
Звіт 

про роботу Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 

за 2019/2020 навчальний рік рік 

 

На початку 2019/2020 навчального року контингент ліцею складав 486 учнів, у тому числі 10 класи – 214, 11 класи 

– 200, 9 класи – 72 учнів, на кінець навчального року – 480 учнів, у тому числі 10 класи – 210, 11 класи – 197, 9 класи – 73 

учнів.  

За підсумками 2019/2020 навчального року із 210 ліцеїстів 10 класів 23 учнів, що складає 11% досягли високого 

рівня навчальних досягнень (нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»), 115 ліцеїстів (55%) 

досягли високого  і достатнього рівня навчальних досягнень, якісний показник успішності по 10 класах, складає в 

середньому 71% (149 учень). 

Із 73 учнів 9 класу 9 учнів досягли високого рівня навчальних досягнень і отримали свідоцтво про здобуття базової 

середньої освіти з відзнакою, 52 учнів (71,2%) досягли високого і достатнього рівня навчальних досягнень.  

На підставі наказу МОНУ від 30.03.2020 р. №463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» 

73 учнів 9 класів звільнені від державної підсумкової атестації.  

За результатами державної підсумкової атестації з української мови, математики, історії України та предмету за 

вибором у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускники 11 класів ліцею продемонстрували наступний рівень 

навчальних досягнень: 50,7% випускників високий рівень навчальних досягнень, 40,4% - достатній, 7,2% - середній, 1,7% 

- початковий, якісний показник успішності складає 91,1%, зокрема з предметів: 

 
№  Предмет Кількість 

учасників 

Рівень навчальних досягнень Якісний 

показник Початковий Середній Достатній Високий 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Українська мова 195 - - 8 4,1 90 46,2 97 49,7 95,9 

2 Історія України 86 - - 5 5,8 35 40,7 46 53,5 94,2 

3 Математика 119 1 0,8 26 21,8 49 41,2 43 36,1 77,3 

4 Англійська мова 78 2 2,6 10 12,8 24 30,8 42 53,8 84,6 



5 Німецька мова 3 - - - - 1 33,3 2 66,7 100 

6 Біологія 31 - - 3 9,7 11 35,5 17 54,8 90,3 

7 Географія 45 - - 10 22,2 24 53,4 11 24,4 77,8 

8 Фізика 14 - - - - 6 42,9 8 57,1 100 

9 Хімія 15 - - - - 6 40 9 60 100 

В середньому   1,7  7,2  40,4  50,7 91,1 

 

Навчання та виховання ліцеїстів здійснює педагогічний колектив, якісний склад якого наступний: «Спеціаліст 

вищої категорії» - 46; «Спеціаліст І категорії» - 5. У тому числі: «Вчителів-методистів» - 22; «Старших вчителів» - 6; 

«Старших вихователів» - 2; «Відмінників освіти України» - 9; «Заслужених вчителів України» - 3, кандидат математичних 

наук – 1; кандидат технічних наук – 1; кандидат економічних наук – 1; кандидат хімічних наук – 1. 

Крім загальноосвітніх дисциплін, передбачених інваріантною частиною  навчального плану, ліцеїсти мали змогу 

поглибити свої знання з предметів, вивчаючи курси за вибором: «Гіди-перекладачі», «Культурознавство англомовних 

країн», «Художня література в контексті світової культури», «Права людини», «Розв’язування задач з хімії», «Стилістика 

української мови», «Основи демократії», «Застосування похідної до розв’язування задач», факультативи: «Визначні 

постаті України», «Захисти себе від ВІЛ», «Основи генетики людини», «Основи підприємницької діяльності». 

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед новою українською школою постає складне і 

відповідальне завдання – формування людини нової генерації: інтелектуальної, творчої, ініціативної, активної, 

самостійної, гармонійно-розвиненої, свідомої особистості з активною громадянською позицією, почуттям національної 

гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті.  

Завдання сучасної української школи не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його 

компетентним, здатним самостійно здобувати і використовувати знання у різних життєвих ситуаціях. 

У Концепції національного виховання, Національній програмі виховання дітей та молоді визначаються основні 

принципи організації виховного процесу, серед яких пріоритетними є акмеологічний принцип, національна 

цілеспрямованість, культуро відповідальність, цілісність, психологічний супровід, технологізація, діалог тощо. 

 Виховна робота Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради базується на чотирьох 

принципах: 

1. Не зашкодити – збереження психологічного та фізичного здоров’я дітей; 



2. Духовна насиченість ліцейної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знань, сприяти духовному 

збагаченню особистості. Формування особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості; 

3. Ставлення до дитини як суб’єкта власного розвитку через принципи педагогіки співпраці, толерантності, які 

спрямовані на самостановлення індивідуальності; 

4. Індивідуальний розвиток педагогів, їх самоосвіта та самовдосконалення. 

Протягом року освітній процес у ліцеї був насичений значною кількістю заходів, метою яких є виховання активного 

громадянина та патріота власної держави: огляд-конкурс «Учнівські перлини – Тобі, України!»,  патріотичний захід до 

Дня захисника Вітчизни, Дня гідності та свободи, «Благодійний осінньо-зимовий  ярмарок», заходи у рамках акції 

«Тиждень здоров’я», місячника національно-патріотичного виховання «Козацькі забави», програма до Всесвітнього дня 

толерантності та доброти, театралізоване дійство «Андріївські вечорниці», розважальна програма «Новорічний карнавал», 

вечір пам’яті А. Кузьменка, святковий концерт до Дня працівників освіти, до свята 8 Березня. За ініціативи учнівського 

самоврядування кошти, вилучені від проведення осінньо-зимового ярмарку передано на благодійність. Протягом 

2019/2020 навчального року проведено чотири тематичних дискотеки.    

З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я проводилась системна робота з пропагування  

здорового способу життя - спортивні сезонні ігри, спортивні конкурси, змагання тощо. У закладі діє програма «Школа 

проти СНІДу, Профілактика ризикованої поведінки», заходи щодо запобігання насильства «Стоп Булінг». Двічі на рік  

проводиться тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, тиждень «За здоровий спосіб життя», День цивільного 

захисту. Вихователі у співпраці з соціально-психологічною та медичною службами провели цикл виховних годин з питань 

безпеки життєдіяльності учнів, превентивного виховання, формування здорового способу життя, профілактики 

захворювання на COVID -19. 

У ліцеї діє мережа гуртків, клубів, секцій за інтересами: гурток військово-патріотичного виховання, хореографічний 

та театральний гуртки, вокальний гурток «Подоляночка», гуртки «Моя майбутня професія», «Формування життєвих 

компетенцій», «За здоровий спосіб життя», секція боротьби «Джиу-джитсу» тощо. Позаурочною діяльністю охоплено 

близько 75% ліцеїстів,  25% учнів відвідували позаліцейні виховні заклади. 

У ліцеї працювала філія Хмельницького територіального відділення МАН України «Пошук». Переможці ліцейних 

конкурсів та предметних олімпіад брали участь у Всеукраїнських олімпіадах та у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України різних рівнів.  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів стали 75 ліцеїстів, ІІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів стали 52 ліцеїсти, з яких 7 переможців 



нагороджені дипломом І ступеня і здобули права участі у IV етапі олімпіад. Проте, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією 

в державі скасовано IV етап всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів (наказ МОН України від 16 квітня 2020 р. 

№525 «Про скасування IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів». 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

стали 14 ліцеїстів. 5 ліцеїстів нагороджені дипломами І ступеня і візьмуть участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з 04 до 09 листопада 2020 року відповідно до наказу 

МОН України (наказ МОН України від 07 травня 2020 року «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 2020 році». 

Команда ліцею «Ерпента» (керівник Гусак С.Г.) посіла І місце на обласному етапі Всеукраїнського турніру з біології, 

а ліцеїсти Шевчук Назар, Графова Єлизавета, Малащук Оксана увійшли до складу команди Хмельницької області, яка 

стала переможцем ХVІІ Всеукраїнського турніру юних біологів і нагороджена дипломом І ступеня. 

Команда ліцею «Різниця потенціалів» (керівник Матвійчук І.І. посіла ІІ місце на обласному етапі та стала учасником 

фінального етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків у місті Запоріжжя. 

 

Результативною  є участь ліцеїстів в ХІІ обласній учнівській інтернет-олімпіаді  з математики, переможцями стали 

8 ліцеїстів (вчителі Марчук Л.Д., Смішко Г.С.).  

Успішною була участь команди ліцею (керівник Матвійчук І.І.) у щорічній відкритій конкурсній олімпіаді з 

природничо-математичних дисциплін «Рішельєвська регата» (м.Одеса). 

Команда «Юрботи» (керівник Мельник А.М.) посіла ІІІ місце у міському турнірі юних правознавців. 

У 2019/2020 навчальному році учні ліцею стали переможцями: ІІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (вчителі Кузь Л.Й., Солярик Н.В., Захарова О.І., Кліщ 

А.О.);  ІІІ етапу ХІХ міжнародного конкурсу знавців  української мови імені П.Яцика (вчителі Кліщ А.О.,   Солярик Н.В., 

Кузь Л.Й.).  

Активну участь ліцеїсти беруть у міжнародних конкурсах: з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня»,  з української 

мови «Соняшник», з англійської мови «Гринвіч», з німецької мови, природничих дисциплін «Геліантус».  

З метою підготовки ліцеїстів до вступу у ВНЗ, організації науково-дослідницької роботи, продовжували співпрацю 

з вищими навчальними закладами. Ліцеїсти біолого-хімічного профілю відвідували практичні заняття з хімії у 

Хмельницькому національному університеті, ліцеїсти історичного профілю активно співпрацювали з викладачами  

Хмельницького університету управління та права. 



Дана співпраця передбачає керівництво з боку науковців ВНЗ науково-дослідницькою роботою вчителя та учнів, 

підготовку ліцеїстів до участі в конкурсах та предметних олімпіадах, залучення педагогів та учнів ліцею до участі в 

науково-практичних конференціях, які проходять на базі ВНЗ.  

Результативною була співпраця з Хмельницьким ОІППО відповідно до плану заходів щодо спільної роботи 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Хмельницького ліцею, а саме співпраця 

методичної служби ліцею з науково-методичним центром організації наукової роботи та моніторингових досліджень, а 

також співпраця предметних кафедр ліцею з відповідними кафедрами ОІППО. 

У 2019/2020 н.р. педагоги ліцею розпочали роботу по реалізації науково-методичної проблеми на 2018-2023 рр 

«Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів в умовах розбудови Нової української школи з 

метою їх успішної самореалізації як особистості, громадянина і фахівця». 

Методична робота з вчителями була зорієнтована на самоосвіту, саморозвиток. 

У 2019/2020 навчальному році 13 педагогічних працівників ліцею підвищили свій професійний рівень через 

систему курсової підготовки при Хмельницькому ОІППО.  

Вчителі й керівники ліцею є постійними учасниками методичних заходів різних рівнів з питань упровадження 

інновацій в освіті. На базі ліцею проведено: 

 обласні олімпіади з базових навчальних предметів; 

 презентація власного педагогічного досвіду вчителями географії, зарубіжної літератури, економіки, вихователями 

ліцею для слухачів курсів ХОІППО. 

Пріоритетними завданнями в роботі закладу на 2020/2021 навчальний рік залишаються завдання, визначені 

Стратегією розвитку закладу на 2018-2023 рр., Перспективним планом ліцею над науково-методичною проблемою 

(2020/2021 н.р., ІІІ етап, практичний) –  створення умов для становлення особистості ліцеїста в умовах розбудови Нової 

української школи: 

- формування ключових компетентностей  ліцеїстів; 

- успішна самореалізація ліцеїстів як особистості, громадянина, фахівця; 

- формування моделі випускника Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради; 

- наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання; 

- педагогіка партнерства учня-батьків-учителів. 
 


