/100003103914093/vi
deos/pcb.2570739763227090/40109828456818
06 
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Табір ліцею з короткотривалим 

перебуванням для творчих дітей «Creative 

Camp 2021» 



Самооцінювання якості  

освітньої діяльності Ліцею №4 

 

 

            ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

                                                      



Зростання професіоналізму педагогічного 
колективу 

• Підвищення кваліфікації вчителів 

• Атестація 

• Самоосвітня діяльність 

• Ідивідуальна робота вчителя над 

методичною темою 



Участь у проєктах всеукраїнського та 
міжрегіонального рівня 

«Я дослідник» 

«Енергоефективні школи: нова 
генерація» 



Участь у проєктах всеукраїнського та 
міжрегіонального рівня 

«Розумники» 

«Інтелект України» 

«Світ чекає крилатих» 

«Гармонія інтелекту та здоров’я»                                          

«Науково-методичні засади створення 
інноваційної моделі STEM-освіти» 



Творчі групи 

• «Впровадження елементів ейдетики в 

освітньому процесі» (Герасимчук І.Л.) 

• «Використання методів активного навчання, 

спрямованих на розвиток критичного 

мислення» (Трофимова Т.В.) 

• «Використання елементів STEM-освіти в 

початковій школі» (Медецька В.В.) 



Використання сучасних освітніх підходів до 
організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей учнів  

  Протягом 2020-2021 н.р. педагогічні працівники закладу працювали 

над створенням власних освітніх ресурсів : 

• розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять; 

•  додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків; 

• тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги; 

•  практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення 

навчальних занять та вдома; 

•  завдання для самостійного опрацювання учнями. 



Використання сучасних освітніх підходів до 
організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей учнів  

     

   Досвідом  роботи вчителі Ліцею №4 ділилися з 

колегами під час методичних місячників та 

декад, відкритих уроків. 

 

 



Ефективність планування педагогічними 
працівниками своєї діяльності 

Календарно-тематичний план є основним робочим документом, 

який визначає педагогічну діяльність вчителя та допомагає досягти 

очікуваних результатів навчання.  

Календарно-тематичні плани вчителів Ліцею №4 на 2020-2021 н.р. 

були укладені відповідно до 

• Державного стандарту загальної середньої освіти; 

• очікуваних результатів  навчально-пізнавальної  діяльності  учнів  

згідно з навчальними програмами  з предметів; 

• освітньої програми закладу  освіти, робочого навчального плану та 

забезпечували  компетентнісний підхід  у навчанні. 



Ефективність планування педагогічними 
працівниками своєї діяльності 

    Календарно-тематичний план – це результат творчої 
роботи вчителя, його бачення способів і напрямів 
отримання очікуваних результатів навчання. 

 Відповідно до Закону України «Про освіту» календарне 
та поурочне плануванняздійснювалося вчителями 
закладу в довільній формі. Учителі, використовуючи 
право на академічну свободу, самостійно визначали 
необхідний обсяг годин на вивчення теми, могли 
змінювати послідовність їх вивчення, визначати 
обов’язкові види робіт . Формат, структура, зміст та 
оформлення календарних планів та поурочних планів-
конспектів обиралися вчителями самостійно. 



Ефективність планування педагогічними 
працівниками своєї діяльності  

(за результатами проведеного анкетування) 

    При розробці календарно-тематичного плану учителі 

Ліцею №4 використовували різні ресурси:  

 

 

 

 

 
                                                        

Зразки, що 

пропонуют

ься 

фаховими 

виданнями 

Розробки з 

інтернет-

сайтів і 

блогів 

Рекомендац

ії МОНУ 

Досвід 

колег 

Спільна 

робота з 

колегами 

Власний 

досвід 

Ряд 1 53% 42% 99% 28% 36% 40%

53% 
42% 

99% 

28% 
36% 40% 



Майстер-класи для вчителів ліцею  

• «Використання методів активного навчання, спрямованих на розвиток 
критичного мислення» (Трофимова Т.В.) 

• «6 цеглинок LEGO  в освітньому просторі  НУШ» (Горбовська Г.С.) 
• «Діяльнісний підхід в НУШ, як засіб розвитку пізнавальної активності 

учнів» (Крюкова М.М.) 
• «STEM/STEAM/STREAM-освіта у школі як спосіб оволодіння учнями 

ключовими компетентностями та наскрізними вміннями на уроках           
у 1-4 класах» (Медецька В. В.) 

• «Ейдетика, як засіб запам'ятовування інформаціі» (Герасимчук І. Л.) 



Використання сучасних освітніх підходів до 
організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей учнів 

Свої методичні напрацювання вчителі 

друкували у фахових виданнях та 

розміщували на онлайн-платформах. 

 



Використання сучасних освітніх підходів до організації 
освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей учнів 

Публіка

ції на 

сайті 

закладу 

та/або 

засновн

ика 

У блогах У 

професі

йних 

спільнот

ах 

соціальн

их 

мереж 

У 

матеріа

лах 

та/або 

виступа

х 

конфере

нцій 

У 

фахових 

видання

х 

На 

освітніх 

онлайн 

платфо

рмах 

Не маю 

оприлю

днених 
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Участь учителів у виставці перспективного 
педагогічного досвіду 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 
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Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року - 2021» 

• Переможець І (зонального) та лауреат ІІ (регіонального) туру в 

номінації «Українська мова та література»   Кульбаба Ю.С. 

• Переможець І (зонального) та учасник ІІ (регіонального) туру в 

номінації «Математика» Колесник С.М. 

 

 



Формування суспільних цінностей у здобувачів 
освіти  

в процесі їх навчання, виховання та розвитку 

    Одним із дев’яти ключових компонентів формули НУШ є 

наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

Виховний процес буде ефективним, якщо він  поєднується з 

навчальною діяльністю та органічно вплетений в освітній 

процес. 

    Наскрізний процес виховання реалізовувався педагогами 

Ліцею №4 у процесі викладання усіх предметів і курсів 

навчального плану . 

    Важливим доповненням виховної роботи були тематичні 

позаурочні заходи, які готувалися спільно з учнями. 



Постійне підвищення професійного рівня і 
педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

У закладі налагоджено системну роботу з підвищення професійних 

компетентностей педагогічних працівників. 

 Керуємося нормативними документами: 

•  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (Постанова КМ України від 21.08.2019 

№800), 

•  Лист МОНУ «Щодо підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників» від 04.11.2019 № 1/9-683, 

•  Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМ 

України від 27.12.2019 №1133), 

•  Закон України «Про освіту», 

•  Закон України «Про повну загальну середню освіту». 

 



Постійне підвищення професійного рівня та 
педагогічної майстерності працівників 

   Учителі самостійно обирають форми, види та суб'єкти підвищення 

кваліфікації. Упродовж 2020-2021 н.р. педагоги Ліцею №4 

підвищили кваліфікацію у таких суб'єктів освітньої діяльності: 

95% 

49% 
33% 

50% 

78% 

46% 

91% 



Постійне підвищення професійного рівня  та 
педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

     Усі педагогічні працівники Ліцею №4 (100%) у 

2020 році підвищили свою кваліфікацію.  

    На кінець 2020 року кожен учитель склав 

індивідуальний план підвищення кваліфікації 

на 2021 рік, на основі яких було укладено 

загальношкільний План підвищення 

кваліфікації та затверджено його на засіданні 

педагогічної ради. 



Атестація педагогічних працівників у 2021 році 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 

 

 

Результативність 

Т.
 р

о
зр

яд
 Кваліфікацій

ні категорії 
Педагогічні звання 

ІІ І вища старший 
учитель 

учитель-
методист 

Присвоєння категорії/ 
педагогічного звання 

2 1 3 2 3 1 

Відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії/педагогічного 
звання 

2 9 2 1 

Разом 2 1 5 11 5 2 

Загальна кількість 
учителів, які атестувалися 

19 



Предметні методичні комісії: 

• учителів початкових класів  
                                           (кер. Купріянчук О.М.); 

• учителів-філологів        (кер. Калюжникова А.В.); 

• учителів іноземної філології 
                                                       (кер. Матузок Л.І.); 

• учителів точних дисциплін (кер. Мороз І.В.); 

• вчителів суспільно-природничих дисциплін                                                                                                      
                                                        (кер. Федорчук В.В.); 

• вчителів оздоровчо-естетичних дисциплін 
                                                        (кер. Задворний Б.І.). 

 

 



Засідання методичного 
об`єднання класних 

керівників  
2020-2021 н.р. 

• Стратегічні напрямки виховання у вимірах 

сьогодення 

• Булінг у дитячому середовищі: причини, 

наслідки та шляхи його подолання 

• Основи педагогічної співпраці "педагоги - діти - 

батьки“ 

•  Гендерне виховання - нагальна потреба 

сучасної освітньої системи 



• Головне завдання методичної роботи з класними 
керівниками  полягає в розвитку сучасного 
педагогічного мислення класного керівника, 
підвищенні його мотивації щодо самоосвіти, 
формуванні в педагога якостей особистісного рівня. 

• Підвищення фахового рівня педагогів проводилося 
шляхом вивчення й реалізації основних положень 
нормативних документів про освіту, шляхом 
опрацювання новинок методичної літератури, 
проведення педагогічних активностей з метою обміну 
досвідом. 

• У якості основних форм роботи визначені тематичні 
засідання методичного об’єднання, участь у роботі 
педагогічної ради й нарадах при директорові, відкриті 
виховні заходи, звіти про роботу, співбесіди, 
знайомство з новинками методичної літератури. 



Налагодження співпраці зі здобувачами 
освіти, їх батьками,  

працівниками закладу освіти 

    Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки 

партнерства. 

    Під час проведення навчальних занять учителі 

реалізовують особистісно орієнтований підхід у 

навчанні, забезпечуючи можливості розвитку учнів та 

їх самореалізацію через заохочення учня вільно 

висловлювати свою думку, розвиток уміння 

аргументовано конструювати свою відповідь, 

налагодження партнерських стосунків між вчителем і 

дитиною. 



Налагодження співпраці зі здобувачами 
освіти, їх батьками, працівниками закладу 

освіти 

   Педагогічні працівники співпрацюють з батьками учнів з питань 

організації освітнього процесу. 

Ефективна взаємодія між учителями та батьками ґрунтується на 

таких чинниках: 

•  Доброзичливе ставлення до дитини. 

• Співпраця з батьками, пошук її нових форм: 

у пріоритеті – індивідуальні зустрічі, консультації, а не загальні 

зібрання; використання інтерактивних форм спільної роботи; 

комунікація онлайн;  залучення батьків до різних форм урочної та 

позаурочної діяльності (проведення уроків, майстер-класів, 

екскурсій) 



Налагодження співпраці зі здобувачами 
освіти, їх батьками,  

працівниками закладу освіти 

    Між педагогічними працівниками закладу налагоджена 

продуктивна комунікація та співпраця, яка відбувається через 

• спільне планування роботи, 

•  роботу над розв’язанням відповідної науково-методичної 

проблеми, 

• спільну реалізацію освітніх проєктів, 

•  наставництво, 

•  інтеграцію змісту навчальних предметів, 

•  взаємовідвідування навчальних занять, 

• поширення педагогічного досвіду. 

 



Робота з батьками  

• Проведено батьківські збори паралелей             

1-11 кл., покласні батьківські збори (вересень).  

• Онлайн-батьківські покласні збори під час 

карантину.  

• У ліцеї діє Рада ліцею, батьківські комітети 

класів.  



• Онлайн-інформування батьків та онлайн-батьківські збори 

з тем булінгу, кібербулінгу, “груп смерті” 

• Протиепідемічні заходи: ранкові “п’ятихвилинки” здоров’я, 

інтерактивні заняття з медичними сестрами 

• Фотофлешмоби та фотоквести в рамках  

тематичних тижнів 

• Просвітницька робота на сайті Ліцею та в  

 соціальних мережах 

 

 

 

 

 

 

 



 
Для батьків учителі ліцею проводять батьківські збори, 

тренінгові заняття 
 

 



Самооцінювання якості  
освітньої діяльності Ліцею №4 

 

 

             ІV . УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ  

                        ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

                                       



Організація освітнього процесу на засадах 
людиноцентризму 

   У закладі створюються умови для реалізації принципу 

людиноцентризму, поваги до кожної людини, прийняття її 

унікальності та права на вільний вибір. 

   Права і обов’язки учасників освітнього процесу закріплені у 

нормативних документах: 

  Статуті Ліцею №4, 

  Правилах внутрішнього розпорядку, 

 Правилах поведінки для учнів.  

     Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій 

     учасників освітнього процесу. У закладі діють органи 

самоврядування працівників ліцею, учнів, батьків. 



Ефективність кадрової політики та забезпечення 
можливостей  

для професійного розвитку педагогічних 
працівників 

    
 

    Кадровий склад закладу формується відповідно до штатного 

розпису та освітньої програми. 

    У 2020-2021 н.р. штат Ліцею №4 налічував 95 педагогічних 

працівників, у тому числі 1 соціальний педагог, 1 психолог,              

1 бібліотекар, 1 педагог-організатор, 1 керівник гуртка,                    

2 медсестри.  

     У закладі створені умови для професійного зростання педагогів.  



Стаж педагогічної роботи вчителів 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 
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Віковий склад педагогічних 
працівників ліцею 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 

 

 0

5

10

15

20

25

до 30 

років 

31-40 

років 

41-50 

років 

51-54 

роки 

55-60 

років 

понад 60 

років 

12 

22 
25 

3 

10 
13 

Усього - 85 



Аналіз освітньо-кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників ліцею 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 
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Аналіз освітньо-кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників ліцею 

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 
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Планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

     Основним робочим документом для організації 

повсякденної діяльності Ліцею №4 упродовж 
навчального року є річний план. 

     До його розроблення залучаються усі учасники 
освітнього процесу. План роботи Ліцею №4 на 
2020-2021 н.р. обговорено й затверджено на 
засіданні педагогічної ради у серпні 2020 року. 

    Дирекція Ліцею №4 протягом року аналізувала 
виконання річного плану. За результатами 
аналізу приймалися відповідні управлінські 
рішення. 

 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік. 

 

Формулювання конкретних завдань на наступний 
рік. 

КРОК 1 
Аналіз роботи за  

минулий навчальний рік 

КРОК 2 
Формулювання  

конкретних завдань  
на наступний рік 

КРОК 3 
Визначення необхідних  
ресурсів, планування їх 

використання 



Планування діяльності закладу, 
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

       Для вивчення ефективності функціонування внутрішньої 

системи  забезпечення якості освітньої діяльності закладу 

застосовується система внутрішнього моніторингу.  

Напрями внутрішнього моніторингу якості освіти Ліцею №4: 

•  Освітнє середовище 

• Кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний 

склад, професійний рівень педагогічних працівників 

•  Контингент здобувачів освіти 

•  Психолого-соціологічний моніторинг 

• Результати навчання здобувачів освіти 

• Педагогічна діяльність 

• Управління закладом освіти 



Планування діяльності закладу, 
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

  У процесі моніторингу використовуються 

  різні методи дослідження та інструменти: 
•  спостереження, 

•  опитування, 

• анкетування, 

•  аналіз документації, 

• аналіз результатів діяльності, 

• аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність. 

 

При узагальненні результатів самооцінювання 

використовується описовий та кількісний підхід. 



Планування діяльності закладу, моніторинг 
виконання поставлених цілей і завдань 

    Протягом навчального року здійснювалися заходи із 

покращення матеріально-технічної бази закладу. 

Зокрема, зроблено капітальний ремонт центрального 

входу, встановлено автоматичну систему пожежної 

сигналізації, у 19 навчальних кабінетах замінено вікна, 

закуплено нові шкільні меблі, оргтехніку. Після 

завершення навчального процесу в закладі 

розпочалися косметичні ремонти приміщень. 



Планування діяльності закладу, моніторинг 
виконання поставлених цілей і завдань 

 Фінансування освітнього закладу 

здійснювалося із загального та 

спеціального фонду.  

Використання коштів загального фонду за 

період з 01.09.2019 р. по 31.05.2020 р.  

 
 



Використання з місцевого фонду за період з 
01.09.2020р по 31.05.2021р 

КЕКВ Використано на Проплачено 

2210 Господарські товари 9225,2 

  дидактичний матеріал 23451,51 

  електротовари 5655 

  спортивний інвентар,   мячи,сетки,канати 20762 

  дидактичний матеріал 3276 

  комп"ютерне обладнання 2558 

  будівельні матеріали 5990,57 

  

відшкодування коштів за свідоцтво про здобуття 

повної і базової середньої освіти 471,12 

  інвентар медичний   

  веб камери 5034 

  дезінфікуючи засоби для ковіду 57760 

  канцеляри 3350 

  ковід(сушки,мило рідке,папір туалетний) 19211,8 

  ковід.Дезинфікуючи засоби 145697 

  ковід(захисні маски та екрани) 20200 

  Всього 322642,2 

2220 медикаменти 4447,05 

2230 харчування учнів 306929,4 

2240 ремонт принтера і заправка 1372 

  оцінка вартості нежил.приміщення 5200 

  обслуговування охоронної сигналізації 7500 

  обслуговування  пожежної  сигналізації 13300 

  послуги телефонного зв'язку 1328,39 

  обслуговування теплового лічильника 874,08 

  поточний ремонт,заміна віконих блоків 155000 

  доставка підручників 10583,62 

  кейтерингові послуги 138906,4 

  послуги на проведення навчання 1500 

  послуги інтернету 1450 

  

вартість послуг-комп"ютерна обробка документів 

про освіту 5118,9 

  

інформаційно-технічні та консульт.послуги  

Е,Ц,П."Стандартний" 1125 

  провірка термометри скляні 170,84 



Використання з спеціального фонду за період 

з 01.09.2020р по 31.05.2021р. 

КЕКВ Використано на Проплачено 

2240 

виготовл.коштор.докум. "поточний рем.заміною 

вікон.блоківна металопластік" 4811 

  

поточний рем.заміною вікон.блоківна 

металопластік 124675 

3110 ноутбунк 7950 

   ноутбук 45213 

  комп"ютери 31387 

  

багатофункціональний пристрій принтер-

копскан 12000 

  телевізори 38000 

  Документ камера Epson 12250 

  обладнання для очистки води 49900 

  Всього 196700 

3132 

проекно-кошторисна документація вхідної 

частини 14008 

  кап.ремонт вхідної частини 214314 

  

введення технагляду кап.ремонт вхідної 

частини 6492 

  кап.ремонт вхідної частини 178246 

  кап.ремонт вхідної частини 53624 

  

капітальний ремонт вхідної частини(додаткові 

роботи) 74314 

  Всього 540998 

      



Формування відносин довіри, прозорості,  
дотримання етичних норм 

  

  Відповідно до ст .30 Закону України «Про 

освіту» Ліцей №4 оприлюднює інформацію    

про свою діяльність, у тому числі фінансову,  

на відкритих загальнодоступних ресурсах, 

зокрема на веб-сайті закладу. 



Просвітницька робота на сайті ліцею та у 
соціальних мережах під час карантину: 

• «Поради з безпеки в інтернеті для дітей та 
батьків»; 

• «Як виявити залученість дитини до «груп 
смерті»»; 

• «Що потрібно знати про «групи смерті» та 
як захистити дітей від самогубста»; 

• «7 порад, як дітям не втрапити в халепу в 
інтернеті»; 

• «Топ-10 правил безпечного Інтернету»; 

•  «Ваша дитина йде цього року до школи?»; 

• «Як налагодити спілкування з близькими 
під час COVID-19?» 

 
 
 
 
 



STEM-тиждень в початковій школі 
«Чарівний світ LEGO» 

 



Всесвітній День Землі в початковій школі 

 



Інтерактиви та флешмоби в соціальних 
мережах на сторінці Ліцею 

Онлайн-робота 
учнівського 

самоврядування 
(ради ліцеїстів) 

Фізкультурно-оздоровчі заходи для здобувачів освіти на свіжому повітрі 



 

АКЦІЯ 
"СЕРЦЕ ПОВНЕ ТУРБОТИ І ДОБРОТИ“   

 

• " 

ФОТО-ФЛЕШМОБ 

#Я сумую за Ліцеєм №4 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F?__eep__=6&__gid__=1988544281446644&__cft__[0]=AZUCRFdhiZcbDBLVCgdmGT_cVM_WBHTWJvNI6qNXPN0eZNm5EJ05M3gKfLhFZlMHZ--HZ1HBavoMj7-dsfLnN_qnx1NJyYLbbMUXogNwX95itp3KjbgnmIlac8fl4HwWi_gnWDFsVEbLMFoHO6gmTtFlfljQZEJF3-f2fKuSbYTspAX8L2lAEDMEWPfF5napFYE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F?__eep__=6&__gid__=1988544281446644&__cft__[0]=AZUCRFdhiZcbDBLVCgdmGT_cVM_WBHTWJvNI6qNXPN0eZNm5EJ05M3gKfLhFZlMHZ--HZ1HBavoMj7-dsfLnN_qnx1NJyYLbbMUXogNwX95itp3KjbgnmIlac8fl4HwWi_gnWDFsVEbLMFoHO6gmTtFlfljQZEJF3-f2fKuSbYTspAX8L2lAEDMEWPfF5napFYE&__tn__=*NK-R


Заходи з національно-патріотичного виховання 

Ліцей 
№4 



Ліцей 
№4 



Майстерня виховних 
активацій 

                  Тимбілдинг як засіб формування 
командного духу в дитячому колективі 



Майстерня виховних активацій 

                   Сучасні інтерактивні форми 
виховної роботи в умовах карантину 

(обмін досвідом) 



Майстерня виховних активацій 

              Калейдоскоп сучасних виховних 
форм роботи з учнівським колективом 



Майстерня виховних активацій 

              Калейдоскоп сучасних виховних 
форм роботи з учнівським колективом 



Майстерня виховних активацій 

              Калейдоскоп сучасних виховних 
форм роботи з учнівським колективом 



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: 

• «STOP BULLYING»; 

• «Що робити, щоб тебе не принижували»; 

• «Поговоримо тихенько». 



 Д Я К У Ю   З А    

      У В А Г У! 


