
  

Упродовж  2020-2021 н.р. педагогічний колектив гімназії №14 Дрогобицького 

ліцею  працював над темою дослідження «Системний підхід до забезпечення якості 

освіти у Дрогобицькому ліцеї ». 

 Згідно навчальних планів учителями гімназії №14 Дрогобицького ліцею  

проведено заплановані лекційні, практичні та лабораторні заняття. З  метою 

інтенсифікації навчального процесу, зменшення навантаження на учнів 

заплановано вивчення  предметів  у 9-тих класах у формі пар та вивчення окремих 

предметів посеместрово.  

Усі вчителі виконали навчальне навантаження  за 2020-2021 н.р., провели 

заплановані лекційні, практичні та контрольні роботи (наказ № 01-2/155   від 

17.06.2021 р.) 

Дирекцією гімназії №14 Дрогобицького ліцею   вівся аналіз успішності учнів. З 

19.02.2021р. згідно наказу №01-2/47 від 19.02.2021р. «Про зміну істотних умов 

праці педагогічних працівників гімназії №14  Дрогобицького ліцею»  вчителі-

предметники проводили дистанційне  навчання у контексті вчитель- учень- батьки- 

вчитель  на платформі Google Classroom. Також використовували інші платформи, 

зокрема Zoom, з окремими учнями, у яких виникли труднощі з переходом на 

платформу, працювали у телефонному режимі та через Viber, підтримували 

постійний зв'язок із класними керівниками, проводили відео-консультації у Skype.  

Прослідковувалась певна узгодженість між педагогами та учнями щодо 

дистанційного навчання.       

     З  метою перевірки рівня знань учнів та об’єктивності виставлення вчителями 

оцінок  31.05., 02.06., 03.06. 2021 р. у гімназії №14 Дрогобицького ліцею  

проводились семестрові контрольні роботи з профілюючих дисциплін: 

у 5 – А класі - з української мови,  англійської мови, математики, польської мови ; 

у 5 – Б класі – з української мови, англійської мови, математики, польської мови ; 

у 6 – А класі – з математики, англійської мови, української мови, географії ; 

у 6 – Б класі – з математики, англійської мови, української мови, географії ; 

у 7 – А класі – з алгебри, української мови, англійської мови, зарубіжної літ.; 

у 7 – Б класі – з алгебри, української мови, англійської мови, історії ; 

у 8 – А класі – з алгебри, української мови, англійської мови, фізики ; 

у 8 – Б класі – з алгебри, української мови, англійської мови, біології ; 

у 9 – А класі – з алгебри, української мови, англійської мови, хімії ; 

у 9 – Б класі – з алгебри, української мови, англійської мови, інформатики. 

Завдання семестрових контрольних робіт відповідали програмі.  Заступником 

директора з навчально-виховної роботи Т.Пруською було складено графік 

проведення контрольних робіт. 

 Аналіз семестрових контрольних робіт показав, що загальний рівень 

навчання та викладання  в гімназії №14 Дрогобицькому ліцеї є задовільним.  

Найвищим є коефіцієнт засвоєння знань у 9-А класі з української мови, вч. 



Качмарик Г. (0,7), з англійської мови, вч. Заблоцький А. (0,8) ; у 9 – Б класі з 

української мови, вч. Пруська Т. (0,76), англійської мови, вч. Щур Н. (0,73).  

Достатнім є коефіцієнт засвоєння знань у 5 – А класі з української мови , вч. 

Пруська Т. (0,58) ,  з польської мови, вч. Савшак Г. (0,6); у 5 –Б класі з української 

мови, вч. Яводчак О. (0,6), польської мови, вч. Савшак Г. (0,6);   у 6 – А класі з 

української мови, вч. Качмарик Г. (0,6), з географії, вч. Васьків Л. (0,6);   у 6-Б класі 

з української мови, вч. Коваленко О. (0,6), англійської мови, вч. Круглій І. (0,6);   у 

7-А класі із зарубіжної   літератури, вч. Стецула Г. (0,7), української мови, вч. 

Слюсар Г. (0,6);  у 7-Б класі з історії, вч. Петренко О. (0,6), української мови, вч. 

Слюсар Г. (0,6); у 8-Б класі з української мови, вч. Кулик Т. (0,6), біології, вч. 

Максим’як М. (0,57);  інформатики, вч. Думайло О. (0,67).   Високий  та достатній 

коефіцієнти вказують на те, що вищезгадані вчителі   працюють  системно, що 

забезпечує результативність  навчальних досягнень учнів.  

Недостатньо високим є коефіцієнт засвоєння знань  у 6-А класі з  англійської мови, 

вч. Савчук Л. (0,39); у 6-Б класі з математики, вч. Колпецька О. (0,38);  у 7-Б з 

англійської мови, вч. Шатинська В. (0,31);    у 8-А класі з алгебри, вч. Колпецька О. 

(0,33).  

Аналіз звітів класних керівників показав, що учні  успішно закінчити 2020-2021 

навчальний рік.        

 Підсумки досягнень учнів подано у таблиці : 

Клас Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Кількість 

учнів 

Класний керівник 

5 – А 2-9% 4-17% 16-70% 1-4% 23 Федорків О.І. 

5 – Б 2-8% 10-42% 10-42% 2-8% 24 Чава О.М. 

6 - А 1-3% 5-20% 19-70% 2-7% 27 Качмарик Г.С. 

6 - Б 1-4% 4-15% 18—67% 4-14% 27 Круглій І.Ю. 

7 - А 1-4% 6-26% 13-57% 3-13% 23 Петренко О.М. 

7 - Б - 4-27% 11-73% - 15 Стецула Г.В. 

8 - А - 5-22% 14-60% 4-18% 23 Вата Т.В. 

8 - Б 2-8% 10-33% 11-41% 5-18% 28 Гавран Г.Р. 

9 – А 2-7% 16-53% 7-23% 5-17% 30 Хомин Л.Б. 

9 – Б 3-11% 10-37% 13-48% 1-4% 27 Щур Н.Я. 

 

        Дирекцією ліцею був проведений аналіз якості організації навчально-

виховного процесу в гімназії №14 Дрогобицького ліцею  у           2020-2021 н. р. 
Кла

с  

К-сть 

учн. 

на 

поч.се

м. 

К-сть 

учн. 

на 

кінець 

сем. 

Учні, які навчаються на 

високому рівні та 

нагороджені 

Похвальним листом 

/свідоцтво з відзнакою/ 

Учні, які навчаються на 

низькому рівні 

Кількість 

пропущених 

уроків 

Пропуски 

уроків без 

поважних 

причин 

Учні, які 

найбільше 

пропустили 

без поважних 

причин 

5-А 23 23 Марич Аліна 

Твердак Іванна 

Маланкевич Юрій 2034 462 ----- 

5-Б 24 24 Сосяк Софія 

Штойко Вікторія 

Веселовський Ростислав 

Возняк Сергій 

1443 356 ----- 

6-А 27 27 Пацьорко Вікторія Гуцало Максим 

Урбанович Євген 

2222 467 ------ 

6-Б 27 27 Лавдир Ірина Гринаш Сергій 

Левицький Остап 

Сербін Назар 

Філяк Артем 

2194 313 ------- 



7-А 23 23 Приймич Василина Кропивницький Андрій 

Ломпас  Павло 

Маркович Олексій 

2455 382 -------- 

7-Б 15 15 -------------- ------------ 1006 44 ------ 

8-А 23 23 -------------- Довжик Сергій 

Кучвара Андрій 

Фасахов Юрій 

Федак Ярослав 

1279         25 ------- 

8-Б 28 28 Бучок Діана 

Стефанишин Максим 

Гуцало Назарій 

Пукало Назарій 

Сидор Роман 

Смолінська Анастасія 

Франкович Майя 

2140 1107 ------- 

9-А 30 30 Греченок Каріна 

Ходовіцька Роксолана 

Балуш Степан 

Ганічев Мар’ян 

Мануйлов Владислав 

Шестаков Артем 

Чугункіна Софія 

2264         301 ------- 

9-Б 27 27 Любінська Лідія 

Раделицька Юлія 

Чоловська Лілія 

Тертична Наталія 

 

2723         812 ------- 

 

 Дирекцією  гімназії №14 Дрогобицького ліцею впродовж року проводився 

контроль за відвідуванням учнями занять.  Протягом року працювала психолого-

педагогічна служба, батьки і учні мали змогу отримати кваліфіковану допомогу 

практичного психолога Н.Мойшевич. Вона проводила індивідуальну роботу з 

учнями, які пропускали заняття без поважних причин. Класні керівники 

повідомляли батькам про пропуски ліцеїстами занять без поважних причин, 

проводили роз’яснювальну роботу. В зв’язку із запровадженням дистанційного 

навчання в гімназії №14 Дрогобицького ліцею  ( Наказ №01-2/47 від 19.02.2021р. 

«Про зміну істотних умов праці педагогічних працівників гімназії №14 

Дрогобицького ліцею»), класні керівники та психолог ліцею Н.Мойшевич 

дистанційно (дотримуючись усіх норм карантину) проводили роз’яснювальну 

роботу серед учасників освітнього процесу щодо правил поведінки під час 

карантину, в т.ч. рекомендували батькам обмежити пересування у межах міста без 

необхідності та забезпечити перебування малолітніх дітей за місцем проживання.   

Згідно плану роботи  гімназії №14 Дрогобицького ліцею  були проведені такі  

педради:    

- «Про підсумки  навчально-виховної роботи гімназії №14 Дрогобицького ліцею за 

І семестр 2020-2021 навчального року» №01-13/01  від 05.01.2021р.;      - «Про 

системний підхід до забезпечення якості освіти у гімназії №14 Дрогобицького 

ліцею» №01-13/02 від 21.01.2021р.;          

   - «Творчий звіт вчителів, що атестуються на педагогічне звання»   №01-13/03 від 

09.02.2021р.;            

- «Про вибір підручників для 8 класу» №01-13/04 від 12.03.2021р.;       

  - «Про перехід на дистанційну форму навчання учнів 5-9 класів» №01-13/05 від 

19.03.2021р.;     

 - «Про проведення семестрових директорських контрольних робіт для учнів    5-9 

класів» №01-13/06 від 25.05.2021р.;     



  - «Про закінчення 2020-2021 навчального року і випуск учнів 9-их класів з 

основної школи» №01-13/07 від 03.06.2021р.  

Щомісячно проводились наради вчителів , де розглядались питання успішності 

учнів, відвідування учнями занять, організація роботи з обдарованими учнями, 

навчання учнів в умовах карантину. Щопонеділка проводились оперативні наради 

при директору ліцею. Під час призупинення навчання, наради проводились 

дистанційно, дотримуючись усіх норм карантину. На нарадах обговорювались 

питання роботи в умовах карантину, здійснювався аналіз нововведень 

інформаційних технологій  тощо. 

Впродовж навчального року здійснювався контроль за веденням вчителями 

класних журналів. Під час перевірок було виявлено, що записи в журналах в 

основному ведуться акуратно, чорним чорнилом, класні керівники ведуть  облік 

відвідування учнями занять; проте у журналах наявні виправлення оцінок, дат, 

деякі вчителі несистематично ведуть облік відвідування учнями занять,не 

записують теми з техніки безпеки, години спілкування (Наказ           № 01-2/155  від 

17.06.2021р.).   

Протягом року атестаційною комісією (Наказ про створення атестаційної 

комісії № 01-2/178  від  14.09.2020 р.) вивчався досвід роботи вчителів, які 

атестуються у 2020-2021 н.р.:  Пруської Т.Я., Заблоцького А.В., Шулюк Н.В., 

Круглій І.Ю., Павлишака В.Р., Чави О.М., Кузик О.С., Савшак Г.С., Залокоцької 

Л.Б. (протоколи засідання атестаційної комісії І рівня Дрогобицького  ліцею   №1 

від 16.10.2020.). За результатами атестації     Пруська Т.Я., Заблоцький А.В., Шулюк 

Н.В., Павлишак В.Р., Чава О.М.  підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»; Кузик О.С. підтвердили 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоїли педагогічне 

звання «старший учитель», Залокоцькій Л.Б., Круглій І.Ю. присвоїли 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Савшак Г.С. присвоїли 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

Навчалися дистанційно на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  А.Заблоцький, В.Павлишак, Г.Качмарик, Г.Савшак, М.Максим’як, 

Т.Пруська, Л.Залокоцька, Т.Вата, О.Летнянчин, І.Круглій, Б.Мадай, С.Марків, 

Т.Кулик, Н.Крипак, О.Петренко, О.Яводчак, Н.Орищак, Г.Стецула, О.Чава, 

Л.Васьків, Л.Галишин, Л.Мурза, О.Коваленко, Н.Щур, О.Федорків, Л.Савчук, 

Г.Гавран, Г.Слюсар, Л.Хомин, І.Ганчук. Сертифікати про курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників затверджені педагогічною радою: протоколи  

№01-13/01 від 05.01.2021р.; №01-13/03 від 09.02.2021р.  

Методична робота в гімназії №14 Дрогобицького ліцею  організована в 

структурі кафедр (наказ № 01-2/132  від   01.09.2020 р.): 

• гуманітарних дисциплін (зав. кафедрою  Н.Шулюк); 

• природничих дисциплін (зав. кафедрою Л.Хомин); 

• іноземних мов  (зав. кафедрою О.Кузик); 



• виховної роботи (зав. кафедрою Н.Щур). 

На засіданнях кафедр підводилися підсумки та аналізувалися результати 

успішності учнів, обговорювалися питання дистанційного навчання та 

узгоджувався подальший план індивідуальної роботи вчителів, обговорювалася та 

затверджувалася тематика творчих звітів учителів,   правила прийому до 

технікумів та коледжів  у 2021 році, підводились підсумки написання семестрових 

контрольних робіт у 5-9 класах,  обговорювалися питання організованого 

завершення навчального року, заповнення журналів тощо. Тісною є співпраця 

педагогічного колективу  гімназії №14  з кафедрами ліцею.  

Активною була навчальна практика учнів гімназії №14 Дрогобицького ліцею 

. У період з 07.06.2021р. по 11.06.2021р.   під керівництвом класних керівників було 

здійснено  краєзнавчо-туристичні мандрівки в с.Нагуєвичі, Кульчиці, Воля 

Якубова, Івана Франка. 

Але поряд з тим у роботі педагогічного колективу  гімназії №14 

Дрогобицького ліцею  є певні недоліки. Зокрема, недостатньою є науково-

дослідницька робота вчителів, їх участь у роботі методичних  конференцій,  вчителі 

не друкують свої матеріали у фахових виданнях, недостатньо активним є 

використання ІКТ в освітньому процесі Вчителі-предметники недостатньо 

працюють із учнями, які мають початковий рівень, замало приділили увагу  таким 

учням під час дистанційного навчання та під час підготовки до написання 

семестрових контрольних робіт. Класні керівники проводять недостатню роботу 

щодо пропусків учнями занять без поважних причин, епізодично залучають батьків 

до підготовки та проведення виховних заходів. 

 

 

 

 


