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Формування здорової, 
креативної особистості, 

орієнтованої на досягнення 
успіху в різних сферах 

життєдіяльності

Місія ліцею 



Структура ліцею 
 Бібрський опорний ліцей ім. Уляни  

Кравченко
 Любешківська філія Бібрського

опорного ліцею ім. Уляни Кравченко  
 Соколівська філія Бібрського опорного 

ліцею ім. Уляни Кравченко
 Підгородищенська філія Бібрського 

опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
 Серниківська філія Бібрського 

опорного ліцею ім. Уляни Кравченко



Основна мета діяльності
Шляхом партнерства всіх учасників 

освітнього процесу, співпраці в громаді, 
створити умови для гармонійного

розвитку дитини на вимогу суспільства, 

запитів особистості, потреб держави та 
ефективного інноваційного розвитку

ліцею



Кадровий потенціал ліцею (всього) 
Педагогічних працівників – 95
Кваліфікаційний рівень педагогів:
вища категорія -46, І категорія – 26,  ІІ категорія –
6, спеціаліст – 17;
Педагогічні звання: 
«учитель-методист» – 13, 
«старший учитель» - 28.
Адміністрація: керівник ліцею –1, 
заступників керівника з освітньої діяльності-3;
заступник керівника з господарської роботи -1;
завідувачів філій -4. 
Допоміжний персонал – 35



Кадровий потенціал 
Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко 

(без філій)
Педагогічних працівників – 70

Кваліфікаційний рівень педагогів:
вища категорія -41, І категорія – 16,

ІІ категорія-4, спеціаліст-9

Педагогічні звання: 
«учитель-методист» – 13, 

«старший учитель» - 22



Кадровий потенціал 
структурних підрозділів ліцею

Любешківська філія Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
Педагогічних працівників – 11

Кваліфікаційний рівень педагогів:
вища категорія -4, І категорія – 4, спеціаліст – 3;

педагогічні звання: «старший учитель» - 4

Соколівська філія Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
Педагогічних працівників – 9

Кваліфікаційний рівень педагогів:
вища категорія -1, І категорія – 5, 

ІІ категорія -2, спеціаліст – 1;

педагогічні звання: «старший учитель» - 1



Кадровий потенціал  
структурних підрозділів ліцею

Серниківська філія Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
Педагогічних працівників –2

Кваліфікаційний рівень педагогів: спеціаліст – 2

Підгородищенська філія Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
Педагогічних працівників –2 

Кваліфікаційний рівень педагогів:
І категорія – 1,  спеціаліст – 1;

педагогічні звання: «старший учитель» - 1 



Функціонування закладу
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Функціонування
закладу

На початок 2021-2022 н.р. – 805 учнів. У філіях – 83 учні. 
Всього – 888

вибуло – 4 учні
прибуло – 4 учні
на кінець року –888 учнів

Початкова школа
1–4 класи

Основна школа
5–9 класи

Старша школа
10–11 класи

К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів

12 312 15 376 5 117

Усього класів ліцею: 32

Усього учнів ліцею: 805

Середня наповнюваність: 25,2



філій ліцею
ФункціонуванняВсього у  філіях – 83 учні 

Любешківська філія 
Бібрського опорного 

ліцею імені Уляни 
Кравченко

Соколівська філія 
Бібрського опорного 

ліцею імені Уляни 
Кравченко

Підгородищенська 
філія Бібрського 

опорного ліцею імені 
Уляни Кравченко

Серниківська філія 
Бібрського опорного 

ліцею імені Уляни 
Кравченко

К-сть
класів

К-сть учнів К-сть
класів

К-сть учнів К-сть
класів

К-сть учнів К-сть
класів

К-сть учнів

4 38 3 25 2 11 1 9

4 групи 2 групи 1 клас 
-

компл
ект



Рівень освітніх досягнень здобувачів освіти
Загальна кількість учнів 1- 4 кл. – 312     

Оцінюється  3 клас - 84 учні  і  4 клас -72 учні 

І 
рівень

ІІ 
рівень

ІІІ 
рівень

ІV
рівень

2 25 47 10

І 
рівень

ІІ 
рівень

ІІІ 
рівень

ІV
рівень

4 14 40 14

Загальна кількість учнів 5 – 9 кл. – 376

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень

42 166 144 22

Загальна кількість учнів 10- 11кл. 117

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень

8 44 59 6

Нагороджено 
Похвальним листом   

,,За високі досягнення 
у навчанні” 28

Випущено із закладу 
освіти 50 

випускників 11-х 
класів 

Нагороджено золотою 
медаллю 1 учениця



Показники моніторингу освітніх досягнень      
здобувачів освіти 4-х  класів з базових дисциплін
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Показники моніторингу освітніх досягнень      
здобувачів освіти 9-х  класів з базових дисциплін
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Українська 
мова

Математика Англійська 
мова

Історія

Початковий рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень 

Українська 
мова

Математика Англійська 
мова

Історія 
України

Середній бал 5,5 4,8 5,1 4,8

Якість знань 28,5% 24,3% 26,3% 24,3%

Результативніст
ь

46% 40% 43% 40%



Показники моніторингу освітніх досягнень      
здобувачів освіти 11-х  класів з базових дисциплін
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Українська 
мова

Математика Англійська 
мова

Історія

Початковий рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень 

Українська 
мова

Математика Англійська 
мова

Історія 
України

Середній бал 6 5,85 4,35 5,5

Якість знань 26,5 % 26% 23,5% 18%

Результативніст
ь

49,5 % 49% 29% 46%



Переможці І туру ІІ етапу предметних олімпіад
№ ПРЕДМЕТ І місце ІІ місце ІІІ 

місце
1 Українська 

мова та 
література

5 4

2 Іноземна мова 
(англійська)

2 2 1

3 Іноземна мова 
(французька)

1 1

4 Історія 3 2 1

5 Правознавство 2

6 Математика 1 1 9

7

8

9

Географія

Біологія

Екологія

3

2

1

2

1

3

3

№ ПРЕДМЕТ І місце ІІ місце ІІІ місце

10 Хімія 4 6 5

11 Фізика 5 2 1

12 Астрономія 1 1

13 Основи 
християнської 

етики

1 1

14 Програмування 1 2 2

15 Інформаційні 
комп’ютерні 

технології

3 1

16 Трудове 
навчання

2 1 1



Організація 
дошкільної підготовки дітей

 Заняття 
у «Школі майбутнього першокласника»
(вчителі початкових класів 
Костирка О.С., Костирко О.В., Сухай С.Я.)

 Підготовчий психолого-педагогічний супровід 
(заняття з дітьми та батьками 
практичного психолога  Яценко Б.Є., 
соціального педагога Курись Т.З.)



Переможці ІІІ (обласного) етапу
конкурсів екологічного спрямування

«Дотик природи», «Малі річки Львівщини», 
«Парад квітів біля школи», «Годівничка», 
«Первоцвіти просять захисту», «Новорічна 
композиція», «Квітковий вернісаж» та ін.
Здобули 22 призових місця, нагороджені грамотами 
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді:
I місце- 5 дітей;
IІ місце-8 дітей;
IІІ місце- 9 дітей  

Бібрський 
опорний ліцей ім. 
Уляни Кравченко



Переможці предметних конкурсів 
мовно-літературного  спрямування

Міжнародний 
мовно-

літературний 
конкурс учнівської 

та студентської 
молоді імені 

Тараса Шевченка

Міжнародний 
конкурс знавців 

української 
мови ім. П. 

Яцика

Всеукраїнський 
конкурс 

учнівської 
творчості 

«Об’єднаймося 
ж, брати мої», 

ІІІ, ІV етап

ІІ етап –
6 переможців

ІІ етап –
9 переможців

ІІ етап-

І місце – 1 уч.

Бібрський 
опорний ліцей ім. 
Уляни Кравченко



Організація 
інтерактивних конкурсів 

Міжнародна
природознавча
гра «Геліантус»

Всеукраїнський 
природничий 

конкурс 
«Колосок»

Он-лайн-

олімпіада
«Олімпіс» 

212

учасників
169

учасників
24

учасники

Бібрський
опорний ліцей ім. 
Уляни Кравченко



Організація 
інтерактивних конкурсів 

«Smart Junior 

надихає»
Sє» «Smart J 

надихає»Smart 

Junior надихає»

«Мовознавець» «Галлус»

 34

учасники
 70

учасників
 30

учасників

Бібрський
опорний ліцей ім. 
Уляни Кравченко



Участь у мистецьких конкурсах



підвищення рівня професійних компетентностей педагога через
курсову перепідготовку, інформальну освіту, методичні заходи;

навчання за Програмою підвищення кваліфікації вчителів
закладів загальної середньої освіти з впровадження Державного
стандарту базової середньої освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» на базі опорного
ліцею для команд педагогів закладів освіти Бібрської міської ради,
які будуть викладати у 5-х класах НУШ (жовтень 2021 р.)

Основні напрями методичної роботи  у 2021-2022 н.р.



опрацювання ДСБСО відповідно до певної освітньої галузі, вибір
модельних програм, навчальних матеріалів, підручників;

робота над створенням освітньої програми опорного ліцею та
філій для адаптаційного циклу базової середньої освіти

Основні напрями методичної роботи  у 2021-2022 н.р.



Забезпечення функціонування єдиної системи дистанційного та
змішаного навчання ЗО на базі освітньої платформи HUMAN,

наповненння її навчальним контентом, вдосконалення навичок
роботи на платформі HUMAN з використанням застосунку для
відеоконференцій ZOOM.

дослідницько-експериментальна діяльність вчителів у плані
пошуку, впровадження ефективних освітніх інновацій, вивчення
і аналіз рівня професійних компетентностей педагогів через
атестаційний процес;

моніторингування аспектів роботи ЗО (анкетування учасників
освітнього процесу, спостереження за навчальними заняттями),
розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

створення сучасного освітнього середовища

Основні напрями методичної роботи  у 2021-2022 н.р.



активізація співпраці з освітніми установами (КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр еколого- натуралістичної творчості
учнівської молоді», КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
краєзнавства, екскурсій і туризму», КЗ ЛОР «Львівська обласна
мала академія наук учнівської молоді», Національна академія
сухопутних військ, Державний меморіальний музей Михайла
Грушевського у Львові), структурами неформальної освіти;

Основні напрями методичної роботи  у 2021-2022 н.р.



 методичний тренінг із застосування сучасних методів і прийомів
освітньої діяльності «Інноваційні технології в освітньому процесі»

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 



 серія навчальних семінарів-практикумів «ZOOM+HUMAN в
освітньому процесі», «Розширені можливості платформи
HUMAN» з метою оптимального використання єдиної
платформи закладу освіти HUMAN в процесі навчання з
використанням дистанційних технологій;

 ініціативна участь педагогів ЗО у заходах фахових МО закладів
освіти Бібрської міської ради;

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 



 Засідання МО з питань використання інноваційних методик,

електронних ресурсів та навчальних платформ для забезпечення
освітнього процесу під час карантину та воєнного стану;

 семінари-практикуми, майстер-класи з питань упроваження
STEM-освіти із залученням вчителів різних фахів;

 реалізація науково-педагогічного проекту “Інтелект України”;

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 



організація представницьких педагогічних заходів (інноваційні
педагогічні ради, методичні тренінги, майстер-класи, творчі звіти,
відкриті уроки, презентації проектів, флешмоби);

реалізація методичного проекту «Партнерська взаємодія
педагогів-шлях до успіху»

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 



У контексті
атестаційного

процесу педагоги 
опорного ліцею

активно 
презентують свій

досвід у формі
відеозвітів та 
презентацій

Методичні заходи у 2021-2022 н.р.

 творчі звіти учителів, які атестувалися в 2022 р.;



 організація  предметних та тематичних тижнів:
 тиждень спортовця України (олімпійський тиждень), 13.09-17.09.2021;

 тиждень української писемності та мови, 08.11 - 12.11.2021;

 тиждень STEM –освіти, 15.11-19.11.2021;

 тиждень фізики, 22.11-26.11.2021;

 тиждень здоров’я, 29.11-03.12.2021;

 тиждень ІКТ (цифрової освіти), 07.02 - 11.02.2022;

 тиждень рідної мови, 21.02- 25.02.2022;

 Шевченківський тиждень, 07.03-11.03.2022;

 тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці, 
05-09.04.2022;

 тиждень психології,  11-15.04.2022;

 тематичний тиждень «Дизайн. Від традицій до сучасності»
 тиждень іншомовного спілкування, 03.05-06.05.2022

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 



участь в  в інтернет – вебінарах, тренінгах, семінарах КЗ ЛОР 
«ЛОІППО», дистанційних курсах ГО «Прометеус», ТВО «На 
Урок», «Всеосвіта»; 

упровадження інноваційних освітніх технологій та методів у 
контексті концептуальних засад НУШ (використання елементів 
STEM-освіти  та ІКТ в освітньому процесі);

організація заходів  на базі історико- краєзнавчого музею Уляни 
Кравченко;

підготовка атестаційних матеріалів; 
педагогічне наставництво і консультування;
публікація методичних матеріалів.

Методичні заходи у 2021-2022 н.р. 

участь в  в інтернет – вебінарах, тренінгах, семінарах КЗ ЛОР 
«ЛОІППО», дистанційних курсах ГО «Прометеус», ТВО «На 
Урок», «Всеосвіта»; 

упровадження інноваційних освітніх технологій та методів у 
контексті концептуальних засад НУШ (використання елементів 
STEM-освіти  та ІКТ в освітньому процесі);

організація заходів на базі історико- краєзнавчого музею Уляни
Кравченко;

підготовка атестаційних матеріалів; 

педагогічне наставництво і консультування;

публікація методичних матеріалів



Підвищення
фахового рівня

педагогів
 95 педагогічнихпрацівників
здійснили підвищення
кваліфікації різнихформ,         

напрямів та змісту
 19 учителів
пройшли атестаціюз
підтверженням або підвищенням
кваліфікаційної категорії
 5 педагогів стали тренерами 

НУШ



О
Педагоги опорного 

ліцею  та філій 
активно 

презентують свій 
досвід на 

засіданнях МО 
закладів освіти 

Бібрської міської 
ради, онлайн-

зустрічах, 
семінарах, у 

рамках 
міжсекторального
співробітництва



Тренери НУШ
Педагоги ЗО
Тимчишин О.С., 
Чабан В.М., 
Боднар Г.Я., 
Чабан Х.Й., 
Буцик Н.П. 
стали тренерами з 
впровадження 
Державного стандарту 
базової середньої освіти 



 участь у онлайн -тренінгах КЗ ЛОР «Львівська обласна мала 
академія наук учнівської молоді», КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», КЗ 
ЛОР «ЛОЦКЕТУМ»;

 зустріч з представниками Львівського державного університету
внутрішніх справ з питань професійної орієнтації випускників;

 участь у Львівських студіях гуманної педагогіки;  віртуальні
екскурсії на факультети ЛНУ ім. І. Франка;

 заходи з профілактики шкідливих узалежнень за участі студентів-

медиків, лікарів та правоохоронців;

 презентації вишів І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації на базі ЗО

Неформальна освіта



 Номінація 
«Інформатика», 
Мельник 

Любов Євстафіївна, 
лауреат ІІ етапу

І-ІІ етапи Всеукраїнського 
конкурсу

«Учитель року – 2021»

 Номінація «Біологія», 
Ануфрієва Юлія 
Андріївна, учасник 

І етапу



ІІ Міжнародний конкурс для 
вчителів закладів загальної 
середньої освіти України та 
освітніх установ української 
діаспори «Українознавчі 
пріоритети освітнього 
процесу», 
Чабан Ольга Мар’янівна

Всеукраїнський конкурс 
«Педагогічна п’ятірка» 
від проекту «На Урок», 
Базюк Марія Євгенівна



Практика технологій дистанційного навчання:
• функціонування в опорному  ліцеї єдиної системи дистанційного та змішаного 

навчання ЗО на базі освітньої платформи HUMAN, з використанням застосунку 
для відеоконференцій ZOOM

Використання додаткових сервісів для створення власних 
перевірочних робіт, тестів, вправ:

• Learning Apps, Duolingo, Ling Smart Way, English Tutor, Quizizz, Online Test Pad, 

веб-ресурс НУШ, віртуальна дошка «Padlet», сервіс Web 2.0 (інтерактивні ігри, 
конструктори, кросворди), Google-диск (офісні програми), 

• онлайн-портал  «На урок», освітній портал «Педагогічна преса», «Всеосвіта»;
• сайт  «Світич» - дистанційні уроки ЯДС, сайти наукового педагогічного проекту 

«Інтелект України», ВШО

Особливості діяльності ліцею в умовах
карантинних обмежень та воєнного стану



Практика технологій дистанційного навчання:
• відеопрезентації, педагогічні ігри видавництва «Розумники» (Smart Kids) 

Eduqames, «Світич», «ДистОсвіта», віртуальна школа «Ранок»;
• відеоуроки -канал «Центральний», YouTube - відеоуроки («Автостопом по 

біології», «Цікава наука», «Ве Smart»), уроки Всеукраїнської школи онлайн на 
YouTube,, відеоуроки «11 канал», TV lessons; 

• використання матеріалів власного блогу, власні голосові повідомлення у групі 
(пояснення матеріалу, міні- конспекти уроків) власні відео та аудіo-уроки;

 організація виховного впливу – челенджі і флешмоби ЗО у 
соцмережах; 

 соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу 
через соцмережі і засоби зв’язку

Особливості діяльності ліцею в умовах
карантинних обмежень та воєнного стану



01

О ч н а

02

Дистанційна

Форми навчання



Синхронні уроки (ZOOM)

Асинхронні уроки (Padlet, Google Workspace,

Classtime,

На  Урокта інші)

Єдина система дистанційного та змішаного
навчання ЗО на базі освітньої платформи HUMAN

Організація дистанційного навчання



Підготовка аналітичних матеріалів до засідань педагогічних рад
№ з/п Тематика засідань Час проведення

1. Особливості організації освітньої діяльності у 2021/2022 н. р. Серпень 2021 р

2. Організація методичної роботи в закладі освіти в контексті
підготовки до викладання освітніх дисциплін в умовах НУШ

Жовтень
2021 р.,

3. Формування інклюзивного освітнього простору як необхідна
умова розвитку внутрішньої системи забезпечення якості
освіти
Адаптація здобувачів освіти до навчання в нових умовах

Грудень
2021 р.,

4. Превентивне виховання в освітньому процесі (правове
виховання, антибулінгова діяльність, профілактика девіантної
поведінки)

Березень
2022 р.

5. Аналіз комплексного самооцінювання якості освітньої 
діяльності закладу освіти

Травень
2022 р.



Контрольно-аналітична 
діяльність адміністрації ліцею

 навчальних занять –205,

 заходів з формування громадянських компетентностей-28,

 презентацій дослідницьких, екологічних, творчих,        
IT-, STEM-проєктів -16,

 годин класного керівника – 18,

 методичних заходів – 24,

 батьківських зустрічей– 8

2021– 2022 н. р. відвідано:



Самооцінювання
ЗО у контексті внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти
2021– 2022 н. р. у ліцеї
здійснено комплексне
самооцінювання
4-х напрямків 
діяльності:
- освітнє середовище, 
- педагогічна 

діяльність,
- оцінювання,
- управлінські процеси 

Результати самооцінювання
проаналізовано на педагогічній 

раді ліцею



Виховна діяльність ліцею
2021-2022 н. р.

Виховання здорової, соціально зрілої, 
духовно багатої особистості, 

свідомого громадянина і патріота України 
з високим рівнем правової, 

особистісної культури на засадах етнопедагогіки та 
загальнолюдських моральних цінностей



ВИХОВНІ ЗАХОДИ

 культурологічні проекти - 17;

 дослідницькі проекти – 12;

 дослідницько-пошукові проекти – 10;

 інформаційні проекти – 14;

 розважальні проекти – 7;

 музейні екскурсії  онлайн – 15;

 флешмоби -14



Презентація благодійного заходу «Незламні»  на підтримку ЗСУ

Яскравими та помітними стали заходи



Яскравими та помітними стали 
загальношкільні заходи:

Вечір-реквієм пам'яті жертв 
Голодомору "Біль душі і 
пам'ять серця". Модератор    
Ковтун О.С. з учнями 9-Б класу

Флешмоб до 100-річчя мецената і 
філантропа, Українця з великої 
літери-Петра Яцика.  Модератор   
Чабан. О.М. з учнями 8-А класу



Андріївські вечорниці
Модератор Костирко О. В. з 
учнями 4-Б класу

«Слідами слави козаків»
Модератор  Андрійчук М.В. з 
учнями 5-Б клас



Тематичні тижні
 тиждень безпеки дорожнього руху (01-08.09.2021р.);
 тиждень козацтва (12-16.10.2021р.);
 тиждень кольорів (15-19.11 2021р.); 
 тиждень національно-патріотичного виховання (13-22.09; 15-

22.02.2022р.);

 тиждень правової освіти та протидії булінгу (06-13.12.2021р.);
 тиждень Європи (09-13.05. 2022р.);



Участь у міських заходах
 День захисту дітей;

 161 річниця перепоховання Тараса Шевченка;

 вшанування пам’яті Уляни Кравченко;

 свято Героїв;

 день пам'яті жертв політичних репресій;

 дні Незалежності України;

 вшанування Героїв Небесної Сотні на Кобзаревому майдані
міста;

 тиха акція «Ангели пам’яті»;
 участь у акції «Подаруй дитині вишиванку» (для дітей ВПО)



Майстер-класи



Рій «Соколи» І місцем у І етапі  дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)



Правовиховна робота

 «СНІД –факти
сьогодення»

 « 1 6днів проти
насилля»

 «Скажемо булінгу
-Ні!»

 Тижні правової 
освіти



 флешмоби «Революція гідності. Як це було», «З Україною в 
серці», 75 років від дня смерті Уляни Кравченко «Втомилось 
серденько, втомилось»; 

 акції: « Миколай іде до солдати», «Великодній кошик для 
ЗСУ», «Ангели пам’яті», «Фабрика святого Миколая» (дитячий 
будинок-інтернат); 

 участь у заході День захисту дітей;
 участь у 161 річниці перепоховання Тараса Шевченка, 

вшануванні пам’яті Уляни Кравченко, захисників України та 
героїв Крут,  Дні пам'яті жертв політичних репресій

Заходи учнівського парламенту 



Ініціативи учнівського парламенту 
 вибори президента парламенту;

 профілактичні бесіди: «Безпека дорожнього руху», «Твій
товариш світлофор»;

 створення відеороликів: «Об’єднані Україною» (до дня
Єднання), «Святковий Великдень - радість кожного»,
«Добре діло»;

 інформаційно-профілактичний тренінг «Кібербулінг»;

 організація дозвілля: варіння куліша, майстер-клас
«Аквагрим»;

 майстер-клас для ВПО «Декоруємо вербові гілочки»;

 виготовлення сувенірів з національною символікою для
благодійного аукціону;

 день Відповідальності «Капсула часу»



Організація харчування

805учнів охоплено гарячим
харчуванням
Із нихкількість учнів  пільгових
категорій – 55



 без батьківської опіки – 5;

 сироти – 3; 

 чорнобильці – 2;

 діти-інваліди – 5;

 малозабезпечені – 12;

 багатодітні – 168; 

 неповні сім’ї – 72;

 діти з сімей АТО - 35

Соціальний паспорт ліцею 



Робота з охорони дитинства

 призначено  інспектора з охорони дитинства з    відповідними 
повноваженнями;

проведено медичне обстеження дітей; 
оформлено соціальні паспорти класів; 
організовано безкоштовне харчування для здобувачів освіти 1-4 

класів, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей-сиріт та дітей, 
чиї батьки були/є учасниками АТО; 

залучено 150 здобувачів освіти ЗО до гурткової роботи, 
факультативних занять, спортивних секцій;

організовано тісну співпрацю адміністрації з органами опіки





Соціально-педагогічний супровід освітнього процесу

 соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами,
здобувачів освіти з багатодітних та малозабезпечених сімей;

 організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій;

 участь у виховній роботі з питань профілактики негативних форм
поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої
злочинності), пропаганди здорового способу життя;

 адаптація дітей при вступі до ЗО та в переході з початкового на базовий
рівень освіти;

 організація міжсекторальної співпраці ЗО та сім’ї



Основні аспекти роботи
соціального педагога в ЗО

 психологічна підготовка до навчання у ЗО;

 адаптація дітей до умов перебування у закладі освіти;

 організація роботи з «важкими» дітьми;

 професійне самовизначення старшокласників;

 організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими
здібностями;

 сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та педагогів;

 попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких
дій;

 організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

 інформаційно-практичний всеобуч батьків майбутніх першокласників;

 організація соціального патронажу сімей;

 отримання діагностичних відомостей про здобувачів освіти;

 організація превентивно-профілактичних заходів.



Психологічний супровід
освітнього процесу

 корекційні заняття;

 діагностика особливостей пізнавальної
сфери;

 діагностування взаємин з учителями,
батьками;

 відвідування здобувачів освіти вдома;

 вивчення умов проживання і
взаємовідносин у сім’ї;

 профілактика девіантної поведінки та
шкідливих узалежнень



Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 
під час карантину та воєнного стану

 На сайті ЗО і на фейсбучній сторінці розміщено
інформаційні матеріали:

«Правила безпеки дитини під час евакуації »,
«Як зняти психологічну напругу»,
«Як боротися зі стресом»

 Телефонне консультування батьків і дітей з аспектів:

«Як допомогти дітям впоратися з тривожність під час
воєнного стану»,
«Корисні поради батькам під час воєнного стану»,
«Психологічна підтримка у сім'ї під час воєнного стану»,
«Особливості спілкування з батьками/дітьми у стані
психологічної напруги»



Заходи зі створення комфортного 
освітнього середовища ЗО

поточний ремонт навчальних та приміщень
загального користування

частковий ремонт внутрішньої каналізації ;

створення ресурсної кімнати;

відкриття класу безпеки



Покращення матеріально-

технічної бази
(за рахунок бюджетних коштів)

ПридбанодляНУШ:
• Ноутбуки
• Телевізори 
• Принтер
• Комплекти одноміснихпарт та

стільців
• Дидактика
• Конструктори ЛЕГО



Акції Учасники освітнього процесу активно долучалисядо різноманітних  акцій та надавали волонтерськудопомогу:
«Подаруй вишиванку»
«Виготовлення сувенірів з 

національною символікою»
«Великодній кошик для ЗСУ»
«Миколай іде до солдата»
«Фабрика святого Миколая»



Волонтерська робота 
в період воєнного стану



Волонтерська робота 
в період воєнного стану



Волонтерська робота
в період воєнного стану



Укриття ліцею



Укриття ліцею



Дотримання безпечних та нешкідливих
умов навчання та праці

 Заклад забезпечено антисептичними
засобами, безконтактними термометрами,

облаштовано ізолятор;

 Здійснено технічне обслуговування
вогнегасників;

 Медичний кабінет та аптечки укомплектовано
необхідними медикаментами та
перев'язувальними матеріалами;

 Дотримання карантинних норм та санітарно-

гігієнічного режиму роботи ліцею



Організація роботи під час
карантину

Здійснено вакцинацію працівників закладу

Забезпечення протиепідемічних  заходів:організація
місць для  обробки рук антисептиками,  місць для
зборувикористаних  засобів індивідуального
захисту
Здійсненняпросвітницької  роботи з учнями,

організація  роботи медичного пункту,  проведення
термометрії  працівникам тощо.





Проєктна діяльність

Учасниками освітнього процесу зреалізовано різноманітні 
типи  проектів, зокрема:
 онлайн-проекти:15;
 навчальні, дослідницько-пошукові:25;
 інформаційні:38;
 творчі:36;
 культурологічні:45;
 прикладні:56



Охорона праці,безпека життєдіяльності

10.01-14.01.2022-перегляд
роз’яснювальних
роликів:"Бережи
себе","Безпека дітей на
залізниці","Правила
безпеки "

08.10.2021 , 16.02.2022- навчальні 
евакуації

13.01.2022 – відкриття
КЛАСУ  БЕЗПЕКИ



Охорона праці,
безпека життєдіяльності

15.04.2022День цивільногозахистуонлайн
1. Години спілкування онлайн «Безпека на всі 100» для 1-11 класів
2. Перегляд сюжету про правила евакуації в закладах освіти для учнів 1-

11 класів
3. Відеоурок обережності для учнів 1-4 класів.

4. Відеолекторій «Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях» для 5-7

класів
5. Рекомендації щодо дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації:
• «Рекомендований вміст тривожної валізи»
• Брошура «У разі надзвичайної ситуації
або війни»
• Світлана Ройз «Ми готові. Про дітей».

Як говорити про загрози з найменшими
членами родини і як навчити їх діяти
різних ситуаціях, як то природні катаклізми
чи війна.



Дотримання безпечних та
нешкідливих умов навчання та праці

Було здійснено:
• Випробування мікробіологічних показників –змивів з 

посуду
• Проби питної води з водопроводу
• Перевірка мікроклімату запоказниками температури,

вологості та освітленості.
• Плановий комплексний західщодо дотримання  вимог

Санітарногорегламенту
• Всі показники відповідають вимогам
• Дезінфекція навчальних приміщень



2021- 2022 н. р.


