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РІЧНИЙ ЗВІТ 

начальника комунального закладу  Львівської обласної ради  

«Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою  імені Героїв Крут»  

полковника Юрія ГУСАРА за 2019 – 2020 навчальний рік. 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів», керуючись Примірним Положенням про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до 

посадових обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритості в 

діяльності ліцею, що базується на принципах взаємоповаги та 

позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність 

у 2020 – 2021навчальному році.  

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я як начальник 

ліцею керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-

правовими документами, які регламентують роботу навчального 

закладу, зокрема Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту»,   Положенням  про ліцей 

з посиленою військово-фізичною  підготовкою, Статутом ліцею та 

іншими   чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.  

        Головними  завданнями ліцею у зазначений період були:  

- надання вихованцям  ліцею  освіти  понад  обсяг,  визначений  

державним  стандартом  для  повної   загальної середньої освіти;  

- забезпечення набуття  ліцеїстами знань і навичок з військової 

та фізичної підготовки;  

-     виховання у    ліцеїстів    високих    моральних     якостей,  

дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера  на 

основі військово-професійної орієнтації;  

-     підготовка фізично  здорових,   вольових   осіб,   спроможних 

переносити труднощі військової служби.  
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У  2019 – 2020 навчальному році,  головними своїми завданнями 

вважав забезпечення виконання Стратегії розвитку Комунального 

закладу  Львівської обласної ради  «Львівський державний  ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою  імені Героїв Крут на 2020 

– 2025 роки», яка була затверджена  у червні 2020 року.  

Ключовими стратегічними завданнями ліцею, згідно Стратегії 

розвитку нашого освітнього закладу  є: 

- забезпечення високої якості освіти та якості освітньої діяльності; 

- інтеграція виховання характеру, високих моральних і лідерських 

якостей в кожен елемент життєдіяльності ліцею; 

- створення на території та в приміщеннях ліцею сучасних 

комфортних і безпечних умов перебування, праці та навчання для всіх 

учасників освітнього процесу; 

- забезпечення провідної ролі ліцею серед закладів спеціалізованої 

середньої освіти військового профілю в Україні та визнання як гідного 

представника вітчизняної військової школи серед аналогічних закладів 

Європи і світу. 

       Саме щодо реалізації  зазначених напрямків Стратегії і 

проводилась робота у зазначеному періоді.  

 

І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КВАЛІФІКОВАНИМИ   ПЕДАГОГІЧНИМИ   КАДРАМИ, 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТИНГЕНТУ 

Станом на 01.09.2020  року колектив ліцею нараховував 122 

особи із числа постійного складу, з них: 

Адміністративно- педагогічні працівники: 

Керівництво  -                      5; 

Спеціалісти – всього          28 ос.; 

Молодший обслуговуючий персонал –  59;  

ВЧИТЕЛІ : всього  -            36, з них: 

Вчитель вищої категорії  -   22; 

Вчитель методист -               7; 

Спеціаліст               -             8; 

Спеціаліст 1 категорії  -       1; 
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Спеціаліст ІІ категорії -       2; 

Старший вчитель        -        12; 

Педагог соціальний -           1; 

Практичний психолог -       1; 

Педагог-організатор-           1; 

Методист -                            3. 

Військовослужбовці -       10 ос., з них: 7 – учасники АТО (ООС). 

Вихователі -                         7 ос. 

Робота щодо атестації педагогічних працівників. 

За цей період було проведено 7 засідань атестаційної комісії на 

яких розглядались питання основними з яких були щодо організації 

роботи атестаційної комісії у новому навчальному році, атестації 

педагогів та прийняття рішень щодо них, підведення підсумків атестації 

за рік тощо. 

Підсумки роботи атестаційної комісії: 

- вчителю української мови та літератури Сватко Т.М. 

підтверджено кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

підтверджено педагогічне звання «старший учитель»; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»:  педагогу-організатору Яремишину О.Н., вихователю 

Криволапу А.І., вихователю Кришталю О.П.  

Присвоєно кваліфікаційну категорію «провідний спеціаліст»  

бухгалтеру Радик Л.І. та бухгалтеру Гунько О.М. 

24 педагогічні працівники пройшли заплановані курси підвищення 

кваліфікації у ЛОІППО, крім того педагогічні працівники брали участь 

у вебінарах, проходили курси підвищення кваліфікації на різних 

освітніх платформах (Всеосвіта, Едпро, На урок, Едера, тощо)  

 

КОНТИНГЕНТ  ЛІЦЕЇСТІВ  СТАНОМ  

 НА   01.09.2020  РОКУ 

ВСЬОГО : 435 

З них : 

-  9-і класи  -         87 ліцеїстів; 
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- 10 - 11  класи –  348 ліцеїстів. 

Завершили навчання  у  2021 році – 151 ліцеїст. 

Відраховано протягом 2020 – 2021 навчального року: 

Всього: 66, з них: 

- за небажанням продовжувати навчання - 44 ліцеїсти; 

- за рішенням педагогічної ради  -               18 ліцеїстів; 

- за сімейними обставинами        -                2 ліцеїсти; 

- в зв’язку з неприбуттям            -                 2 ліцеїсти. 

ІІ. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Особливістю освітнього процесу в ліцеї 2020-2021 навчального 

року було те, що вперше він розпочався і протягом усього року тривав в 

умовах дії протиепідемічних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

Це наклало відбиток на підготовку до навчального року (крім 

усього іншого, ми забезпечили створення в ліцеї безпечного 

корпоративного середовища для дистанційного і змішаного навчання на 

основі пакету сервісів Google «G Suit (Джі-Світ) для закладів освіти», 

що створило всім учасникам освітнього процесу кращі можливості 

протягом року гнучко і оперативно переходити до дистанційного та 

змішаного форматів навчання).  

 На жаль, вже з перших же днів 2020-2021 навчального року 

ці можливості довелось випробувати на практиці. Вже у вересні 2020 

року ми мали перші випадки захворювання на COVID як серед 

педагогічних працівників, так і серед ліцеїстів, через що скеровували 

контактних осіб з числа учасників освітнього процесу самоізоляцію 

згідно з вимогами відповідних інструкцій як індивідуально, так і у 

складі класів. Також протягом навчального року двічі – з 15 жовтня до 

7 листопада 2020 року та з  12 березня до 3 квітня 2021 року – 

оголошувався загальний карантин та організовувалося дистанційне 

навчання усіх класів. Завдяки належній підготовці та організації 

дистанційного навчання практично 100% дистанційних уроків у нас 

проводилися в синхронному режимі, забезпечуючи безпосереднє 

онлайн-спілкування вчителів з ліцеїстами. 

  Протягом періодів очного навчання вживалися заходи щодо 

організації додаткових занять і консультацій в позаурочний час, 

організовувалося розміщення завдань, у тому числі підготовлених 

самими вчителями відеоуроків, в Google-класах - для тих ліцеїстів, які 

перебували на домашньому лікуванні чи були відсутні на уроках з 
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інших причин. Зокрема, для ліцеїстів 11-х класів систематично 

проводилися  консультації щодо підготовки до ЗНО, а також двічі було 

проведено пробне ЗНО (листопад 2020 та лютий-березень 2021 року). 

Польовий табірний збір, який випускники 2021 року не змогли 

пройти через карантин в червні 2020 року, був проведений з ними в 

травні 2021 року у формі одноденних виїздів на полігон Національної 

гвардії України «Раковець» та проведення занять з виконанням вправи 

№1 курсу стрільб з бойової зброї. 

Особливістю на завершальному етапі звітного навчального року 

було те, що відповідно до наказу МОН від 03.03.2021 №273, учні 9-х 

класів були звільнені від державної підсумкової атестації (ДПА). У 

відповідних документах про освіту було зроблено запис «звільнений». 

Відповідно до закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19 (щодо окремих питань завершення 

2020/2021 навчального року)»,  ліцеїсти 11-х класів мали право 

складати ДПА у формі ЗНО з окремих предметів за власним вибором, 

або взагалі відмовитися від складання ЗНО, на підставі поданих ними 

чи їх батьками заяв. Було подано заяви щодо складання ДПА у формі 

ЗНО від 4-х ліцеїстів. Ще 2 ліцеїсти відмовилися від складання ЗНО.   

В цілому, освітня програма і заходи освітнього процесу в 2020-

2021 навчальному році були виконані без зривів, у терміни, передбачені 

календарем навчального року і планом роботи ліцею на рік.  

Підсумки складання ЗНО по окремих предметах, класах і групах 

були проаналізовані на засіданні педагогічної ради ліцею у серпні цього 

року, та визначення завдання щодо вдосконалення роботи з підготовки 

ліцеїстів 11-х класів у поточному навчальному році.  

Одним з основних чинників для цього визначено підвищення рівня 

методичної підготовки, навчальної та методичної роботи вчителів. 

Методична робота була спрямована на вирішення таких 

завдань:  

- розробка технології організації освітнього процесу з 

використанням елементів дистанційного навчання; 
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- підвищення якості знань учнів з базових предметів 

навчального плану через впровадження авторських інтерактивних 

методик, відеоуроків тощо; 

-  підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної 

підготовки педагогічних працівників шляхом самоосвітньої діяльності 

та шляхом організації роботи щодо професійної адаптації молодих 

вчителів, роботи методичних об’єднань вчителів;  

-  підвищення методичного рівня підготовки і проведення 

уроків, консультацій та додаткових занять, використання цікавих форм 

і методів, у тому числі проєктної діяльності, як під час уроків, так і в 

позаурочний час для підвищення мотивації ліцеїстів до навчання;  

-  підвищення кваліфікації, відвідування вчителями ліцею 

міських, обласних науково-практичних семінарів, вебінарів, очних та 

дистанційних курсів з актуальних питань організації освітнього 

процесу;  

- поширення передового педагогічного досвіду педагогічних 

працівників ліцею шляхом проведення відкритих уроків, 

взаємовідвідування, виступів на міських методичних об’єднаннях, 

участі у міських, обласних, всеукраїнських семінарах, публікації 

власних методичних розробок на освітянських веб-порталах 

"Всеосвіта", "На урок" та інших, підготовка та по можливості видання 

посібників, інших навчально-методичних матеріалів. 

Серед позитивних здобутків у цих напрямках можна 

відзначити: 

успішний досвід створення відеоуроків, отриманий переважною 

більшістю вчителів ліцею, їх розміщення на веб-сторінці ліцею у 

розділі «Освітній простір» та використання в освітньому процесі; в 

кращий бік відзначалися вчителі Сватко Т.М., Микита Б.Б., Хома І.Ю., 

Бенюк Г.М.  

підготовка колективом вчителями фізичної культури навчально-

методичного посібника "Профілактика травматизму під час занять 

фізичною підготовкою і спортом"; 

результативна робота вчителів різних предметів над 

інтегрованими учнівськими проєктами. Приклади: 

проєкт «Матриця життя Шевченка» (вчителі інформатики 

Запотоцький М.В., географії Бенюк Г.М., із залученням вчителів 
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української мови і літератури Онишко Г.Я. і Харко Г.М.) – перше місце 

на конкурсі серед шкіл і ліцеїв Львівської міської територіальної 

громади, березень 2021 р. 

проєкт «Під опікою Афіни Паллади. Військова символіка у 

архітектурі Львова» (вчителі мистецтва Саганчі Є.Д. та фізики 

Вольська С.С.) – друге місце у загальноміському мистецько-

краєзнавчому конкурсі «Львівське рондо» в номінації «Історія міста в 

барельєфах та історичних деталях», травень-червень 2021 р. 

крім того, вчителі інформатики, географії та вчитель історії Гебуза 

Я.М. брали активну участь в міжнародному проєкті, присвяченому 130-

річчю Євгена Коновальця, про який детальніше йтиметься у розділі 

«Міжнародна співпраця», а також вже у поточному навчальному році - 

у проєкті, присвяченому Роману Шухевичу, який здобув відзнаку Ради 

національної безпеки і оборони України на конкурсі проєктів «Наші 

герої» опорно-штурмових та мережевих команд «Кіберджура». 

На високому організаційному і методичному рівні із залученням 

практично всіх педагогічних працівників та ліцеїстів було проведено у 

цьому році профорієнтаційну роботу, зокрема, заходи Дня відкритих 

дверей 15 травня, що відіграло не останню роль у тому, що за 

підсумками вступної кампанії ми мали відчутне, порівняно з минулими 

роками, збільшення конкурсу на вступ до ліцею, та якісно здійснили 

набір першокурсників, у тому числі вперше після сьомого класу, на 

основі нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» та 

в умовах впровадження нового Положення про військові (військово-

морські, військово-спортивні) ліцеї та ліцеї з посиленою військово-

фізичною підготовкою. 

Таким чином, основними здобутками в організації освітнього 

процесу в 2020-2021 навчальному році є те, що: 

- забезпечено виконання без зривів освітньої програми та 

передбачених планом заходів освітнього процесу у встановлені 

терміни; 

- забезпечено чітку організацію дистанційного навчання, початок 

створення вчителями інтерактивних мультимедійних та 

друкованих навчально-методичних матеріалів; 

- окремі успіхи в проектній діяльності ліцеїстів під керівництвом 

вчителів;  
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- активна робота з інформаційного висвітлення і популяризації 

освітнього процесу ліцею, профорієнтаційна робота із залучення 

вступників. 

ІІІ. ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

Протягом звітного періоду виховна діяльність здійснювалась 

відповідно до наступних ключових напрямів: 

- військово-патріотичне виховання; 

- громадсько-правове виховання; 

- екологічне виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- родинно-сімейне виховання; 

- моральне виховання; 

- профорієнтаційне виховання; 

- превентивне виховання; 

- формування здорового способу життя; 

- розвиток творчих здібностей. 

Та відповідно до основних орієнтирів виховання: 

- ціннісне ставлення до себе; 

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

- ціннісне ставлення до праці; 

- ціннісне ставлення до природи; 

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

Крім того, поставали додаткові завдання, які вимагали 

оперативно додаткової уваги:  

- брак знань, недостача інформації про норми, правила поведінки 

ліцеїстів;  

- обговорення переконань, формування власного погляду на події 

історії, культури, традицій;  

- практичне втілення умінь та навичок.  

З огляду на тривалі періоди карантинів, які були минулого року, 

не всі із запланованих завдань були реалізовані повною мірою. Також 

не всі із педагогічних працівників (зокрема ті, що вже не працюють у 

ліцеї), належним чином справлялися із виконанням своїх завдань. 

Особливо це стосувалося  напряму запланованих тренінгів про 

відносини в колективі та профілактики конфліктів. 



9 
 

Деталізовуючи, найперше то хочу відзначити три пісні, які були 

створені минулого року: «У полі під Крутами», «Перемагати» та 

«Випускна». 

Вже традиційно, ліцейні заходи стали важливими і головними 

медіа-акціями військового типу, зокрема: Урочиста Клятва ліцеїстів, 

День пам’яті Героїв бою під Крутами та випуск; а також важливим 

заходом – Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті Устима 

Голоднюка. 

Ліцеїсти брали участь у презентаційних заходах обласного і 

міського рівнів: Урочисте підняття Державного Прапора на Меморіалі 

Героїв Небесної Сотні, під час заходів пам’яті Героїв бою під Крутами, 

Дня пам’яті Романа Шухевича, Дня українського добровольця, Свята 

Героїв, Дня Українського Державного Прапора у Львові та 

Сєвєродонецьку.  

Як наслідок такої активності ліцеї – до нашого закладу була 

привернута увагу посадовців та відомих діячів.  

У періоди, коли це було дозволено, проводилися виховні та 

культурологічні заходи, зокрема, присвячені важливим датам 

українського календаря. Також переважно повзводно проходили 

постійні заходи, скеровані на профілактику порушень дисципліни, 

проявів булінгу та негативних звичок. З огляду на часте перебування 

ліцеїстів вдома і відсутність контролю зі сторони батьків, такі заходи 

були особливо актуальними.  

Окреме значення в житті ліцею має День відкритих дверей. 

Завдяки цій акції не тільки маємо можливість ще раз нагадати про себе, 

але й мотивувати найкращих абітурієнтів до вступу. 

Минулого року вдалося проводити заходи профорієнтації у 

співпраці з більшістю військових вищих навчальних закладів та з 

відповідними структурами Державної прикордонної служби України і 

Національної гвардії України. Також справили позитивний вплив на 

ліцеїстів і дозволили дізнатися більше про окремі силові структури – 

Сили спеціальних операцій та спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки 

України. Зустрічалися з ліцеїстами наш випускник, Народний Герой 

України Юрій Капустяк і бійці Добровольчого Українського Корпусу. 

Позитивний наслідок мало спілкування ліцеїстів із учасниками форуму 

військових письменників. 
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Результатом проведеної роботи є аналіз вступу випускників 2021 

року у вищі навчальні заклади України.  

Так, станом на 30.08.2021року вступило до вищих навчальних 

закладів сектору безпеки 78,8% (119 ос.) наших випускників, з них: 

Вищі військово-навчальні заклади – 54,96%  (83 ос.) 

Вищі навчальні заклади інших силових структур – 19,2 % (29 ос.) 

Всього в МО України -  59,6%  (90 ос.) 

ІV. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

Значуща увага з боку керівництва ліцею протягом звітного періоду 

приділялась традиційно фізичному виховання ліцеїстів, їх фізичному 

розвитку,  навчанню основним життєво важливим навичкам та вмінням, 

необхідним для майбутньої успішної професійної діяльності. 

          Основні завдання фізичного виховання: 

- підвищення функціональних можливостей організму 

засобами фізичної культури; 

- сприяння всебічному гармонійному розвитку, покращення 

розумової і фізичної працездатності; 

- отримання ліцеїстами необхідних знань, умінь та навичок у галузі 

фізичної культури з метою профілактики захворювань, 

відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності; 

- оволодіння методами визначення фізичного стану та 

самоконтролю; 

- виховання організаторських навичок, особистої 

гігієни та загартовування організму; 

-виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних 

якостей; 

 -удосконалення спортивної майстерності ліцеїстів, що займаються 

обраними видами спорту. 

На виконання вищезазначених завдань ПРОВЕДЕНО: 

1. Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту, в рамках 

якого пройшли змагання з міні-футболу, легкої атлетики (естафета), 

армрестлінгу та перетягування канату. 

2. Спартакіада ліцею з легкої атлетики (біг 1000м), з міні-

футболу та з армрестлінгу. 

3. Чемпіонат ліцею з бігу на 60м та з естафети 4 по 250 м. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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4. Турніри з волейболу та міні-футболу. 

5. Ліцеїсти брали участь у відкритому турнірі честі з фрі-файту 

та сабмішен-файту “Цитадель” 12.12.2020р., м. Львів. 

6. Всеукраїнський турнір-меморіал з волейболу пам’яті Героя 

України, Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка (18-20.02.2021р.). 

7. Спартакіади ліцею з волейболу, гирьового спорту та 

весняного кросу 1000м., Першість ліцею з баскетболу. 

8.   Протягом 1-6.02.2021р. проведено тиждень фізичної 

культури, в рамках якого проведено змагання з волейболу, показові 

виступи відомих спортсменів з боротьби, армфайти між найсильнішими 

армрестлерами ліцею. 

9. Команда Ліцею посіла 2 місце на Чемпіонаті Львівської 

області з армрестлінгу (20 лютого 2021р.) серед юнаків, юніорів та 

молоді та здобула 13 нагород – 2 золота, 5 срібних нагород та 6 

бронзових нагород. 

10. Ліцеїст 1вз. 2р. Петришин Валерій здобув друге місце на ліву 

руку та третє місце на праву руку у Чемпіонаті України з армспорту 

серед молоді, юнаків та юніорів 2021р. у м. Полтава (1-4 квітня 2021р.) 

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2020-2021 навчального року було зроблено важливі 

кроки в розвитку міжнародної співпраці та освітніх обмінів з 

військовими ліцеями країн НАТО (Литва) та Східного партнерства 

(Грузія). 

Підписано угоду про співпрацю між нашим ліцеєм та 

Кадетським ліцеєм імені генерала Повіласа Плехавічюса (м. Каунас, 

Литовська Республіка). У рамках цієї співпраці протягом звітного 

періоду організовано і проведено низку заходів, зокрема: 

Міжнародна онлайн-конференція «Karyba kitaip» («Війна буває 

різною»), в якій від нашого ліцею взяли участь заступник начальника 

ліцею з навчальної роботи підполковник Тарас Грицевич разом з 

ліцеїстами Іваном Шульганом та Михайлом Янішевським, яких 

підготувала вчитель англійської мови Любов Кудеревко. Разом з нами в 

роботі секції «Військові школи» цієї конференції взяли участь 

представники закладів військової освіти з Ізраїлю і Сполучених Штатів 

Америки. Литовська сторона, крім ліцею, була представлена також 

Військовою академією імені генерала Йонаса Жемайтіса. Учасники 
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секції поділилися з партнерами інформацією про свої заклади, 

особливості військової та фізичної підготовки в них. 

Успішно реалізовано спільний Українсько-литовський проєкт, 

присвячений діяльності полковника Євгена Коновальця 

Цей проєкт створено у рамках програми співпраці між Львівським 

державним ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Крут (м. Львів, Україна) і Кадетським ліцеєм імені генерала 

Повіласа Плехавічюса (м. Каунас, Литовська Республіка) до 130-ї 

річниці з дня народження Євгена Коновальця. 

Результатом реалізації проєкту стало створення електронного 

ресурсу в мережі Інтернет, присвяченого постаті, військовим здобуткам 

та життєвому шляху Євгена Коновальця у формі веб-сторінки 

українською, литовською та англійською мовами, яка об’єднала 

створені ліцеїстами засобами геоінформаційних технологій 

інтерактивні карти-розповіді, присвячені окремим періодам життя і 

діяльності Євгена Коновальця. 

Результати проєкту були презентовані: 

під час міжнародної онлайн-конференції «Полковник Євген 

Коновалець: портрет на тлі епохи» 20 травня 2021 року, організованої 

спільно з Кадетським ліцеєм імені генерала Повіласа Плехавічюса; 

під час урочистих заходів, присвячених 130-річчю Євгена 

Коновальця в його Музеї-садибі в с. Зашків, де електронний ресурс став 

частиною експозиції музею, і нині використовуються в музейній роботі; 

під час міжнародної наукової конференції "Організація 

українських націоналістів та Українська повстанська армія в контексті 

національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи", 

присвяченої 130-річчю від дня народження Євгена Коновальця, що 

відбулась 13 жовтня ц.р. в приміщенні Львівської обласної ради. 

Співпраця з литовськими партнерами активно продовжується і у 

цьому навчальному році. Так, відбулись 2 робочі візити в Литву 

представників керівництва і колективу нашого ліцею, а у нас на 

урочистостях з нагоди складання Клятви ліцеїстами побувала делегація 

з Литви у складі директора ліцею підполковника Річардаса Жилайтіса, 

заступника директора з неформальної освіти підполковника Саулюса 

Умбрусевічюса, кадетів Лаури Гаубіте і Мартінаса Щупокаса. 
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Створено онлайн-майданчик у форматі Фейсбук-групи для 

спілкування та організації співпраці між вчителями ліцеїв, та вже 

проведено першу онлайн-зустріч між вчителями англійської мови. 

Узгоджено плани щодо подальших освітніх обмінів і спільних 

проєктів, які реалізовуватимуться протягом другого семестру цього 

навчального року і на літніх канікулах 2022 року.  

Також на початку травня цього року було проведено першу 

онлайн-зустріч між керівництвом нашого ліцею та Кадетського 

військового ліцею імені генерала Гіоргі Квінітадзе з м. Кутаїсі, Грузія. 

За підсумками зустрічі здійснено підготовку до візиту представників 

грузинського ліцею до Львова 13-18 жовтня 2021 року.  

VІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Питання забезпечення безпечних умов праці колективу ліцею 

є одним із пріоритетних завдань, яке потребує адекватного потребам 

та викликам планування, чіткої організації заходів, свідомого їх 

виконання та дієвого контролю. Важливість забезпечення безпечних 

умов праці колективу ліцею обумовлюється низкою чинників, в першу 

чергу через необхідність створення та підтримання безпечних умов 

праці педагогів, недопущення передумов травматизму та нещасних 

випадків, і в другу чергу – обмеженнями, які викликані заходами 

протидії розповсюдженню коронавірсуної інфекції в країні та світі.  

На виконання вимог Постанови МОЗ № 50 від 22.08.2020 р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

та Постанови МОЗ № 55 від 22.09.2020 р. «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

ліцеї було забезпечено дотриманням усіх протиепідемічних заходів в 

освітньому процесі, проведення інформаційної кампанії щодо 

особливостей та порядку дій в умовах поширення вірусної інфекції та 

навчання усіх працівників порядку використання засобів особистої 

гігієни у період карантину. 

Відпрацьовані графіки та здійснювались заходи щодо 

провітрювання класних кімнат, вологе прибирання приміщень, на 

постійному контролі перебувало питання дотримання ліцеїстами 

особистих гігієнічних правил та норм. Крім того, працівники ліцею 
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проходили поглиблений медичний огляд із наданням дозволу на роботу, 

що підтверджувалось у їх медичних книжках. 

Належна реалізація обумовлених заходів дозволила не допустити 

різких сплесків показників захворюваності у нашому колективі та 

унеможливила створення умов зриву освітнього процесу, проте, що 7 

ліцеїстів перехворіло на (COVID-19). 

Щодо питання охорони праці, то на виконання Законів України 

"Про охорону праці", "Про освіту", "Про повну загальну середню 

освіту" та відповідно до "Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669, з метою 

удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, та виконання 

правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності в ліцеї на 

початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної 

небезпеки, одержано дозвіл на експлуатацію їдальні та акт санітарно-

технічного стану ліцею. Крім того, відпрацьовані програми вступного 

та первинного інструктажу з охорони праці для працівників ліцею.  

У ліцеї створена й постійно діє комісія з питань охорони праці. 

Така система контролю адміністрації ліцею у співпраці з 

профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати 

питання безпеки й життєдіяльності колективу. 

З метою реалізації працівниками ліцею своїх прав і соціальних 

гарантій на охорону праці, із урахуванням пропозицій колективу, 

аналізу стану робочих місць та стану виробничого травматизму між 

начальником ліцею й профспілковим комітетом підписаний 

Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо 

організації безпечних і нешкідливих умов праці. Крім того, було 

реалізовано низку заходів щодо поліпшення безпеки умов праці на 

робочих місцях. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я 

працівників, ліцеїстів ліцею в кабінетах фізики, інформатики, хімії, 

спортзалі передбачено проведення вступного інструктажу перед 

початком лабораторних і практичних робіт. З метою формування 

навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я 

ліцеїстів як одного із основних напрям роботи ліцею, плановано та 
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проведено тиждень безпеки дорожньо-транспортного травматизму за 

темою: “Обов’язки та права пішоходів”.  

Щодо питання пожежної безпеки, то це напрямок діяльності, 

зважаючи на його актуальність, перебував під щоденним контролем як 

керівництва ліцею, так і відповідних посадових осіб. Відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 та з 

метою забезпечення протипожежного режиму у ліцеї цей напрямок 

діяльності, зважаючи на його актуальність, перебуває під щоденним 

контролем як керівництва ліцею, так і відповідних посадових осіб.  

Головним завданням забезпечення пожежної безпеки в ліцеї є 

дотримання правил пожежної безпеки під час освітньо-виховного 

процесу, захист та порятунок особового складу від впливу 

небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується 

неконтрольоване горіння. 

Крім цього, в ліцеї розроблена необхідна документація з пожежної 

безпеки, яка ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, 

схеми й плани евакуації, в яких чітко розподілено дії особовому складу 

на випадок виникнення пожежі.   

Навчальні приміщення, їдальня забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння. На видному місці розміщені плани евакуації та план дій 

на випадок пожежі. Проведено перевірку евакуаційних виходів, 

коридорів, тамбурів, східців. 

Протягом попереднього навчального року реалізовані заходи:   

- здійснено закупівлю вогнегасників та їх розміщення в 

доступних місцях; 

- в навчальному корпусі встановлено новітні пожежні шафи в 

кількості 9 штук; 

- на території ліцею встановлені стенди закритого типу з 

ящиком для піску в кількості 3 штуки та протипожежні люки з 

амортизаторами; 

- особовий склад (ліцеїсти) забезпеченні респіраторами в 

кількості -175 штук (які знаходяться у кімнаті чергового ліцею); 

- встановлені вказівники про місцезнаходження первинних 

засобів пожежогасіння; 

- проведений тиждень пожежної безпеки з залученням 

представників ДСНС; 
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- щомісячно здійснюється контроль щодо діяльності та роботи 

пожежно-технічних комісій; 

- проведена перезарядка вогнегасників. 

Реалізація вимог наказу Міністерства освіти і науки України №130 

від 01.02.2021 року «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2021 рік», у  відповідності до статті 6, 20 Кодексу 

Цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403-VІ, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту», наказу 

МОН від 21.11.2016р. №1400 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) в ліцеї, шо має за мету забезпечення цивільного 

захисту, відпрацьовані всі необхідні документи та були проведені 

наступні заходи, а саме: 

- наказ начальника ліцею від 29.03.2021 № 12-г "Про організацію і 

ведення цивільного захисту в ліцеї у 2021 році"; 

- план основних заходів підготовки цивільного захисту на 2021 рік 

ліцею;  

- положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій; 

- проведений 26 травня 2021 року День цивільного захисту. 

З метою збереження життя і здоров’я ліцеїстів, недопущення 

дитячого травматизму, на постійному контролі адміністрації ліцею 

перебуває контроль реалізації положень системи превентивних заходів, 

що включає навчальну, просвітницьку та виховну роботу. Питання 

організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників 

освітнього процесу та запобігання випадкам травмування ліцеїстів 

заслуховується на педрадах, на засіданні методичних об’єднань класних 

керівників, батьківських зборах.  

Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-

гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів. На 

виконання нормативних вимог з ліцеїстами проводяться відповідні 

інструктажі, про що зроблено записи у журнали інструктажів та класні 

журнали.  

Щорічно проводяться дні з правил дорожнього руху, Тиждень 

безпеки дорожнього руху, Місячник безпеки дорожнього руху 

відповідно до складених планів.  
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Адміністрацією ліцею та членами комісій забезпечується 

дотримання вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися 

під час освітнього процесу, у повному обсязі. Нещасні випадки, які 

сталися під час освітнього процесу реєструються у відповідному 

журналі.  

Протягом 2020-2021 навчального року у ліцеї обліковано дві 

травми (22 грудня 2020 року під час занять з фізичної підготовки при 

виконання вправи перекиду вперед через праве і ліве плече в стрибку 

через партнера ліцеїст ПРИТУЛКА М.І. отримав травму  "Перелом 

лівої ключиці", 25 лютого 2021 року ліцеїстом СОКОЛЬВАК В.Ю. в 

класі самостійної підготовки "Перелом мізинця лівої руки" з особистої 

необережності ліцеїста).    

Травматизм ліцеїсти отримують переважно на уроках фізкультури, 

під час перерв, у класах, коридорах, території навчального закладу, і 

особливо у позаурочний час. 

Основними причинами травматизму серед ліцеїстів є: 

- відсутність дієвого контролю з боку вихователів та вчителів за 

поведінкою ліцеїстів; 

- недостатня інформаційна профілактична робота відповідних 

посадових осіб; 

- особиста недисциплінованість ліцеїстів невиконання ними 

заходів безпеки.  

Медичне обслуговування ліцеїстів і працівників ліцею 

організовано відповідно до нормативно-правової бази. В ліцеї 

забезпечено функціонування медичний пункту, який складається з 

медичного кабінету й медичного ізолятору, що забезпечені необхідним 

обладнанням та медикаментами. Обладнання медичного кабінету 

сертифіковано.  

Забезпечено щоденне проведення термометрії працівникам ліцею, 

контроль проходження працівниками ліцею медичного огляду (згідно з 

графіком), контроль санітарного стану навчальних приміщень та 

їдальні. 

Також забезпечено проведення:  

- проведення профілактичних та оздоровчих заходів під час 

навчання;  
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- медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням 

ліцеїстів;  
- ізоляцію (за потребою) ліцеїстів з ознаками інфекційної 

хвороби; періодичних оглядів на педикульоз відповідно до вимог, 

установлених МОЗ;  
- проведення серед педагогічних працівників, батьків ліцеїстів 

або інших законних представників та ліцеїстів просвітницької та 

консультаційної роботи щодо додержання здорового способу життя; 
- інформування учасників освітнього процесу з питань 

вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, 

збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед 

ліцеїстів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я. 

Узагальнюючи, необхідним вбачаю зосередити увагу колективу на 

заходах, реалізація яких дозволить забезпечити належний рівень 

підтримання безпечних умов праці у нашому колективі:  

1. Забезпечення суворого дотримання педагогічними 

працівниками, адміністративним складом та ліцеїстами вимог законів 

України «Про охорону праці», «Про дорожній рух» та «Про пожежну 

безпеку». 

2. Підвищення ефективності профілактичної роботи щодо 

попередження травматизму в колективі ліцеїстів. В першу чергу, це 

стосується вчителів фізичної культури, яким необхідно впроваджувати 

заходи по попередженню дитячого травматизму під час проведення 

уроків фізичної культури. 

3. Залучення до проведення роз’яснювальної та просвітницької 

роботи, проведення заходів із профілактики булінгу, дитячого 

травматизму та пожежної безпеки представників поліції, працівників 

ДСНС.  

4. Виконання комплексу заходів із протидії розповсюдженню 

коронавірусної інфекції, підвищення рівня поінформованості ліцеїстів 

щодо заходів її профілактики.  

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Протягом 2020-2021 навчального року керівництвом ліцею 

проводилася копітка та цілеспрямована робота щодо належного 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу та 

удосконалення навчально-матеріальної бази ліцею.  

Основні зусилля посадових осіб в цей період були зосередженні 

на: 
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- створенні та забезпеченні належних умов освітнього процесу, 

навчання та проживання ліцеїстів; 

- подальший розвиток та вдосконалення навчально-матеріальної 

бази, всебічного та якісного забезпечення повсякденної 

життєдіяльності навчального закладу. 

Як позитив, хочу зазначити, що вищезазначені заходи дали 

позитивний результат та в цілому забезпечили виконання 

поставлених завдань та втілення в життя наступних проектів: 

- завершено будівництво та введено в експлуатацію 

мультимедійного майданчику та завершено реконструкцію 

спортивного майданчику; 

- проведено капітальний ремонт електромережі освітлення 

території ліцею; 

- змонтовано альтанки та проведено відповідні роботи щодо 

відновлення благоустрою території ліцею; 

➢ В їдальню ліцею закуплено нове сучасне обладнання на 

загальну суму 7 069 382 млн. грн. частина з якого вже встановлена та 

успішно використовується для організації якісного харчування наших 

вихованців. 

➢ З метою забезпечення належного температурного режиму в 

спальних приміщеннях переобладнано систему опалення: обладнані 

сучасні теплові вузли та батареї системи опалення з 

терморегуляторами. 

➢ Продовжувалась робота щодо вдосконалення навчально - 

спортивної бази, яку дообладнано зовнішніми тренажерами, що дало 

змогу нашим вихованцям більш якісно займатись фізичними вправами 

та спортом; 

➢ Проведені поточні ремонти (господарським способом) 6 

навчальних класів, зокрема: клас української мови та літератури – 2, 

клас хімії, кабінет фізики та лаборантські - 3;   

➢ створено 5 нових класів, з них: 2 - «Захисту України», Клас 

НАТО, клас дистанційного навчання, клас хореографії, які сьогодні 

відповідають найновішим стандартам та вимогам сьогодення; 

➢ 4 навчальних класи підключені до швидкісного Інтернет. 

➢ Проведено закупівлю навчального обладнання на загальну 

суму 141 800 грн. (учнівські столи, стільці,  комп’ютери тощо) 

➢ В пансіоні де проживають ліцеїсти повністю переобладнані 

та приведенні до сучасних вимог та вимог Санітарного регламенту 
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санітарні кімнати (туалети, душові, умивальники), встановлені пральні 

машини;  

➢ Систематично оновлювався бібліотечний фонд, так протягом 

цього періоду отримано 490 шт. (навчальних підручників, книг). 

Як підсумок, слід зазначити, що колективом ліцею за цей період 

проведена без перебільшення величезна робота щодо вдосконалення 

навчально-матеріальної бази, створення та забезпечення належних умов 

навчання та проживання наших вихованців.  

VІІІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У звітному періоді приділялася значна увага зміцненню та 

оновленню матеріально-технічної бази ліцею:   

Завершено реконструкцію спортивних майданчиків на суму 

2 462 737,14 грн. 

Продовжено капітальний ремонт спального корпусу- 5 649 813,83 грн. 

Придбано сучасне обладнання для їдальні- 7 069 382 грн. 

Зроблено проектно кошторисну документацію для капітального 

ремонту їдальні - 791 112,27 грн. 

За кошти субвенції НУШ закуплено дезінфікуючі засоби на суму 

57 105,00 грн. 

Влаштування системи протипожежної сигналізації- 199 900 грн. 

За сприяння Департаменту освіти і науки ЛОДА отримано 

комплект навчального обладнання для кабінету хімії – 810 000,00 грн.  

Всього ліцеєм за період з 01.09.2020 р. по 31.08.2021 р. придбано 

матеріалів на суму 8 398 450,82 грн. та проведено капітальні 

ремонти на суму 8 903 663,24 грн. 
- Господарські товари- 90 295,55 грн. 

- Антисептики- 10 673,66 грн. 

- Шкільні дошки- 10 930,80 грн. 

- Бактерицидні лампи, щитки - 18 500,00 грн. 

- Дзеркала- 29616,28 грн. 

- Миючі засоби- 32 895,00 грн. 

- Серветки та рукавиці гумові- 17 502,60 грн. 

- Маски медичні – 18 000,00 грн. 

- Тюль- 23 471,00 грн. 

- Медикаменти- 43 230,00 грн. 

- Будівельні матеріали для поточних ремонтів приміщень ліцею-109 

943,52 грн. 

- Металопластикові двері-49 650,00 грн. 

- Газонокосарку, дриль, шліфувальну машинку- 10 081,00 грн 

- Жалюзі-49 900,00 грн. 



21 
 

- Спеціальний одяг для кухарів-6 000,00 грн. 

- Спортивні тренажери-49 929,00 грн. 

- Ламінат для навчальних класів-157 113,00 грн. 

- Маршрутизатори-1 800,00 грн. 

- Пральні машинки-18 896,76 грн. 

- Меблі шкільні-141 800,00 грн. 

- Папір ксероксний-15 000,00 грн 

- Здійснено передплату періодичних видань- 23 998,20 грн. 

- Сітку огороджувальну-11 800,00 грн. 

- Стенди-19 998,00 грн. 

- Скло -31 846,25 грн. 

- Шафи-19 671,00 грн. 

- Електротовари ( лампи, підсвітка)- 43 632,20 грн. 

- Здійснено поточний ремонт із встановленням металопластикових 

дверей- 154 890,00 грн. 

За власні кошти закуплено: 

Засоби для посудомийних машин-10 933,42 грн. 

Профіль алюміневий=7 509,84 грн. 

ДСП плити-13 442,57 грн. 

Килимове покриття-12 415,03 грн. 

Надійшло за 2020/2021 навчальний рік коштів від орендарів-

35 965,64 грн., від продажу макулатури та металобрухту-72 046,00 грн. 

Фонд заробітної плати за навчальний рік склав 21 033 984,00 грн., 

в тому числі: 

Освітня субвенція-9 055 988,56 грн. 

Кошти обласного бюджету для заробітної плати спеціалістів та 

обслуговуючого персоналу-7 412 502,43 грн 

Грошове забезпечення військовослужбовців-4 565 493,01 грн. 

Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення-640 195,55 

грн., грошової винагороди педагогічним працівникам- 326 501,36 грн. 

 

ВИСНОВКИ 

Організація освітньої діяльності відповідала вимогам керівних 

документів. 

Завдання, які стояли перед колективом ліцею В ЦІЛОМУ 

ВИКОНАНІ. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 навчальний рік: 

1. Впровадження в освітню та повсякденну діяльність ліцею 

положень нових  нормативно-правових та керівних документів. 

2. Подальша реалізація Стратегії розвитку Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський державний        ліцей з 
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посиленою військово-фізичною підготовкою  імені Героїв Крут на 2020 

– 2025 роки. 

3. Підвищення рівня успішності ліцеїстів. 

4. Виховання відповідального, дисциплінованого та свідомого 

громадянина. Формування лідерських якостей у вихованців ліцею. 

5. Забезпечення безпечних умов навчання та праці. 

 

 
 


