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З метою виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 55 від 

28.01.2005 р. «Про введення звіту керівника дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005 р. «Про 

затвердження типового положення про порядок звіту керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт 

директора ліцею щодо діяльності у 2020-2021 навчальному році. 

 Мета звіту:  

• зробити відкритою інформацію про життя ліцею;  

• посилити ресурс довіри з боку батьків та громадськості;  

• залучати батьків до спільної діяльності в освітньому процесі.  

У 2020 - 2021 н.р. Ковалівський ліцей Нижньовербізької сільської ради (далі 

ліцей) працював згідно чинного законодавства у галузі освіти, відповідних 

нормативних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти та 

науки, відділу освіти Коломийської районної адміністрації та Нижньовербізької 

сільської ради, наказів по ліцею, річного плану роботи ліцею. 

Внутрішні нормативні документи, які регламентують діяльність закладу:  

Статут ліцею, затверджений рішенням сесії Коломийської районної 

державної адміністрації №595-ХХVІ/19 від 31 січня 2019 року (І семестр), cтатут 

ліцею затверджений рішенням сесії Нижньовербізької сільської ради №82-ІІІ/20 

від 24 грудня 2020 року;  

Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами 

трудового колективу (30 серпня 2018 року).  

Щорічно розподіляються функціональні обов'язки між членами 

адміністрації, розроблені та доведені до працівників ліцею посадові інструкції.  

Укладений колективний договір між адміністрацією школи і первинною 

первинною профспілковою організацією Ковалівського ліцею від №14 від 

27.03.2019 року. 

 Ще одним елементом реформи загальної середньої освіти стало 

реформування організації трудових відносин, методичної роботи, організації 

освітнього процесу, фінансово - господарської діяльності тощо. Так до 

01.07.2020р. змінено умови трудових відносин з керівниками освітніх закладів 

та вчителями - пенсіонерами.    Відповідно до наказу №40-к від 02.06.2020 

р. «Про укладання строкових договорів з педагогічними працівниками, яким 

виплачується пенсія за віком» їх переведено на строкову форму трудових 

відносин. Тому відповідно до наказу №31-к від 14.06.2021 року з шістьма з 

педагогічними працівниками продовжено строковий трудовий договір 

терміном на один рік, а 4 працівники звільняються у зв’язку із закінченням 

строкового трудового договору відповідно до наказу №32-к від 14.06.2021 

року. 

 З 2017 року прийом на роботу та звільнення з роботи педагогічних 

працівників здійснює виключно керівник освітнього закладу. Прийом буде 

відбуватися у вигляді відкритого конкурсу на заміщення вакантних 

педагогічних посад, а вакантні педагогічні посади вислітлюються на 



офіційному сайті закладу освіти. Вакансії виставляються тільки тоді, коли 

відсутня внутрішня можливість їх заповнити. Тому і не дивно що середнє 

навантаження наших педагогів є досить високим. Ми не роздуваємо штучно 

штати, не ділимо педагогічні ставки з метою створення «вакансій», не 

«роздаємо» педагогічні звання та категорії, не створюємо надмірну кількість 

ГПД тощо. Все це для ефективного використання бюджетних коштів. 

Сьогодні ліцей очолюють: Боднарук Оксана Віталіївна - директор ліцею, 

Томенко Тетяна Омелянівна - заступник директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, Бойчук Марія Олексіївна - заступник директора ліцею з виховної 

роботи.  

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до статуту ліцею. 

За програмою "Шкільний автобус"з вересня 2012 року здійснюється підвіз 

дітей мікроавтобусом «Газель - 32223» із присілків Вивіз, Гора, Шипонянка (39 

учнів).   

Система опалення - водяна, яка забезпечує тепловий режим в осінньо-

зимовий період. У 2001 році проведено газифікацію шкільної котельні, а у 2015 

році котельня переведена на тверде паливо.  

Шкільна їдальня  на 60 посадочних місць.  

Харчування в ліцеї здійснюює підприємець Атаманюк О.М. 

Організовано повноцінне та якісне харчування дітей. Розроблено та 

затверджено режим та графік харчування дітей у їдальні. 

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а 

також гаряче харчування за кошти батьків. Вартість харчування – 26 грн.( 

в тому числі 6 грн. за обслуговування).  

Учнів ліцею забезпечено питною водою гарантованої якості. 

Бібліотечний фонд складає: 8266 примірників, з них підручники - 1218. 

Шкільна бібліотека забезпечується підручниками централізовано у міру 

надходження літератури, але не завжди у достатній кількості.  

Кадрове забезпечення 

На початок 2020 – 2021 навчального року в ліцеї працювало 29 

педагогічних працівників, з них: 10 – вчителі-пенсіонери, 2 – сумісники, 1 

– по договору.  

9 6 , 5 %  від загальної кількості педпрацівників мають повну вищу освіту, 

3,5% має базову вищу освіту.  

Педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії: 

• «спеціаліст вищої категорії» — 19 осіб; 

• «старший вчитель» - 17 осіб; 

• «спеціаліст І категорії» — 5 особи; 

• «спеціаліст II категорії» — 3 особи; 

• «спеціаліст» — 4 особи; 

Одна вчителька перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 

років. 



Навчальний заклад обслуговує 8 чоловік (6,5 ставок) технічного 

персоналу ( 1 – пенсіонер, 1 – сумісник).  

Педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою 

школи: «Підвищення якості навчання та виховання шляхом впровадження 

нових освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.»  

Контингент учнів ліцею  

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.  

Ліцей обслуговує мікрорайон Ковалівської сільської ради. У 2020-

2021 н.р.у ліцеї  навчалося - 215 учнів,  а саме: 

1кл.- 23 учні;  

2 кл.- 21  учень;  

3 кл.- 23 учні;  

4 кл.- 22 учні;  

5 кл.- 11 учнів;  

6 кл.- 18 учнів;  

7 кл.- 19 учнів;  

8 кл.- 23 учні;  

9 кл.- 18 учнів;  

10кл.- 13 учнів;  

11кл. - 24 учні;  

Середня наповнюваність класів складає 19  учнів.  

В ліцеї  функціонує група продовженого дня, в якій займається 30 

учнів 2-4 класів.  

Також є старша підготовча група, в якій навчалося  22 дітей.  Дирекція 

Ковалівського ліцею, учителі, батьки переконані в доцільності старшої 

підготовчої групи в закладі освіти. Дошкільний вік - яскрава, неповторна 

сторінка в житті кожної людини. Саме в цей період починається процес 

соціалізації, який легко реалізувати в дитячому садочку або в старшій 

дошкільній групі. На жаль, в Ковалівці відсутній садочок, а найближчий 

знаходиться в с. Мишин, де вже існує проблема браку місць. 

Тому отримати обов’язкову дошкільну освіту можливо в дошкільній групі для 

дітей старшого дошкільного, яка функціонує при Ковалівському ліцеї.  

        Якість освіти значно залежить від забезпечення наступності між 

суміжними освітніми ланками. На етапі дошкільної освіти реалізація 

наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку 

готовності до шкільного життя. Зокрема, кожна дитина, яка перебуває в 

дошкільній групі, за навчальний рік безболісно адаптується до нового 

соціального середовища — школи.  

У першому класі в 2021-2022 н.р буде навчатися 22 учні.  

Перспективний контингент на: 2022-2023н.р.- 18 дітей, 2023-2024н.р.  

– 13 дітей.  

Прийом учнів до ліцею  здійснюється відповідно до чинного 

законодавства на основі заяв батьків і медичних документів.  

Переведення учнів у  наступні класи здійснюється на підставі 

рішення педради, наказів. Ведеться окрема книга наказів руху учнів 

та алфавітна книга.  

Відрахування (переведення в інші навчальні заклади ) здійснюється на 

підставі довідок тих навчальних закладів, де буде продовжувати 

навчатись дитина, і заяви батьків.  



За підсумками 2020-2021 н. р. із 215  учнів 1-11 класів: 

• 67 учнів 1-3 класів вербально оцінений; 

• 148 учнів 4-11 класів атестовані; 

• всі учні переведені до наступного класу; 

•      42 учені випущені з 9, 11 класів; 

•   12 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в 

навчанні»; 

 2 учні нагороджені срібною медаллю «За досягнення у навчанні»  

Станом на 14 червня 2021 року на обліку в ліцеї навчається 3 дітей-

інвалідів, 41 дитина з багатодітних сімей, 11 дітей напівсиріт та 7 дітей з 

малозабезпечених сімей, 4 дітей, батьки яких перебували в АТО.  

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу .   

Ліцей укомплектований  програмно-методичним забезпеченням 

навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні 

програми. Календарно -тематичне планування з навчальних предметів 

відповідає діючим програмам.  

Робочий навчальний план складено на основі: 

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес 

здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм: 

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405; 

 «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

31.03.2020 № 464). 

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано освітній 

процес - Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», 

«Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України № 778 від 27 серпня 2010 р., «Держаний стандарт 

початкової загальної освіти», затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України № 87 від 21 лютого 2018 року, «Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти», затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України  № 1392 від 23 листопада 2011 року, «Державні санітарні правила і 

норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01», затверджені 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001, № 

63, постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30 червня 



2020 року №42 та №50"Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)". 

      Державний компонент забезпечує соціально необхідний для кожного 

школяра обсяг знань на рівні державних стандартів і складений за освітніми 

галузями та навчальними    предметами відповідно до навчальних планів типової 

освітньої програми. В інваріантній частині цілком збережено як перелік освітніх 

галузей і навчальних предметів, так і обсяг годин на кожну з них. 

На виконання основних вимог Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», згідно з річним планом роботи 

ліцею адміністрацією було проведено комплексний аналіз виконання навчальних  

програм. 

 З усіх навчальних предметів інваріантної складової програма виконана 

повністю, як за кількістю годин та практичним мінімумом письмових робіт, так і 

змістовно. Існуючу розбіжність у фактичних годинах і за програмою (святкові 

дні 14.10, 25.12, 09.03, 03-04.05, 10.05; зміни у структурі навчального року - 

навчання продовжене до 14.06.2021р.)  компенсовано шляхом ущільнення 

навчального матеріалу, відпрацювання подвоєними уроками протягом 8 тижнів 

та суботами 08 і 15.05.2021р. З 15 лютого 2021 року до 12 квітня 2021 року у 

зв’язку з оголошенням загальнонаціонального карантину з метою запобігання 

розповсюдженню COVID-19 було організовано навчання за дистанційними 

технологіями навчання. У результаті перевірки, проведеної адміністрацією 

ліцею, було встановлено, що кількість проведених уроків відповідає 

календарному плануванню.  Педагогічні працівники  дотримуються державних 

вимог до змісту та обсягу навчальних програм: усіма вчителями складені 

календарні плани  згідно з навчальними програмами, які відповідають вимогам 

Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України для використання у 2020/2021 

навчальному році, всі календарні плани погоджені із заступниками директора з 

навчально-виховної роботи, затверджені директором  ліцею у встановлений 

термін (до 10.09.2020 р. та до 25.01.2021 р.). 

Під час перевірки було встановлено, що всі програми, методичні посібники, 

якими користуються вчителі, є в переліку програм і навчально-методичних 

посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням української мовою у 2020/2021 н.р. та мають 

гриф МОН України.  Кількість проведених та запланованих у календарних 

планах уроків, складених на виконання державних програм з усіх предметів 

навчального плану, перевиконано. 

З усіх предметів проводилося поточне оцінювання. Вчасно здійснювалось 

тематичне оцінювання. Оцінювання за ІІ семестр здійснювалось на основі оцінок 

до 15.02.2021 року з урахуванням оцінок, отриманих під час навчання за 

дистанційними технологіями та з 12.04.21р.і до кінця навчального року. Зошити, 

в яких виконувались письмові роботи, велися і перевірялися відповідно до 



«Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів», крім 

періоду перебування ліцею на навчанні за дистанційними технологіями.  

Питання про виконання навчального плану і навчальних програм, заміну 

пропущених уроків, стан ведення шкільної документації розглядалися на 

нарадах при директору, заступнику з НВР, упродовж поточного навчального 

року. 

У ліцеї сплановано роботу з педагогічними кадрами, вс і 

педагогічні працівники залучені до науково -методичної роботи. У 

ліцеї працює 5 методичних об'єднань : природничо-математичного та 

гуманітарного  циклу, вчителів початкових класів, динамічної групи, 

класних керівників.   

У цьому навчальному році заплановані семінари та методичні 

об’єднання були скасовані через карантин, хоча вчителі, учні завжди 

готові поділитися досвідом роботи.  

Однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є курсова 

перепідготовка при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. Протягом року адміністрація приділяла велику увагу 

питанню забезпечення активної участі педпрацівників у системі сучасних курсів 

підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо 

ефективного використання інформаційно – комунікаційних технологій в 

освітньому процесі; а також питанням удосконалення системи самоосвіти 

вчителів ліцею в даному напрямку.  

У 2020-2021 навчальному році у закладі працювало 28 педагогів, з них 21 на 

даний час пройшов курси підвищення кваліфікації при ІФОІППО. 

Атестація педагогічних працівників у Ковалівському ліцеї проводилася з 

метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, 

підвищення їхньої відповідальності за результати своєї роботи, стимулювання 

неперервної фахової освіти відповідно до чинного законодавства. 

Атестувалося 5 вчителів на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному 

званню «старший учитель»; 1 вчитель на присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої категорії» ( по двох посадах: психолог та вчитель німецької 

мови). 

План атестації педагогічних працівників на 2021 рік виконано в повному 

обсязі, документи про проходження атестації містяться в особових справах 

педагогів, копія видана кожному з них.   

За річним планом ліцею засідання педагогічної ради мало проводитись 8 

разів. Але у зв’язку з тим, що замовлялись підручники для 4 і 8 класів, 

запроваджувався карантин, звільнялись учні 4, 9 і 11 класів від проходження 

ДПА у план засідання педрад вносилися зміни. 

Робота з обдарованими дітьми  

Колектив ліцею  приділяє значну увагу здібним і талановитим 

дітям, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах , турнірах.  



У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів 

взяли участь  156 учнів нашого ліцею. Учнів-призерів – 76. Склад команди 

у ІІ (районному) етапі – 41 учень. Переможці І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових предметів беруть участь у II та ІІІ  

етапах.  На жаль, через пандемію практично всі олімпіади  II та ІІІ 

етапів було скасовано, крім олімпіади з християнської етики.  

Дані про досягнення учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів за 2020-2021 навчальний рік 

Дані про досягнення учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів за 2020-2021 навчальний рік 

 ПІБ учня Предмет Зайняте місце 

7. 1 Християнська 

етика 
Жолобайло Вероніка ІІІ 

8. 2 Християнська 

етика 
Кавацюк Віта ІІІ 

У 2020-2021 н. р. стипендію голів Коломийської районної ради та 

Коломийської районної державної адміністрації отримали  Болдиш Олександр та 

Лесюк Галина, випускники закладу освіти; Жмундуляк Софія, учениця 8 класу; 

Лесюк Дмитро, учень 6 класу та Сорич Мар’яна, учениця 10 класу. Вчителі, які 

підготували переможців (Боднарук О.В., Заячук І.В., Бойків М.В., Шварговська 

Г.Ф., Мельничук Т.О., Ферчук М.М.), отримують щомісячну доплату. 

Крім того, учні брали участь у різних конкурсах.  

Досягнення учнів: 

Сорич Мар’яна, учениця 10 класу Ковалівського ліцею Нижньовербізької 

сільської ради, ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі XIV Міжнародного конкурсу з 

українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти за 

роботу «Землеробство гуцулів на теренах Косівського та запрутській частині 

Коломийського районів» (учитель Ужитчак Микола Васильович). 

Блонська Ярослава, учениця 11 класу Ковалівського ліцею Нижньовербізької 

сільської ради, ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі конкурсі «Писанка» (керівник 

Блонська Ірина Миколаївна); 

№ 

 

Навчальний 

предмет 
П.І. переможців Клас Місце 

П.І.Б. вчителя, який 

підготував переможців 

1.  Християнська 

етика 
Голубчак Анна 5 ІІ Бурдуланюк М.Ю. 

2.  Християнська 

етика 

Жолобайло 

Вероніка 
6 І Бурдуланюк М.Ю. 

3.  Християнська 

етика 
Кавацюк Віта 7 І Бурдуланюк М.Ю. 

4.  Християнська 

етика 
Сорич Марина 8 І Бурдуланюк М.Ю. 

5.  Християнська 

етика 
Сорич Мар’яна 10 І Бурдуланюк М.Ю. 

6.  Християнська 

етика 
Ткачук Іванна 11 І Бурдуланюк М.Ю. 



 Джумачук Анастасія, учениця 8 класу, лауреат ІІІ ступеню Відкритого 

фестивалю-конкурсу пам’яті Володимира Сосюри «Любіть Україну!» у 

номінації «Фотохудожник»; 

Попадюк Карина, учениця 8 класу, дипломант ІІ ступеню Відкритого 

фестивалю-конкурсу пам’яті Володимира Сосюри «Любіть Україну!» у 

номінації «Фотохудожник»; 

Грамотами за участь у Відкритому фестивалі-конкурсі пам’яті Володимира 

Сосюри «Любіть Україну!» у номінації «Фотохудожник» нагороджено 

– Жмундуляк Софію 

– Цимбалюк Вікторію 

– Кашевко Вікторію 

– М’якуш Ангеліну 

– Кашелюк Анжеліку. Крім того, Кашелюк А. нагороджена диплом за активну 

участь в обласній виставці-конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(учитель Григорчак Оксана Миколаївна). 

Учні нашого закладу щороку беруть активну участь в Регіональних зльотах 

обдарованої молоді Гуцульщини. На жаль, другий рік через карантин Зліт не 

відбувся, маємо надію, що на наступний рік буде все добре і ми зможемо гідно 

представити  наш заклад освіти. 

Учні ліцею беруть активну участь у різноманітних інтерактивних 

конкурсах: «Олімпус», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», що стали 

традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів  були Кавацюк 

М.Ф., Шварговська Г.Ф. 

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2020 - 2021 

навчальному році кількість перемог значно зменшилася. Основна причина – це 

карантинні обмеження, бо учні ліцею активно взяли участь у першому етапі 

предметних олімпіад і були готові до участі в наступних етапах. Я думаю, що з 

наступного навчального року, ми знову покажемо гідні результати. 

Статистичні дані про досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіадах та конкурсах 

 2017 – 2018 н.р. 2018 – 2019 н.р. 2019 – 2020 н.р. 2020 -2021н.р. 

 ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

ІV 

етап 

ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

ІV 

етап 

ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

ІV 

етап 

ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

ІV 

етап 

І 

місце 

6 2 1 10 2 2 19 5  5 2  

ІІ 

місце 

3   6 1  7 1 2 1   

ІІІ 

місце 

2   1 2  4 6   2  

Разом 11 2 1 17 5 2 30 12 2 6 2 - 

Щодо освітньої діяльності ліцею то одним із критеріїв оцінки є результати 

ЗНО. Цьогоріч ми знову маємо чим гордитися: Блонська Ярослава та Ткачук 

Іванна нагороджені Срібною медаллю. До речі,  ЗНО вони склали дуже добре, а 

саме: Блонська Ярослава має 196/12 балів з української мови та літератури, 



167/10 з математики, 192/11 бали з географії та 180/11 з історії України. Ткачук 

Іванна має 196,5/12 балів з української мови та літератури, 166/9 з математики, 

195/11 балів з географії та 190 балів з біології. 

Гарні результати має Бойчук Любомир – 12 балів з історії України. 10 балів з 

математики отримав Кучмяк Вадим. Це не тільки надзвичайно приємно, а й 

підтверджує, що сільський заклад освіти може давати ґрунтовні знання. 

Необхідно зазначити, що ліцей, як і всі навчальні заклади України, 

змушений був працювати частину другого семестру в онлайн режимі через 

пандемію і карантин. Наші вчителі проводили онлайн уроки та оцінювали учнів 

через платформу Google Classroom, використовували Viber та YouTube, також 

користувалися платформою «На урок» тощо, самостійно створювали презентації 

та відео, настільки - наскільки дозволяли інтернетресурси. В онлайн режимі 

проводили наради при директору і засідання педагогічної ради, оформили всю 

необхідну документацію. Незважаючи на складні умови, пандемію, ліцей 

організув освітній процес у відповідності до чинного законодавства, хоча 

проблеми залишилися: 

-  відсутність інтернету або повільний.  Застаріла техніка в деяких учнів. 

Після минулого карантину вчителі, які не мали гаджетів, придбали ноутбуки 

та телефони. З учнями проблема залишається відкритою, особливо у 

багатодітних сім’ях. 

- Малий відсоток вмотивованих учнів, які хочуть самостійно працювати (10-

15%). 

- Перенасиченість програм. 

- Ніколи дистанційне навчання не замінить живого спілкування. 

Виховна та позакласна робота  

Учні Ковалівського ліцею не тільки вчаться, а й цікаво проводять 

позаучрочний час. 

Свята та акції, які запам’яталися: 

- Свято «Перше вересня»; 

- День фізичної культури і спорту (велопробіг); 

- Фут-квест (можливість перевірити знання учнів про рідне село і дізнатись те, 

чого не знали); 

- День захисника України. Прийом у козачата учнів 2 класу; 

- Радіодиктант національної єдності «Виклики книжкової ери»; 

- Збір коштів для участі в акції “Миколай-чарівник”;  

- Інформаційна година до Дня соборності України; 

- Свято «День учителя»; 

- День пам'яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1833, 1946-1947 років;  

- Акція «Запали свічку пам’яті»;  

- Свято «Вшановуємо пам‘ять святого Мартіна»; 

- Привітання учнів та вчителів з новорічними та різдвяними святами. 

- Ми за безпечний інтернет! 



- День народження Тараса Григоровича Шевченка. Онлайн-конкурс читців 

поезії Кобзаря; 

-  Всеукраїнська акція «Бібліотеки повні людей» (День у бібліотеці); 

- Виставка дитячих малюнків до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС;  

- День пам’яті та примирення (панахида, урочиста лінійка); 

- Святковий виступ до Дня матері «Всім мамам до землі вклонюся»; 

- Всесвітній День вишиванки. Вишиванкова хода, аерозйомка дроном;  

- Малюнки на асфальті до Міжнародного дня захисту дітей; 

- Тематична зустріч з поліцейським офіцером «Безпека влітку»; 

- Екскурсія до садиби Василя Ясінського, с. Ковалівка;  

- Свято «Прощавай, Букварику!»; 

- Екскурсія на підприємство з виготовлення ялинок та новорічних прикрас; 

- Екскурсія до Коломийського драматичного театру ім. І. Озаркевичана на 

виставу «Вінні-Пух та його друзі!»; 

- Свято «Останній дзвінок». 

Заходів було заплановано набагато більше, проте значну частину ми не змогли 

зреалізувати через об’єктивні обставини – карантин. Дещо змогли провести 

онлайн. 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у 

закладі організовано роботу гуртків за інтересами, а саме: «Юний захисник 

Вітчизни», «Живи, книго!», ансамбль патріотичної пісні «Ровесник», 

фольклорний колектив «Берегиня», хор молодших класів «Пролісок», 

«Писанка», науково-технічний, фотогурток та хореографічний (3 групи). 

Активно працював хореографічний гурток, особливої уваги заслуговують 

костюми, які створюються за допомогою тісної співпраці вчителя з батьками. 

Романюк А.В. – молодий, енергійний наставник, за короткий термін завоювала 

визнання і серед учнів, і серед батьків, які зацікавленні у роботі саме цього 

гуртка. Результат роботи: мюзикли «Ніч перед Різдвом» (2019) та «Попелюшка» 

(2020), до останнього було залучено 96 учнів, а це практично половина. 

Заслуговує на увагу гурток «Писанка» та фотогурток. Щорічно учасники 

гуртків презентують своє мистецтво на районних та обласних дитячих святах  в 

рамках Всеукраїнського фестивалю «Писанка» та «Моя Україно!», де 

виборюють призові місця. 

Не можу не згадати роботу автентичного гурту «Берегиня», який діє з 1989 

року. Через навчання і фольклорні експедиції за всі роки діяльності  «Берегині» 

пройшли біля 900 учнів. Неодноразові переможці різноманітних конкурсів.  

Робота в гуртках допомогла учням вибрати майбутню професію, ряд 

випускників обрали для подальшого навчання та роботи саме художньо-

естетичний напрям. У нас вже є свої студенти-художники, актори, хореографи, 

музиканти тощо. 

У закладі діє учнівське самоврядування, члени якого беруть 

участь у проведенні тематичних лінійок, доброчинних акцій,  

рухливих перерв, виховних заходів.  



У рамках гри «Джура» в  закладі освіти  провели  такі заходи: 

«Посвята в козачата», квест,  конкурс патріотичної пісні.  

Ковалівський ліцей є учасником проектів Міжнародного інституту 

інтегрального розвитку – IIID та просвітницької ініціативи Empatia. У межах цих 

проектів 250 шкіл України, і ми в тому числі, отримали комплект з трьох книг: 

«Ненасильницьке спілкування. Мова життя» Маршалла Розенберга, «Клас без 

провини» і «Шанобливі батьки, шанобливі діти» Сури Гарт і Вікторії Кіндл-

Годсон.  

З метою всебічного розвитку особистості організовуються поїздки в 

Коломийський та Івано-Франківський драматичні театри, музеї, екскурсії у 

визначні місця України.  

Дирекція ліцею підтримує кожну ініціативу батьків. Цього року батьки 

знову приємно здивували: створили новорічно-казкову фотозону в приміщенні 

ліцею. Прикраси для ялинки приносили старшокласники.  

Однією із складних проблем сучасної освіти є наявність правопорушень 

серед учасників освітнього процесу. У ліцеї діє рада з профілактики 

правопорушень. Особлива увага приділяється профілактиці шкідливих звичок та 

пропаганді здорового способу життя. Для проведення підсумків різних видів 

контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, 

індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на 

засідання педагогічної ради, методичні об'єднання та наради класних керівників.  

Щороку учні ліцею оздоровлюються у пришкільних та стаціонарних 

таборах, санаторіях. Цього року через карантин від оздоровлення батьки 

відмовилися. 

Імплементація нового закону «Про освіту» та напрямки розвитку ліцею  

5 вересня 2017 року вступив в дію новий закон України «Про освіту» 

№2145-VIII. За цей період уже вдалось його частково впровадити.  

Була вдало втілена Стаття 30 Закону «Прозорість та інформаційна 

відкритість закладу». Удосконалюється сайт школи, а саме: розміщено установчі 

документи школи, інформації про територію обслуговування, наявність 

матеріально-технічної бази, річні звіти, освітній та виховний процеси, якість 

освіти. Регулярно поповнюється сайт новинами закладу.  

Як додаток до сайту створено сторінку ліцею у соціальній мережі Facebook, 

щоб забезпечити кращий інтерактивний зв'язок.  

21 лютого 2018 року уряд затвердив новий Державний стандарт початкової 

освіти, за яким навчається перший, другий та третій класи Нової української 

школи, а з наступного навчального року і четвертий клас. Основна відмінність 

нового Стандарту - орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не 

лише знань. Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета - створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 

застосовувати їх у житті. НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут 



прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися 

висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

Матеріально-технічне забезпечення 

      У 2020-2021 н. р. за кошти відділу освіти ліцей отримав: 

• медикаменти, одноразові маски, захисні щитки – 21077 грн. ;  

• антисептики - 21108 грн.; 

• придбано три комп’ютери – 57600 грн.;  

• наочність для кабінету біології - 50000 грн.; 

• Електропроводка - 155476 грн.; 

• Запчастини – 12260 грн.; 

• Класні журнали, крейда - 2087,25 грн.; 

• Термометр безконтактний – 1476 грн.; 

• Інвентар для прибирання та ремонту, миючі засоби, рідке мило, фарба, лак – 

3000 грн. 

• виконано поточний ремонт другого поверху; 

Для 1 класу 

Дидактика 13008,00 

Стіл учнівський 33350,00 

Стілець учнівський 14950,00 

Шафа 2500,00 

Інтерактивний мультимедійний комплект   53280,00 

Завдяки співпраці з батьківським комітетом та меценатами: 

• виконано поточний ремонт 1-11 класів та кімнати старшої дошкільної групи; 

• придбано книжки та зошити з німецької мови (за кошти меценатів) – 45254 грн.; 

• замінено вікна та двері у майстерні ліцею (за кошти меценатів) – 30000 грн.;  

• поновлено (перефарбовано) дитячий майданчик; 

• придбано для старшої дошкільної групи та 1, 4 та 5 класу книжні шафи 

(депутатські кошти) – 25000 грн.; 

• оновлено клумби (декоративні вічнозелені саджанці); 

• декоровано корою та камінням клумби; 

Протягом 2020-2021 н. р. в ліцеї відсутня заборгованість по виплаті 

заробітної платні. Здійснюється своєчасно виплата відпускних, матеріальна 

допомога на оздоровлення.  

Проблеми, які потрібно вирішувати: 

 встановлення модульного спортзалу; 

 капітальний ремонт системи опалення та утеплення теплотраси; 

 облаштування подвір’я ліцею бруківкою; 

 недостатнє сучасне оснащення майстерні ліцею; 

 необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання 

вимог програм з усіх предметів, особливо з технологій, фізичної 

культури, туристичне спорядження. 

Директор ліцею                                                    Оксана Боднарук  
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	Дирекція ліцею підтримує кожну ініціативу батьків. Цього року батьки знову приємно здивували: створили новорічно-казкову фотозону в приміщенні ліцею. Прикраси для ялинки приносили старшокласники.

