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Інформація про звіт начальника  

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату  

Івано-Франківської обласної ради 

перед колективом та громадськістю  про свою роботу та виконання 

Стратегії розвитку закладу у 2020/2021 н.р. 

 

Звіт начальника Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 

Івано-Франківської обласної ради перед колективом та громадськістю  про 

свою роботу та виконання Стратегії розвитку закладу у 2020/2021 н.р. був 

проведений 09.06.2021 року о 11.00 год в актовій залі ліцею. 

 

Присутні на звіті : 

Андрійович З.М. - міський голова Надвірнянської МТГ, голова батьківського 

комітету ліцею. 
Андруняк І.М. – член національної спілки краєзнавців України, заступник 

голови Надвірнянського відділення Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 

Голови класних батьківських комітетів – 9 чол.  

Працівники ПВСЛІ – 67 чол.  

 

 В 2020/2021 н.р. я як начальник ліцею головними своїми завданнями 

вважав забезпечення розроблення, прийняття та початок виконання Стратегії 

розвитку ПВСЛІ, а також – створення, затвердження та початок 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти ПВСЛІ. 

 Відповідно до шляхів реалізації Стратегії розвитку ліцею, яка була 

схвалена педагогічною радою в січні 2021 року, та основних напрямів 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти ПВСЛІ побудований звіт за 

2020/2021 н.р. 

 

І. СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 Одним із головних завдань роботи начальника ліцею в 2020/2021 н.р. 

було забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; створення 

освітнього середовища, вільного від будь-якої форми насильства та 

дискримінації; формування розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору. 

 Освітній процес в 2020/2021 н.р. був організований відповідно до 

прийнятого «Тимчасового порядку організації освітнього процесу 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської 

обласної ради в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та алгоритму дій Прикарпатського військово-

спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради  у разі 

виявлення у здобувача освіти та/або працівника ознак гострого респіраторного 

захворювання. 

 Так були внесені зміни в розпорядок дня навчального закладу (початок і 

закінчення уроків, прийому їжі і т.д.), двічі на день проводились температурний 

скринінг усіх учасників освітнього процесу, гігієнічна та санітарна обробка всіх 

http://nadvirnamr.gov.ua/miska-vlada/miskyj-holova/
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B4%D1%96%D0%B9.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B4%D1%96%D0%B9.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B4%D1%96%D0%B9.pdf
http://www.prl.if.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B4%D1%96%D0%B9.pdf
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приміщень навчального закладу. Обов’язковим було використання захисних 

масок та щитків. 

 Виконання даних заходів дало можливість уникнути зривів очної форми 

навчання в І семестрі 2020/2021 н.р. У ІІ семестрі була організована 

дистанційна форма навчання (з 15.02 по 11.04.2021 року) в зв’язку з 

перебуванням Івано-Франківської області у червоній зоні. 

 З метою недопущення захворювань на коронавірусну хворобу 

адміністрацією закладу в квітні-травні була організована вакцинація всіх 

бажаючих працівників ПВСЛІ. 

 Протягом звітного періоду у ліцеї виконувався план заходів щодо 

запобігання та протидії булінгу. 

 Наказом начальника ліцею здійснено наступне: 

- призначено уповноважену особу для здійснення невідкладних заходів  

реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу заступника 

начальника з виховної роботи Баргана Я.І.; 

- створено комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) серед 

учасників освітнього процесу;  

- затверджено «Алгоритм дій відповідальних осіб у випадку повідомлення 

про булінг»;  

- затверджена процедура подання учасниками освітнього процесу заяви 

про випадки булінгу.  

В 2020/2021 н.р. заяв від учасників освітнього процесу про випадки 

булінгу не надходило. 

 На виконання Законів України «Про основні принципи безпечності та 

якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти…» з 10.12.2020 року в Прикарпатському 

військово-спортивному ліцеї-інтернаті запроваджено постійно діючі 

процедури, засновані на принципах Системи управління безпечності харчових 

продуктів (НАССР).  

Відповідно до наказу начальника ліцею «Про організацію харчування» 

безкоштовно (за рахунок бюджету) протягом звітного періоду харчувалися всі 

ліцеїсти 8-11-х класів. 

 Вартість харчування у 2020/2021 навчальному році в середньому 

становила 90 гривень на день. Показник виконання норм харчування за 

2020/2021 навчальний рік становить 94%. 

 З метою інформаційного забезпечення організації правильного 

поводження в мережі Інтернет та уникнення можливих ризиків здобувачів 

освіти ліцею у цифровому середовищі прийняті Правила безпечної поведінки у 

міжнародній комп’ютерній мережі Інтернет здобувачів освіти Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради у 

лютому проводився День безпеки Інтернету. 

 З метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу перед початком навчального року були 



3 

 

переглянуті «Правила внутрішнього трудового розпорядку» та «Правила 

внутрішнього ліцейного розпорядку». 

 Протягом 2020/2021 н.р. спільно з інженером охорони праці затверджено 

наступні положення:  

- Положення з охорони праці в Прикарпатському військово-спортивному 

ліцеї-інтернаті;  

- Положення про розробку інструкції з охорони праці Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату; 

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці в Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті. 

 Переглянуто чинні та розроблено нові інструкції з охорони праці та ТБ 

для працівників ПВСЛІ. 

 Протягом звітного періоду в ліцеї діяла система інструктажів з охорони 

праці відповідно до вище перерахованих положень та інструкцій. 

 18 грудня 2020 року інженером з ОП Кавінською В.В. підготовлено 

Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці. 

 Посадові особи адміністрації ПВСЛІ у 2020 році  пройшли спеціальне 

навчання  з охорони праці. 

 У грудні 2020 року розроблено нові плани евакуації на випадок пожежі в 

ПВСЛІ. 

 У листопаді та травні проведено практичні відпрацювання евакуації на 

випадок надзвичайної ситуації. 

 05 травня 2021 року під час методичного тижня у ліцеї інженером з 

охорони праці Кавінською В.В. проведено методичний тренінг про організацію 

навчання та перевірку знань з охорони праці  працівниками ПВСЛІ. 

 Сумісно з працівниками відділу національної поліції 21 травня пройшов 

Національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому».  

 Незважаючи на проведену роботу 23 березня 2021 року з інженером 

Кисляком Б.Д. стався нещасний випадок у приміщенні трансформаторної 

підстанції ПВСЛІ. Комісія ліцею провела розслідування нещасного випадку і 

встановила, що даний нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, стався 

через недотримання посадової інструкції та інструкції з охорони праці. У 

результаті нещасного випадку Кисляк Б.Д. отримав травму легкого ступеня. 

 З метою недопущення подібних випадків у подальшому заступником 

начальника ліцею з господарської роботи та інженером з ОП проведено 

позаплановий інструктаж з техпрацівниками ПВСЛІ.  

 У січні 2021 року з педагогічними працівниками ПВСЛІ за підтримки 

Мальтійської служби допомоги проведено навчання з надання першої 

домедичної допомоги. 

Педагоги ліцею не тільки прослухали теоретичний курс, але й практично 

відпрацювали алгоритм дій при наданні першої домедичної допомоги. Після 

закінчення навчання 23 його учасники отримали відповідний сертифікат. 

Освітній процес в ліцеї організовано згідно з нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу закладу. Затверджуються правила 
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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 у ліцеї 

функціонує медичний пункт. Медикаментами для амбулаторного лікування 

ліцей повністю забезпечений. Роботу медичного пункту забезпечують наступні 

працівники: лікар-педіатр, лікар-стоматолог, 4 чергових 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. 

 Значна увага у звітному періоді приділялася зміцненню та оновленню 

матеріально-технічної бази: 

 Завершено капітальний ремонт навчального корпусу предмету «Захист 

України»: 

- проведено капітальний ремонт будівель на суму 374757,00 грн. в т.ч. 
(обласний бюджет – 150000.00 грн.; орендна плата – 185709.00 грн.; спонсорські 

кошти – 39048.00 грн.); 

- придбано меблі учнівські на суму 49980.00 грн. (обласний бюджет); 

- придбано септик у зборі на суму 21900,00 (орендна плата); 

- придбано стенди на суму 17 330,00 грн. (обласний бюджет); 

- придбано жалюзі на суму 21202,00 грн. (обласний бюджет); 

- придбано бруківку на суму 41194,00 грн. (обласний бюджет). 

 За звітний період відбулися якісні зміни у ліцейній бібліотеці. Бібліотека 

поповнилась необхідною навчальною та художньою літературою і відповідним 

обладнанням, що дозволяє вважати її як ліцейний бібліотечно-інформаційний 

центр, а саме: 

- придбано комплект обладнання медіатеки для ліцейної бібліотеки на 

суму 323812,50 грн. (департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА); 

- отримано навчально-художню літературу «Бібліотека Сержанта» на суму 

106309,00 грн. (від Громадської організації Реформація); 

- придбано комплект навчального обладнання лінгафонного кабінету для 

кабінету англійської мови на суму 244749,50 грн. (департамент освіти, науки 

та молодіжної політики ОДА); 
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- придбано комплект шкільних меблів на суму 349542,00 грн. (департамент 

освіти,науки та молодіжної політики ОДА);  

- замінено меблі в кабінеті інформатики (І поверх), географії, біології, двох 

кабінетах української мови, англійської та німецької мов; 

- придбано будівельні матеріали на ремонт приміщень ліцею – 76939,00 

грн. в т. ч. (кошти обласного бюджету 64364,00 грн.; спонсорські кошти 11101,00 

грн., кошти орендної плати 1474,00 грн.);  

- придбано канцелярські товари на суму55660,00 грн. (обласний бюджет);  

- придбано миючі та дезінфікуючі засоби на суму 130977,00 грн. (обласний 

бюджет);  

- придбано веб-камери на суму 10918,00 грн. (обласний бюджет);  

- придбано бензин на суму 60000,00 грн. (спонсорські кошти);  

- придбано запчастини для автомобілів на суму 11307,00 грн. (обласний 

бюджет); 

- придбано проектори і монітор на суму 37500,00 грн. (обласний бюджет);  

- придбано м’який інвентар для дітей сиріт на суму 136060,00 грн. (обласний 

бюджет);  

- придбано 4 насоси циркуляційні (2 шт. - посудомийна машина, 2 шт. - 

опалювальна система) на загальну суму 27228,00 грн. (орендна плата);  

- підписано періодичні видання на суму16850,00 грн. в т. ч. (спонсорські 

кошти);  

- придбано медикаменти на суму 32723,00 грн. (обласний бюджет);  

- придбано захисні маски і дезінфікуючі засоби на суму – 46100 грн. 00 

коп. (департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА) 

 Всього адміністрацією Прикарпатського військово-спортивного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради з 01.06.2020 року по 31.05.2021 

року було придбано основні засоби та матеріали і проведений капітальний 

ремонт приміщень на суму 2 193 038,00 грн. в т.ч. – за кошти орендної плати – 

236 311,00 грн.; за кошти з спонсорської допомоги – 126 999,00 грн., з бюджету 

надійшло – 759 215,00 грн.; з департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської облдержадміністрації – 964 204,00грн.; 

Громадська організація Реформація – 106 309.00грн. 

 На фонд заробітної плати витрачено 18 241 274 грн. (10 553 017 грн. – 2020 

рік). 

 На матеріальну допомогу, в тому числі, на оздоровлення – 372 431,00 (449 

582 грн. – 2020 рік). 
 На грошову винагороду – 199 340 грн. – 50%  від запланованого 

кошторису навчального закладу.  

 Надійшло коштів від спонсорської допомоги з 01.06.2020-31.05.2021 – 

140 153,38 грн. (114 450 грн. – 2020 рік). 

 Надійшло від орендної плати – 344 093,57 грн. (294 691 грн. – 2020 рік). 

 Фінансове забезпечення діяльності.  

 На функціонування ліцею в 2020 році передбачено – 22 046 822 грн. З них 

використано в 2020 році – 20 474 332 грн.  

 В 2020/2021 н.р. ліцеєм з додаткових джерел фінансування залучено  669 

246,95 грн. З них отримано від оренди – 344 093,57 грн. Надійшло коштів від 
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спонсорської допомоги – 140 153,38 грн. Інші доходи – 185 000грн. (спец.фонд 

обласного бюджету). 

 

ІІ. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ 

 У навчальному закладі працює 56 педагогічних працівників: 34 учителі-

предметники, 20 вихователів, практичний психолог. 55 педагогічних 

працівників мають повну вищу педагогічну освіту, 1 – ступінь бакалавра. 

Склад педагогів за кваліфікацією: 

Спеціаліст вищої категорії – 18 (31,6%) 

Спеціаліст першої категорії – 26 (45,6%) 

Спеціаліст другої категорії – 10 (17,5%)  

Спеціаліст     – 6 (10,5%)  

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. Курсова підготовка за 2020/2021 н.р. включає період 

вересня-грудня 2020 та січня-серпня 2021 років. У 2020 році згідно плану 

проходження курсової підготовки при Івано-Франківському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти 66 педагогічних працівників 

пройшли курси за  накопичувальною системою навчання. Відповідно до листів 

ОІППО департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації «Про дистанційне навчання» педагогічні працівники 

ліцею проходять курсову підготовку дистанційно. На 2021 рік заплановано 

проходження курсової підготовки при Івано-Франківському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти 59 педагогічних працівників. За 

період з січня по червень всі педагогічні працівники згідно плану пройшли 

курсову підготовку.  

Слід зазначити, що педагогічні працівники ліцею значну увагу приділяють 

самоосвіті. Так, за період з січня 2021 по даний час за поданими клопотаннями 

відповідно до рішення педагогічної ради ліцею визнано результати підвищення 

кваліфікації 9-ти осіб поза межами плану підвищення кваліфікації.  

Атестація 2021. В 2020/2021 навчальному році в ліцеї атестувалось 11 

педагогічних працівників, з яких:  

• 11 – атестовано на відповідність займаній посаді; 

• 2 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;  

• 5 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;  

• 1 – педагогічний працівник підтвердив кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»; 

• 3 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

• 1 – підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»; 

• 2 – встановлено 12 тарифний розряд Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці.  

 Апеляцій на рішення атестаційної комісії не було. 

В період з 05 по 08 травня 2021 року у ліцеї пройшов методичний 

тиждень на тему: «Розвивальне, якісне освітнє середовище військового ліцею – 
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необхідна умова розвитку  індивідуального потенціалу кожного здобувача 

знань». Під час тижня проведено 15 запланованих методичних заходів, серед 

яких:  

- заняття методичної студії «Аналіз чотирьох складових «Внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності ПВСЛІ» (начальник 

ліцею полковник Мартинюк М.Л.); 

- методична студія «Система оцінювання педагогічних працівників 

(результати моніторингу дистанційного навчання)»;  

- методична студія «Система оцінювання здобувачів освіти» (заступник 

начальника з навчальної роботи Риндич О.В.);  

- методична студія «Освітнє середовище військового ліцею. Допрофесійна 

підготовка військового спрямування» (заступник начальника з навчально-

виховної роботи полковник Куцань М.Н.); 

- інструктивне заняття «Про організацію навчання і перевірки знань, 

проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в ліцеї (інженер з ОП Кавінська В.В.);  

- методичний семінар «Освітнє середовище військового ліцею. Протидія 

булінгу» (заступник з виховної роботи Барган Я.І.); 

- психолого-педагогічний тренінг «Тренінг педагогічного спілкування» 

(практичний психолог Рубінський М.М.).  

 Під час педагогічної вітрини «Майстерність без меж» адміністрацією 

ліцею вкотре звернено увагу на ефективність планування педагогами своєї 

діяльності, на основні моменти, які виокремлюються під час спостереженням за 

навчальним заняттям.   

Значну частину часу під час тижня приділено розробленню педагогами 

ліцею у наступному навчальному році індивідуальних освітніх траєкторій для 

здобувачів знань. 

Підсумком методичного тижня стало самооцінювання педагогів своєї 

діяльності через анкетування. 

З метою підготовки ліцеїстів до успішної здачі ЗНО у ліцеї проведено 

ліцейне тестування за технологією здачі ЗНО з предметів: українська мова, 

математика, історія України, англійська мова, німецька мова, географія, 

біологія.  

 У 2020/2021 н.р. рішенням педагогічної ради навчальний заклад розпочав 

І етап реалізації науково-методичної проблеми ліцею «Розвивальне, якісне 

освітнє середовище військового ліцею – необхідна умова розвитку  

індивідуального потенціалу кожного здобувача знань». 

 

ІІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЇСТІВ 

 Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси. Ліцеїсти ПВСЛІ – 

постійні учасники ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. У 2020/2021 навчальному році очно відбувся тільки 

перший (ліцейний) етап олімпіад, участь у якому взяли представники з усіх 

класів. Загальна кількість учасників – 81 ліцеїст.  

 Підсумки І-го етапу: 
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Переможці предметних олімпіад І-го етапу під час підведення підсумків 

освітнього процесу за І-й семестр 2020/2021 н.р. нагороджені грамотами та 

подяками.  

У навчальному закладі працює ліцейне товариство Малої Академії Наук, 

роботу якого координує вчитель хімії, вчитель вищої категорії          

Заводовська Н.М. У 2020/2021 н.р. представлена наукова робота ліцеїста 11-В 

класу Федорука Віталія на тему «Бойовий шлях українського військового діяча, 

командира куреня Легіону Українських Січових Стрільців, старшини, отамана 

Української Галицької Армії Омеляна Лисняка» (вчитель-консультант – 

вчитель історії Нищак О.М.) на захисті у ІІ етапі обласного конкурсу-захисту 

МАН України зайняла ІІ-е місце. На ІV-му етапі ХХ-го Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, який проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, 

брати мої!» в номінації «Історія України та державотворення» отримала І-е  

місце.   

У 2020/2021 н.р. здобувачі освіти активно брали участь у олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, значна частина яких проходила дистанційно. Участь та 

результати наведено у таблиці: 

  8-і класи 9-і класи 10-і класи 11-і класи 

№

з/п 
Предмет 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 10-А 10-Б 10-В 11-А 11-Б 11-В 
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. 
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. 
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я

к
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.П

. 
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к
а
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.Б

. 

Г
ір
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н
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.М

. 

К
р

о
й
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 Л

.В
. 

Г
в

о
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я
н

ч
у

к
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.І
. 

  
Г

р
у

б
а

л
ь

с
ь

к
и

й
 Р

.Б
. 
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о
л
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.І

. 
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Н
.Ю

. 

Ф
а
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л
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 Є
.І

. 

Б
е
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к
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1  
Історія  

II III 

I,  

II, II, 

III 

I, 

III,III, 

III   

II, II, 

III, 

III, III 

I I – II, III I,III,III II, III I,II 

2  
Німецька 

мова 

– 
– I,  II – – – – – – – – II 

3  
Англійська  

мова 

– 
II 

I,  I,  

III 
I, II, III – II – I II, III – II, III I, III 

4  
Біологія III 

– I 
II, III,  

III 
II – III – I,  II II,III I III 

5  
 

Фізика 

 

II – I,III I,II, III – – – II 

 

I 

 

– III I,  II 

6  Географія – – ІІІ I III II – III – – – I 

7  Математика – – – – – – – – – – – – 

8  
Українська  

мова  та  

література 

 

– III I  II – III I, II – II 
   I,  

III 
– I, II III 

9  
Хімія II 

– I, III 
I,II, 

 III,III 
– – II – III – II, III I,II 

10  ІКТ 
 

– 
– 

III, 

III 
– – II – – III – – – 

11  Право   ІІІ І,ІІ,ІІІ II,III – III I,II,II I,II – III 
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ІІІ етап 

Всеукраїнські 
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V брейн-ринг «Права 

людини»  

Команда у складі 

чотирьох ліцеїстів з 9Б, 

9В, 10В, 11В 

1 1 Молодіжний творчий 

конкурс «Разом проти 

корупції! Твоє бачення 

має значення» 

5 

класів 

8Б 

8В 

9Б 

10Б 

10В 

1 

 

 

ІІ 

місце 

10В 

Онлайн виставка-

конкурс науково-

технічної творчості 

учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість – тобі, 

Україно!» 

2 2 

 

І 

місце 

11В 

Робота «Замок короля 

Артура – Камелот» у  

Всеукраїнській виставці-

конкурсі зайняла І місце 

2 уч. 2 

 

І місце 

11В 

Конкурс відеороликів 

«Привітай Захисника 

України» 

1 1 

ІІІ 

місце 

10Б 

Всеукраїнський конкурс 

дитячої творчості «День 

зустрічі птахів – 2021» 

22  

IІ конкурс учнівських 

творів-есе з правової 

тематики 

1 

 

1 

І 

місце 

11А 

   

ІІ онлайн-олімпіада з 

правознавства 

4 4 

ІІІ 

місце 

9А 

9А 

10В 

11А 

   

Обласний конкурс 

дитячого малюнку 

«Служба судової охорони 

очима дітей». 

1 1 

ІІ 

місце 

8В 

   

Обласна учнівська 

олімпіада з питань 

місцевого 

самоврядування 

1 

10В 
-    

Всеукраїнський конкурс-

захист науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук України 

1 1 

 

ІІ 

місце 

11В 
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ХХ Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості. Номінація 

«Історія України і 
державотворення 

1 

 
1 

 

І 

місце 

11В 

Робота «Бойовий шлях 

українського військового 

діяча, командира куреня 

Легіону Українських 

Січових Стрільців, 

старшини, отамана 

Української Галицької 

Армії Омеляна Лисняка» 

зайняла І місце 

1 

 
1 

 

І місце 

11В 

 

Ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату є 

активними учасниками Міжнародних конкурсів та турнірів: 

 12 ліцеїстів Прикарпатського ВСЛІ взяли участь у ХІ Всеукраїнському 

конкурсі з німецької мови «ОРЛЯТКО» (вчитель німецької мови Малейко 

М.Д.);  

 20 ліцеїстів взяли участь у Всеукраїнському природничому міжнародному 

інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК-ОСІННІЙ – 2020» (вчитель біології 

Війтик С.Б.);  

 16 ліцеїстів взяли участь у Міжнародному математичному конкурі 

«Кенгуру» (вчитель математики Ільницька Н.Б.); 

 69 ліцеїстів взяли участь у XІІ Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» (вчитель української мови та літератури Кройтор Л.В.). 

Всього у Міжнародних конкурсах та турнірах у  2020/2021 н.р. взяли участь 

117 ліцеїстів. 

№ з/п Назва конкурсу Предмет Координатор 
Кількість 

учасників 

1  "Орлятко" Німецька мова Малейко М.Д. 12 

2  
"Колосок-

осінній" 
Природничий Війтик С.Б. 20 

3  "Кенгуру" Математики Ільницька Н.Б. 16 

4  "Соняшник» 
Українська мова і 

література 
Кройтор Л.В. 69 

Всього: 117 
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Науково-методична робота. На виконання «Плану освітньої роботи 

ПВСЛІ на 2020/2021 н.р.», наказу начальника ліцею від 30.08.2020 року 

№107/02-02-од «Про організацію науково-методичної роботи у 2020/2021 

навчальному році» у ліцеї пройшло 4 предметні тижні з основ наук.  

В період з 13 по 18 вересня 2020 року проведено предметно-методичний 

тиждень «Фізичної культури і спорту»  (наказ від 10.09.2021  № 129/02-02-од). 

В період з 22 по 27 листопада 2021 року в ліцеї проводився Тиждень історії 

(наказ від 20.11.2020 № 184/02-02-од). 

В період з 29 листопада по 04 грудня 2020 року проводився Тиждень з предмету 

«Захист України» (наказ від 27.11.2021 № 195/02-02-од). 

В період з 09 по 13 грудня 2020 року в ПВСЛІ проходив Тиждень права (наказ 

від 04.12.2020 № 212/02-02-од). 

За підсумками проведення кращих ліцеїстів нагороджено грамотами та 

подяками.  

  

IV. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 Виховна робота у 2020/2021 навчальному році проводилась відповідно до 

Стратегії  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки, 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України та Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах, інших нормативно-правових  документів.  

 На організацію та проведення заходів виховної роботи  значний вплив мали 

карантинні обмеження  через поширення коронавірусної хвороби COVID-19  та 

тривале дистанційне навчання впродовж ІІ семестру навчального року.  

 Відповідно до Стратегії розвитку  Прикарпатського військово-

спортивного ліцею  метою виховання особистості ліцеїста є пошук нових 

шляхів організації виховної  роботи щодо формування вільної, активної у 

виборі власної життєвої позиції особистості, виховання патріотизму як почуття 

і як базової якості особистості. 

Виходячи  із мети виховання особистості було виділено ряд основних завдань: 

- удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій 

організації виховного  процесу в урочній, позаурочній та позашкільній 

діяльності  закладу освіти, спрямованих на розвиток особистості ліцеїста; 

- сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні та соціалізації  

підлітків; 

- залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, 

організації та широке коло громадськості до організації і підтримки 

різних форм дитячого дозвілля і зайнятості в позаурочний та 

позашкільний час; 

- здійснювати правовий та  соціально-психологічний супровід дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших соціально 

незахищених категорій; 
- розвиток діяльності органів учнівського самоврядування, співпраця з 

дитячими громадськими організаціями. 
 Пріоритетом  у цій роботі ми  визначили створення необхідних умов для 

розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку та 
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самореалізації в колективі, стимулювання ініціативності та активної життєвої 

позиції. 

 Виходячи з мети, завдань та пріоритету виховання особистості ліцеїста, 

було визначено шляхи реалізації даної проблеми, які складаються з наступних 

розділів «Національно-патріотичне виховання» та «Школа-сім’я-

громадськість». 

 Відповідно до даних розділів проводилися наступні заходи: 

 Втілено в життя учнівські проекти «Вибори Голови комісії Честі ліцеїста» 

та «Вибори Голови Ради сержантів». 

 Продовжується робота щодо розробки наступних учнівських проектів 

«Лідер», «Наша зміна» та щодо відновлення проекту «Ліцей має таланти». 

 З метою формування у ліцеїстів розуміння загальних основ співіснування 

в суспільстві впроваджується у виховний процес Кодекс Честі ліцеїста. 

 Участь ліцеїстів у Всеукраїнських конкурсах:  

- конкурс малюнків «Намалюй свою МРІЮ» (за ініціативи Керівника 

Офісу Президента України, Генерального директора Державного 

концерну «Укроборонпром» та державного підприємства «Антонов»). 

- Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «День зустрічі птахів-2021» 

(березень-квітень 2021 року; за ініціативи Київського еколого-

культурного центру та ВЕО «Жива планета». Даний конкурс 

проводився з метою організації допомоги птахам в обладнанні місць 

гніздування шляхом розвішування штучних гніздівель. До участі у 

конкурсі долучилися ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею, якими було виготовлено та встановлено 27 шпаківень і 

годівниць, зокрема, декілька – на території нашого закладу. 

- Молодіжний творчий конкурс «Разом проти корупції! Твоє бачення має 

значення» проведено відповідно до Антикорупційної програми 

Міністерства оборони України, Управлінням з питань запобігання та 

виявлення корупції  Міністерства оборони України спільно з 

Національним університетом оборони України імені Івана 

Черняховського з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією. До 

участі у даному конкурсі долучилися представники військових ліцеїв, 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти та навчальних центрів Збройних Сил 

України. Взяли участь у творчому конкурсі підрозділи 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Робота ліцеїстів 10-В 

класу у номінації відеороликів «КОРУПЦІЯ – СТОП!» зайняла ІІ-е 

місце; 

- обласний конкурс малюнків  «Охорона праці очима дітей» (за 

підтримки обласного управління охорони праці);  

- обласний конкурс «Судова охорона очима дітей» (за ініціативи 

Територіального управління Служби судової охорони у Івано-

Франківській області.  

21 квітня 2021 року у приміщенні Надвірнянського районного суду 

відбулося нагородження ліцеїста 8-В класу Кметюка Іллі, який зайняв у 

конкурсі ІІ-е місце). 
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 Впродовж року велася  пошукова та краєзнавча робота ліцею. Віце-

сержант 10-В класу Манявський Остап взяв участь у обласній акції для 

учнівської молоді пластове краєзнавство «Стежками героїв краю» і виконав 

роботу на тему «Засновник філій «Пласт» та «Відродження» на 

Надвірнянщині», присвячену Дмитру Селепею – українському лікарю 

Надвірнянської повітової «Каси хворих», члена товариства «Просвіта», 

засновника філій товариства «Відродження» та молодіжної патріотичної 

організації «Пласт». 

 Впродовж року ліцей тісно співпрацював  з сектором ювенальної 

превенції Надвірнянського РВ  Національної поліції України для забезпечення 

ефективності роботи щодо попередження булінгу (цькування), профілактики 

девіантної поведінки ліцеїстів, попередження та подолання тютюнопаління, 

вживання наркотичних та психотропних речовин, інших асоціальних проявів. 

Зокрема, проведено зустріч особового складу з начальником даного сектору 

старшим лейтенантом поліції Нагорняком Михайлом Васильовичем та за участі 

працівників патрульної поліції проведено Національний урок з безпеки 

дорожнього руху «Безпечна дорога додому». Метою даного заходу було 

запобігання травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод та 

привернення уваги учнівської молоді і педагогічних працівників до правил 

поведінки на дорогах. 

 На виконання плану заходів щодо вшанування пам’яті жертв політичних 

репресій та Дня Героїв 12 травня 2021 року особовий склад І і ІІ рот і члени 

гуртка «Військово-історичне краєзнавство» взяли участь у впорядкуванні могил 

полеглих героїв на міському (старому) кладовищі м. Надвірної по вулиці 

Соборній. 

 Відповідно до плану виховної роботи на 2020/20121 навчальний рік  у 

ліцеї діяли гуртки та секції військово-спортивного та художньо-естетичного 

спрямування. Всього – 11 гуртків. У гуртках займалося 203 ліцеїсти. До 

гурткових занять залучено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, інших соціально незахищених категорій та дітей, які потребують 

особливої уваги з боку педагогічних працівників. Відеоролики про роботу 

гуртків можна переглянути на сторінці ліцею в Фейсбуці, нашому каналі в 

Ютубі, та на сайті ліцею. 

У травні 2021 року дев’ять ліцеїстів – членів гуртка «Військово-

історичне краєзнавство» – закінчили курс позашкільної освіти в обласному 

державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді за туристсько-

краєзнавчим напрямом та отримали Свідоцтво відповідного взірця. 

 У період Великого Посту у ліцеї відправлялась Хресна Дорога. Щонеділі 

у ліцейній каплиці проводилася Служба Божа для молоді. 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у 2020/2021 навчальному 

році у ліцеї навчалося 14 ліцеїстів даної категорії. З них – 9 ліцеїстів 

знаходилися на повному державному забезпеченні, а 5 – виховувалися у 

прийомних сім’ях та будинках сімейного типу. Відповідно до нормативних 

документів їх забезпечено одягом та товарами першої необхідності, 
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здійснювалася видача «кишенькових». Проведено страхування життя і здоров’я 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 На даний період триває  навчально-виховна практика ліцеїстів 8-х класів, 

під час якої ліцеїсти проводять велику краєзнавчу роботу. Зокрема, вони вже 

відвідали Манявський скит (с. Манява Богородчанського району), музей 

«Гуцульщина» (смт. Верховина), музей Івана Франка (с. Криворівня 

Верховинського району), музей Народної архітектури та побуту Прикарпаття 

«Національний заповідник «Давній Галич» (с. Крилос Галицького району) та 

«Сад Петера» (с. Грабовець Богородчанського району). 

В ліцеї склалася система взаємодії та співпраці з громадськістю, 

позашкільними закладами, установами і організаціями району та області, 

зокрема, з різними державними установами: Надвірнянською міською радою, 

Надвірнянською РДА та районною радою, соціальною службою у справах 

дітей, Надвірнянським РВНП та сектором ювенальної превенції, станцією юних 

техніків, Надвірнянським центром дитячої творчості і національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, обласним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, Надвірнянським військовим комісаріатом, 

обласним музично-драматичним театром ім. І. Франка, страховою компанією 

«Оранта»; громадськими організаціями «Кадетська співдружність», «Пласт» та 

ветеранськими організаціями і об’єднаннями – районною спілкою воїнів-

афганців, обласним та районним братством вояків УПА, районною 

організацією ветеранів АТО (ООС), обласною спілкою офіцерів України.  

 Постійною є співпраця між батьківською громадськістю, адміністрацією 

ліцею та органами учнівського самоврядування на засадах педагогіки 

партнерства.  

 В планах виховної частини на 2021/2022 навчальний рік є створення в 

ліцеї просвітницького центру для популяризації знань з родинної педагогіки, 

досвіду взаємозв’язку сім’ї і ліцею, виховання громадянського становлення 

особистості, формування навичок ведення здорового способу життя. 

 

V. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат є спеціалізованим 

закладом освіти, тому пріоритетним напрямком виховання для нас є військово-

патріотичне виховання. 

 Метою військово-патріотичного виховання є забезпечення здобувачів 

освіти високою мотивацією до військової служби, формування морально-

психологічної готовності, активної громадянської позиції, високих військово-

професійних, морально-психологічних і фізичних якостей захисників України. 

 Для забезпечення виконання даної мети в ліцеї побудована відповідна 

система військово-патріотичних заходів. 

 Ліцеїсти беруть участь у відзначенні державних та професійних свят: 

- Дня Незалежності України; 

- Дня Захисника України; 

- Дня ліцею; 
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- Прийняття Клятви ліцеїста; 

- Дня Збройних Сил України. 

 В процесі навчання ліцеїсти знайомляться та беруть безпосередню участь 

у проведенні військових ритуалів: військових парадів, несення почесної варти 

під час військово-патріотичних заходів. 

 Військово-патріотичному вихованню сприяє заняття ліцеїстів в гуртках 

обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

«Військово-історичне краєзнавство», «Джура». 

 Учасники цих гуртків впродовж навчального року взяли участь у 

відкритті пам’ятної таблиці Франца Бориса – уродженця м. Станіслава, який 

яскравим життям зумів вписати своє ім’я в історію визвольних змагань 1917-

1925 років. 

 В травні 2021 року ліцеїсти гуртка взяли участь у Всеукраїнському 

вишколі «Джура-Десантник» в м. Житомирі.  

 Під керівництвом вчителя історії Нищак О.М. проводилась робота щодо 

реалізації військово-історичного дослідження ліцеїста 11-В класу Федорука 

Віталія на тему «Бойовий шлях українського військового діяча, командира 

куреня Легіону УСС, старшини, отамана УГА Омеляна Лисняка». 
 Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти будується на 

прикладі воїнів-героїв. 

 12 листопада 2020 року у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-

інтернаті був проведений пам’ятний турнір з міні-футболу, присвячений 

пам’яті загиблих випускників Прикарпатського військово-спортивного ліцею 

Степана Воробця та Віктора Семчука. 

 23 травня ліцеїсти взяли участь у відзначенні Дня Героїв у місті 

Надвірній. 

 17 травня на презентації документальної кінострічки «Трохи нижче неба» 

ліцеїсти 10-х класів мали можливість переглянути історію про чотирьох 

«кіборгів», військових 80-ї бригади Збройних Сил України, які загинули під час 

боїв за Донецький аеропорт. 

 Військово-патріотичному вихованню сприяло успішне проведення Дня 

відкритих дверей 05.06.2021 року. 

 Результатом проведеної роботи є високий рівень патріотизму наших 

ліцеїстів, який знаходить підтвердження у військово-професійній орієнтації і 

виборі майбутньої професії захисника України випускниками ліцею. 

 З метою формування мотиваційного вибору впродовж навчального року 

проведена низка заходів військово-професійної орієнтації, а саме : 

- шефська співпраця з Івано-Франківським обласним центром 

комплектування та соціальної підтримки (ОВК); 

- шефська співпраця з військовою частиною 1241 НГУ; 

- ознайомлення ліцеїстів з життям та бойовим навчанням військових 

частин (114 бригада тактичної авіації); 

- зустріч з випускниками ліцею, курсантами закладів вищої військової 

освіти, офіцерами Збройних Сил України; 
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- участь у відеоконференціях та перегляд в режимі-онлайн «Днів 

відкритих дверей ЗВВО, зустріч з представниками ЗВВО – військової 

кафедри КНАУ, військової кафедри ІФНТУНГ, Національної академії 

ДПрС, Національної академії НГУ і іншими; 

- проведення навчально-польових зборів. 

Порівняльний аналіз вступу випускників 2015-2020 року 

Профіль   ВНЗ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЗВВО  МО 43% 41% 32,6% 31,9% 45,6% 40,5% 

ЗВВО інших силових 

структур 
10,4% 18,1% 39,1% 

 

22% 
 

20,5% 13,1% 

Всього 54,5% 59,1% 71,7% 54,1 % 66,1% 53,6% 

 

Довідка з профорієнтації ПВСЛІ в 2021 року 

 В 2020/2021 навчальному році військово-професійну орієнтацію 

пройшли 80 випускників.  

 З них виявили бажання та успішно пройшли медичну комісію і 

оформили особові справи для вступу у навчальні заклади Збройних Сил 

України 48 випускників (60%).  

 З них:  

30 ліцеїстів поступають у навчальні заклади МО України  

9 ліцеїстів поступають у навчальні заклади МВС України  

2 ліцеїста поступають у навчальні заклади ДСНС України  

4 ліцеїста поступають у навчальні заклади ДПрС України  

Спортивна робота 

 В 2020/2021 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. 

 Вчителі фізичної культури ліцею Войчишин В.І. та Фірка Г.М. 29.05.2021 

року у м. Черкаси завоювали перші місця у змаганнях на Кубок України з жиму 

лежачи. 

 На виконання річного плану роботи ліцею на 2020/2021 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 №129/02-02-од від 10.09.2020 року «Про проведення 

предметно-методичного Тижня «Фізичної культури і спорту» в ліцеї з 14 по 18 

вересня проводився Тиждень фізичної культури. 

 Всі заходи пройшли на високому організаційному рівні, змагання, 

конкурси були організовані та проведені відповідно до рівня фізичної 

підготовленості і вікових особливостей ліцеїстів. Суддівство було прозорим, 
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неупередженим та об’єктивним. Всі змагання проводились із дотриманням 

правил техніки безпеки. 

Відповідно до Положення про ліцейну Спартакіаду, впродовж 2020/2021 

навчального року в ліцеї проводились змагання з військово-прикладних видів 

спорту. 

У зв’язку з дистанційним навчанням не проведені змагання з військового 

багатоборства, волейболу та пауерліфтингу. 

 За підсумками змагань з міні-футболу, стрільби з пневматичної гвинтівки 

та настільного тенісу І місце серед ліцеїстів старшої групи з результатом 8,0 

очок – зайняв 11-А клас, серед ліцеїстів молодшої групи з результатом 8,5 очок 

– зайняв 9-Б клас. 

Рейтингові місця розподілились наступним чином: 

Молодша група 

Місце Клас Очки  

1  9-Б 8,5 

2  9-А 7,0 

3  9-В 6,5 

4  8-Б 4,0 

5  8-А 3,0 

6  9-В 2,5 

 

Старша група 

Місце Клас Очки  

1  11-А 8,0 

2  10-В 7,5 

3  11-Б 6,5 

4  10-А 5,0 

5  11-В 2,5 

6  10-Б 2,0 

 

VI. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Головною метою управлінської діяльності було забезпечення 

ефективності управління освітнім процесом і моніторинг виконання 

поставлених цілей та завдань. 

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. 

Впродовж 2020/2021 н.р. адміністрацією ліцею здійснювалася 

інформаційна підтримка та навчально-методичне забезпечення викладання 

предметів із використанням ІКТ.   

На даний час в освітньому процесі ліцею використовуються сучасні 

інформаційні технології за допомогою 4-х мультимедійних комплексів, 51-го 

стаціонарного комп’ютера, 11-ти ноутбуків, 11-ти проекторів, 6-х телевізорів.  



18 

 

Наявний постійний доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет 

у навчальному корпусі предмета «Захист України», бібліотеці, комп’ютерних 

класах, кабінеті фізики та хімії.  

Ліцей має власний, оновлений у 2020 році, сайт (відповідальний – 

вихователь Гвоздянчук Р.І.), сторінку у мережі Facebook та каналі Ютуб, які 

веде учитель інформатики Ільницька Н.Б. 

На даних ресурсах протягом звітного періоду було забезпечене своєчасне, 

систематичне оновлення матеріалів відповідно до ст.30 ЗУ «Про освіту» 

(прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти).  

Впродовж 2020/2021 н.р. адміністрацією ліцею спільно з головами 

методичних об’єднань та творчими групами опрацьовано, подано на схвалення 

педагогічної ради та затверджено начальником ліцею ряд ключових 

нормативно-правових документів ліцею, а саме: 

1. Стратегія розвитку ПВСЛІ на 2021-2025 р.р. 

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної 

ради. 

3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради. 

4. Положення про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради. 

5. Критерії,  правила i процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників Прикарпатського військово-спортивного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради. 

6. Порядок проведення моніторингу якості освіти у Прикарпатському 

військово-спортивному ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної 

ради. 

7. Порядок проведення механізму самооцінювання у Прикарпатському 

військово-спортивному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради. 

8. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради 

в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

9. Рекомендований алгоритм дій Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради  у разі виявлення в 

здобувача освіти та/або працівника ознак гострого респіраторного 

захворювання. 

10. Положення про дистанційне навчання. 

11. Правила  безпечної поведінки у міжнародній комп’ютерній мережі 

Інтернет здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради. 

 Протягом звітного періоду з метою підвищення якості освітньої 

діяльності до працівників ліцею застосовувались заходи матеріального та 

морального заохочення.  
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 Працівники заохочувались:  

- командувачем Західним оперативним командуванням ЗСУ; 

- головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 

головою Івано-Франківської обласної ради; 

- директором департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної держадміністрації; 

- Івано-Франківським обласним військовим комісаром; 

- головою Надвірнянської РДА; 

- головою Надвірнянської районної ради; 

- Надвірнянським районним військовим комісаром; 

- Надвірнянським міським головою; 

- представниками громадських організацій; 

- начальником ліцею. 

 Протягом звітного періоду адміністрація навчального закладу 

забезпечувала виконання ліцейного «Положення про академічну 

доброчесність», формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм, негативного ставлення до корупції. 

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. 

 

 

 

 

Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату  

Івано-Франківської обласної ради  

полковник                М.Л. Мартинюк  
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