
ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА  
Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 

Івано-Франківської обласної ради 

перед громадськістю за 2019/2020 н.р. 
 
 
 

1. Організація освітнього процесу  
2. Кадрова політика 

 

У навчальному закладі працює 58 педагогічних працівників: 36 учителя-

предметника, 20 вихователів, практичний психолог, соціальний педагог. 56 
педагогічних працівників мають повну вищу педагогічну освіту, 2 – ступінь 

бакалавра.  
Склад педагогів за кваліфікацією: 

Спеціаліст вищої категорії 15 (25,8%) 

Спеціаліст першої категорії 22 (37,9%) 

Спеціаліст другої категорії 14 (24,1%) 

Спеціаліст 7 (12,1%) 

Учитель - методист 2 (3,4% від загальної кількості) 

Старший учитель 8 (13,8% від загальної кількості)  
В освітньому процесі беруть участь 14 офіцерів запасу.  

Курсова підготовка. В 2019/2020 навчальному році було заплановано на 

2020 рік проходження курсової підготовки при Івано-Франківському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти 67 педагогічних працівників за 

очно накопичувальною системою навчання. До 12 березня поточного 

навчального року заплановане навчання здійснюється відповідно до графіка 

проходження курсів, проте у зв’язку з введенням на території України 

карантину та наказів начальника по ліцею від 12 березня 2020 року відповідно 

до листів ОІППО департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської облдержадміністрації «Про дистанційне навчання» педагогічні 

працівники проходили курсову підготовку дистанційно. За підсумками 

проходження дистанційного навчання з курсової підготовки педагогами ліцею 

буде видано наказ по ліцею.  
Атестація 2020. В 2019/2020 навчальному році в ліцеї атестувалось 6 

педагогічних працівників, з яких:  
• 6 педагогічних працівників атестовано на відповідність займаній посаді;  
• одному педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»;  
• двом педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»;  
• один педагогічний працівник підтвердив кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»;  
• одному педагогічному працівнику підтверджено раніше присвоєну 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне  
звання «старший учитель»;  
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• одному  педагогічному  працівнику  встановлено  11  тарифний  розряд 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. 

Апеляцій на рішення атестаційної комісії не було.  

Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси, турніри. Ліцеїсти ПВСЛІ 

– постійні учасники ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. Так, в цьому навчальному році у 12 олімпіадах ІІ етапу 

участь брали 26 ліцеїстів. За підсумками ІІ етапу 2019/2020 навчального року 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 6 ліцеїстів ПВСЛІ 

ввійшли в число переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів.  
 

 Районні Обласні 
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У 09 листопада 2020 року команда ліцею у складі учня 9-Б класу Білусяка 

Тараса Богдановича та учня 10-Б класу Космірака Назара Ігоровича взяли 

участь у ІІІ (обласному) етапі Турніру юних програмістів з інформаційних 

технологій в номінації «Офіс – менеджмент» (м. Івано-Франківськ, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).  
На базі Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» пройшов 

конкурс учнівських творів-есе правової тематики, у якому взяв участь ліцеїст 

10-А класу Травінський Станіслав (науковий керівник Краюшкіна Надія 

Юріївна). Травінський Станіслав написав роботу на тему «Захист прав дитини 

від насильства у сім’ї» та здобув третє місце.  
У навчальному закладі працює ліцейне товариство Малої Академії Наук, 

роботу якого координує вчитель хімії, вчитель вищої категорії Заводовська 

Н.М. Ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату є 

активними учасниками Малої Академії Наук. У 2019/2020 н.р. до захисту 

ліцейного товариства МАН було представлено сім науково-дослідницьких 

робіт. Наукова робота, рекомендована для участі у обласному етапі 

«Філософське осмислення ролі капеланства у зоні бойових дій отцем Орестом 

Путьком» ліцеїста 11-В класу Марчука Дмитра (вчитель-консультант – вчитель 
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мистецтва Бойко В.В. ) представлена на захисті у ІІ етапі обласного конкурсу-
захисту МАН України зайняла ІV місце.  

Навчальний заклад бере участь у всіх обласних конкурсах та турнірах. У 

цьому навчальному році навчальний заклад бере участь дистанційно у другій 
обласній учнівській олімпіаді з питань місцевого самоврядування. Дистанційну 

реєстрацію на участь пройшов ліцеїст 11-А Яценко Микола.  

Ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату є 
активними учасниками Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і турнірів:  

− 13 листопада 2019 року 11 ліцеїстів Прикарпатського ВСЛІ взяли участь у 
ІХ Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «ОРЛЯТКО»;  

− 19 листопада 2019 року 40 ліцеїстів взяли участь у Х Міжнародній 

природничій грі «Геліантус-2019». За підсумками двоє ліцеїстів отримали 
медалі та дипломи ІІІ ступеня (вчитель географії Дякун Н.Р.);  

− 11 грудня 2019 року 67 ліцеїстів взяли участь у Х Всеукраїнському конкурсі 
з англійської мови «Гринвіч» (вчитель англійської мови Білічак Г.В.);  

− 26 листопада 2019 року 30 ліцеїстів взяло участь у Всеукраїнському 

природничому міжнародному інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК-

ОСІННІЙ – 2019» (вчитель біології Війтик С.Б.); за результатами участі у 

конкурсі «КОЛОСОК-ОСІННІЙ-2019» ліцеїст 8-А класу Юрчук А. отримав 

сертифікат «Золотий Колосок», 16 ліцеїстів отримали сертифікати «Срібний 

Колосок», 13 ліцеїстів отримали сертифікат учасника конкурсу;  
− 03 березня 2020 року участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник-2020» взяли участь 81 ліцеїсти (вчитель української мови та 
літератури Кройтор Л.В.), грамоти кращих класів отримали: 8-Б, 8-В, 9-В. За 

підсумками участі у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник 2020» 8 
ліцеїстів отримали Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня; дипломами 

регіонального рівня І степеня нагороджено 4 ліцеїста, ІІ ступеня – 5  

ліцеїстів, ІІІ ступеня – 4 ліцеїста.  

Всього в Міжнародних конкурсах та турнірах у 2019/2020 н.р. взяло участь 
229 ліцеїстів.  

Науково-методична робота. На виконання «Плану освітньої роботи 

ПВСЛІ на 2019/2020 н.р.», наказу начальника ліцею від 30.08.2019 року 

№195/02-02-од «Про організацію науково-методичної роботи у 2019/2020 
навчальному році» у ліцеї пройшло 8 предметних тижнів з основ наук.  

В період з 13 по 20 вересня 2019 року проведено предметно-методичний 
тиждень «Фізичної культури і спорту».  

В період з 21 по 25 жовтня 2019 в Прикарпатському ВСЛІ проходив 
Тиждень знань з безпеки життєдіяльності.  

В період з 04 по 11 листопада 2019 року в ліцеї проводився Тиждень 
української мови і літератури, присвячений Дню слов’янської писемності.  

В період з 18 по 22 листопада 2019 року у ліцеї проходив тиждень 
біології та екології. 

              В період з 23 по 30 листопада 2019 року з нагоди вшанування в Україні 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933р.р. у ліцеї проходив Тиждень історії. 
В   13 грудня 2019 року команда ліцеїстів Прикарпатського військово-

спортивного ліцею «Народжені перемагати не знають поразок» у складі Яценка  
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Миколи (11-А клас), Заруби Анатолія (10-В клас), Кадара Івана (10-А класу), 
Матвіїва Назарія (9-А клас), Кочержука Віталія (9-А клас), Фуштея Віктора (9-
В клас) взяли участь у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному 
конкурсі «Правничі ігри-2019» та серед команд-учасників району зайняли І 
місце (керівник команди – вчитель історії та правознавства Краюшкіна Н.Ю.)  

З 02 по 07 грудня 2019 року проводився Тиждень з предмету «Захист 
Вітчизни». 

З 09 по 13 грудня в ПВСЛІ проходив Тиждень права.  
В період з 03 по 11 березня 2020 року в ПВСЛІ проходив декадник 

української літератури.  
У зв’язку з епідемічною ситуацією, яка склалася в країні, Тиждень 

іноземної мови в ліцеї пройшов з 06 по 11 квітня дистанційно, був виражений 
цікавими нетиповими дистанційними завданнями та повідомленнями, які 
пропонували вчителі іноземних дисциплін.  

За підсумками проведення кращих ліцеїстів нагороджено грамотами та 
подяками. 

В період з 10 лютого по 06 березня 2020 року у ліцеї проходила 

методична декада «Ефективність використання сучасних підходів навчання на 

засадах конструктивної співпраці всіх учасників освітнього процесу». Під час 

декади проведено 45 заходів: 22 відкритих уроки, брейн-ринг «Фізика навколо 

нас» (8-9 класи, вчитель фізики Логутенков Ю.В.), 8 відкритих виховних годин 

(вихователі 8-В, 9-А, 9-Б, 10-А, 10-Б, 10-В, 11-Б, 11-В класів), два тренажі зі 

стройової підготовки (вихователі: 11-А – Кітнюк В.А., 8-Б – Івасик Ю.П.), два 

тренажі із фізичної підготовки (вихователі: 8-А – Кепещук В.П., 9-В – 

Гвоздянчук Р.І.), гурткове заняття з пауерліфтингу (вчитель Войчишин В.І.), із 

семи навчальних предметів проведено ліцейне пробне тестування за 

технологією здачі ЗНО, виховний захід до Міжнародного дня мови (9-А для 8-

11 класів, Кисляк Л.Я.), загальноліцейний захід для 9-х класів «Герої не 

вмирають!» (Вшанування світлої пам’яті Героїв Небесної Сотні) (9-А клас, 

Губарчук М.М.), загальноліцейний мистецький захід «Зроблено в Україні. 

Категорія «Мультфільми» (8-11 класи – заступник з виховної роботи Барган 

Я.І.), заняття методичної студії «Навчаюся впродовж життя» (педагоги ліцею – 

заступник з навчальної роботи Риндич О.В.) та «Внутрішня система 

забезпечення якості освіти» (педагоги ліцею – начальник ліцею полковник 

Мартинюк М.Л.).  
З метою підготовки ліцеїстів до успішної здачі ЗНО щорічно у 

навчальному закладі проходить ліцейне тестування за технологією здачі ЗНО. 

Так в цьому навчальному році під час методичної декади у ліцеї пройшли 
пробні тестування з предметів: українська мова, математика, історія України, 

англійська мова, німецька мова, географія, біологія. 
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В ліцеї проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження 

нових інформаційних технологій у освітній процес та адміністративну 

діяльність. У ліцеї 44 комп’ютери, кабінети фізики, української літератури, два 

кабінети математики оснащені мультимедійними комплексами: обладнані 

інтерактивною дошкою, комп’ютером, мультимедійним проектором та 

програмним забезпеченням. Сучасними комп’ютерами обладнані два кабінети 

інформатики, оснащені проектором та трьома комп’ютерами бібліотека, два 

проектори використовуються в роботі виховної частини. Все програмне 

забезпечення ліцензоване. У ліцеї обладнана лінія зв’язку в мережі, ліцей має 

власний сайт www.prl.if.ua, який пройшов оновлення в квітні-травні 2020 року 

(відповідальний вихователь Гвоздянчук Р.І.) сторінку у мережі Facebook, яку 

веде учитель інформатики Ільницька Н.Б. 
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Спортивна робота.  

В 2019/2020 навчальному році продовжував працювати молодіжно-
спортивний клуб «Прикарпатський військово-спортивний ліцей», який був 
створений в 2010 році з метою підвищення спортивної майстерності ліцеїстів.  

Вихованці клубу та закладу успішно захищають честь Прикарпатського 
військово-спортивного ліцею-інтернату на обласних, Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях.  

На виконання річного плану роботи ліцею на 2019-2020 навчальний рік, з 

метою оптимізації освітнього процесу, досягнення високих спортивних 

результатів, зацікавлення ліцеїстів предметом та залученням їх до самостійних 

занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя, 

відповідно до наказу №208/02-02-од від 10.09.2019 року «Про проведення 

предметно-методичного тижня «Фізичної культури і спорту» в ліцеї з 13 по 20 

вересня проводився тиждень фізичної культури.  
Всі заходи пройшли на високому організаційному рівні, змагання 

конкурси були організовані і проведені відповідно до рівня фізичної 
підготовленості та вікових особливостей ліцеїстів. Суддівство було прозорим, 

неупередженим та об’єктивним. Всі змагання проводились із дотриманням 
правил техніки безпеки.  

Згідно з положенням «Про проведення легкоатлетичного кросу на 1000 
м», організованим Надвірнянським районним об’єднанням «Просвіта» 

ім..Т.Шевченка, збірна команди Прикарпатського військово-спортивного ліцею  
– інтернату Івано-Франківської обласної ради в складі 8 чоловік, на чолі з 
вчителем фізичної культури Іванківим М.М., прийняла участь в даному заході,а 
саме:  

Головчук Ростислав 11-В 

кл; Денис Юрій 11-Б кл; 

Марчук Дмитро 11-В кл; 

Рим Василь 11-В кл; 

Шипович Андрій 10-А кл; 

Балагутрак Юрій 10-Б кл; 

Бучовський Павло 10-Б кл; 

Фенюк Василь 10-В кл.  
На цих змаганнях наші спортсмени вибороли такі 
нагороди: Головчук Ростислав І місце (з результатом 
2хв.46сек) Денис Юрій ІІ місце (з результатом 2хв.47сек)  
Збірна команда ліцею з міні-футболу під керівництвом Самборського 

П.В. традиційно демонструє непогані успіхи. 26 жовтня 2019 року на стадіоні 

«Нафтовик» міста Надвірна відбувся черговий розіграш Кубка Надвірнянського 

району «Краєвид Карпат» серед дитячо-юнацьких команд з міні-футболу, в 

якому взяли участь п’ять команд з міста Надвірна, смт. Ланчин та села Волосів.  
Футбольний клуб «Говерла» Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею набравши 10 очок у чотирьох матчах, забивши 23 та пропустивши 6 
м’ячів зайняли перше місце і завоювали Кубок «Краєвид Карпат». 
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30 жовтня 2019 року на цьому ж стадіоні відбувся розіграш Кубка 

«Карпатські Зорі». Футбольний клуб «Говерла» Прикарпатського військово-

спортивного ліцею перемігши у трьох матчах з різницею м’ячів 12-4 зайняли 

перше місце і завоювали Кубок району «Карпатські Зорі» серед дитячо-

юнацьких команд з міні-футболу.  

За футбольний клуб «Говерла» виступали ліцеїсти: 

- Черленюк Богдан, 8-Б клас;  
- Савка Владислав, 9-Б клас; 

- Оселедько Ілля, 9-В клас; 

- Гаврилюк Олександр, 10-В клас; 

- Голіней Михайло, 11-В клас; 

- Синяк Василь, 11-В клас; 

- Мицко Мирослав, 11-В клас.  

23-24 листопада 2019 року збірна команда ліцею з пауерліфтингу 
прийняла участь у XІІ-у Чемпіонаті України з пауерліфтингу та ХІ-у Кубку 
України з жиму лежачи, який проходив у місті Обухів Київської області.  

За результатами змагань ліцеїст 10-В класу Кісельов Денис зайняв І місце  

в змаганнях з жиму лежачи у ваговій категорії до 82 кг, ліцеїст 11-Б класу 

Марінкін Володимир теж здобув «золото» серед однолітків у ваговій категорії 

до 60 кг. Другу сходинку п’єдесталу посів ліцеїст 11-Б класу Розбіцький Роман, 

який виступав в жимі лежачи у ваговій категорії до 75 кг. Команду підготував 

вчитель фізичної культури Войчишин В.І.  
Протягом навчального року вчителями фізичної культури, за окремим 

планом, здійснювалась підготовка збірної команди ліцею з військового 

багатоборства. На жаль, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, 

традиційна Всеукраїнська Спартакіада серед військових ліцеїв та ліцеїв з 

посиленою фізичною підготовкою була перенесена.  
Від початку введення карантинних заходів у навчальному закладі, члени 

МО вчителів фізичної культури здійснювали дистанційне навчання з предметів 

«Фізична культура», «Прикладна фізична культура», а також заняття з гуртків, 
де вони є керівниками. Під час дистанційного навчання, основний акцент був 

спрямований на оволодіння ліцеїстами теоретичних знань.  
За підсумками результатів навчання та згідно наказу начальника ПВСЛІ, 

похвальним листом за особливі успіхи у вивченні предмета «Фізична культура» 

було нагороджено наступних ліцеїстів: Рима Василя (11-В клас), Дениса Юрія 
(11-Б клас) та Розбіцького Романа (11-Б клас) 

 

Військово-професійна орієнтація випускників 

Основним  завданням  ліцею  є  підготовка  юнаків  до  вступу  у  заклади  

вищої військової освіти і заклади вищої освіти інших силових структур.  

З цією метою в ліцеї створена чітка система військово-професійної 
орієнтації яка складається з:  

- військово-професійної інформації; 

- військово-професійної орієнтації; 
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- військово-професійного відбору кандидатів на навчання у заклади вищої  

військової освіти;  

Впродовж навчального року, за планом військово-професійної орієнтації, 

проводяться: зустрічі з батьками ліцеїстів, знайомство ліцеїстів з закладами 

вищої військової освіти і правилами вступу до них, вибору навчального закладу 

відповідно до морально-психологічних особливостей особи і його інтересів, 

зустрічі з представниками з закладами вищої військової освіти, екскурсії до 

закладів вищої військової освіти, зустрічі з ліцеїстами-випускниками, які 

навчаються у закладах вищої військової освіти, зустрічі з офіцерами Збройних 

Сил України, ветеранами військової служби, ветеранами бойових дій, участь 

ліцеїстів у святкуванні військово-професійних свят.  

Однак, через запровадження в Україні карантину в зв’язку з епідемією 

СOVID-19, частину запланованих заходів з військово-професійної орієнтації не 
було проведено (День відкритих дверей, військово-польові збори з 10-и 

класами перенесені на І семестр 2020/2021 н.р.).  

Результатам військово-професійної орієнтації є вступ випускників ліцею 
до закладів вищої військової освіти та інших силових структур. 

 

Порівняльний аналіз вступу випускників 2015-2019 року 

Профіль  ВНЗ 2015 2016 2017 2018 2019 

ЗВВО МО 43% 41% 32,6% 31,9% 45,6% 

ЗВВО інших силових 

10,4% 18,1% 39,1% 22% 20,5% 
структур      

      

Всього 54,5% 59,1% 71,7% 54,1 % 66,1% 

 

Довідка з профорієнтації ПВСЛІ у 2020 року  

В 2019/2020 навчальному році пройшли військово-професійну орієнтацію 
69 випускників. З них виявили бажання, успішно пройшли медичну комісію і 

оформили особові справи для вступу у навчальні заклади Збройних Сил 
України 51 випускники (73,9%).  

У заклади інших силових структур 15 випускників (21,7%). Всього у 
ЗВВО силових структур виявили бажання поступати 66 випускників (95,6%). 

 

1.2. Матеріально-технічна та навчально-методична база 

Адміністрацією Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 

Івано-Франківської обласної ради з 01.06.2019 року по 31.05.2020  року 

було придбано такі основні засоби та матеріали та проведений капітальний  

ремонт приміщень на суму 1 726 268,00 грн. в т.ч. за кошти орендної плати  

– 748 241,00 грн., за кошти з спонсорської допомоги – 42 692,00 грн., з 
бюджету надійшло 935 335,00 грн.  

-   Придбано будівельні матеріали на ремонт приміщень ліцею – 85 655,00 

грн.  в  т.  ч.  (кошти  обласного  бюджету  57  308,00  грн.  і  спонсорські  кошти 

28 347,00 грн., кошти орендної плати 2 919,00 грн.)  

- Придбано канцелярські товари на суму 50 746,00 грн. (обласний бюджет) 
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- Придбано  миючі  та  дезінфікуючі  засоби  на  суму  20  277,00  грн.  
(обласний бюджет). 

- Придбано кухонний інвентар 13 945,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано бензин на суму 62000,00 грн. в т. ч. (обласний бюджет 48000,00 

грн. і спонсорські кошти 14000,00 грн.)  

- Придбано запчастини для автомобілів на суму 2390,00 грн. (обласний 

бюджет)  

- Придбано спортивний інвентар на суму 192 718,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано  м’який  інвентар  для  дітей  сиріт  на  суму  134  065,00  грн. 
(обласний бюджет)  

- Придбано вогнегасники на суму 6000,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано стенди на суму 17 895,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано насос циркулярний на суму 17 360,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано новорічні подарунки для дітей-сиріт на суму 3580,00 грн. 
(обласний бюджет)  

- Придбано постільну білизну на суму 118 556,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано меблі для кабінетів на суму 40 500,00 грн. (обласний бюджет) 

- Підписано періодичні видання на суму 9 944,00 грн. в т. ч. (обласний 

бюджет)  

- Придбано медикаменти на суму 40 480,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано комп’ютери на суму 33 000,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано ноутбуки на суму 33 000,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано проектори на суму 22 000,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано портативна акустика на суму 6500,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано фотоапарат Canon на суму 12 000 грн. (обласний бюджет)  
- Придбано системні блоки на суму 16 000 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано Статути для військової підготовки на суму 5200 грн. (обласний 
бюджет)  

- Придбано компресор на суму 7640,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано синтезатор на суму 6789,00 грн. (обласний бюджет) 

- Придбано комплектуючі до відеоспостереження на суму 19 787,00 грн. 

- Проведено капітальний ремонт будівель на суму 748 241,00 грн. (орендна 

плата) 
 

2. На фонд заробітної плати витрачено 15 686 800 грн. (9 440 138 грн. – 2019 рік) 

2.1. На матеріальну допомогу в тому числі на оздоровлення – 449 582,00 (316 347 

грн. – 2019 рік)  

2.2. На грошову винагороду – 294 450 грн. – 100% від запланованого кошторису 
навчального закладу.  

3. Надійшло коштів від спонсорської допомоги з 01.06.2019 -31.05.2020 - 114 

450 грн. (182 825 грн. – 2019 рік) 

4.Надійшло від орендної плати – 294 691 грн. (389 928 грн. – 2019 рік) 
 

1.3. Фінансове забезпечення діяльності 

На  функціонування  інтернатного  закладу  в  2019 році  передбачено  – 

21 459 900 грн. – з них використано в 2019 році – 20 817 199,60 грн. 
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В 2019/2020 н.р. ліцеєм з додаткових джерел фінансування залучено 609 
130 грн., з них отримано від оренди – 294 691 грн., надійшло коштів від 
спонсорської допомоги – 114 450 грн., інші доходи – 199 989,00 грн. (спецфонд 
обласного бюджету).  

Результати виховної роботи  

Виховна робота у 2019/2020 навчальному році проводилась відповідно до 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів закладів загальної 

середньої освіти України та Методичних рекомендацій з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах, інших нормативно-правових 

документів. 

На їх основі було розроблено план виховної роботи ліцею.  

У 2019/2020 навчальному році продовжувалась робота учнівських 
проектів «Все в твоїх руках» (ведення здорового способу життя, куратор 
Кисляк Л.Я. ), реалізовано проекти «Вибори голови комісії Честі ліцеїста»  
(куратори Рада сержантів та Барган Я.І.), також діяли ротні проекти. 

Згідно плану виховної роботи та з метою профілактики порушень Статуту  
у ліцеї протягом 2019/2020 навчального року працювала комісія попередження 
правопорушень. Всього було проведено 6 засідань, на яких розглядалась 

успішність і поведінка ліцеїстів, які знаходяться на внутрішньоліцейному 
обліку. Через карантинні обмеження 3 засідання не проводилися.  

Як органи учнівського самоврядування у ліцеї діяли Рада сержантів 

(голова-головний сержант Рим Василь) та комісія Честі ліцеїста (голова-

молодший віце-сержант Солодовник Владислав), які надавали допомогу в 

організації та проведенні заходів освітньої роботи з особовим складом. У 

листопаді голова Ради сержантів Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею головний сержант Рим Василь взяв участь у обласному зборі лідерів 

учнівського самоврядування, який проходив на базі Обертинського ліцею 

Тлумацької районної ради.  
Відповідно до плану виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік у ліцеї 

діяли гуртки та секції військово-спортивного та художньо-естетичного 

спрямування. Всього 12 гуртків. Робота гуртків та спортивних секцій 

спланована згідно вимог нормативних документів, затверджена, проводився 

облік відвідування. У жовтні 2019 року проведено паспортизацію гуртків.  
Всього у гуртках займалося 204 ліцеїстів. До гурткових занять залучено 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших соціально 
незахищених категорій та дітей, які потребують особливої уваги збоку 

педагогічних працівників.  
За сприяння обласного державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді на базі ліцею вже дев’ятий рік працює гурток козацько-

лицарського виховання «Джура» (керівник Рубінський М.М.). Програма гуртка 

направлена на використання елементів козацької педагогіки та досвіду наших 

предків з виховання підростаючого покоління, виконання законів кодексу 

«Лицарської честі». До занять у даному гуртку залучені ліцеїсти, які 

знаходяться на внутрішньоліцейному обліку. У листопаді 2019 року команда 
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гуртківців у складі 10-ти чоловік взяла участь у тренувальному зборі 
Надвірнянської філії обласного центру туризму і краєзнавства у м. Яремче з 
підготовки до змагань «Джура» та здійснила вихід на гору Маковиця.  

Від обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді у 
ліцеї продовжував свою роботу гурток «Робототехніка» (керівник Логутенков 

Ю.В.). На заняттях гуртка ліцеїсти знайомляться з основами програмування 
мікропроцесорів, збирають прості пристрої автоматики.  

Впродовж року відповідно до угоди між Прикарпатським військово-

спортивним ліцеєм та Надвірнянським районним центром дитячої творчості та 

національно-патріотичного виховання молоді продовжував свою роботу гурток 

християнського виховання «Товариство Божої Любові» (керівник о. Роман 

Григораш). Також у вересні 2019 року на базі ліцею від Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді відкрито гурток «Гра на класичній гітарі» (керівник Кудляк О.М.).  

Вже другий рік за сприяння обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді на базі ліцею працює гурток «Військово-

історичне краєзнавство» (керівник – відомий краєзнавець І.М. Андруняк). 

Впродовж року гуртківці взяли участь у відкритті меморіальної таблиці 

адміністративному сотнику Армії УНР Юрію Срібному, провели краєзнавчі 

екскурсії до Пнівського замку (замку Куропатвів), місця загибелі хорунжої 

УСС Софії Галечко (с. Пасічна (урочище Розтока), Надвірнянського району) та 

музею нафтопромислів (с. Пнів, Надвірнянського району). Організували 

впорядкування Цитаделі Пнівського замку (м. Надвірна, парк І. Франка). Вели 

краєзнавчу та пошукову роботу.  

Протягом навчального року виховною частиною ліцею проведено цілий 
ряд цікавих виховних заходів та екскурсій:  

- участь особового складу II роти у ХІ прощі військовослужбовців ЗСУ до 
Зарваниці (Тернопільська область, Барган Я.І., Бевзюк М.М.);  

- флешмоб із зняття прапора ВМФ України з нагоди звільнення з полону 
моряків, які були захоплені ВМФ РФ у листопаді 2018 року;  

- заходи до Дня Захисника України, Дня утворення УПА та 24-ї річниці 
створення навчального закладу;  

- започатковано складання Клятви ліцеїста на майдані Т. Шевченка 
(м. Надвірна);  

- участь у районних заходах до Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв 
Крут, смолоскипній ході з вшанування пам’яті командира УПА Романа 
Шухевича (м. Надвірна);  

- проведено ряд заходів з нагоди новорічно-різдвяних свят (участь в 

Андріївських вечорницях Надвірнянського районного центру дитячої 

творчості та національно-патріотичного виховання молоді, зустріч з 

педагогами та учнями Більшівцівського ліцею Більшівцівської селищної 

ради об'єднаної територіальної громади Галицького району Івано-

Франківської області, організовано доброчинні акції «Допоможи святому 

Миколаю» для дітей Надвірнянського дитячого будинку «Малютка» та  

«Допоможи сироті» для дитини, яка написала листа святому Миколаю, 
 

11 



свято «Яка то райська краса – Миколаївська ніч», конкурс новорічних 
ялинок та різдвяних вертепів);  

- участь ліцеїстів у майстер-класі «Зв’яжи вервичку для воїна», який 
проходив у прокатедральному соборі Благовіщення Пресвятої Діви Марії 
(м. Надвірна);  

- участь у церемонії вручення пам’ятних іменних оберегів «Батьківське 

серце» дітям загиблих учасників АТО/ООС Прикарпаття, яка проходила у 
Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк;  

- зустріч з чемпіоном світу, керівником Івано-Франківської міської 
федерації боксу Сервіном Сулеймановим;  

- зустріч особового складу ліцеїстів з інспектором сектору ювенальної 
превенції Надвірнянського відділу НП України лейтенантом поліції 
Михайлом Нагорняком;  

- перегляд драми-набат «Ляльки» (Коломийського театру «Соломія»);  
- перегляд вистави Коломийського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. І. Озаркевича «Сватання на Гончарівці»;  
- зустріч особового складу ліцеїстів із заступником голови ГО «Рух 

«ТВЕРЕЗА Україна» викладачем мистецтва тверезого способу життя 
Юрієм Оробцем;  

- зустріч з працівниками УДПС у Івано-Франківській області;  
- участь ліцеїстів у панахидах на могилах полеглих героїв та 

впорядкування старого кладовища полеглих військових у м. Надвірній;  
- зустрічі з цікавими людьми, випускниками ліцею, учасниками ООС 

(АТО), воїнами-афганцями, волонтерами.  
- обмін досвідом з ліцеїстами Військово-морського ліцею (м. Одеса, 

керівник командир ІІ роти підполковник Грубальський Р.Б.);  
У період Великого Посту у ліцеї відправлялась Хресна Дорога. Щонеділі 

у ліцейній каплиці проводилася Служба Божа для молоді.  

Творчі колективи ліцею брали участь у всіх заходах виховної роботи 
навчального закладу.  

Впродовж 2019/2020 навчального року вихователі та класні керівники 
ліцею брали участь у проведенні виховних заходів вихідного дня.  

У ліцеї постійно ведеться робота із соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у 2019/2020 навчальному 

році у ліцеї навчалося 15 ліцеїстів даної категорії. З них 11 ліцеїстів 

знаходилися на повному державному забезпеченні, а 4 виховуються у 

прийомних сім’ях. Відповідно нормативних документів їх забезпечено одягом 

та товарами першої необхідності, здійснюється оплата перебування їх під час 

канікул у родичів та видача «кишенькових». Відкрито рахунки у відділенні 

«Ощадбанку» та вироблено страхові поліси у кампанії «Оранта».  
Протягом навчального року поповнилась матеріальна база виховної 

частини музичним приладдям. Зокрема, для організації та проведення виховних 
заходів придбано синтезатор та мобільна колонка. 
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В ліцеї склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю, 
позашкільними закладами, установами та організаціями району та області, 
зокрема:  

- з різними державними установами (Надвірнянська міська рада, 

Надвірнянська РДА та районна рада, соціальна служба у справах дітей, 

Надвірнянський РВНП та сектор ювенальної превенції, станція юних техніків, 

Надвірнянський центр дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, Надвірнянсько військовий комісаріат, обласний музично-драматичний 

театр ім. І. Франка, Коломийський академічний обласний музично-драматичний 

театр ім. І. Озаркевича та Коломийський театр «Соломія», страхова компанія 

«Оранта», - громадськими («Кадетська співдружність», «Пласт», «УРК») та 

ветеранськими організаціями та об’єднаннями (районна спілка воїнів-афганців, 

обласне та районне братство вояків УПА, обласна спілка офіцерів України).  
У вересні-жовтні 2019 року ряд працівників ліцею (Барган Я.І., 

Самборський П.В., Яворський В.І., Сіщук В.В., Бойчук М.М. та Лапчак В.) 

взяли участь у навчанні оперативного резерву (ОР-1) ЗСУ України, який 

проходив на Рівненському військовому полігоні (Рівненська область). 

Вихователь Фафлей Є.І. проходив відповідне навчання на базі 

Богородчанського військового комісаріату.  
Однак, через запровадження в Україні карантину в зв’язку з епідемією 

СOVID-19, значну кількість запланованих виховних заходів не було проведено. 

Зокрема, не завершили відправи Хресної Дороги в період Великого Посту, 

заходів з вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, Дня відкритих 

дверей ліцею, Дня Матері, Дня Героїв. На вересень-жовтень 2020/2021 

навчального року перенесено проведення навчальної практики у 8 класах.  
У період карантину виховна частина ліцею проводила роботу в онлайн 

(через систему Zoom), вайбер та у телефонному режимах. Так, через систему 

Zoom було організовано засідання методичного об’єднання вихователів та 

класних керівників, вихователь 9-А класу майор Кухта Р.П. проводив виховні 

заходи (виховні години, класні батьківські збори тощо). Щоденно вихователі 

ліцею в режимі телефону та вайбер проводили моніторинг стану дистанційного 

навчання та здоров’я ліцеїстів. Особовий склад ліцею взяв участь у 

Всеукраїнському конкурсі малюнків «Мої права». Організовано проведення 

онлайн інструктажів особового складу ліцеїстів з дотримання правил техніки 

під час літніх канікулів.  
4. Планування і контроль  

В ліцеї приймаються управлінські рішення та видаються відповідні 
накази і розпорядження. Призначаються відповідальні за виконання певних 

наказів та розпоряджень начальника ліцею, визначаються особи, які 
здійснюють контроль за їх виконанням.  

В ліцеї склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю, 
позашкільними закладами, установами та організаціями району та області, 
зокрема співпраця: 
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- з різними державними установами (Надвірнянська міська рада, Надвірнянська 

РДА та районна рада, соціальна служба у справах дітей, Надвірнянський РВВС, 

КМСН, еколого-натуралістичний центр, станція юних техніків, центр дитячої 

творчості, центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Надвірнянський 

військовий комісаріат, Надвірнянське лісництво, природний заповідник 

«Горгани», обласний музично-драматичний театр ім. І.Франка, Коломийський 

академічний обласний музично-драматичний театр ім. І. Озаркевича, страхова 

компанія «Оранта», реабілітаційний центр «Захід шанс»); громадськими 

(«Кадетська співдружність», «Пласт», «УРК»); ветеранськими організаціями та 

об’єднаннями (районна спілка воїнів-афганців, обласне та районне братство 

вояків УПА, обласна спілка офіцерів України). 

 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та  

працівників закладу  

Освітній процес в ліцеї організовано згідно з нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу закладу. Затверджуються правила 

внутрішнього трудового розпорядку, внутрішнього ліцейного розпорядку, 

поновлюються посадові обов’язки. Діє колективний договір між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ліцею, складаються угоди з техніки безпеки та 

охорони праці.  

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які 
стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму 
роботи ліцею та графіків роботи окремих працівників, узгоджуються з 

профспілковим комітетом.  

З метою організації медичного обслуговування ліцеїстів в ліцеї 

функціонує медичний пункт. Медикаментами для амбулаторного лікування 

ліцей повністю забезпечений. Роботу медичного пункту забезпечують: лікар-

педіатр, лікар - стоматолог, 4 чергові медсестри, медсестра фізкабінету, 

медсестра з дієтичного харчування та дві молодші медичні сестри, які 

проводять лікувально-профілактичну роботу серед ліцеїстів. Невідкладна 

допомога надається лікарями Надвірнянської ЦРЛ.  
Щорічно юнаки, які підлягають припису до призивної дільниці, ліцеїсти 

випускних класів, які виявили бажання продовжити навчання у ЗВВО силових 

структур України, та абітурієнти під час набору у 8-й клас проходять 

поглиблене обстеження медичною комісією при Надвірнянському військовому 

комісаріаті.  
Щорічно начальником ліцею видається наказ «Про організацію 

харчування». Харчування учнів здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 

29.04.2002 року №426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних 

Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації», Постанови КМУ від 22.11.2004 року №1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №873 (873-2007-п) від 

26.06.2007), спільного наказу МОНУ і МОЗУ від 01.06.2005 року № 242/429 
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«Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 
закладах», Статуту ліцею. Безкоштовно, за рахунок державного бюджету, 
харчуються всі ліцеїсти 8-11-х класів.  

Вартість харчування в 2019/2020 навчальному році в середньому 
становить 85 гривень на день. Показник виконання норм харчування за 
2019/2020 навчальний рік становить 95%.  

В ліцеї розроблені заходи щодо попередження травматизму ліцеїстів. 

Вивчається стан викладання основ безпеки життєдіяльності, проводяться 

загальношкільні заняття з Правил пожежогасіння, експлуатації побутових 

газових приладів, використання побутового газу, правил дорожнього руху, 

проведення Тижнів техніки безпеки, навчальної евакуації особового складу. 
 

6. Співпраця між закладами  
В рамках Угоди від 04 вересня 2018 року про співпрацю і обмін учнів між 

Військово-морським ліцеєм (м. Одеса) і Прикарпатським військово-спортивним 

ліцеєм-інтернатом Івано-Франківської обласної ради, яку підписали начальник 

ПВСЛІ полковник Микола Мартинюк та начальник ВМЛ капітан І рангу Віктор 

Шмигановський, в період з 26 вересня по 01 жовтня 2019 року у 

Прикарпатському ВСЛІ перебувала делегація у кількості 14 осіб з Військово-

морського ліцею (м. Одеса). У цей же період (з 26 вересня по 01 жовтня 2019 

року) делегація Прикарпатського ВСЛІ у кількості 12 осіб під керівництвом  
командира ІІ роти старшого офіцера-вихователя підполковника Грубальського 

Р.Б. перебувала з дружнім візитом у Військово-морському ліцеї (м.Одеса). 
 

Продовжується співпраця між Прикарпатським військово-спортивним 

ліцеєм-інтернатом та Івано-Франківським академічним ліцеєм-інтернатом 

Івано-Франківської обласної ради. Прикарпатський ВСЛІ щорічно приймає 

гостей з академічного ліцею на день Збройних Сил України, ліцеїсти нашого 

навчального закладу беруть участь в урочистостях до Дня Валентина, що 

проходять в стінах академічного ліцею. 

 

7. Проблемні питання  

Відсутність спортивного залу, що суттєво вплинуло на організацію та 
проведення освітнього процесу в цілому та позакласної роботи зокрема.  

Незавершений капітальний ремонт казарми №2. 

Незавершений капітальний ремонт військового комплексу. 
 
 
 

 

Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 

Івано-Франківської обласної ради  

полковник 
 

М.Л. 
 

Мартинюк 
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