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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Аналіз роботи Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату за 2020/2021 н.р. 

Впродовж 2020/2021 навчального року робота Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради була спрямована на виконання Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-

VIIІ, що набув чинності від 28.09.2018 , Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами відповідно до 

наказу МОНУ від 05.09.2017 № 2145-VIII, ВВР, 2017), Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», який набув чинності 21 травня 

2019 року, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і 

науки України, Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки інших чинних законодавчих та 

нормативних документів. Ліцей здійснював свою діяльність відповідно до Статуту ліцею. В ліцеї розпочали навчання 309 

ліцеїстів, у січні 2021 року під час добору зараховано на вакантні місця 8 ліцеїстів, закінчили навчання – 298, за навчальний 

рік відраховано – 19 ліцеїстів. 

З  14 по 18 червня 2021 року та з 18 по 19 серпня 2021 року в ліцеї проводились вступні випробування з метою набору у  

8-і взводи ліцеїстів на 2021/2022  навчальний рік та добору на вакантні місця у 9-і та 10-і взводи. Під час першого етапу 

вступної кампанії було подано 78 заяв у 8-ий клас, 27 – у 9-ий та 34 – у 10-й клас; під час додаткового набору, який тривав з 

18 по 19 серпня 2021 року подано у 8-й клас 41 заяву, у 9-й – 16 заяв, у 10-й – 28 заяв.  

За підсумками цьогорічної вступної кампанії зараховано на навчання: у 8-і класи 73 ліцеїста, у 9-і –34 ліцеїста, у 10-і – 27 

ліцеїстів. На 31 серпня 2021 року мережу ліцею складають 12 навчальних взводів із загальною кількість 313 ліцеїстів. 

ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА  НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес ліцею був організований відповідно до затверджених в установленому 

порядку «Освітньої програми ПВСЛІ», «Плану освітньої роботи на 2020/2021 н.р.», «Навчального плану на 2020/2021 н.р.» 

(розділ 4 «Освітньої програми»), інших нормативно-правових документів.  

На виконання річного плану в грудні 2020 року та в травні 2021 року, враховуючи особливості закінчення 2020/2021 

навчального року, адміністрацією ліцею відповідно до експертних оцінок виконання навчальних планів та програм здійснено 
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аналіз їх виконання. За підсумками моніторингу виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, 

перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти, накази по ліцею. 

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 8-11-х навчальних взводах у межах часу, 

відведеного навчальним планом ліцею на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична 

кількість використаних годин) має розходження у 2-3 години з об’єктивних причин, програми з предметів виконано в повній 

мірі (наказ по ліцею).          

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та проживання 

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 в 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.), 

проводився двічі на день температурний скринінг усіх учасників освітнього процесу, гігієнічну та санітарну обробку всіх 

приміщень навчального закладу, обов’язкове використання захисних масок та щитків. 

 Виконання даних заходів дало можливість уникнути зривів очної форми навчання в І семестрі 2020/2021 н.р. В ІІ 

семестрі була організована дистанційна форма навчання (приблизно два місяця) у зв’язку з перебування 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 в ліцеї виконувався план заходів щодо запобігання та протидії булінгу. 

 Наказом начальника ліцею 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» та 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. 

 

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
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З метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком 

навчального року були переглянуті «Правила внутрішнього трудового розпорядку» та «Правила внутрішнього ліцейного 

розпорядку». 

 Протягом 2020/2021 н.р.  проведено наступні заходи з охорони праці: 

затверджені 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 вищеперерахованих 

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.  

 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 допомоги. По закінченні навчання 23 його учасники отримали відповідний сертифікат.  

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я ліцеїстів та працівників закладу 

Освітній процес в ліцеї організовано згідно з нормативно-правовими документами, які регламентують роботу закладу. 

У ліцеї затверджені  та діють 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 - 



4 

 

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. 

Харчування  

 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  

навчального року харчувалися всі ліцеїсти 8-11-х навчальних взводів. 

 Вартість харчування в 2020/2021 навчальному році в середньому становила 90 гривень на день. Показник виконання 

норм харчування за 2020/2021 навчальний рік становить 94%. 

Працевлаштування випускників 9-х класів 

У 2020/2021 н.р. з дев’ятих класів випущено 89 ліцеїстів. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

№273 від 03.03.2021 року №273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують 

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», листа МОН України №1/9-218 від 

27 квітня 2021 року «Про організоване  завершення 2020/2021 навчального року», відповідно до рішень педагогічної ради 

ліцею (протокол №6 від 06.05.2021 року) випускники 9-х та 11-х взводів не складали державну підсумкову атестацію. Із 89 

випускників 91,92,93 взводів продовжили навчання у ПВСЛІ 65 осіб, у 10-х класах денної школи – 12, 3 – у ЗПТО, 8 – у  ЗВО 

І-ІІ рівня акредитації. 

Працевлаштування випускників 11-х класів 

 У 2020/2021 навчальному році випущено з 11-х класів 80 ліцеїстів.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

вступу випускників Прикарпатського військово-спортивного   

ліцею-інтернату 2021 року до навчальних закладів силових структур 
 (всього  випускників -80 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу 111 112 113 Всього % 

Харківський національний університет повітряних сил 1 1 - 2 10,5% 

Військовий інститут ім. Корольова (м. Житомир) - 1 - 1 5,2% 

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 2 5 4 11 57,9% 

Військова кафедра ІФНТУНГ 1 - 1 2 10,5% 

Військова кафедра КНАУ - - 1 1 5,2% 

ВА м. Одеса 2 - - 2 10,5% 

ВСЬОГО: 6 7 6 19 65,5% 

Національна академія Національної гвардії України - 1 - 1 1% 

Національна академія ВС 1 1 4 6 6% 

Львівський державний університет БЖ - - 1 1 1% 

НА ДПСУ  - - 1 1 1% 

Академія СБУ 
   

1 1% 

ВСЬОГО: 1 2 6 10 34,4% 

Профіль закладу 111 112 113 Всього % 

Навчальні заклади Міністерства оборони  6 7 6 19 65,5% 

Навчальні заклади Національної гвардії - 1 - 1 3,4% 

Навчальні заклади МВС 1 1 4 6 20,7% 

Навчальні заклади ДСНС - - 1 1 3,4%% 

Навчальний заклад ДПСУ - - 1 1 3,4%% 

Академія СБУ    1 3,4% 

ВСЬОГО 7 9 12 29 36,2% 
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Порівняльний аналіз вступу випускників 2015-2021 року 

  

Профіль   ВНЗ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВНЗ МО 43% 41% 32,6% 31,9% 45,6% 40,5% 23,8% 

ВНЗ інших силових структур 
10,4% 18,1% 39,1% 

 

22% 
20,5% 13,1% 

12,5% 

Всього 54,5% 59,1% 71,7% 54,1 % 66,1% 53,6% 36,2% 

 

 
Кількісні та якісні показники успішності 

Порівняльний аналіз успішності ліцеїстів  та якості знань по ліцею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз якості знань (таблиця) ліцеїстів дає змогу стверджувати, що за останній рік знизився високий та 

достатній рівень їх навчальних досягнень, разом з тим зросла кількість балів  середнього та низького рівнів. Адміністрація 

ліцею ставить перед собою завдання визначити причини зниження успішності, накреслити шляхи подолання проблеми. 

Навчальний 

рік 

Всього 

навчалося 

на кінець 

року 

Навчальні досягнення 

Високий  

рівень  

10-12 

балів 

% 

Достатній  

рівень      

7-9 балів 

% 

Середній 

рівень      

4-6 балів 

% 

Початковий 

рівень           

1-3 бали 

% 

2016/2017 299 835 14,1 2902 52,2 2013 32,5 67 1,2 

2017/2018 295 752 12,9 1808 31,1 3224 55,4 33 0,6 

2018/2019 283 848 14,7 2730 49,4 2169 37,5 23 0,4 

2019/2020 274 619 12 2523 48,7 1994 38,5 40 0,8 

2020/2021 298 505 9,6 2361 45 2321 44 83 1,4 
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Робота педагогічного колективу у 2021/2022 н.р. спрямована на підбір форм та методів роботи, що забезпечуватимуть 

покращення результатів здачі ЗНО-2022, а саме: 

a) питання відповідності оцінювання  рівня навчальних досягнень ліцеїстів розробленим критеріям оцінювання з 

предметів; 

b) науково-методична робота щодо забезпечення рівня навчальних досягнень ліцеїстів відповідно до вимог ЗНО (пробне 

тестування за технологією ЗНО, методичні декади, Тижні основ наук тощо) 

На виконання «Плану освітньої роботи ліцею на 2020/2021 н.р.», з метою підведення підсумків навчальної діяльності у 

2020/2021 н.р., вивчення результативності навчальних досягнень ліцеїстів за ІІ семестр начального року, здійснення 

системного аналізу навчальної діяльності ліцею, в період з 26 квітня по 20 травня у випускних взводах проведено контрольні 

роботи за завданнями адміністрації ліцею. Результати підсумкових контрольних робіт можна проаналізувати у наступних 

таблицях. 
ПО ПІДСУМКАХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ЗАВДАННЯМИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ у 91, 92, 93 навчальних взводах 

 
 

Предмет Учитель Взвод 

Ліцеїстів у 

групі/ 

виконували 

Початковий Середній Достатній Високий Якісн. пок., % Різниця % 
Тем. КР Тем. КР Тем. КР Тем. КР Тем. КР  

Укр. мова Стоцька Г.Я. 91 30/27 6 10 15 7 8 3 1 3 30 22 -8 

Укр. мова Стоцька Г.Я. 92 28/22 4 6 16 10 8 6 – – 28,5 27 +2 

Укр. мова Стоцька Г.Я. 93 31/27 2 15 24 9 3 – 2 3 16 11 -5 

 Середній показник:         15 20 +5 

Математика Тимків Н.М. 91 30/21 4 5 19 11 6 4 1 1 23 24 +1 

Математика Тимків Н.М. 92 28/25 7 9 17 15 4 1 – – 14 4 -10 

Математика Тимків Н.М. 93 31/27 8 8 17 16 4 – 2 3 19 11 -8 

 Середній показник:         19 13 -6 

Історія України Краюшкіна Н.Ю. 91 30/23 – – 12 15 8 9 10 3 60 52 -8 
Історія України Краюшкіна Н.Ю. 92 28/28 – 1 11 12 9 8 8 5 61 46 -15 
Історія України Краюшкіна Н.Ю. 93 31/27 1 1 13 16 12 8 5 1 55 33 -22 

 Середній показник:         59 44 -15 
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ПО ПІДСУМКАХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ЗАВДАННЯМИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ у 111, 112, 113 навчальних взводах 

 

 

Аналіз проведених контрольних робіт дає підстави стверджувати, що учителями ліцею ведеться недостатня робота з 

формування міцних навичок. Учителі оцінюють рівень навчальних досягнень ліцеїстів відповідно до критеріїв оцінювання, 

вчать здобувати знання з основ наук, проте рівень застосовування отриманих знань на практиці є недостатній.  

 

 

 

Предмет Учитель Взвод 

Ліцеїстів у 

класі(групі)/ 

виконували 

Початковий Середній Достатній Високий Якісний 

показник, % 

Різниця 

% 
Тем. КР Тем. КР Тем. КР Тем. КР 

Тем. КР 
 

Укр. мова Кисляк Л.Я. 111 26/21 2 4 18 13 6 4 – – 23 19 -4 

Укр. мова Кисляк Л.Я. 112  27/21 2 3 18 16 7 2 – – 26 10 -16 

Укр. мова Бойко В.В. 113 27/19 – 0 9 5 16 9 1 5 63 74 +11 

 Середній показник:         16 13  

Математика Риндич О.В. 111 26/18 9 1 13 14 4 3 – – 15 17 +2 

Математика Тимків Н.М. 112  27/22 6 7 16 10 5 4 – 1 19 23 +4 

Математика Юринець О.Л. 113 27/20 2 4 16 10 8 6 – – 30 30 0 

 Середній показник:         21 23 +2 

Історія України Нищак О.М. 111 26/20 – – 8 3 17 17 1 – 70 85 +15 

Історія України Краюшкіна Н.Ю. 112  27/20 – – 14 12 13 7 – 1 48 40 -8 

Історія України Нищак О.М. 113 27/25 – – 9 8 14 14 4 3 67 68 +6 

 Середній показник:         62 64 +2 

Географія  Дякун Н.Р. 111 26/13 – – 11 8 12 5 3 – 58 38 -20 

Географія  Дякун Н.Р. 112  27/15 – 1 7 7 15 7 5 – 74 47 -27 

Географія  Дякун Н.Р. 113 27/12 2 – 13 7 7 5 5 – 44 42 -2 

 Середній показник:         59 42 -17 
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Робота з кадрами 

У навчальному закладі працює 56 педагогічних працівників: 34 учителя-предметника, 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 за 2020/2021 н.р. включала період вересень-грудень 2020 та січень-серпень 2021 років. У 2020 році 

згідно плану проходження курсової підготовки при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти всі педагогічні працівники 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 

(окремі педагоги в силу виконання своїх посадових обов’язків проходять курсову підготовку двічі на рік). Слід зазначити, що 

педпрацівники ліцею значну увагу приділяють самоосвіті. 

Науково-методична робота 

 У 2020/2021 навчальному році на виконання рішення педагогічної ради ліцею (протокол №1 від 28.08.2020 року) 

педагогічний колектив ліцею розпочав роботу над першим етапом єдиної науково-методичної проблеми ліцею – 

«Мотивуюче, розвивальне освітнє середовище військового ліцею – шлях якісної самореалізації профільного навчання». 

Впродовж І семестру організовано управлінську діяльність щодо розробки етапів цільової програми розвитку науково-

методичної проблеми ліцею на 2020-2025 роки. Відповідно до нових нормативно-правових документів МОН України 

педагогічний колектив працював над Стратегією розвитку, Внутрішньою системою забезпечення якості освіти та додатків до 

неї, інших нормативних документів ліцею.  Освітній процес в 2020/2021 н.р. був організований відповідно до прийнятого 
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«Тимчасового порядку організації освітнього процесу Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради в період карантину в 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. Були внесені зміни в розпорядок дня навчального 

закладу (початок і закінчення навчальних занять, прийому їжі і т.д.), проводився двічі на день температурний скринінг усіх 

учасників освітнього процесу, гігієнічну та санітарну обробку всіх приміщень навчального закладу, обов’язкове 

використання захисних масок чи/та щитків. 

Робота адміністрації ліцею впродовж навчального року базувалася на системному підході до управління освітнім 

процесом, що охоплює всі види методичної роботи і базується на розв’язанні таких основних питань як стан науково-

дослідницької роботи ліцеїстів і вчителів, упровадження різноманітних форм та підходів методичної роботи, застосування 

сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі, підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Як 

завжди, організація методичної роботи ґрунтувалася на діагностичній основі. Шляхом моніторингу проаналізовано як рівень 

здобутих знань ліцеїстів під час дистанційного навчання, так і відношення батьків до організації у ліцеї дистанційного 

навчання. Вивчено та проаналізовано результативність навчального процесу, рівень професійної підготовки педагогічних 

кадрів.  

Методична рада ліцею впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур з урахуванням результатів 

попередньої діагностики запитів педагогів, їх професійної майстерності, диференційованого підходу до їх потреб, що в 

кінцевому результаті і визначало зміст діяльності основних ланок управління науково-методичною роботою у ліцеї.  

У 2020/2021 навчальному році відповідно до плану «Освітньої роботи Прикарпатського ВСЛІ на 2020/2021 н.р.» 

проведено шість засідань науково-методичної ради ліцею (одне з них – дистанційно), проведено п’ять тижнів 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). 
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Тиждень української літератури в ліцеї пройшов з 01 по 09 березня дистанційно, був виражений цікавими нетиповими 

дистанційними завданнями та повідомленнями, які пропонували вчителі філологічних дисциплін. 

За підсумками проведення кращих ліцеїстів нагороджено грамотами та подяками.  

В період з 05 по 08 травня 2021 року у ліцеї пройшов методичний тиждень на тему: «Розвивальне, якісне освітнє 

середовище військового ліцею – 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)», 

«Система оцінювання здобувачів освіти» (заступник начальника з навчальної роботи Риндич О.В.), «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 щорічно у навчальному закладі проходить ліцейне тестування за 

технологією здачі ЗНО. Так в цьому навчальному році у ліцеї пройшли пробні тестування з предметів: українська мова, 

математика, історія України, англійська мова, німецька мова, географія, біологія. Добір матеріалів для проведення пробного 

тестування та оцінювання результатів здійснювався відповідно до розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

ліцеїстів з предметів  щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи. Завдання включали 

матеріали ЗНО відповідних предметів попередніх років. Результати пробного тестування проаналізовані учителями на 

засіданнях методичних об’єднань, оцінки за пробне тестування виставлені в класні журнали та враховані як один із видів 

поточного оцінювання з відповідним записом дати проведення. 
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На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації від 05.10.2020 №339 

«Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та турнірів у 2020/2021 навчальному 

році», наказу начальника ліцею від 05.10.2020 №150-2/02-02-од «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році» у жовтні в ліцеї проходив І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році. У цьому навчальному році очно відбувся тільки перший 

(ліцейний) етап олімпіад, участь у якому взяли представники з усіх класів, загальна кількість учасників – 81 ліцеїст. 

Переможці предметних олімпіад І етапу під час підведення підсумків освітнього процесу за І семестр 2020/2021 н.р. 

нагороджені грамотами та подяками.  

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. 
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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 



13 

 

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 

   

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 

 



14 

 

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 

«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 місце.  

Дана робота брала участь і у ХХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. На ІV етапі ХХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, що проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Історія України та 

державотворення» отримала І  місце.   

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 взяло участь у Всеукраїнському природничому міжнародному інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК-

ОСІННІЙ – 2020» (вчитель біології Війтик С.Б.);  

 16 ліцеїстів взяло 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 в Міжнародних конкурсах та турнірах у  2020/2021 н.р. взяло участь 117 ліцеїстів. 

У 2020/2021 н.р. продовжилася робота над базою «Обдарований ліцеїст». Робота ведеться за такими напрямами: 

 науково-методичне й інформаційне забезпечення роботи з обдарованими ліцеїстами; 

 виявлення обдарованих ліцеїстів та створення умов для їх розвитку; 

 науково-методична підтримка обдарованих ліцеїстів педагогами,  належна відзнака та оцінка їх здобутків 

(грамоти, дипломи, кубки тощо). 

Створено інформаційно-аналітичний банк даних «Обдарований ліцеїст». База ведеться з 2015/2016 навчального року. 

Так за період до 2020 року у банку даних розміщено інформацію про 87 ліцеїстів, серед яких відзначено ліцеїстів з 

інтелектуальними здобутками, спортивними, творчими, учасників художньої самодіяльності. 
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Виховання особистості 

 Основними документами  у виховній роботі у 2020/2021 навчальному році були Стратегія національно-патріотичного 

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

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, лист МОН України «Про деякі питання 

щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у поточному навчальномуроці», інші нормативно-правові 

документи. 

 Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році у ліцеї було визначено формування громадянина, 

патріота, інтелектуальної, духовно і морально зрілої особистості на кращих взірцях української історії та сьогодення і 

створення у навчальному закладі безпечного освітнього середовища. 

 Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 

проводились цікаві та різноманітні виховні заходи згідно напрямків. 

 У 2020/2021 навчальному році продовжилася робота учнівських проектів «Все в твоїх руках» (ведення здорового 

способу життя, Барган Я.І.), «Вибори Голови комісії Честі ліцеїста» (громадянське виховання, куратор Барган Я.І.), ротні 

проекти. 

Заходи, які проводилися виховною частиною ліцею у 2020/2021 н.р.: 

- свято І дзвоника «День знань; 

- проведення Першого уроку «Нам Україна понад усе»; 

- спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту; 

- на жаль, через карантинні обмеження щодо поширення коронавірусної хвороби особовий склад ліцею  не брав участь  у 

ХІІ прощі військовослужбовців до Зарваниці;  
- проект «Вибори Голови комісії Честі ліцеїстів». За результатами голосування Головою комісії Честі ліцеїста на 

2020/2021 навчальний рік було обрано  молодшого віце-сержанта 9-В класу Буту Михайла; 
- складання Клятви новоприйнятими ліцеїстами 8-10 класів на майдані Шевченка в. м. Надвірній; 

- урочисті шикування з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА, 25-ї річниці створення ПВСЛІ та 

Дня Збройних сил України; 

- участь особового складу у районних урочистих заходах з нагоди Дня захисника України та 78-ї річниці створення УПА 

(м. Надвірна); 
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- екскурсія особового складу 8-х класів у музей історії Надвірнянщини (м. Надвірна, керівники вихователі Кітнюк В.А., 

Росляк В.П., Вінтоняк В.В.); 

- впорядкування кладовища полеглих військових у ІІ Світовій війні (старе кладовище м. Надвірна, (керівник заступник 

начальника з виховної роботи Барган Я.І.) 

- участь ліцеїстів у вшануванні пам’яті полеглих Дні Героїв; 

- у період Великого Посту у ліцеї відправлялась Хресна Дорога. Щонеділі у ліцейній каплиці проводилася Служба Божа 

для молоді; 

- 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 та педагогічних 

працівників до правил поведінки на дорогах; 

- комплекс заходів з нагоди новорічно-різдвяних свят; 

- участь ліцеїстів у Всеукраїнських конкурсах малюнку «Намалюй свою МРІЮ» (за ініціативи Керівника Офісу 

Президента України, Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» та державного підприємства 

«Антонов») та плакату «Я – Україна» (організатор ГО «Волонтерський рух «Батальйон Сітка» за підтримки 

Міністерства молоді та спорту України); 

- у березні – квітні 2021 року Київський еколого-культурний центр та ВЕО «Жива планета» проводили  Всеукраїнський 

конкурс дитячої творчості «День зустрічі птахів – 2021». До участі у конкурсі долучилися і ліцеїсти Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею, якими було виготовлено та встановлено 27 шпаківень та годівниць, зокрема декілька на 

території закладу; 

- відповідно до Антикорупційної програми Міністерства оборони України, Управлінням з питань запобігання та 

виявлення корупції  Міністерства оборони України спільно з Науковим центром проблем виховання доброчесності та 

запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана 
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Черняховського з нагоди Міжнародного дня  боротьби з корупцією проведився Молодіжний творчий конкурс «Разом 

проти корупції! Твоє бачення має значення». 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 і підрозділи Прикарпатського військово-спортивного ліцею. 

Робота ліцеїстів 10-В класу у номінації відеороликів «КОРУПЦІЯ – СТОП!» зайняла 2 місце; 

- участь ліцеїстів у обласних конкурсах малюнків «Охорона праці очима дітей» (за підтримки обласного управління 

охорони праці) та «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 місце); 

 У січні 2021 року  відповідно до річного плану роботи ліцею та з метою об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітнього 

процесу, зацікавлених в успішному навчанні й повноцінному розвитку ліцеїстів, підготовки цілісної програми 

індивідуального супроводу та надання рекомендацій щодо індивідуальної роботи з кожним ліцеїстом та класом у цілому 

нами проведемо два психолого-педагогічних консиліуми (8 та 9 класи, керівник Рубінський М.М.).  

 У лютому-березні 2021 року  проведено  ротні учнівські та батьківські збори, на яких підведено підсумки  освітньої 

роботи підрозділів за 1 семестр 2020/2021 навчального року. Відповідно до Положення про підведення підсумку переможцем 

став особовий склад 8-В класу (18 б., командир роти полковник Шамрайов В.І., вихователь майор Вінтоняк В. В., класний 

керівник Нищак О.М.,) який нагороджений Перехідною булавою, почесною Грамотою начальника ліцею та екскурсійною 

поїздкою визначними місцями Прикарпаття. 

 Впродовж 2020/2021 навчального року у ліцеї  велася  виховна робота з особовим складом з дотримання правил техніки 

безпеки, охорони життя і здоров’я ліцеїстів. З цією метою організовано проведення відповідних інструктажів, зустрічі з 

працівниками медичної частини, ДСНСУ, поточних медичних оглядів особового складу ліцеїстів. Також проведено ряд 

тренувань з евакуації особового складу ліцеїстів та працівників ліцею на випадок виникнення надзвичайної ситуації під час 

навчальних занять та у вечірній час доби. 

 Робота з особовим складом ліцеїстів у другій половині дня проводилась згідно «Розкладу позакласних заходів і 

тренажів на 2020/2021 навчальний рік», яка носила чітко визначене військово-спортивне спрямування. 
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 У своїй роботі працівники виховної служби тісно співпрацювали з органами батьківського самоврядування 

(піклувальною радою ліцею, голова Андрійович З.М., член ради Андруняк І.М.), де розглядалися питання успішності і 

поведінки ліцеїстів, організації і проведення виховних заходів та покращення матеріально-технічної бази закладу освіти. 

 Згідно плану проводилися заняття з молодшими командирами (сержантами), де розглядалися питання покращення 

успішності та поведінки ліцеїстів, побутових умов проживання та збереження майна, підвищення їх методичного рівня та 

престижу посади молодшого командира, як однієї із складових органів учнівського самоврядування. Після закінчення занять 

молодші командири успішно склали залік.  

 Впродовж 2020/2021 навчального року у ліцеї діяли органи учнівського самоврядування – Рада сержантів ( голова – 

головний віце-сержант Космірак Назар) та комісія Честі ліцеїстів (голова – старший віце-сержант Бута Михайло).  

 13 травня 2021 року у приміщенні актової зали Прикарпатського військово-спортивного ліцею відбулися вибори 

Голови Ради сержантів на 2021/2022 навчальний рік. 14 травня 2021 року під час проведення розводу особового складу 

ліцеїстів голова виборчої комісії молодший віце-сержант Левкун Олег оголосив результати голосування та привітав старшого 

віце-сержанта Хопту Володимира з перемогою. 

 У ліцеї постійно велася 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 нормативних 

документів їх забезпечено одягом та товарами першої необхідності, здійснювалася оплата перебування їх під час канікул у 

родичів та видача «кишенькових». Даним ліцеїстам відкрито особисті рахунки у відділенні «Ощадбанку» та всі ліцеїсти цієї 

категорії застраховані згідно договору добровільного страхування від нещасних випадків в страховій компанії «Оранта». У 

червні 2021 року чотири ліцеїсти-випускники з числа дітей даної категорії отримали вихідну грошову допомогу. 

 Відповідно до плану виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік у ліцеї діяло 11 гуртків та секцій військово-

спортивного та художньо-естетичного спрямування. Всього у гуртках займається 203 ліцеїсти. До гурткових занять залучено 

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

особливої уваги збоку педагогічних працівників. Проведено паспортизацію гуртків. 

 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.). У травні 2021 року члени гуртка взяли 
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участь у Всеукраїнському вишколі «Джура-десантник», який проходив на базі 95-ї аеромобільної бригади ЗС України (м. 

Житомир). 

 Від обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді у ліцеї проводив свою роботу гурток 

«Робототехніка» (керівник Логутенков Ю.В.). Даний гурток працює за програмою «Робототехніка на основі Arduino». У 

гуртку займалося 14 ліцеїстів. Члени гуртка брали участь в обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості «Наш 

пошук і творчість – тобі Україно», на якому вихованець гуртка віце-сержант 9-Б класу Мартинюк Сергій зайняв перше місце 

за розроблений пристрій для концентратора сонячної енергії.  

 Четвертий рік на базі ліцею від Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання молоді працює гурток «Товариство Божої Любові» (АГАПЕ) (керівник о. Роман Григораш). Даний гурток працює 

за авторською програмою «Товариство Божої Любові», затвердженою науково-методичною радою Івано-Франківського 

ОІППО. У гуртку займалося 15 ліцеїстів  

 Вже третій рік за сприяння обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді на базі ліцею 

працює  гурток «Військово-історичне краєзнавство» ( керівник – член спілки краєзнавців України І.М. Андруняк). Впродовж 

року гуртківці взяли участь у відкритті меморіальної таблиці командиру кінного полку Армії УНР Францу Борису (м. Івано-

Франківськ), провели краєзнавчі екскурсії до Пнівського замку (замку Куропатвів). Організували впорядкування Цитаделі 

Пнівського замку (м. Надвірна, парк І. Франка) та впорядкування кладовища полеглих військових у І та ІІ Світових війнах 

(старе кладовище м. Надвірна). Вели краєзнавчу та пошукову роботу. Член гуртка 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 хорих», члена товариства «Просвіта», засновника філій товариства «Відродження» та 

молодіжної патріотичної організації «Пласт». 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. 

 На виконання «Плану освітньої роботи ліцею на 2020/2021 н. р.», наказу від 06 травня 2021 року №54-1/02-02-од «Про 

організоване завершення 2020/2021 навчального року та виконання рішень педагогічної ради у період з 31.05.2021 року по 

11.06.2021 року у ліцеї проводилась навчально-виховна практика для ліцеїстів 8-х класів.  
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 Як свідчить аналіз проведення практики, всі пункти плану виконані на 100%. Завдяки забезпеченню автотранспортом 

було проведено екскурсії за межі м. Надвірна («Сад Петера» с. Грабовець Богородчанського району, 8-Б клас), де ліцеїсти не 

тільки познайомились з життям легендарного розвідника, але й долучилися до наведення благоустрою, дві поїздки в 

Манявський скит (с. Манява Богородчанського району, 8-А і 8-В класи), поїздка в музей «Гуцульщина» (смт. Верховина, 8-Б 

клас), музей І. Франка (с. Криворівня, Верховинського району, 8-А клас), музей Народної архітектури та побуту Прикарпаття 

«Національний заповідник «Давній Галич» (с. Крилос, Галицького району, 8-В клас). Відбулися піші екскурсії до Пнівського 

замку (с. Пнів, Надвірнянського району), на лижні трампліни м. Надвірна, у відпочинкову зону (район річки Бистриці 

Надвірнянської), пожежну частину (м. Надвірна).  

 Постійно велася індивідуально-виховна робота з ліцеїстами, які знаходилися на внутрішньоліцейному обліку (всього 35 

чоловік у I семестрі та 31 чоловік у II семестрі). Всі вони залучались до занять у гуртках, спортивних секціях та до участі у 

класних і загальноліцейних заходах. Відповідно плану соціально-психологічної роботи з ліцеїстами «групи ризику» 

допомогу надавали практичний психолог Рубінський М.М. та педагог-організатор Бойко В.В. 

 Впродовж 2020/2021 навчального року працювала комісія профілактики правопорушень. Загалом, проведено 9 її 

засідань. На засіданнях комісії заслуховувалися питання успішності та поведінки ліцеїстів 8-х класів (Петрів М., Ковтун Д., 

Поляк О., Рудченко Д., Кулашко А., Кушина М., Красножен О.) та 9-х класів  (Гузеляк А.- О., Зварич С., Бурда З., Балауш С., 

Гаванюк І., Яремчук Р., Костишин Р.). Також у січні 2021 року відбулося засідання комісії щодо адаптації новоприйнятих 

ліцеїстів 8-9-х класів (Яцишин М., Кохан А., Фесюк А., Бодоряк В., Міщук С., Бойчук О.). Окрім цього комісія вивчала 

питання «Про роботу практичного психолога та соціального педагога з ліцеїстами девіантної форми поведінки», «Про 

підготовку характеристик ліцеїстів 11-х класів, які перебувають на внутрішньоліцейному обліку», «Звіт заступника 

начальника з виховної роботи про зайнятість ліцеїстів «групи ризику» у позаурочний час», «Про організацію оздоровлення 

ліцеїстів, які знаходяться на внутрішньоліцейному обліку» тощо. 

 Впродовж 2020/2021 навчального року у ліцеї постійно велася робота з протидії булінгу (цькуванню) та створення 

безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу. 
 З цією метою видано наказ від 01 вересня 2020 року №116-1/02-02-од «Про заходи щодо виявлення, реагування на 

випадки насильства, булінгу (цькування) і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»,  
додаток 1до наказу начальник від 01.09.2020 №116-1/02-02-од «ПЛАН заходів щодо запобігання та протидії булінгу у 

Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті на 2020/2021 н. р.»,  додаток 2 до наказу начальника від 01.09.2020 
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року №116-1/02-02-од «Алгоритм дій відповідальних осіб у випадку повідомлення про булінг (цькування)», додаток 3до 

наказу начальника від 01.09.2020 №116-1/02-02-од «Процедура подання учасниками освітнього процесу заяви про випадки 

булінгу (цькування) в ліцеї». Загалом, впродовж 2020/2021 навчального року заяв від учасників освітнього процесу щодо 

проявів булінгу (цькування) не надходило. 

 Впродовж 2020/2021 навчального року поповнилась матеріальна база виховної частини. Зокрема, для організації та 

проведення виховних заходів придбано проектор. 

Військово-спортивна робота 

Основні завдання, які стоять перед начальником ліцею полковником Мартинюком М.Л. та заступниками начальника 

ліцею Куцанем М.Н., Риндич О.В., Барганом Я.І., старшими офіцерами-вихователями командирами рот, головами 

методичних комісій є: 

1. Реалізація етапів розвитку цільової програми, яка б  відображала завдання ліцею, якість освітньої діяльності з 

урахуванням специфіки навчального закладу. 

2. Створити умови освітнього середовища військового ліцею, в якому ліцеїсти почуватимуться вмотивованими, 

потрібними й вислуханими. 

3. Створення мотивуючого, розвивального освітнього середовища, що забезпечувало б задоволення інформаційних 

потреб всіх учасників освітнього процесу 

4. Розробити поетапне впровадження сучасних форм і методів, прогресивних технологій, які б  сприяли формуванню 

згуртованого та працездатного  військового колективу зі здатністю переконувати та відстоювати власну думку, 

приймати рішення у складних життєвих ситуаціях.  

5. Вести щорічний контроль щодо виконання завдань профільного навчання. 

 Відповідно до  нової редакції Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, викладеній в 

наказі Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року №1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 16.06.2015р. №641, в рамках програми «Нова українська школа», яка розглянута та затверджена Вченими 

радами Інституту проблем виховання (протокол №6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти 

(протокол №7 від 26 вересня 2018 року), Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки,  Національної 

доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002., Постанови Кабінету 

Міністрів України  від 30.06.2021 року №672 «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-
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спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою», наказів Міністерства оборони України від 

02.07.2021 року №188 «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових 

(військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою» та від 23.07.2021 

року №212 « Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 02 липня 2021 року №188» Прикарпатський 

ВСЛІ планує та проводить освітню діяльність на виконання «Стратегії розвитку Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради на 2020-2025 рр.». 

 Головна мета Стратегії розвитку ліцею: 

- створення життєздатної системи навчання і виховання дітей для досягнення ними освітнього рівня згідно з 

Державними стандартами;  

- визначення стратегії розвитку Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної 

ради на найближчу перспективу;  

- забезпечення здорових умов розвитку, саморозвитку, вдосконалення особистості;  

- підготовка випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах; 

- набуття ліцеїстами знань і навичок з загальноосвітніх дисциплін та військово-спортивного циклу вище рівня 

Державного стандарту; 

- виховання у ліцеїстів високих моральних, фізичних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та 

професії офіцера Збройних Сил України та інших силових структур; 

- свідомого виконання наказів та розпоряджень командирів на основі військово-професійної орієнтації. 

До 25-річниці навчального закладу відкрито новий навчальний корпус з предмету «Захист України». 

Враховуючи специфіку діяльності ліцею, запити і потреби ліцеїстів в ліцеї система освітньої роботи спрямована на 

створення умов та реалізацію можливостей фізичного вдосконалення та досягнення високих спортивних досягнень. Так 

продовжує роботу ліцейний молодіжно-спортивний клуб «Прикарпатський військово-спортивний ліцей» під  керівництвом 

вчителя фізичної культури Самборського П.В. Традиційно, протягом року, в ліцеї проводиться Спартакіада, яка включає в 

себе такі види спорту: поліатлон, крос, військове багатоборство, міні-футбол, настільний теніс, волейбол, силове двоборство, 

гирьовий спорт, пауерліфтинг, тощо. ПВСЛІ є одним із засновників та постійним учасником Спартакіади серед військових 

ліцеїв та ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою. На жаль, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, традиційна 

Всеукраїнська Спартакіада серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою не відбулася і цьогоріч. 
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На засіданні МК було прийнято рішення про план підготовки команди для змагань у новому навчальному році, який 

буде тривати на протязі всього навчального року. 

Збірна команда «Говерла» Прикарпатського військово-спортивного ліцею з міні-футболу під керівництвом 

Самборського П.В. набравши 10 очок у чотирьох матчах, забивши 23 та пропустивши 6 м’ячів зайняли перше місце і 

завоювали Кубок «Краєвид Карпат». Футбольний клуб «Говерла» Прикарпатського військово-спортивного ліцею отримав 

перемогу 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. 

15 вересня 2020 року під час предметно-методичного тижня «Фізичної культури і спорту» вчителями фізичної 

культури Самборським П.В. та Фіркою Г.М. організовано і проведено спортивні естафети для ліцеїстів 8 - 9-х та 10-11-х 

взводів. Сильнішими на цьому святі виявились збірні команди: І м. – 111 ; І м – 102 ; І м – 92; І м – 83. 

16.09.2020 на території спортивного містечка ліцею відбулося спортивне дійство під назвою «Богатир ліцею». П’ять 

вправ конкурсу виявили сильніших атлетів. В індивідуальній першості чемпіоном став ліцеїст 111 взводу Стець Святослав, 

друге місце посів ліцеїст 113 Горблянський Василь і третє – ліцеїст 101 класу Дубовий Максим. 

15-18.09.2020 на майданчику для гри у міні-футбол відбулися змагання з міні-футболу в залік Спартакіади ліцею. 

Фінальні зустрічі були перенесені, у зв’язку з погодними умовами. 

В період з 15 по 20.09.2020 року на майданчику для гри у міні-футбол  відбувся фінальний поєдинок турніру з міні-

футболу в залік Спартакіади ліцею. Головний суддя змагань – вчитель фізичної культури Самборський П.В. Переможцями та 

призерами турніру стали наступні команди: 

 молодша група: І м – 92; ІІ м – 82; ІІІ м – 81  

 старша група: І м – 103; ІІ м – 112; ІІІ м – 102 

 За підсумками результатів навчання та згідно наказу начальника ПВСЛІ, Похвальною грамотою за особливі успіхи у 

вивченні предмета «Фізична культура» було нагороджено ліцеїста 11-А класу Шиповича Андрія та ліцеїста 11-Б класу 

Балагутрака Юрія. 

Інформаційно-комунікативна складова 

З метою інформаційного забезпечення організації правильного поводження в мережі Інтернет та уникнення можливих 

ризиків здобувачів освіти ліцею у цифровому середовищі у ліцеї прийняті «Правила безпечної поведінки у міжнародній 
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комп’ютерній мережі Інтернет здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради», у лютому 2021 року проводився День безпеки Інтернету. 

В ліцеї  проводиться  робота  щодо  комп’ютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій у 

освітній  процес  та  адміністративну  діяльність.  На даний час в освітньому процесі ліцею використовуються сучасні 

інформаційні технології за допомогою: 4 мультимедійних комплексів, 51 стаціонарного комп’ютера, 11 ноутбуків, 11 

проекторів, 6 телевізорів.  

Наявний постійний  доступ  до  всесвітньої  інформаційної  мережі  Інтернет у навчальному корпусі предмета «Захист 

України», бібліотеці, комп’ютерних класах, кабінету фізики та хімії.  

Ліцей  має  власний, оновлений у 2020 році, сайт (відповідальний вихователь Гвоздянчук Р.І.), сторінку у мережі 

Facebook та канал Ютуб, яку 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).  

У 2020/2021 н.р. придбано комплект обладнання медіатеки для ліцейної бібліотеки та комплект навчального 

обладнання лінгафонного кабінету для кабінету англійської мови. Все програмне забезпечення ліцензоване. Більш глибокому 

засвоєнню навчального матеріалу сприяє використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій (вчителі 

інформатики та математики –  Ільницька Н.Б., Юринець О.Л., Дудин Н.В., Тимків Н.М., фізичної культури – Войчишин В.І., 

Данилевич Н.П., Самборський П.В., фізики – Гринішак М.В., Гвоздянчук Р.І., Логутенков Ю. В., географії –Дякун Н.Р., хімії 

– Заводовська Н.М., Захисту України – Куцань М.Н., Грубальський Р.Б., Вінтоняк В.В., Кітнюк В.А., християнської етики – 

Гринів Р.Л., німецької мови – Малейко М.Д., англійської мови – Білічак Г.В., Бузін М.М.). 

Проблеми й виклики, над якими працюватиме навчальний заклад у 2021/2022 н.р. 

2021/2022 навчальний рік ліцей розпочинає відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 26.08.2021 №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Тимчасового порядку організації освітнього процесу 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2021/2022 н.р.» та «Рекомендованого алгоритму дій Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради у разі виявлення у здобувача освіти та/або 
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працівника ознак гострого респіраторного захворювання» (рішення педагогічної ради від 30.08.2021 року протокол 

№1)Напевно, основним викликом 2021/2022 навчального року  як сьогодні так,  і щорічно є якісне навчання, яке 

неможливе без захисту гідності кожного учасника освітнього процесу.  

 Педагогічний колектив ПВСЛІ працює над максимально ефективним використанням навчальних приміщень з 

урахуванням як чисельності здобувачів освіти, так і забезпечення особливих, пов’язаних із специфікою навчального 

закладу  освітніх потреб ліцеїстів для освоєння освітніх програм. Всі заходи навчального закладу спрямовані на виконання 

Правил внутрішнього ліцейного розпорядку Прикарпатського військового-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради (затверджені наказом начальника ліцею від 11.01.2019 року №08/01-11-г), формування 

позитивної мотивації у поведінці всіх учасників освітнього процесу. У ліцеї організована робота практичного психолога 

щодо роботи з особами, які стали свідками або постраждали від булінгу, іншого насильства. Робота ведеться у формі 

діагностування, індивідуальної роботи, тренінгових завдань, психолого-соціальної підтримки.  

Викликом можна рахувати і зміни в курсовій підготовці, адже урізноманітнюються можливості підвищувати 

кваліфікацію, сертифікацію (поки що добровільну) педагогів. Викликом є і проходження курсової підготовки за 

дистанційною формою навчання, особливо тоді, коли вчитель паралельно веде навчальні заняття та проходить 

дистанційно курсову підготовку. Сьогодні адміністрація навчального закладу багато приділяє уваги професійному 

зростанню педагогів, бажанню й надалі займатися самоосвітою, брати участь у вебінарах, семінарах, методичних фахових 

студіях тощо. 

Відповідно до наказу МОН від 9 січня 2019 року №17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 

року за № 250/33221 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» 

оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти значна 

увага приділяється напряму, який покладено в основу науково-методичної проблеми закладу на 2020-2025 роки – «освітнє 

середовище закладу освіти»: забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; створення освітнього 

середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

На даний час у ліцеї розроблена та діє «Внутрішня система забезпечення якості освіти», відповідно до «Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПВСЛІ» наприкінці 2020/2021 н.р. адміністрацією ліцею здійснено 

самооцінювання освітньої діяльності ліцею за чотирма напрямками (додаток 1). У цьому навчальному році адміністрація 

та педагогічний колектив ліцею і надалі велику роль відводить ліцейного моніторингу, адже завдяки йому можна 
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систематизувати результати дослідження та моніторити якість навчального процесу, освітнього середовища, рівень 

навчальних досягнень здобувачів освіти. 

З метою військово-патріотичного виховання, популяризації служби в Збройних Силах України, навчання в 

Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті навчальний заклад  і надалі буде здійснювати творчі десанти 

ліцеїстів випускних класів під керівництвом старших офіцерів-вихователів з проведення культурно-інформаційних 

заходів в закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської області. 

Пріоритетними завданнями ставимо перед собою у наступному навчальному році подальше зміцнення навчально-

матеріальної бази навчального закладу.  

Важливим аспектом роботи є подальша військово-професійна орієнтація ліцеїстів випускних класів з метою обрання 

професії захисника України, поступлення і продовження навчання у вищих військових навчальних закладах.  

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ ЗІ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

«ПРО ОСВІТУ», «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ» 

1  Організувати прийом ліцеїстів у 8-ий та добір  на 

вакантні місця у 9-і та 10-і навчальні взводи відповідно 

до Правил прийому в ПВСЛІ 

Червень 2022 І сесія 

Серпень 2022 ІІ сесія 

Мартинюк М.Л.  

2  Провести День відкритих дверей  Квітень 2022 Мартинюк М.Л.  

3  Створити банк даних про кандидатів-вступників до 

ліцею 

Протягом року Боярчук Л.М.  

4  Здійснити психолого-педагогічний відбір з метою 

визначення придатності до навчання в ліцеї  

Червень 2022 І сесія 

Серпень 2022 ІІ сесія 

Рубінський М.М.  

5  Організувати гаряче харчування ліцеїстів на виконання 

ст.25 ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про основні принципи 

безпечності та якості харчових продуктів», ЗУ «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти…», НАССР 

Протягом року Мартинюк М.Л.  
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6  Відповідно до «Порядку проведення механізму 

самооцінювання» (додаток 6 ВСЗЯО у ПВСЛІ) 

здійснити самооцінювання за напрямом «Освітнє 

середовище» у І семестрі та за напрямом «Управлінські 

процеси» у ІІ семестрі 

До січня 2022 року  

за І семестр 

До серпня 2022 року  

за ІІ семестр 

Мартинюк М.Л. 

Заступники начальника:  

Барган Я.І. 

Риндич О.В. 

Куцань М.Н. 

 

ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ НОРМ І ПОЛОЖЕНЬ 

ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-

спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою» (постанова КМ України  від 30.06.2021 року 

№672 Професійного стандарту за професіями «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (наказ МРЕ та СП №2736 

від 23.12.2020 року) 
1  1.1 Забезпечити дотримання вимог Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів України 

№1392 від 23.11.2011 р., що впроваджується в 

частині базової загальної середньої освіти з 1 

вересня 2013 р., а в частині повної загальної 

середньої освіти  – з 1 вересня 2018 року) 

1.2 Проаналізувати нові стандарти спеціалізованої 

освіти військового спрямування 

1.3 Визначити основні зміни та напрями роботи 

відповідно до нових стандартів 

1.4 Виявити запити та потреби педагогів щодо 

впровадження нових нормативно-правових 

документів 

1.5 Змоделювати систему науково-методичного 

супроводу щодо формування готовності 

педагогів до роботи в умовах Державних 

стандартів, стандартів військового спрямування  

Протягом року  Педагогічний колектив   

2  Забезпечити виконання «Навчального плану на 

2021/2022 н.р.»  

Протягом року Педагогічний колектив  

http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
http://www.ippo.if.ua/images/stories/Normatuvne_zabezpechenna/polog_462.docx
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3  Забезпечити виконання інваріантної частини 

навчального плану на 2021/2022 н.р. 

Протягом року Вчителі-предметники  

4  Під час освітнього процесу дотримуватись 

використання навчальних програм у порядку, 

встановленому МОН України 

Протягом року Педагогічний колектив  

5  При оцінюванні РНД ліцеїстів керуватися: 

- відповідно до «Критерій, правил та процедур 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти ПВСЛІ (додаток 3 ВСЗЯО у ПВСЛІ); 

- Інструкцією з ведення класного журналу учнів 

5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (наказ МОН від 03.06.2008  № 496) 

Протягом року 

 

Вчителі-предметники  

6  Проводити систематичну роботу з підготовки ліцеїстів 

до ДПА та ЗНО-2022 

Протягом року Вчителі-предметники  

7  Організувати проведення в ліцеї ДПА (ЗНО) для 

випускників 9-х та 11-х навчальних взводів відповідно 

до нормативних документів  

Травень-червень  2022 Риндич О.В., вчителі-

предметники 

 

8  Забезпечити умови для об’єктивного оцінювання РНД, 

дотримання вимог  Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти при проведенні ДПА, 

вимог Положення про академічну доброчесність 

ПВСЛІ  

Постійно  Риндич О.В., вчителі-

предметники 

 

9  При переведенні до наступного класу, випуску та 

нагородженні ліцеїстів керуватись: 

- наказами МОН України;  

- Інструкцією про Порядок переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу до наступного класу від 30.08.2015 за 

№924/27369; 

- наказами департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Франківської ОДА  

Червень 2022 Мартинюк М.Л.  

10  Забезпечити наявність належно оформлених особових Протягом року Класні керівники   
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справ  

11  День безпечного Інтернету   Лютий 2022 Ільницька Н.Б. 

Дудин Н.В. 

 

12  Забезпечити вчасне оформлення і   видачу документів 

про освіту випускникам ліцею 

Червень  2022 Класні керівники 9-х та 

11-х навчальних взводів 

 

ІV. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ 

1.  СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Освітній процес у ліцеї організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, 

психологічного і соціального становлення особистості ліцеїстів, створення освітнього середовища, вільного від будь-якої 

форми насильства та дискримінації; формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору, 

досягнення ними рівня навчальних досягнень, які б відповідали їхнім потенційним можливостям із врахуванням 

специфіки діяльності ліцею. Реалізація складових навчального плану здійснювалась за державними та авторськими 

програмами. Навчальний процес у ліцеї здійснюється українською мовою, відповідно до навчального закладу 

запроваджується профільне вивчення предмету «Захист України», фізичної культури. 

Освітнє середовище Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату – це місце, де не тільки зустрічаються і 

взаємодіють ліцеїсти, вчителі, батьки, опікуни, гості ліцею, а це й простір, що забезпечує поряд з творчим підходом 

педагогів до навчальних занять, цікаві зустрічі, спортивні свята, можливість реалізації кожного здобувача знань у спорті, 

військовому багатоборстві, у хореографічних та вокальних гуртках, у військово-патріотичній грі «Джура», навчальних 

історичних гуртках тощо.  

Освітній простір ПВСЛІ мотивує здобувачів освіти до оволодіння ними ключових компетентностей, ведення здорового 

способу життя (харчування, гігієна, фізична активність, відповідальне ставлення до довкілля). Навчальний заклад 

забезпечує належні умови для заняття фізичною культурою та спортом. Адміністрація навчального закладу сприяє 

функціонуванні бібліотеки як інформаційного центру закладу освіти для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентностей здобувачів освіти, використовуючи простір та ресурси бібліотеки для індивідуальної, групової, 

проектної роботи у рамках освітнього процесу.  



30 

 

Освітнє середовище ПВСЛІ орієнтоване відповідно ключовим світовим тенденціям: особистісно орієнтована освіта, 

дитиноцентризм, компетентісний та діяльнісний підходи, педагогіка партнерства. Сукупність всіх освітніх чинників, які 

безпосередньо чи опосередковано впливають на особистість у процесі навчання, виховання та розвитку і формує 

особистість ліцеїста. Для психологічно безпечного освітнього середовища в освітньому процесі ліцею є забезпечення 

унеможливлення  конфліктів у ланках «вчитель-учень», «учень-учень», «учень-працівник», розробка системи щодо 

уникнення проблеми адаптації в освітньому середовищі новоприбулих ліцеїстів, забезпечення здорової атмосфери 

конкуренції між однолітками,  розумна вимогливість педагогів. З цією метою в січні 2019 року в ліцеї затверджені 

Правила внутрішнього ліцейного розпорядку Прикарпатського військового-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради (наказ начальника ліцею від 11.01.2019 року №08/01-11-г), де враховуючи специфіку 

навчального закладу, в основу взаємовідносин у колективі ліцею та культури спілкування покладені педагогічний такт, 

взаємна повага, доброзичливість, уміння знаходити спільну мову. Взаємовідносини між учителями, вихователями, 

працівниками навчального закладу будуються на засадах партнерства, поваги, взаємної підтримки, відкритості й довіри, а 

також готовності поділитися своїми професійними знаннями та досвідом. Взаємовідносини між педагогами та батьками 

ліцеїстів ґрунтуються на принципах взаємної поваги, довіри, доброзичливості, тактовності та відвертості.  

Освітній простір навчального закладу – це освітня діяльність, яка спрямовується на орієнтацію наших вихованців щодо 

вибору військової професії, розвитку у ліцеїстів прагнення до оволодіння сучасними знаннями, відповідного рівня 

фізичної підготовки та витривалості, культури поведінки на засадах військової ввічливості.  

Учасники освітнього процесу повинні постійно бути зразком  високої  культури, скромності й витримки, берегти честь, 

захищати  свою  й  поважати  гідність  інших   людей,   зобов’язані   завжди пам’ятати,  що  за  їх поведінкою судять не 

лише про них, а й про навчальний заклад та Збройні Сили України в цілому. Ліцеїсти повинні бути ввічливими в ставленні 

до цивільного населення, виявляти особливу увагу до літніх осіб, жінок і дітей, поступатися місцем у громадському 

транспорті, захищати честь і гідність громадян, сприяти дотриманню громадського порядку, надавати допомогу 

постраждалим під час нещасних випадків, стихійного лиха. 

Велику роль приділяє адміністрація ліцею забезпеченню екологічно безпечного освітнього середовища як системи 

психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які формують захищеність особистості від негативного впливу 

екологічних чинників, дотримання всіх вимог щодо забезпечення здорових умов навчання та проживання. На жаль 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті здійснює як позитивний так і  негативний вплив на 
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особистість. Саме тому педагогічний колектив навчального закладу намагається донести до ліцеїстів інформацію про 

важливість сучасних телекомунікаційних технологій не тільки при користуванні в соціальних мережах, а й про вміння 

сучасного юнака виокремити якість інформації, вміння розрізняти недостовірну, спам, фейкову інформацію та її 

шкідливий вплив на психіку, про можливість проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти 

виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо. Щороку в навчальному закладі проводиться День безпечного 

Інтернету. 

2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1  Провести діагностику рівня навчальних 

досягнень новоприбулих ліцеїстів, на цій основі 

здійснити планування індивідуальних освітніх 

траєкторій кожного вчителя-предметника 

Вересень 2021 Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

2  Організувати управлінську діяльність щодо 

моніторингу розробки педагогами планів роботи 

індивідуальних освітніх траєкторій зі здобувачами 

освіти відповідно до РНД, їх участі у олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, змаганнях тощо  

Вересень 2021 Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

3  Довести до ознайомлення інформацію про 

критерії, правила та процедури оцінювання 

навчальних досягнень з предметів 

Вересень 2021 Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

4  Забезпечити  спрямованість системи оцінювання 

навчальних досягнень ліцеїстів на перевірку рівня 

оволодіння ліцеїстами компетентностями 

Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

5  Забезпечити оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти справедливим й об’єктивним, 

неупередженим 

Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

6  Здійснювати аналіз результатів навчання 

здобувачів освіти шляхом: 

Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 



32 

 

 діагностичних контрольних зрізів знань; 

 контрольних робіт за завданнями адміністрації 

ліцею; 

 пробного ліцейного тестування за технологією 

здачі ЗНО; 

 порівняльного аналізу здачі ДПА (у формі ЗНО) 

та  річних оцінок; 

 аналізу середнього балу за підсумками 

семестрового та річного оцінювання; 

 порівняльного аналізу якісного показника по 

предметах і по навчальних взводах; 

 порівняльного аналізу середнього показника по 

предметах у навчальних взводах однієї 

паралелі; 

 порівняльного аналізу підсумків освітньої 

діяльності 8-11(12) навчальних взводів 

7  Наявність системи формувального оцінювання Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

8  Формувати у ліцеїстів відповідальне ставлення 

до результатів навчання 

Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

9  Забезпечити самооцінювання  та 

взаємооцінювання здобувачів освіти 

Впродовж року Риндич О.В. 

Вчителі-предметники 

 

10      

 

3.  ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

11  Провести  діагностику професійної підготовки 

вихователів і вчителів, вивчення їхніх методичних 

Серпень 2021 

 

Риндич О.В. 

Барган Я.І. 
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проблем та запитів та на цій основі здійснити 

планування  роботи відповідних методичних 

комісій 

 

12  Організувати управлінську діяльність щодо 

реалізації науково-методичної проблеми ліцею на 

2020-2025 роки «Мотивуюче, розвивальне освітнє 

середовище військового ліцею – шлях якісної 

самореалізації профільного навчання»  

Вересень 2021 Куцань М.Н., голови МК  

13  Організувати роботу предметно-методичних 

комісій: 

- філологічних дисциплін;  

- суспільнознавчих дисциплін;  

- природничих дисциплін; 

- математики і інформатики; 

 - вчителів іноземних мов; 

 - вчителів фізичної культури; 

 - вчителів Захисту України;  

- методичної комісії вихователів і класних керівників  

Вересень 2021  

 

Кройтор Л.В. 

Нищак О.М. 

Війтик С.Б.  

Ільницька Н.Б. 

Білічак Г.В. 

Войчишин В.І.  

Грубальський Р.Б. 

Барган Я.І. 

 

14  Здійснити  педагогічно-доцільну комплектацію 

педагогічними кадрами на новий навчальний рік 

До 31.08.2021 Адміністрація 

Боярчук Л.М. 

 

15  Створити   сприятливі умови для педагогічної 

творчості вчителів і вихователів, передбачивши при 

цьому: 

 оптимальний розклад навчальних занять, 

позаурочної та гурткової роботи; 

 залучення педагогів до різних форм 

методичної роботи; 

 професійне розв’язання питань, пов’язаних з 

організацією позаурочної освітньої роботи з 

ліцеїстами; 

 вивчення системи роботи та досвіду педагогів 

ліцею, що атестуються 

 

 

 

 

До 01.09.2021 

 

Впродовж року 

 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

 

 

 

 

Риндич О.В., Барган Я.І. 

 

Риндич О.В.  

НМР ліцею 

 

Риндич О В., Барган Я.І. 

Куцань М.Н. 

Атестаційна комісія 
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16  Спланувати   та організувати роботу науково-

методичної ради ліцею 

До 05.09.2021  Риндич О.В.  

17  Закріпити досвідчених вчителів наставниками за 

молодими педагогами 

Вересень 2021 Риндич О.В.  

18  Здійснити педагогічними працівники якісне 

планування своєї діяльності, аналізувати її 

результативність: 

- наявність календарно-тематичних планів; 

- досягнення результатів навчання, що 

передбачені державними стандартами; 

- відповідність планування освітній програмі 

ліцею; 

- відповідність змісту та очікуваним 

результатам; 

- відстеження компетентнісного підходу у 

викладанні 

Впродовж року Вчителі-предметники   

19  Застосування педагогічними працівниками 

освітніх технологій, спрямованих на формування 

ключових компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

Впродовж року Вчителі-предметники   

20  Участь педагогічних працівників у формуванні та 

реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для 

здобувачів освіти 

Впродовж року Вчителі-предметники   

21  Формування у здобувачів освіти  у процесі їх 

навчання, виховання та розвитку суспільних 

цінностей   

Впродовж року Вчителі-предметники   

22  Використання інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі 

Впродовж року Вчителі-предметники   

23  Забезпечити проходження курсової підготовки 

педагогічних працівників  

Впродовж року Адміністрація  

24  Вивчити   систему роботи педагогів, що 

атестуються: Стоцької Г.Я., Кройтор Л.В.,       

До 01.03.2022 Риндич О. В.,  

Барган Я.І., Куцань М.Н.,  
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Дудин Н.В., Тимків Н.М., Юринець О.Л., 

Ільницької Н.Б., Романця С.П., Краюшкіної Н.Ю., 

Данилевича Н.П., Позднякової С.В.,    

Грубальського Р.Б., Гвоздянчука Р.І., Росляка В.П., 

Савуляка М.В. 

атестаційна комісія 

25  Здійснити планування  курсової  підготовки 

вчителів і вихователів на ІІ півріччя 2021 року,  

на 2022 рік   

 

До жовтня 2021 

До 15 січня 2022 

Риндич О.В.  

26  Забезпечити участь педагогічних працівників у 

обласних та районних онлайн-семінарах, студіях  

Впродовж року НМР, вчителі-предметники   

27  Спланувати роботу атестаційної комісії До 15.09.2021 Голова а/к, план  

28  Здійснювати інноваційну освітню діяльність, 

беручи участь у освітніх проектах, залучення 

педагогів до роботи як освітніх експерті 

Впродовж року Вчителі-предметники (за 

бажанням) 

 

29  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх 

батьками, працівниками ліцею на засадах 

педагогіки партнерства 

Впродовж року Педагогічні працівники  

30  Організація педагогічної діяльності та навчання 

здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності 

Впродовж року Особовий склад ліцею  

31  Продовжити навчальний проект «Обдарований 

ліцеїст» (ІІ етапу)  

Впродовж року Риндич О.В., голови МК  

32  Продовжити роботу над проектом створення бази 

тестових завдань з предметів, що виносяться на 

ЗНО для ліцейного пробного тестування 

(електронна версія) 

Впродовж року Риндич О.В., голови МК  

33  Підготувати матеріали до друку в збірнику «Ідеї. 

Пошуки. Знахідки», які відображали б специфіку 

діяльності ліцею (при умові існування збірки) 

Впродовж року Вчителі-предметники 

 

 

34  Організувати  планування  роботи методичних 

комісій 

До 15.09.2021 Риндич О.В., Барган Я.І., 

Куцань М.Н. 
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35  Спланувати  перспективи оснащення навчальних  

кабінетів ліцею навчально-методичними 

матеріалами та  їх оформлення 

До 10.10.2021 Завідувачі кабінетами 

 

 

36  Розробити  дидактичні матеріали на військово-

спортивну тематику та створити базу даних 

Впродовж року Вчителі-предметники  

37  Організувати проведення відкритих навчальних 

занять вчителів, що атестуються  

Впродовж року Риндич О.В.  

38  Підготувати проекти наказів: 

 Про організацію науково-методичної 

роботи в ліцеї на 2021/2022 н.р. 

 Про організацію освітнього процесу у 

2021/2022 н.р. 

 Про організацію виховної роботи у 

2021/2022 н.р. 

До 01.09.2021 Риндич О.В. 

 

 

 

 

Барган Я.І. 

 

39  Проаналізувати виконання перспективного плану 

курсової підготовки й атестації педагогічних 

працівників на 2020-2025 роки. Скоригувати  

перспективний план курсової підготовки й атестації 

педагогічних працівників на 2022 рік 

До 05.10.2021 Риндич О.В.  

40  Затвердити  плани роботи завідувачів навчальних 

кабінетів 

До 15.09.2021 Мартинюк М.Л.  

41  Ознайомити  педагогів, які атестуються, з 

нормативними актами про атестацію, Типовим 

положенням про атестацію педагогічних 

працівників  

До 20.09.2021 Мартинюк М.Л.  

42  Поповнити методичну та  науково-інформаційну 

базу ліцею 

Впродовж року Адміністрація  

43  Спланувати систему методичної роботи з 

офіцерами-вихователями  

До 20.09.2021 Барган Я.І. 

Грубальський Р.Б. 

Шамрайов В.І. 

 

44  Забезпечити  участь педагогічних працівників у Впродовж року Мартинюк М.Л.  
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роботі обласних науково-практичних семінарах, 

секціях 

Риндич О.В. 

45  Оновити    матеріали стенду «Готуємось до 

атестації» 

До 20.09.2021 Савчин Г.Д.  

46  Затвердити  графік атестації  До 20.10.2021 Мартинюк М.Л.  

47  Провести   консультації для класних керівників і 

вихователів з питань планування виховної  роботи  

Впродовж року Риндич О.В., 

Барган Я.І. 

 

48  Затвердити  План роботи МАН, науково-

методичної ради, науково-методичної  роботи в 

ліцеї  

До 20.09.2021 Риндич О.В. 

Заводовська  Н.М. 

 

49  Провести вступне засідання для ознайомлення 

педагогів з секціями МАН, тематикою творчих та 

науково-дослідницьких робіт, ознайомлення  

ліцеїстів з темами і завданнями творчих робіт  

До 20.09.2021 Риндич О.В.  

Заводовська  Н.М. 

 

50  Провести експертизу учнівських творчих та 

науково-дослідницьких робіт 

Листопад  2021 Риндич О.В.,  

Заводовська  Н.М. 

 

51  Провести попередній захист учнівських творчих 

та науково-дослідницьких робіт з метою відбору 

для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт 

Грудень 2021 Риндич О.В.,  

Заводовська  Н.М. 

 

52  Провести роботу  щодо підготовки ліцеїстів для  

участі у ІІ етапі конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт  

Січень 2022 Риндич О.В.,  

Заводовська  Н.М. 

 

53  Поновлювати матеріали  в мережі Інтернет на 

сайті ліцею та на сторінці у Facebook 

Впродовж року Гвоздянчук Р.І. 

Ільницька Н.Б. 

 

54  Провести   творчі звіти педагогів, які атестуються Січень-березень 2022 Риндич О.В., Барган Я.І., 

Куцань М.Н. 

 

55  Продовжити  роботу  з надання консультацій з 

питання «Особливості проведення ЗНО з 

української мови, історії України, математики, 

інших предметів»   

Впродовж року Вчителі-предметники  



38 

 

56  Продовжити  роботу над створенням навчальних 

посібників, поурочних планів на електронних носіях 

Впродовж року Вчителі-предметники  

57  Забезпечити підготовку матеріалів та проведення 

ліцейних пробних тестувань за технологією ЗНО 

Лютий 2022 Риндич О.В.  

58  Провести методичну декаду: «Шляхи реалізації 

наскрізних змістових ліній у середовищі 

військового ліцею» 

Лютий 2022 Риндич О.В.  

59  Проведення засідань НМР згідно графіку  Впродовж року відповідно 

до графіку 

Риндич О.В.  

60  Організувати підготовку і проведення предметно-

методичних Тижнів основ наук 

За окремими планами 

відповідно до наказів по 

ліцею 

Риндич О.В. 

Куцань М.Н. 

 

61  Провести індивідуальні консультації для 

педагогів, які атестуються (за потреби) 

Жовтень 2021 Риндич О.В. 

 

 

62  Розпочати роботу над  посібником  «Збірник 

завдань для вступу у 8-й клас (9, 10) клас ПВСЛІ» 

Впродовж року Риндич О.В. 

Ільницька Н.Б. 

Кройтор Л.В. 

 

63  Продовжити  роботу із взаємовідвідування занять Впродовж року Керівники МК, вчителі  

64   Звіти керівників МК Грудень 2021, 

червень 2022 

Риндич О.В., Барган Я.І., 

Куцань М.Н. 

 

65  Моніторингові дослідження: 

- навчальної діяльності ліцеїстів; 

- результативності участі ліцеїстів: у 

предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях,  

турнірах; 

- участі педагогів у роботі з              

обдарованими дітьми  

Впродовж року Риндич О.В., 

Барган Я.І., 

Куцань М.Н. 

 

66  Розробити завдання для проведення контрольних 

робіт за завданнями адміністрації ліцею 

Грудень 2021 

Квітень 2022 

Риндич О.В., 

голови МК 

 

67  Настановчі наради-рекомендації для ліцеїстів 

«Як підготуватися до успішного складання ДПА 

Січень-лютий 2022 Риндич О.В., 

голови МК 
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4.  ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

I. Організація виховної роботи за основними орієнтирами 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1 Провести загальні та класні батьківські збори 

«Перспектива розвитку ліцею. Мета та завдання 

його діяльності»: 

1.1. повторне ознайомлення з Правилами 

внутрішньо-ліцейного розпорядку для 

працівників та ліцеїстів; 

- вибори голови та членів піклувальної ліцею 

та підрозділів; 

- роль та місце батьків в організації та 

здійсненні виховного процесу в ліцеї; 

1.2. підсумки роботи ліцею за 2020/2021 н.р. та 

завдання щодо вдосконалення  освітнього процесу 

і матеріально-технічного забезпечення на 

2021/2022 н.р. 

1 вересня Мартинюк М.Л.,  

Куцань М.Н., Риндич О.В., 

Барган Я.І.,  

Андрійович З.М.,  

Дичковська Г.О.,  

Андруняк І.М. 

 

2 Підготувати матеріали та аналізи для проведення 

педагогічних рад з таких питань: 

2.1. Підсумок виховної роботи за 2020/2021 

навчальний рік. 

2.2. Підсумок виховної роботи ліцею за І-й 

семестр 2021/2022 н. р.. 

2.3. Робота навчального закладу з правового 

виховання особового складу 

2.4. Підсумок навчально-виховної практики у 

 

 

Серпень 

 

Січень 

 

Березень 

 

Червень 

 

 

Барган Я.І. 

 

Барган Я.І., командири рот 

Барган Я.І 

 

 

Барган Я.І., вихователі та 

 

(ЗНО)» 

68  Здійснити моніторинговий аналіз результатів КР 

на відповідність критеріям оцінювання  

Січень 2022, 

червень 2022 

Риндич О.В.  
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81,82,83 навчальних взводах класні керівники 81,82,83 

навчальних взводів 

3 Організувати роботу соціально-психологічної 

служби ліцею. 

Вересень Барган Я.І.,  

Рубінський М.М.,  

Гуш Т.М.  

 

4 Організувати та провести Спартакіаду ліцею 

згідно із затвердженим графіком. 

Впродовж року Куцань М.Н.,  

Самборський П.В. 

 

5 Підготувати пропозиції щодо психолого-

педагогічної доцільності при комплектуванні 

класних колективів, розстановці фахівців-

вихователів, класних керівників, чергових 

вихователів та помічників вихователів. 

Червень, 

Серпень  

Барган Я.І., 

Рубінський М.М.  

 

 

6 Підготувати проекти наказів, які регламентують 

виховну роботу в ліцеї: 

- «Про організацію виховної роботи в ліцеї у 

2021/2022 н.р.»; 

- «Про призначення вихователів, вихователів, які 

виконують обов’язки чергових та класних 

керівників»; 

- «Про заборону тютюнопаління в ліцеї»; 

- «Про призначення вихователів, які виконують 

обов’язки чергових»; 

- «Про призначення помічників вихователів»; 

- «Про заходи щодо запобігання дитячому 

дорожньо-транспортному травматизму»; 

- «Про організацію роботи з профілактики 

правопорушень ліцеїстів»; 

- «Про організацію гурткової роботи у 2021/2022 

н.р.» 

- «Про створення безпечного освітнього 

середовища у ліцеї» 

Серпень-вересень Барган Я.І., 

Калінська В.В. 

  

7 Взяти участь в розробці документів щодо режиму Вересень Барган Я.І.,   
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роботи ліцею з урахуванням санітарно-гігієнічних 

вимог Постанови Головного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020 року №50. 

Калінська В.В.,  

Йосипенко У.М. 

8 Взяти участь в організації і проведенні в ліцеї 

предметних тижнів 

Згідно плану Барган Я.І., 

Савчук О.В. 

 

9 Продовжити використання проектних технологій 

у виховному процесі 

Впродовж року Барган Я.І., Савчук О.В., 

Рубінський М.М.,  

командири рот, 

вихователі, чергові 

вихователі, класні керівники 

 

10 Організувати та провести: 

- День Знань  

- День працівників освіти; 

- День Захисника України та День ліцею; 

- прийняття Клятви ліцеїста; 

- виховні заходи до новорічних та різдвяних 

свят; 

- свято Останнього дзвоника; 

- випуск ліцеїстів; 

- клуб вихідного дня; 

- День Державного Прапора України; 

- День Незалежності України 

- День Соборності України; 

- День української писемності та мови; 

- Міжнародний день рідної мови; 

- День Збройних сил України 

- День пам'яті героїв Крут; 

- День Чорнобильської трагедії 

«Чорнобильський дзвін»; 

- тематичний вечір до Дня Матері; 

- урочисті заходи з нагоди військово-

професійних свят; 

 

01.09.2021 

01.10.2021 

13.10.2021 

 

13.10.2021 

12-23.12.2021 

25.05.2022 

22.06.2022 

щотижня 

23.08.2022 

24.08.2022 

22.01.2022 

09.11.2021 

21.02.2022 

06.12.2021 

29.01.2022 

26.04.2022 

 

09.05.2022 

Згідно плану 

 

 

Барган Я.І., Куцань М.Н., 

Савчук О.В., Позднякова 

С.В., вихователі, класні 

керівники, керівники гуртків 
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- звітний концерт художньої самодіяльності 

ліцею; 

- урочисті заходи з нагоди Дня Пам’яті та 

примирення; 

Квітень 2022 

 

08.05.2022 

11 Взяти участь в урочистих заходах з нагоди 

загальнодержавних свят, які проводяться в м. 

Надвірна та Івано-Франківській області 

14.10, 01.11.,21.11, 

06.12.2021 

22.01, 29.01, 26.04, 08.05, 

01.06.2022 

Барган Я.І., Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б.,  

Шамрайов В.І. 

 

12 Організувати взаємодію з органами місцевого 

самоврядування, закладами культури, 

навчальними закладами м. Надвірної, 

громадськими об'єднаннями, військовими 

частинами з метою залучення до організації 

виховної роботи. 

Вересень, 

жовтень 

Барган Я.І.,  

Куцань М.Н., 

Савчук О.В. 

 

II. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Провести цикл заходів, спрямованих на 

формування у ліцеїстів патріотизму, 

громадянської та національної самосвідомості: 

- організувати та провести Уроки Скорботи і 

Пам'яті (приурочені до Дня пам'яті жертв 

Голодомору «Стоїть в скорботі Мати-

Україна»); 

- вечори, літературно-музичні композиції, 

відеолекторії, бесіди до Дня пам'яті героїв 

Крут, до Дня Соборності України, до Дня 

Збройних сил України, до Дня Державного 

Прапора України, до Дня Незалежності  та 

ін.   

 

 

 

22.11.2021 

 

 

 

11.10, 01.11., 23.11, 

06.12.2021; 

22.01, 29.01, 26.04, 08.05, 

01.06., 23-24.08.2022 

Барган Я.І., 

Савчук О.В. 

 

2 Відвідування музею визвольних змагань 

Карпатського краю та музею історії 

Надвірнянщини 

Вересень Вихователі 81,82,83  

навчальних взводів 
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3 Ознайомлення з умовами проживання, побутом, 

укладом служби військовослужбовців військової 

частини смт. Делятин та частини національної 

гвардії м. Івано-Франківськ 

Червень 2022 Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б. 

 

4 Організувати та провести: 

4.1. До Дня рятівника:  

- екскурсію у пожежну частину МНС м. Надвірна;  

- зустрічі з випускниками ліцею, які навчаються у 

вищих навчальних закладах системи МНС  

України та несуть службу у підрозділах МНС 

області. 

 

Вересень 

Впродовж року 

 

Куцань М.Н., 

Шамрайов В.І. 

 

 4.2. До 31-ї річниці Незалежності України : 

- взяти участь в урочистостях, які 

проводитимуться в  м. Івано-Франківську та м. 

Надвірна.  

24.08.2022 Барган Я.І.,  

Грубальський Р.Б. 

 

 4.3. До Дня Захисника України та Дня ліцею: 

- комплекс заходів (за окремим планом)  

03-14.10.2021 Барган Я.І., Куцань М.Н., 

Савчук О.В., командири рот, 

вихователі, класні керівники 

 

 4.4. До Дня пам’яті жертв Голодомору та     

політичних репресій: 

-  зустріч з членами спілки політв'язнів та 

репресованих, Братства ветеранів ОУН-

УПА; 

- взяти участь у заходах м. Надвірни; 

- організувати тематичну виставку, 

присвячену пам’яті жертв Голодомору та 

політичних репресій: 

20-25.11.2021 Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, класні керівники 

 

 4.5. До Дня Збройних сил України: 

- взяти участь в обласних та міських заходах з 

нагоди  Дня Збройних сил України; 

- провести лекції та бесіди, зустрічі з ветеранами  

Другої світової війни, воїнами УПА, учасниками 

 

06.12.2021 

Куцань М.Н.,  

Барган Я.І., 

Шамрайов В.І.,  

Грубальський Р.Б. 
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АТО (ООС), кадровими військовослужбовцями. 

 4.6. До Дня Соборності України: 

- провести виховну годину, приурочену Дню 

Соборності України; 

-взяти участь у заходах м. Надвірни 

22.01.2022 Барган Я.І., Савчук  О.В.,  

Шамрайов В.І., вихователі, 

класні керівники 

 

 4.7. До Дня пам’яті Героїв Крут: 

- взяти участь у міських та обласних заходах до 

Дня Пам'яті героїв Крут; 

- провести загальноліцейний захід «Крути – слава 

і біль України».  

29.01.2022 Барган Я.І.,  

Куцань М.Н.,  

Савчук О.В.,  

Шамрайов В.І. 

 

 4.8. До Дня Чорнобильської трагедії: 

- провести виховну годину до Дня Чорнобильської  

трагедії; 

- конкурс малюнків. 

26.04.2022 Барган Я.І.,  

Савчук О.В.,  

вихователі, класні керівники 

 

 74.9. До Дня Пам’яті та Примирення: 

- провести спільно з хором ветеранів літературно-

музичну композицію «Фронтовики, одягніть  

ордени». 

- зустрічі з ветеранами Другої світової війни, 

військовими, які проводили 

антитерористичну операцію (ООС) на сході 

України; 

- організувати ряд тематичних виховних 

годин; 

- взяти участь в обласних та міських 

урочистостях до Дня Пам’яті; 

- організувати зустріч з випускниками 

ліцею-учасниками АТО (ООС); 

- провести конкурс стройової пісні, 

присвячений великій Перемозі. 

 

05-08.05.2022 
 

Барган Я.І.,  

Куцань М.Н.,  

Савчук О.В.,  

вихователі, класні керівники 
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5 Провести походи стежками повстанської слави: 

- до місця загибелі М. Боєслава; 

- до місця загибелі К. Петера 

 

09.10.2021 

червень 2022  

 

Грубальський Р.Б. 

Грубальський Р.Б. 

 

6 Перегляд фільмів на військово-патріотичну 

тематику. 

Впродовж року Барган Я.І., Куцань М.Н.  

7 Упорядкування могил загиблих вояків та обелісків 

Слави.  

Впродовж року Барган Я.І., Куцань М.Н., 

Шамрайов В.І.,  

Грубальський Р.Б. 

 

ІІІ. Робота з правового виховання 

1 Розробити комплекс заходів щодо морально-

психологічного забезпечення військової 

дисципліни, профілактики правопорушень та 

булінгу (цькуванню) серед особового складу 

До 05.09.2021 Барган Я.І.,  

Рубінський М.М.,  

командири рот 

 

2 Створити у ліцеї службу порозуміння за 

допомогою медіаторів (посередників) 

До 10.09.2021 Рубінський М.М.  

3 Налагодити співпрацю між навчальним закладом 

та сектором ЮП Надвірнянського РВ НП 

До 20.09.2021 Барган Я.І.  

4 Посилити роботу щодо створення у навчальному 

закладі безпечного освітнього середовища, 

формування в ліцеїстів ціннісних життєвих 

навичок 

Впродовж року Барган Я.І.,  

Рубінський М.М. 

 

5 Робота проекту «Вибори Голови комісії Честі 

ліцеїста» 

До 30.09. 2021 р. Барган Я.І., 

Бута М., Хопта В. 

 

5 Організувати та провести: 

- загальні збори ліцеїстів з дотримання 

Кодексу Честі; 

- зустріч з працівниками районної 

прокуратури, суду та НП; 

- виставку книг та літератури з питань 

правового виховання; 

 

11.09.2021 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

 

 

Барган Я.І.,  

вихователі, класні керівники 

Барган Я.І. 

 

Позднякова С.В. 
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- поновити матеріали у ротних кутках 

правових знань; 

- засідання Ради сержантів; 

 

- Виховні години : 

× Злочин і покарання; 

× Статут ліцею - закон  життя; 

× Правила поведінки  ліцеїстів; 

× Кримінальна  відповідальність неповнолітніх  

2 рази у семестр 

 

Впродовж року 

 

Згідно планів вихователів та 

класних керівників 

Командири рот 

 

Голова Ради сержантів, 

вихователі, класні керівники 

6 Випуск загальноліцейного альманаху «Присягаю 

Україні» на правову тематику. 

До 10.12.2021 Барган Я.І., Савчук О.В., 

Краюшкіна Н.Ю., ГРС, ГКЧ 

 

7 Організувати перегляд тематичних фільмів 

про злочини, грабежі, шахрайство, торгівлю 

людьми, сепаратизм тощо.  

Впродовж року Барган Я.І.,  

Краюшкіна Н.Ю., Гуш Т.М., 

вихователі, класні керівники 

 

8 Організувати роботу комісії з попередження 

правопорушень. 

До 10.09.2021 Барган Я.І.  

9 Провести цикл бесід, заходів, спрямованих на 

формування у ліцеїстів поваги до Конституції 

України, законів України: 

- «Основний закон нашої держави»; 

- "Основні принципи Конвенції ООН про 

права дитини 1989 р.»; 

- «Права та обов’язки кожного 

громадянина"; 

- "Людина і закон»; 

- круглий стіл " Знаючи права не забуваймо 

про обов’язки ";  

- рольова гра "Ми – вільні громадяни 

незалежної Держави" 

Впродовж року Савчук О.В.,  

Нищак О.М.,  

Краюшкіна Н.Ю.,  

Губарчук М.М. 

 

10 З метою поглиблення знань про країни Європи, 

підкреслення приналежності України до 

європейської сім'ї, виховання поваги до 

Травень 2022 Барган Я.І.,  

Савчук О.В. 
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національних, духовних , культурних надбань 

Європейських народів провести "День Європи" у 

ліцеї. 

IV. Ціннісне ставлення до людей 

1 Виховувати у ліцеїстів повагу до родини, роду, 

інтерес до вивчення свого родоводу, національних 

та  релігійних традицій, обрядів, родинних свят 

Впродовж року Барган Я.І.,  Савчук О.В.,  

о. Роман,  вихователі, класні 

керівники 

 

2 Провести екскурсії  (прощі): 

- до Зарваниці 

- до Погоні; 

 

18-19.09.2021 

травень 2022 

Барган Я.І., 

Шамрайов В.І., 

Грубальський Р.Б. 

 

3 Організувати відправи  Хресної Дороги під час 

Посту  та випуск радіогазети «Голос ліцею» на 

духовно-морально тематику 

Березень-квітень 2022 о. Роман, Барган Я.І.,  

Бойко В.В. 

 

4 Участь ліцеїстів у панахидах на могилах 

полеглих героїв. 

Впродовж року Барган Я.І., 

 командири рот 

 

5 

 

6 

Проведення недільної Служби Божої для молоді. 

 

Проведення Сповіді для ліцеїстів 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

о. Роман, Барган Я.І. 

 

о. Роман, о. Орест, Савчук 

О.В., вихователі, класні 

керівники 

 

V. Ціннісне ставлення до мистецтва 

1 Організувати роботу ліцейних гуртків художньо-

естетичного спрямування. 

до 05.09.2021 Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, класні 

керівники, 

керівники гуртків 

 

2 Налагодити роботу  : 

- клубу вихідного дня; 

- хореографічного гуртка; 

- випуск ліцейного альманаху «Присягаю 

Україні»; 

- редколегії ліцейної радіогазети; 

Впродовж року Барган Я.І., Савчук О.В., 

керівники гуртків, 

вихователі, класні керівники 
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- заняття ліцеїстів у Надвірнянській дитячій 

музичній школі. 

3 Організувати лекції, бесіди, літературно-музичні 

вечори: 

- години цікавих повідомлень (до Дня 

бібліотек, до Дня музики та ін.) 

- фотовиставку "Ліцей-наш дім";  

- літературно-музичні композиції, присвячені 

відомим постатям України 

 

 

Впродовж року 

 

11.10.2021 

Впродовж року 

 

 

Барган Я.І., 

Позднякова С.В. 

Барган Я.І. 

Савчук О.В., класні 

керівники, вихователі, 

керівники гуртків 

 

4 Організувати екскурсії для відвідин ліцеїстами 

історико-культурних пам’яток м. Івано-Франків- 

ська, області, України. 

Впродовж року Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, 

класні керівники 

 

5 Організовувати відвідування ліцеїстами театрів, 

кінотеатрів 

Впродовж року Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, класні керівники 

 

6 Провести загальноліцейний конкурс з метою 

виявлення обдарованих дітей "Ліцей має таланти" 

Лютий-березень 2022  Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, класні керівники 

 

7 Провести конкурс малюнків та композицій: 

- до Дня захисника України, Дня Покрови, 

Дня ліцею, до Дня ЗСУ; 

- до Дня народження Т.Г. Шевченка; 

- до дня сміху; 

- до Дня Чорнобильської трагедії. 

 

11.10.2021 

06.12.2021 

09.03.2022  

01.04.2022 

26.04.2022 

 

Барган Я.І.,  

Савчук О.В., вихователі, 

класні керівники 

 

VI. Ціннісне ставлення до себе 

1 

 

 

 

2 

Продовжити роботу проектів «Все в твоїх 

руках», «Скарбниця вітамінів»,  ротних та класних 

проектів. 

 

Розробити проекти  «Наша зміна», «Лідер», «Ліцей 

має таланти» 

Впродовж року 

 

 

 

Вересень 2021  

 Рубінський М.М.,   

 Барган Я.І., Гуш Т.М., 

вихователі, класні керівники 

Савчук О.В. 
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3 Створити банк даних ліцеїстів ГР Вересень-жовтень Рубінський М.М., Гуш Т.М., 

вихователі, класні керівники 

 

4 Провести: 

- спортивне свято до Дня фізичної культури 

та спорту; 

- роз’яснювальну роботу про роль фізичної 

культури та спорту в житті людини; 

- військово-спортивне свято з нагоди Дня 

захисника України та 26-ї річниці ліцею; 

- виховну годину на тему фізичної культури 

та спорту. 

 

14.09.2021 

 

Вересень 2021 

 

10.10.2021 

 

13 та 16.09.2021 

 

Куцань М.Н., 

вчителі фізичного 

виховання та Захисту 

України 

Куцань М.Н., вихователі, 

класні керівники 

Класні керівники, 

вихователі 

 

5 Проведення  корекційно-відновлювальної  роботи з 

ліцеїстами, які мають порушення у комунікативній 

сфері, занижені адаптаційні можливості. 

Впродовж року Рубінський М.М., 

вихователі, класні керівники 

 

6 Індивідуальне  консультування педагогів та батьків 

з приводу усунення соціально-психологіч- 

них бар’єрів у розвитку особистості ліцеїстів, 

запобіганню психологічних перевантажень і 

невротичних зривів у дітей. 

Впродовж року Рубінський М.М.,  

Барган Я.І. 

 

 

7 Вести щоденник психолого-педагогічних 

спостережень за ліцеїстами. 

Впродовж року Вихователі,  

класні керівники 
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VII. Ціннісне ставлення до праці 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою ознайомлення ліцеїстів з життям у 

ринкових умовах, проблемою вибору професії 

організувати та провести: 

-  зустріч з ліцеїстами 111,112,113 

навчальних взводів з профорієнтації "Твій 

вибір"; 

- індивідуальні бесіди з дітьми-сиротами та  

дітьми, позбавленими батьківського  

піклування «Допоможи собі сам»; 

- круглий стіл на тему: «Вибираємо 

професію», «Професія - це мої бажання?»,  

- діагностику ліцеїстів на професійну 

спрямованість; 

 

- цикл бесід із трудового  законодавства (за 

окремим  планом) та випустити правовий  

вісник «Особливості вступу у вузи дітей  

пільгових категорій»(для дітей-сиріт). 

- випуск радіогазети «Моя професія»; 

- зустрічі з представниками вищих 

навчальних закладів (ПНУ, ЛНУ, 

Львівського ДУБЖ МНС України та 

випускниками ліцею, курсантами 

військових навчальних закладів; 

- очні та заочні екскурсії у вищі навчальні 

заклади України; 

- загальноліцейну Толоку: 

- до Свята Першого дзвоника; 

- до 26-ї річниці ПВСЛІ; 

- до Пасхальних свят; 

 

 

 

Вересень 2021 

Березень 2022  

 

Вересень 2021 

 

 

Листопад 2021 

 

Березень 2022 

 

 

Впродовж року 

 

 

 

Впродовж року 

Впродовж року 

 

 

 

 

Впродовж року 

 

 

31.08.2021 

10.10.2021 

Квітень 2022 

  

 

 

Куцань М.Н., Барган Я.І., 

Рубінський М.М.. 

 

Гуш Т.М. 

 

 

Рубінський М.М. 

 

Куцань М.Н.,  

Грубальський Р.Б., 

Шампрайов В.І. 

Рубінський М.М., 

Краюшкіна  Н.Ю., 

 

 

Шамрайов В.І. 

 

 

 

 

 

Савчук О.В., РС,ГКЧ 

Барган Я.І., Куцань М.Н. 
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2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

- до свята Останнього дзвоника Прибирання 

навчальних кабінетів, спальних та 

підсобних приміщень, території ліцею. 

 

 

 

 

Проведення поточних ремонтів приміщень ліцею. 

 

 

Облагородження території, спортивного 

майданчика ліцею. 

Насадження дерев, озеленення території ліцею. 

 

Догляд за меморіальним комплексом, братськими 

могилами загиблих воїнів, інших жертв всіх воєн. 

Залучити ліцеїстів до роботи у "книжковій 

лікарні", проводити рейди – огляди стану 

збереження  підручників 

25.05. 2022 

 

 

 

 

 

 

Впродовж року 

 

 

Впродовж року. 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

Барган Я.І., Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б. 

Барган Я.І., Бойчук В.Р., 

командири рот, класні 

керівники, вихователі 

Командири рот 

Савчук О.В, командири рот. 

Бойчук В.Р.,  

Самборський П.В., 

Грубальський Р.Б.. 

Шамрайов В.І., Бойчук В.Р., 

вихователі 

Барган Я.І., Космірак Н., 

ГКЧ 

Командири рот 

 

Позднякова С.В.,  

Хопта В., ГКЧ 

VIII. Ціннісне ставлення до природи 

1 Налагодити екологічне інформування у ліцеї: 

випуск стіннівок, усних журналів, радіогазет, 

фотостендів: 

- Усний журнал "Екологічний вісник"; 

- Радіогазета та фотовиставка "Чорнобиль. 

Біль і страждання". 

Впродовж року 

 

 

Жовтень 2021 

Квітень 2022 

Барган Я.І., Савчук О.В., 

Війтик С.Б. 

 

Війтик С.Б. 

Савчук О.В., Війтик С.Б. 

 

2 Залучити учнів до практичної природоохоронної 

діяльності, догляду за насадженнями на території 

ліцею, за рослинами у класах, впорядкування 

клумб та прилеглої території. 

Впродовж року  Барган Я.І., Війтик С.Б., 

 вихователі, класні    

 керівники, завідуючі   

 кабінетами 

 

3 Провести День довкілля.  Квітень 2022 Барган Я.І., Савчук О.В., 

Війтик С.Б., командири рот, 
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вихователі, класні керівники 

4 Привести Тиждень екологічної освіти та 

виховання. 

- Екологічний бумеранг (гра-конкурс); 

- Прес-конференція "Природа – наша ненька"; 

- ЕКО – КВК "Екологічний калейдоскоп". 

Квітень 2022 Барган Я.І., Війтик 

С.Б.,Савчук О.В., 

 вихователі, класні   

 керівники 

 

5 Організувати та провести: 

- екскурсії у мальовничі куточки Івано-

Франківщини та України; 

- зустрічі з учасниками ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

Впродовж року 

 

  

Дякун Н.Р., командири рот, 

вихователі, класні керівники 

Барган Я.І., Куцань М.Н. 

 

IX. Формування здорового способу життя 

1 Здійснювати пропаганду здорового способу життя. 

З цією метою  взяти участь у проведенні заходів, 

присвячених: 

- Міжнародному дню боротьби зі СНІДом 

- Всесвітньому дню здоров'я 

- Міжнародному дню боротьби з 

наркоманією 

Впродовж року Барган Я.І.,  

Рубінський М.М.,  

Савчук О.В., 

працівники медичної  

частини 

2 Провести Тиждень фізичної культури та спорту у 

ліцеї 

13-19.09.2021 Куцань М.Н., Войчишин В.І., 

Самборський П.М., 

вихователі фізичного 

виховання, вихователі, 

класні керівники 

 

3 Взяти участь в спортивних змаганнях на першість 

м. Надвірна, в обласних, Всеукраїнських 

змаганнях серед школярів, військовій спартакіаді 

Впродовж року Куцань М.Н., 

Самборський П.М., вчителі 

фізичного виховання 

4 Організувати роботу спортивних секцій ліцею 

(хортингу, професійно-прикладної фізичної 

культури, гирьового хортингу, футболу). 

До 05.09.2021  Куцань М.Н., Барган Я.І., 

 керівники спортивних 

секцій  

 

5. Провести комплекс індивідуально-групових бесід Впродовж року Куцань М.Н., Барган Я.І. 
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про шкідливість тютюнопаління, вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв для 

здоров’я дітей 

Самборський П.М., 

вихователі, класні керівники 

6 Організувати та провести оздоровлення дітей під 

час літніх канікулів у оздоровчих санаторних 

закладах відпочинку  у Карпатах та на півдні 

України 

червень-серпень Барган Я.І., Гуш Т.М.  

7 Організувати та провести обстеження стану 

здоров’я ліцеїстів . 

До 01.09.2021  Осташук У.М. 

8 Продовжити профілактичну роботу медичного 

пункту ліцею, стоматологічного кабінету, 

взаємодію з медичними установами м. Надвірна з 

контролю за станом здоров’я ліцеїстів 

Впродовж року Осташук У.М.  

 

X. Співпраця з органами учнівського самоврядування 

1 Організувати роботу органів учнівського 

самоврядування: 

а) Рада сержантів 

б) комісія Честі ліцеїста 

 

 

До 10.09.2021 

До 01.10.2021 

 

 

Барган Я.І., Хопта В., 

Барган Я.І., Хопта В. 

 

2 Взяти участь у підготовці та проведенні виборів 

Голови комісії Честі ліцеїста: 

а) ознайомлення з Положенням про вибори ГКЧ; 

б) висунення кандидатів та проведення агітаційної 

роботи; 

в) вибори ГКЧ 

 

 

05.09.2021 р. 

До 27.09.2021 

 

28.09.2021 

 

Барган Я.І. 

 

Командири рот 

 

Хопта В., Бута М. 

 

3 Взяти участь у плануванні роботи органів 

учнівського самоврядування на 2021/2022 н.р.: 

а) Рада сержантів  

 

б) комісія Честі ліцеїста 

 

 

До 12.09.2021 

 

До 03.10.2021 

 

 

Барган Я.І., Савчук О.В., 

Хопта В. 

Барган Я.І., Савчук О.В., 

 

4 Організувати співпрацю Ради сержантів та комісії 

Честі ліцеїста з комісією з попередження 

До 05.10.2021 Барган Я.І., ГРС, ГКЧ  



54 

 

правопорушень ліцею 

5 Спланувати тематику інструктивно-методичних 

занять з сержантським складом ліцею на 

2021/2022 н.р. 

До 01.09.2021 Барган Я.І., Космірак Н.  

6 Організувати роботу редколегії ліцейного 

альманаху «Присягаю Україні» та радіогазети 

«Голос ліцею». 

До 15.09.2021 Савчук О.В., Хопта В.  

XI. Забезпечення взаємодії сім’ї, ліцею, громадськості 

1 Організувати педагогічну пропаганду освіти для 

батьків шляхом створення позакласного 

батьківського всеобучу та через діяльність 

університету психолого-педагогічних знань. 

Ознайомити батьків із законами України «Про 

освіту»,  «Про загальну середню освіту», 

«Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад», Статутом  ліцею, Стратегією національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-

2020 роки, Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді,  іншими нормативними 

актами, Постановою Головного санітарного лікаря 

України від 22.08. 2020 року  №50 

01.09.2021 Мартинюк М.Л.,  

Барган Я.І., Риндич О.В.,  

Куцань М.Н., Рубінський М.М. 

 

2 Провести зустріч з батьками 

«Перспектива розвитку ліцею. Мета та завдання 

його діяльності”:  

1.1. повиторне ознайомлення з Правилами 

внутрішнього розпорядку для працівників та 

ліцеїстів”; 

-  вибори членів піклувальної ради ліцею; 

- роль та місце батьків в організації та  

здійсненні виховного процесу в ліцеї; 

1.2. підсумки роботи ліцею за 2020/2021 н.р. та 

завдання щодо вдосконалення навчально-

01.09.2021 Мартинюк М.Л.,  

Барган Я.І.,Риндич О.В.,  

Куцань М.Н. 
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виховного процесу і матеріально-технічного 

забезпечення на 2021/2022 н.р. 

3 Провести вибори членів піклувальної ради  ліцею 

(класів) 

01.09.2021 Андрійович З.М., Трачук В.А., 

вихователі, класні керівники 

 

4 Забезпечити діяльність консультативного пункту 

для батьків «Сімейна педагогіка» та «Сімейні 

цінності» 

Впродовж року Барган Я.І., Рубінський М.М., 

соціальний педагог, вихователі, 

класні керівники 

 

5 Спланувати діяльність піклувальної ради ліцею До 15.09.2021 Андрійович З.М., Трачук В.А., 

Андруняк І.М., Мартинюк М.Л. 

 

6 Організувати співпрацю піклувальної ради ліцею з 

комісією з попередження правопорушень 

Згідно плану засідань КПП Барган Я.І., 

Андрійович З.М. 

 

7 Вивчити та узагальнити досвід кращих сімей з 

питань родинного виховання 

Січень 2022 Барган Я.І., Савчук О.В., 

соціальний педагог, вихователі, 

класні керівники 

 

8 Провести онлайн зустріч з батьками «Майбутнє 

наших ліцеїстів». Підготувати звіт про класні та 

ліцейні справи 

Лютий-березень 2022 Барган Я.І., Савчук О.В., 

вихователі, класні керівники 

 

9 Організувати пропаганду кращого досвіду 

родинного виховання через позакласний 

батьківський всеобуч 

Квітень 2022 Барган Я.І., Савчук О.В., 

Рубінський М.М., командири 

рот, вихователі, класні 

керівники 

 

10 Провести зустріч з батьками «Сенс життя в наших 

дітях» 

Травень 2022 Мартинюк М.Л., Барган Я.І., 

Риндич О.В., 

Куцань М.Н. 

 

11 Проводити консультації для батьків щодо протидії 

шкідливим звичкам серед молоді 

Впродовж року Гуш Т.М., 

Рубінський М.М. 

 

12 Практикувати рейди  в родини опікунів дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування 

Впродовж року Гуш Т.М., вихователі, класні 

керівники 

 

13 Провести традиційний День відкритих дверей 

«Завітайте всі до нас, ми чекаємо на вас!» 

Квітень 2022 Мартинюк М.Л., Барган Я.І., 

Риндич О.В., Куцань М.Н. 

 

14 Оголосити Подяки батькам ліцеїстів за активну Жовтень 2021,  Мартинюк М.Л., Барган Я.І.,  
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення Відповідальні за проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1  Організувати роботу із забезпечення ліцею 

наочними посібниками, технічними засобами та 

іншим військово-технічним майном. 

Постійно Куцань М.Н.  

2  Постійне проведення  кінолекторіїв на військово-

патріотичну тематику, перегляд телевізійних 

передач військово-професійного спрямування 

Впродовж року Куцань М.Н.,  

Барган Я.І. 

 

3  Проведення тематичних заходів присвячених 

героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і незалежність України:  

- до Дня пам’яті Героїв Крут; 

- до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- до Дня українського добровольця; 

- до Дня захисників України; 

- до Дня Гідності та Свободи; 

- до Дня Збройних Сил України; 

- до Дня Героя. 

 

 

 

29 січня 

20 лютого 

14 березня 

14 жовтня 

21 листопада 

06 грудня 

травень 

Мартинюк М.Л., 

Куцань М.Н., 

Барган Я.І. 

 

4  Відвідування визначних історичних місць та 

ознайомлення з пам’ятками військової історії та 

культури різних регіонів України 

Постійно  Мартинюк М.Л., 

Куцань М.Н., 

Барган Я.І. 

 

5  Обмін делегаціями ПВСЛІ з Одеським військово-

морським ліцеєм 

Вересень-жовтень Мартинюк М.Л., 

Куцань М.Н., Барган Я.І. 

 

6  Проводити конкурси строю і пісні:  

- до Дня Захисників України; 

- до Дня Збройних Сил України 

Жовтень-січень Вихователі навчальних взводів, 

командири ротів 

 

7  Брати участь у відзначенні військово-професійних Впродовж року Мартинюк М.Л.,  

участь у громадському житті ліцею  березень, травень 2022 Риндич О.В., Куцань М.Н. 
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свят. Куцань М.Н. 

8  Провести конкурси-огляди: 

- «Краще спальне приміщення» 

- «Кращий стажер чергового роти» 

- «Кращий стажер днювального роти» 

- «Кращий сержант» 

До 01.05.2021 Куцань М.Н., 

командири рот 

 

9  Організувати проведення  бойових стрільб о/с 11-х 

класів з АК-74 

Травень 2021 Мартинюк М.Л., 

Куцань М.Н. 

 

10  Організувати показові заняття з стройової 

підготовки. 

Травень 2021 Вчителі з предмету «Захист 

Вітчизни» 

 

11  Організувати проведення зустрічей з учасниками 

визвольних змагань, учасниками АТО, ООС 

Впродовж року Барган Я.І., 

Вихователі навчальних взводів 

 

12  Організувати екскурсії і походи місцями бойової 

слави Прикарпаття 

Жовтень 2021,  

Травень 2022 

Куцань М.Н.,  

командири ротів 

 

13  Організація і проведення навчально-польових 

зборів для ліцеїстів 10-х класів 

Травень-червень 2022 Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б., 

Вінтоняк В.В. 

 

Організація роботи з військово-професійної орієнтації 

1 Організувати роботу щодо: 

- виготовлення стенду «Офіцер – професія 

героїчна» 

- оновлення виставки «На допомогу 

абітурієнтам» 

- відвідування ліцеїстами військових частин 

Івано-Франківського гарнізону 

- зустрічі з офіцерами, представниками 

ТЦКіСП, курсантами ВВНЗ (випускниками 

ліцею), учасниками АТО, ООС 

- зустрічі з представниками ВВНЗ 

Впродовж року Куцань М.Н.  

2 Провести заходи військово-професійної орієнтації: 

- доведення ліцеїстам вимог  ВВНЗ до 

Вересень-листопад 2021 Куцань М.Н.  
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абітурієнтів; 

- визначення форм навчання і порядку 

підготовки документів до вступу у ВВНЗ 

3 Організувати роботу щодо військово-професійної 

консультації випускників: 

- створення консультаційного центру для 

випускників ліцею; 

- вивчення індивідуально-психологічних 

якостей і стану здоров’я випускників 

Листопад 2021;  

Квітень 2022 

 

 

Куцань М.Н. 

 

Рубінський М.М.,  

Осташук У.М. 

 

4 Організувати роботу щодо військово-професійного 

відбору: 

- визначення ступеня придатності 

випускників до навчання у ВВНЗ; 

- надання допомоги випускникам у виборі 

військової професії і ВВНЗ; 

- надання допомоги в оформленні особових 

справ для вступу у ВВНЗ і проходження 

медичної комісії 

 

 

Грудень 2021;  

Квітень 2022 

 

 

Березень-травень 2022 

 

 

 

Куцань М.Н. 

 

Фізичне виховання і спортивне вдосконалення 

1 Організувати роботу щодо  відбору  ліцеїстів у 

збірні команди  ліцею. 

Постійно Войчишин В.І.,  

Данилевич Н.П., Самборський 

П.В.,Фірка Г.М. 

 

2 Забезпечити участь збірних команд ліцею в 

Всеукраїнських , обласних, районних змаганнях, 

турнірах. 

Згідно календаря змагань Куцань М.Н.  

3 Здійснювати   роботу з підготовки спортсменів-

розрядників 

Впродовж року Войчишин В.І.,  

Данилевич Н.П., Фірка Г.М., 

Самборський П.В. 

 

4 Організувати і провести спортивно-масове свято, 

присвячене Дню фізичної культури і спорту 

України 

Вересень 2021 Войчишин В.І.  
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5 Скласти і затвердити Положення про ліцейну 

спартакіаду з військово-прикладних видів спорту 

2021/2022 н.р. 

Жовтень 2021 Куцань М.Н., 

Самборський П.В. 

 

6 Організувати і провести  загальноліцейну 

спартакіаду з військово-прикладних видів спорту 

Жовтень-травень Куцань М.Н.  

7 Організувати і провести  спортивно-масове свято 

«Козацькі забави» 

Жовтень 2021 Войчишин В.І.,  

Самборський П.В. 

 

8 Організувати і провести  показові заняття з 

спеціальної  фізпідготовки 

Жовтень-листопад 2021 Куцань М.Н., 

Войчишин В.І. 

 

9 Організувати і провести   змагання з військово-

прикладних видів, присвячених  

30-ій річниці Збройних Сил України 

Грудень 2021 Куцань М.Н., 

Войчишин В.І. Фірка Г.М., 

Самборський П.В. 

 

10 Здійснювати контроль за  проведенням занять з 

предметів: 

- фізичної культури; 

- спеціальної фізичної підготовки; 

- спортивних секцій і гуртків. 

Впродовж року Куцань М.Н.  

11 Організувати роботу щодо покращення стану 

здоров’я о/с, запобігання травматизму. 

Впродовж року Куцань М.Н. 

Осташук У.М. 

Кавінська В.В. 

 

12 Провести предметні тижні  «Захисту України», 

фізичної культури 

Грудень 2021 Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б., 

Войчишин В.І. 

 

13 Здійснити підготовку і забезпечити  участь збірної 

команди ліцею у Всеукраїнській спартакіаді 

військових ліцеїв з військово-прикладних видів 

спорту 

Впродовж року Куцань М.Н.,  

Войчишин В.І. 

 

 

Робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази 

1  Дообладнати тир для стрільби з ПГ Січень-травень 2022 Куцань М.Н.  

2  Створити банк   мультимедійного лекційного 

фонду з предмету «Захист України» 

Впродовж року Куцань М.Н.,  

Грубальський Р.Б.,  
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Кітнюк В.А., Вінтоняк В.В. 

3  Систематичне оновлення тематичних стендів для 

кабінету військової підготовки з урахуванням 

найновіших видів зброї та воєнних стратегій 

вітчизняної розробки 

Постійно  Куцань М.Н., 

Грубальський Р.Б. 

 

 

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№з/п Оперативні цілі 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 

В
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н

ь
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о

в
т
е
н

ь
 

Л
и

с
т
о

п
а

д
 

Г
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Л
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 Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти 

1.  Планування роботи ліцею на навчальний рік 

(нарада, педагогічна рада, наказ) 

н        
д, 

н 
д  

п, 

н 

План освітньої роботи, Освітня 

програма, Навчальний план. Плани 
роботи адміністрації, методичних 

комісій, класних керівників, соціально-

психологічної служби 

2.  Виконання статті 10 Конституції України 
(педагогічна рада, наказ) 

           
п, 

н 

План роботи ліцею - книга наказів з 
основної діяльності 

3.  Облік ліцеїстів. Перевірка книги обліку 

ліцеїстів (наказ, нарада) 
д, 

н 
   

д, 

н 
      

д, 

н 

Книги руху учнів, наказів з основної 

діяльності. Класні журнали, особові 
справи учнів.  

4.  Комплектація навчальних взводів та 

закріплення вчителів за навчальними 

кабінетами (наказ) 
н            

Книга наказів з основної діяльності, 

особові справи учнів, статистична 

звітність за формою № ЗНЗ-1, мережа 
навчальних взводів 

5.  Дотримання вимог Державних стандартів та 

Стандартів військової освіти у календарному 

плануванні вчителів  
н            

Календарне планування вчителів. 

Книга протоколів засідань методичних 

об’єднань 

6.  Оновлення складу Піклувальної ради  

д            

Книги протоколів засідань піклувальної 

ради, б/к, загальноліцейних батьківських 

зборів (конференції) 
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№з/п Оперативні цілі 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 
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7.  Організація харчування здобувачів освіти 

(наказ) 
н            

Книга наказів з основної діяльності, 

статистична звітність за формою 

№ЗНЗ-1, №83 ЗВК, двотижневе меню. 
Накладні обліку продукції. Журнали: 

бракеражу сирої та готової продукції, 

виконання норм харчування, 
дієтхарчування. Приписи СЕС. Заходи 

щодо усунення порушень і недоліків 

Стан харчування дітей (нарада, наказ) 

д 
д, 

н 
д д 

д, 

н 
д д д 

д, 

н 
   

8.  Особові справи та трудові книжки педагогів 

(нарада) 
   д         

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань первинної 
профспілкової організації, трудові 

книжки 

9.  Організація чергування у ліцеї, графік 

проведення консультацій 
г            

Графік чергування вчителів, 

консультацій, розклад навчальних 
занять. Посадові обов’язки чергового 

адміністратора, педагога 

10.  Профілактика дитячого травматизму. 
Проведення бесід щодо  попередження 

дитячого травматизму під час освітнього 

процесу, інструктажі та заходи безпеки 

н   н      н   

Книга наказів з основної діяльності, 
контрольно-візитаційна книга,           

акти Н-Н 

11.  Робота ліцею у канікулярний період (план 
заходів) 

 з  з   з з     

Книга наказів з основної діяльності, 
графіки роботи секцій, спортзалу, 

плани роботи у канікулярний період 

класних керівників та вихователів 

12.  Профорієнтаційна робота зі здобувачами 
освіти (нарада) 

 з з з з з з з д    

Плани роботи ліцею, класних 
керівників. Книги протоколів засідань 

батьківських зборів. Угоди про 

співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ 
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№з/п Оперативні цілі 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 
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Ж
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13.  Заміна уроків. Перевірка якості заміни уроків 

(нарада)      д       
Журнал обліку пропущених і 

замінених уроків, розклад навчальних 

занять. Класні журнали 

14.  Підготовка до державної підсумкової 

атестації       (нарада, наказ, педагогічна рада) 
      

д 

п 
н 

п 

н 
н   

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань: педагогічних та 

методичних рад, методичних 

об’єднань. Розклад ДПА 

15.  Оформлення та видача документів про освіту 

(наказ, педагогічна рада) 
        

п 

н 

п 

н 
  

Книги наказів з основної діяльності, 

книга протоколів засідань 

педагогічних рад, книги обліку та 
видачі документів про освіту 

16.  Стан виконання Закону України «Про 

пожежну безпеку» (наказ) 
       н     

Плани роботи ліцею, евакуації. Книга 

наказів з основної діяльності, 

контрольно-візитаційна книга, класні 
журнали. Журнали інструктажу  

17.  Ознайомлення педагогів із попереднім 

навантаженням на наступний навчальний рік 

(наказ)  

        
н 

д 
д   

Робочий навчальний план. Мережа 

класів на наступний навчальний рік, 

книга наказів з основної діяльності. 
Заяви вчителів, які мають неповне 

навантаження. Під підпис вчителів, 

ознайомлених зі своїм попереднім 
педагогічним навантаженням 

18.  Медогляд працівників ліцею (нарада) 

           д 

Штатний розпис. Книги наказів. 

Медичні книжки педпрацівників. 

Приписи СЕС. Заходи щодо усунення 
встановлених порушень і недоліків 

19.  Організація медичного обслуговування 

ліцеїстів, ведення їх диспансерного обліку 
(наказ, нарада) 

н  н  д д н   д   

Медичні картки учнів, довідки про 

стан здоров’я, план роботи ліцею. 
Журнали диспансерного обліку учнів 
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№з/п Оперативні цілі 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 
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20.  Дотримання санітарно-гігієнічних норм в 

організації освітнього процесу (нарада) 

д    д     д   

Приписи органів державного нагляду. 

Заходи щодо усунення встановлених 

порушень і недоліків. Розклад 
навчальних занять. Режим роботи 

ліцею. Книга наказів з основної 

діяльності  

21.  Стан техніки безпеки (далі – ТБ) на уроках 
фізичної культури (нарада) д    д     д   

Календарне планування вчителів 
фізичного виховання. Журнали 

інструктажів. Класні журнали 

22.  Ведення журналів інструктажу з ТБ (нарада, 
наказ) 

д    д    
д 

н 
   

Класні журнали, журнали обліку 
інструктажів 

23.  Дотримання санітарно-гігієнічних правил 

(наказ) 
         н   

Книга наказів з основної діяльності, 

журнали інструктажів 

24.  Інформаційне забезпечення управління 
ліцеєм  

(нарада, наказ) 
д    д      н   

Журнал обліку вхідної документації, 
електронна база нормативних 

документів 

25.  Забезпечення підручниками, збереження та 

зміцнення бібліотечного фонду. Стан роботи 
бібліотеки  

(нарада, наказ) 

    д       
д, 

н 

Книги обліку матеріальної бази 

бібліотеки. Плани роботи ліцею, 
бібліотеки 

26.  Перевірка стану виконання та корекція 

планів роботи (нарада, наказ)      
д 

н 
   д  н   

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань педагогічної ради, 
методичних комісій, нарад  

27.  Стан проведення ремонтних робіт (нарада) 
         д д д 

План заходів щодо проведення 

ремонтних робіт 

28.  Стан здобуття базової, повної загальної 
середньої освіти випускниками 9-х , 11-х 

навчальних взводів (нарада)            д 

Довідки про місце навчання 
випускників 9-х навчальних взводів, 

працевлаштування випускників 11-х 

навчальних взводів. Книга руху 
ліцеїстів. Алфавітна книга 
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29.  Дотримання вимог Положення про золоту 

медаль    «За високі досягнення у навчанні» 

та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 
(педагогічна рада, наказ за потреби) 

   
п 

н 
    п  н   

Класні журнали, контрольні роботи. 

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань педагогічної та 
методичних рад. Матеріали ДПА 

 

30.  Дотримання вимог Положення про 

Похвальний лист «За високі досягнення у 
навчанні» та Похвальну грамоту «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів» 

(педагогічна рада, наказ) 

        
п 

н 
   

Класні журнали, контрольні роботи. 

Книги наказів з основної діяльності, 
протоколів засідань педагогічної та 

методичних рад. Матеріали ДПА 

 

31.  Перевірка особових справ ліцеїстів (наказ) н            Особові справи учнів. Алфавітна книга 

32.  Готовність ліцею до осінньо-зимового 

періоду. Стан протипожежної, 

каналізаційної, опалювальної систем, 
котельного господарства, покрівлі, утеплення 

приміщень (нарада, наказ)   

д н           

Книга наказів з основної діяльності. 

Посвідчення про проходження 

навчання кочегарами та операторами 
котельні, інструкції з охорони праці, 

журнали з охорони праці, плани та 

схеми еваковиходів . Форма Т-8 

33.  Готовність ліцею до нового навчального року 
(нарада, наказ) 

       н   д д 

Акт готовності ліцею, акти-дозволи: на 
роботу в кабінетах, випробування 

спортивних споруд. Сертифікати на 

ТЗН, програмне забезпечення 

34.  Дотримання вимог з ведення класних 

журналів (нарада, наказ)    д   н   д  н   

Класні журнали  8 – 11-х навчальних 

взводів. Книга наказів з основної 

діяльності 

35.  Конкурсний прийом до ліцею у 8-й, добір (за 
наявності вакантних місць) у 9-й, 10-й 

навчальні взводи (наказ) 
    н     н  н 

Правила прийому у ПВСЛІ. Заяви 
батьків або осіб, які їх замінюють. 

Матеріали конкурсних випробувань. 

Книга наказів з основної діяльності 

36.  Стан працевлаштування випускників 
(подання інформації) 

д            
Довідки про продовження навчання, 
працевлаштування 
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37.  Стан матеріального та фінансового 

забезпечення випускників із числа дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування 
(наказ, нарада) 

       
 

 
н д д н 

Бухгалтерська звітність. Книга наказів 

з основної діяльності. Списки учнів 

зазначених категорій. Алфавітна книга 

38.  Стан забезпечення предметами гардеробу, 

першої потреби, текстильною білизною 

відповідно до норм матеріального та 
нормативів фінансового забезпечення 

вихованців (наказ, нарада) 

д 
д, 

н 
д д 

д, 

н 
д д 

д, 

н 
д д 

д, 

н 
д 

Книга наказів з основної діяльності. 

Списки учнів зазначених категорій. 

Алфавітна книга 

39.  Стан виплат коштів на особисті витрати 
вихованців із числа дітей-сиріт  та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

(нарада, педагогічна рада, наказ) 

д 
п, 

н 
д д 

п, 

н 
д д 

п, 

н 
д д 

п, 

н 
д 

Бухгалтерська звітність. Книга наказів 
з основної діяльності 

40.  Контроль за житловим та майновим 
забезпеченням дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

(нарада) 

д    д    д    

Рішення державних органів виконавчої 
влади про житлове та майнове 

забезпечення дітей зазначеної категорії 

41.  Контроль за забезпеченням єдиними 
квитками вихованців із числа дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

(нарада) 

д            

Рішення державних органів виконавчої 
влади про забезпечення дітей 

зазначеної категорії єдиними 

квитками. Бухгалтерська звітність 

42.  Контроль за забезпеченням ліцейною та 

спортивною формою дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування  

 

д           д 

Рішення державних органів виконавчої 

влади про забезпечення дітей 

зазначеної категорії формами. 

Бухгалтерська звітність 

 Контроль за організацією освітнього процесу 
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43.  Рівень навчальних досягнень здобувачів 

освіти за результатами виконання 

навчальних програм (нарада, педагогічна 
рада, наказ) 

    
д 

н 
    

п 

н 
  

Класні журнали. Книга наказів з 

основної діяльності. Звіти класних 

керівників про стан навчальних 
досягнень учнів 

44.  Відвідування ліцеїстами навчальних занять  

(наказ, нарада) 
 д д д н д д д 

д 

н 
   

Журнал обліку пропущених уроків. 

Класні журнали 

45.  Виконання перспективного плану вивчення 
стану викладання предметів (педагогічна 

рада, наказ) 
  п     

п 

н 
н    н 

Плани роботи ліцею, методичних 
об’єднань. Перспективний план 

вивчення стану викладання предметів. 

Книга наказів з основної діяльності. 
Довідки за результатами вивчення. 

Класні журнали 

46.  Перевірка учнівських зошитів (наказ) 
   н    н     

Учнівські зошити. Книга наказів з 

основної діяльності 

47.  Перевірка учнівських щоденників (наказ) 
 н     н      

Учнівські щоденники. Книга наказів з 

основної діяльності 

48.  Проведення ліцейних предметних олімпіад 

(наказ) 
 н           

Плани роботи ліцею, методичних 

комісій. Книга наказів з основної 
діяльності. Протоколи проведення 

олімпіад 

49.  Підготовка та участь ліцеїстів у районних, 

обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах 
тощо (наказ) 

   н         

Плани роботи ліцею, методичних 

комісій. Книга наказів з основної 
діяльності 

50.  Ефективність роботи факультативів, курсів 

за вибором та предметних гуртків (наказ)          н   

Журнали роботи гуртків, 

факультативів, книга наказів з 
основної діяльності. Заяви батьків 

51.  Виконання проектів, досліджень, 

лабораторних і практичних робіт учнями 

(наказ) 

    н     н   
Календарне планування вчителів, 

класні журнали. Журнали інструктажів 
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52.  Організація роботи з ліцеїстами, схильними 

до порушень Статуту ліцею, Правил 

внутрішнього ліцейного розпорядку (нарада, 
наказ) 

н    д        

Плани роботи заступника з ВР, 

психолога, соціального педагога. 

Індивідуальні плани роботи з 
ліцеїстами 

53.  Контроль за роботою веб-сайту ліцею, 

сторінки Facebook  (нарада) 
н   д    д     

Інформація на веб-сайті ліцею. Книга 

наказів з основної діяльності 

54.  Оцінювання педагогічними працівниками 
навчальних досягнень здобувачів освіти 

(наказ) 
   н     н    

Класні журнали. Учнівські зошити. 
Книга наказів з основної діяльності. 

Протоколи засідань методичних комісій 

 Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень здобувачів освіти 

55.  Урахування запитів ліцеїстів під час 

розподілу годин варіативної складової 
робочого навчального плану (наказ) 

н            
Заяви батьків, учнів, анкетування 

учнів. Робочий навчальний план. 
Книга наказів з основної діяльності 

56.  Залучення ліцеїстів до Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад І-ІІ етапів, 
творчих та міжнародних конкурсів та 

турнірів 

 н  н  н   н    

Аналітичні довідки за підсумками 

проведення заходів, підсумкові звіти 
та протоколи 

57.  Робота з ліцеїстами, які потребують 

психологічної підтримки. Виявлення, 
попередження і розгляд випадків насильства 

та жорстокого поводження з дітьми (нарада) 
 д д    д      

Плани роботи психолога, класних 

керівників. Анкети учнів. Індивідуальні 
плани роботи з учнями. Журнал обліку 

заяв та повідомлень. План спільних 

заходів ліцею та служби у справах 
неповнолітніх 

58.  Залучення учнів до спортивно-оздоровчої 

роботи (нарада, наказ) 
         

д 

н 
  

Медичні довідки учнів, плани: роботи 

спортивного залу, виховної роботи  

59.  Дотримання графіку проведення 
контрольних робіт (наказ)        н     

Календарне планування вчителів. План 
роботи ліцею. Графік проведення 

контрольних робіт 
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60.  Аналіз результатів ДПА (наказ) 
         н   

Протоколи ДПА. Класні журнали. 

Письмові роботи ліцеїстів по ДПА 

61.  Охоплення ліцеїстів позашкільною освітою 
(нарада) 

д            
Класні журнали. Книга наказів з 
основної діяльності 

62.  Забезпечення соціально-психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу 

(нарада, наказ) 
н д       д     

Плани роботи соціального педагога,  

психолога. Книга протоколів засідань 

батьківських зборів. Книга наказів з 
основної діяльності 

63.  Стан виховної роботи (нарада, наказ) 

д   
д 

н 
    д н   

План виховної роботи. Плани роботи 

ліцею, класних керівників. Книга 

наказів з основної діяльності 

 Контроль за методичною роботою 

64.  Календарно-тематичне планування вчителів 

(наказ, нарада) 
н     д    н   

Поурочні плани вчителів. Календарно-

тематичне планування 

65.  Комплектування ліцею педкадрами, 

тарифікація (наказ) 
н        н   

п 

н 

Статистична звітність за формою   

№ 76-РВК, накази про призначення 
(звільнення) педпрацівників, особові 

справи, трудові книжки вчителів 

66.  Атестація педпрацівників (нарада, 
педагогічна рада, наказ) 

д 

н 

д 

н 
   

п 

н 
 н     

Графік атестації. Книги наказів з 
основної діяльності, протоколів 

засідань атестаційної комісії, 

педагогічної ради. Атестаційні листи. 

Характеристики педпрацівників 

67.  Проходження курсової підготовки (нарада, 

наказ) 

 з   н    д    д 

Графік курсової підготовки на рік. 

Перспективний план курсової 

підготовки. Книги наказів з основної 
діяльності, обліку вихідної 

документації 
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68.  Відвідування навчальних занять 

педагогічних працівників, які атестуються 

(нарада)    д         

План роботи атестаційної комісії, 

книги відвідування навчальних занять 

керівниками, журнал взаємо-
відвідування уроків вчителями, план 

роботи  

69.  Вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які атестуються (нарада, наказ) 

 д д д   
п 

н 
     

Особові справи вчителів. Атестаційні 

листи. Зошити письмових робіт учнів. 
Календарно-тематичне планування. 

Класні журнали. Книги наказів з 

основної діяльності, відвідування 
навчальних занять керівниками  

70.  Вивчення роботи молодих та 

новопризначених педагогічних працівників 

(нарада, наказ) 
д 

н 
           

Книга наказів з основної діяльності. 

Плани робіт наставників. Книга 

протоколів засідань методичних 
об’єднань 

71.  Реалізація системи стимулювання та 

мотивації працівників (нарада, наказ) 

 н     д      

Книги протоколів засідань первинної 

профспілкової організацій, нарад. 
Положення про преміювання 

медпрацівників, надання щорічної 

грошової винагороди 

72.  Результативність методичної роботи  (наказ) 

         н   
Плани роботи методичних комісій, 
методичної ради. Книга наказів з 

основної діяльності 

Умовні скорочення: 

д – нарада при начальнику 

н – наказ 

п – педагогічна рада 

з – план заходів 

г – графіки 
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V. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ у 2020/2021 н.р.  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САМООЦІНЮВАННЯ, ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПВСЛІ  

ТА З УРАХУВАННЯМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПВСЛІ 

 Моніторинг результативності річного планування на 2020/2021 н.р. дає можливість стверджувати про повне 

виконання «Плану освітньої роботи ПВСЛІ на 2020/2021 н.р.» за всіма структурними підрозділами навчального закладу. У 

зв’язку з епідемічною ситуацією, яка склалася в країні, тиждень української літератури в ліцеї пройшов з 01 по 09 березня 

дистанційно. Педагоги ліцею відповідно до плану пройшли курсову підготовку з підвищення кваліфікації із застосуванням 

технологій дистанційного навчання, дистанційно відбулася атестація ІІІ рівня . Використовуючи платформу Мееt 28 серпня 

2020 року відбулося перше онлайн-засідання педагогічної ради у 2020/2021 н.р., всі наступні засідання педагогічної ради 

пройшли у звичному режимі. 

Аналітичні матеріали за результатами навчально-методичної, виховної, спортивної та військово-спортивної роботи 

(тижні з основ наук, олімпіади, методична декада, пробне ліцейне тестування, ліцейне товариство МАН, виховні заходи, 

атестація, курсова підготовка, заходи із військово-патріотичного виховання, спортивні заходи тощо) оформлені відповідними 

наказами по ліцею із пропозиціями, зауваженнями та висновками, поданими або в наказовій або в аналітичній частині 

наказів. Вивчалась ефективність внутріліцейної методичної служби (діагностичні та методичні анкети), вивчався попит та 

потреби вчителів, виявлення проблем у педагогічній діяльності, проводилася діагностика мотиваційної спрямованості 

особистості на досягнення успіху та уникнення невдач, участь вчителів в учнівських конкурсах та професійних конкурсах, 

рейтинг вчителів за результатами виступу ліцеїстів у конкурсі-захисті МАН, робота з обдарованими ліцеїстами, якісний 

показник навчальних досягнень здобувачів освіти (діагностичні та контрольні роботи за завданнями адміністрації ліцею), 

мотивація навчальної діяльності ліцеїстів з різних навчальних дисциплін, результативність ДПА, адаптація ліцеїстів 8-х 

класів та новоприбулих у 9-10 взводи, здобувачів освіти, які потребують підвищеної індивідуалізації навчання. Аналітичні 

матеріали за результатами досліджень обговорювалися неодноразово на нарадах при начальнику. Матеріали моніторингових 

досліджень систематизовані за напрямами досліджень та показниками.  

 

№ з/п Оперативні цілі Терміни проведення 
Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1  Стан виконання Правил внутрішнього ліцейного розпорядку 

для працівників та ліцеїстів 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано  
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2  Участь  ліцеїстів у спільних урочистих заходах військово-

патріотичного, військово-спортивного спрямування з нагоди 

загальнодержавних свят та пам’ятних дат з місцевою та 

обласною громадою  

Впродовж року Барган Я.І. 

Куцань М.Н. 

Грубальський Р.Б. 

Шамрайов В.І. 

Виконано 

3  Здійснення моніторингу якості освітньої діяльності навчання 

(діагностичні, контрольні роботи за завданнями адміністрації 

ліцею, пробне ліцейне тестування, ДПА, ЗНО тощо) 

Впродовж року Риндич О.В. Виконано 

4  Наявність та доведення до здобувачів освіти відкритої, 

прозорої і зрозумілої системи оцінювання їх навчальних 

досягнень 

На 01 вересня 

кожного навчального 

року 

Мартинюк М.Л. 

Риндич О.В. 

 

Виконано 

5  Перевірка стану опалювальної системи, систем водопостачання 

та каналізації, електромережі, забезпечення комфортних та 

безпечних умов навчання та проживання 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею  

Виконано 

6  Організація правової роботи, спрямованої на захист особистих 

прав та інтересів здобувачів освіти 

Впродовж року  Барган Я.І. Виконано 

7  Вибори голови та членів Піклувальної ради ліцею та 

підрозділів 

Вересень-жовтень Барган Я.І. Виконано 

8  Урочисте прийняття Клятви ліцеїста Жовтень Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

9  Обрання (переобрання) органів батьківського самоврядування Вересень-жовтень Барган Я.І. Виконано 
10  Оцінювання стану обізнаності педагогічних працівників щодо 

ознак різних форм булінгу, іншого насильства та дотримування 

порядку реагування на їх прояви 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

11  Відкритість та загальнодоступність ділової інформації про 

діяльність навчального закладу та її оприлюднення на 

офіційному сайті ліцею у вкладці «Прозорість та відкритість» 

(ст.30 Закону України «Про освіту») 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

12  Висвітлення матеріалів із життя ліцею на сайті ліцею, на 

сторінці закладу у мережі Facebook 

Впродовж року Заступники ліцею Виконано 

13  Звіт начальника ліцею перед громадськістю Червень 2021 Мартинюк М.Л. Виконано 
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ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Як зазначено в п.1 ст. 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність –  це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень.  В Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті норми та правила етичної поведінки, професійного 

спілкування між  педагогічними працівниками, здобувачами освіти та батьками закріплює «Положення про академічну 

доброчесність», схвалене протоколом засідання педагогічної ради №1 від 06.03.2018 року та затверджене наказом начальника 

ліцею від 13.03.2018 року №33/02-01 (зі змінами протокол педагогічної ради №4 від 26.02.2021 року, наказ начальника ліцею 

від 01.03.2021 року №34/02-02-од). Метою упровадження політики академічної доброчесності у ПВСЛІ – є дотримання 

високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності навчального закладу (освітній, методичній, науково-дослідній, 

військово-спортивній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та 

здобувачами  освіти, запобігання порушення академічної доброчесності. 

№ з/п Оперативні цілі Терміни проведення 
Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1  Дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, 

законів України  

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

2  Дотримання Положення про академічну доброчесність ПВСЛІ 

(наказ начальника від 13.03.2018 №33/02-01, зміни наказ 

начальника від 01.03.2021 №34/02-02-од) 

Впродовж року Мартинюк М.Л. Виконано 

3  Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної  доброчесності 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

4  Утвердження позитивного іміджу закладу освіти, 

примноження його традицій 

Впродовж року Особовий склад ліцею  Виконано 

5  Дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, 

взаємоповаги, толерантності стосунків 

Впродовж року Особовий склад ліцею Виконано 

6  Збереження, покращення  та раціональне  використання 

навчально-матеріальної бази закладу 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

7  Здійснення контролю за дотриманням академічної 

доброчесності здобувачами освіти, всіма учасниками 

освітнього процесу 

Впродовж року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 
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ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Впродовж 2020/2021 н.р. адміністрацією ліцею спільно з головами методичних комісій та творчими групами 

опрацьовано, подано на схвалення до 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 ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради 

№ з/п Оперативні цілі Терміни проведення 
Відповідальні за 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1 1 Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації (відповідно до наказу МОН 

України №17 від 09.01.2019 року) 

Протягом року Адміністрація,  

завідуючі кабінетами 

Виконано 

2 2 Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів 

освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 

Впродовж року Риндич О.В. 

 

Виконано 

3  Систематичне відстеження та коригування результатів 

навчання кожного здобувача освіти 

Протягом року Риндич О.В. 

Класні керівники 

Виконано 

4  Спрямованість системи оцінювання на забезпечення наявності 

необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

Протягом року Риндич О.В. 

Педагоги-предметники 

Виконано 
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числі для самостійної роботи здобувачів освіти (пп.6 п.3 ст. 41 

ЗУ «Про освіту») 

5  Використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти 

Протягом року Риндич О.В. 

Педагоги-предметники 

Виконано 

6  Підвищення рівня професійної компетентності та майстерності 

педагогічних працівників 

Протягом року Риндич О.В. Педагоги-

предметники 

Виконано 

7  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи 

іншими законними представниками, працівниками закладу 

освіти 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

8  Стратегія та система планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

9  Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

10  Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

11  Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою 

Протягом року Мартинюк М.Л. 

Заступники ліцею 

Виконано 

 

VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

Тематика засідань педагогічної ради 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради у 2021/2022 н. р. 

 Педагогічна рада – орган колективно-колегіального управління – передбачає наступність і подальший розвиток усього 

позитивного й передового у ході впровадження нових підходів до організації освітнього процесу. 

Завдання педради: 

- об’єднати вчителів, батьків, учнів спільною турботою про сьогодення і майбутнє шкільного життя; 
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- створити умови для підвищення педагогічної майстерності; 

- шукати ефективні форми роботи з дітьми; 

- надихати на творчу співпрацю на основі особистісно орієнтованого навчання й виховання підростаючого покоління; 

- дати можливість кожному педагогу почувати себе Вчителем. 

Засідання  педради  № 1 (серпень) 

1. Про підведення підсумків освітньої роботи  ліцею за 2020/2021 навчальний рік та завдання педагогічного колективу на 

2021/2022 навчальний рік. Про результати самооцінювання у 2020/2021 н.р. 

2. Про зміни до «Освітньої програми на 2018-2022 роки», Про «План освітньої роботи ПВСЛІ на 2021/2022 н.р.», 

«Навчальний план ПВСЛІ на 2021/2022 н.р.», Структуру 2021/2022 навчального року, Режим роботи на 2021/2022 н.р.,  

Розклад дзвінків, педагогічне навантаження (тарифікація) на 2021/2022 навчальний рік. 

3.  Про  «Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у ліцеї в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» у 2021/2022 н.р. 

4. Про   затвердження  результатів  вступу  у  8-і навчальні взводи та добору у 9-і, 10-і навчальні взводи. 

5. Про оцінювання рівня навчальних досягнень ліцеїстів з предметів варіативної складової «Плану освітньої роботи 

ПВСЛІ на 2021/2022 навчальний рік». 

6. Різне. 

Засідання педради № 2 (листопад) на тему: Про виконання державних стандартів освітньої галузі 

«Суспільствознавство»  

1. Про стан виконання та рівень навчальних досягнень ліцеїстів з правознавства (вчитель правознавства Краюшкіна Н.Ю.)  

2. Про реалізацію завдань освітньої галузі «Фізична культура» в умовах військово-спортивного ліцею (Данилевич Н.П.) 

3. Формування у ліцеїстів компонентів освітньої галузі «Філологія» шляхом реалізації та досягнення ними обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державними стандартами освіти. (Стоцька Г.Я.) 

4. Про сучасну бібліотеку як науково-інформаційний центр ліцею (Позднякова С.В.) 

5. Різне  



76 

 

Засідання педагогічної ради №3 (січень) на тему: Про моніторинг якості освітньої діяльності, поступ у навчанні 

за підсумками освітньої діяльності Прикарпатського ВСЛІ за І семестр 2021/2022 н.р. 

1. Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Мартинюк М.Л., Риндич О.В.). 

2. Про змістові лінії та очікувані результати при виконання державних стандартів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (вчитель історії Краюшкіна Н.Ю.)  

3. Про підведення підсумків ротних ліцейних зборів на основі підсумків освітньої діяльності Прикарпатського ВСЛІ за І 

семестр 2021/2022 н.р. (Барган Я.І.) 

4. Різне 

Засідання педради №4 (лютий) на тему: Про формування національно-патріотичної самосвідомості та високих 

моральних якостей вихователя військово-спортивного ліцею 

1. Про формування національно-патріотичної самосвідомості та високих моральних якостей вихователя військово-

спортивного ліцею (Барган Я.І., Грубальський Р.Б., Гвоздянчук Р.І., Савуляк М.В., Росляк В.П.) 

2. Про надання рекомендацій щодо визначення кандидатів до вступу у заклади вищої військової освіти, навчальні 

заклади силових структур  (Куцань М.Н.) 

3. Про вибір третього предмета для державної підсумкової атестації у 9-х навчальних взводах (Риндич О.В.) 

4. Різне 

Засідання педради №5 (березень) на тему:  

Про реалізацію завдань освітньої галузі «Математика» в умовах військово-спортивного ліцею 

1. Про організацію професійного самовдосконалення учителя – шлях до становлення компетентного учня»                       

(Тимків Н.М., Ільницька Н.Б., Юринець О.Л., Романець С.П., Дудин Н.В.) 

2. Про затвердження пакету завдань для державної підсумкової атестації з української мови, математики та предмету за 

вибором для 9-х навчальних взводів (Риндич О.В.) 

3. Про підсумки проведення методичної декади «Шляхи реалізації наскрізних змістових ліній у середовищі військового 

ліцею» (Риндич О.В.) 

4. Різне 
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Засідання педради №6 (квітень) 

1. Про затвердження Правил прийому до Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної 

ради 

2. Різне 

Засідання педради №7 (травень) 

1. Про самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси» 

2. Про подання голови МК вчителів фізичної культури списку ліцеїстів-випускників на нагородження Похвальною 

грамотою «За успіхи у вивченні предмета «Фізична культура» (за потреби) 

3. Різне. 

Засідання педради №8 (червень) 

1. Про переведення у наступний клас ліцеїстів 8-х, 10-х навчальних взводів. 

2. Про попередній розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників. 

3. Різне. 

Засідання педради №9 (червень) 

1. Про випуск та нагородження ліцеїстів 9-х, 11-х навчальних взводів. 

2. Різне. 

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 
Оперативні цілі Терміни проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 1 Забезпечити навчальні кабінети навчально-методичною 

літературою, унаочненням, ТЗН, програмним забезпеченням 

Впродовж року Адміністрація, зав. 

кабінетами 

 

2  Організувати роботу технічного персоналу Впродовж року Бойчук В.Р.  

3 Кожного місяця: 

Профогляд та заміна електроламп 

Передача показників лічильників: води, електроенергії, газу. 

Протягом року Угринюк В.Д.  

4 Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до 

нового навчального року: класів, кабінетів, спальних 

приміщень, рекреацій і т.д. 

До 25.08.2021 Бойчук В.Р.  
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5 Здійснити комплекс заходів з підготовки ліцею до роботи в: 

-осінньо-зимових умовах; 

- весняно-літньому сезоні 

 

До 15.09.2021 

До 10.04.2022 

 

Бойчук В.Р. 

Угринюк В.Д. 

 

6 Провести підготовку опалювальної системи, систем 

водопостачання та каналізації, електромережі, на предмет 

якісної підготовки їх до нового навчального року 

До 27.08.2021 Бойчук В.Р. 

Угринюк В.Д. 

 

7 Провести благоустрій території ліцею та прилеглої території. 

Організувати догляд за зеленими насадженнями в літній період 

Впродовж року Війтик С.Б.  

8  Перевірити збереження, поповнення та використання 

бібліотечного фонду: 

- комплектування та забезпечення учнів підручниками й 

навчальними посібниками; 

- стан збереження підручників; 

- комплектування бібліотечного фонду необхідною 

навчально-методичною, художньою літературою 

Вересень 2021 

 

 

Травень 2022 

Позднякова С.В.  

9  Провести поточний ремонт класних та спальних приміщень, 

кабінетів 

До початку 

навчального року 

Бойчук В.Р.  

10  Поповнити навчально-матеріальну базу кабінетів ліцею  Впродовж року Адміністрація 

Зав. кабінетами 

 

11  Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію 

матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання 

матеріальних цінностей 

Жовтень 2021 Мартинюк М.Л.,  

Космірак О.П. 

 

12  Скласти акти на проведені ремонтні та господарчі роботи за 

позабюджетні та благодійні кошти  

Впродовж року Бойчук В.Р. 

бухгалтерія 

 

13  Скласти кошторис на 2021 рік  Жовтень 2021 Мартинюк М.Л.,  

Космірак О.П. 

 

14  Провести поточний ремонт автотранспорту Лютий-березень 2022 Бойчук В.Р. 

 

 

15  Регулярно проходити технічний огляд автотранспорту Автобус -2 рази в рік 

Інші – 1 раз в 2 роки 

Бойчук В.Р. 
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VІІІ. ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ 

1  Відповідно до угоди про співпрацю і обмін учнів між Сільськогосподарською 

Школою  (м. Пруднік Польща) і Прикарпатським військово-спортивним ліцеєм-

інтернатом Івано-Франківської обласної ради від 20 червня 2016 року організувати 

проведення спільних заходів, обмін фото та відео матеріалів із життя навчальних 

закладів 

Впродовж 2021/2021 н.р. 

(за умови очного 

навчання) 

Мартинюк М.Л.  

Барган Я.І. 

Риндич О.В. 

Куцань М.Н. 

 

2  Відповідно до угоди про співпрацю і обмін учнів між Військово-морським ліцеєм 

(м.Одеса) та Прикарпатським військово-спортивним ліцеєм-інтернатом Івано-

Франківської обласної ради від 20 вересня 2018 року: 

- організувати зустріч делегації ВМЛ у ПВСЛ (ІІ півріччя 2021/2022 н.р.); 

- організувати поїздку делегації Прикарпатського ВСЛІ у Військово-морський 

ліцей (м. Одеса) – (ІІ півріччя 2021/2022 н.р.) 

Впродовж 2021/2021 н.р. 

(за умови очного 

навчання) 

Мартинюк М.Л.  

Барган Я.І. 

Риндич О.В. 

Куцань М.Н. 

 

 

У складанні плану освітньої роботи брали участь: 

Начальник Прикарпатського ВСЛІ Івано-Франківської обласної ради полковник Мартинюк М.Л. 

Заступник начальника з навчальної роботи Риндич О.В. 

Заступник начальника з виховної роботи Барган Я.І. 

Заступник начальника з навчально-виховної роботи полковник Куцань М.Н. 

Заступник начальника з господарської роботи Бойчук В.Р. 

Практичний психолог Рубінський М.М. 

Голови методичних комісій: Грубальський Р.Б., Войчишин В.І., Ільницька Н.Б., Нищак О.М., Війтик С.Б., Кройтор Л.В., 

Білічак Г.В. 

План освітньої роботи на 2021/2022 н.р. обговорений на засіданнях методичних комісій ліцею. 
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