
       Упродовж  2021-2022 н.р. педагогічний колектив гімназії №14 

Дрогобицького ліцею  працював над темою дослідження «Системний підхід до 

забезпечення якості  освіти у Дрогобицькому ліцеї ». 

       Учителями гімназії №14 Дрогобицького ліцею  в повному обсязі виконано 

програму навчальних предметів та видано наказ «Про стан виконання 

навчальних планів і програм вчителями гімназії №14 Дрогобицького ліцею» від 

17.06.2022 № 01-2/149. Слід зазначити , що з  метою інтенсифікації навчального 

процесу, зменшення навантаження на учнів заплановано вивчення  предметів у 

9-тих класах у формі пар та вивчення окремих предметів посеместрово.  

       Адміністрацією ліцею систематично вівся аналіз успішності учнів протягом 

2021-2022 навчального року. 

        Згідно наказу  «Про зміну в організації навчального процесу  у  гімназії №14 

Дрогобицького ліцею »  № 01-2/43 від  24.02.2022 р. було організовано 

проведення уроків та занять за дистанційною формою навчання для учнів        5-

9 класів. Також було організовано змішану форму навчання  згідно наказу «Про 

перехід на змішане навчання у гімназії №14  Дрогобицького ліцею» № 01-2/73  

від 27.04. 2022 р.  Адміністрацією ліцею вивчено роботу вчителів під час 

дистанційного навчання (5-8 класи) та змішаного навчання (9 класи)  та видано 

наказ  «Про результати контролю за виконанням навчальних планів і програм 

засобами дистанційного навчання  у гімназії №14 Дрогобицького ліцею »        № 

01-2/ 101 від 03.06. 2022р. Вчителі  гімназії №14 Дрогобицького ліцею  для  

організації дистанційного навчання у контексті вчитель-учень-батьки-вчитель  

продовжили працювати  на платформі Google Classroom. Прослідковувалась 

певна узгодженість між педагогами та учнями щодо дистанційного навчання.  

Під час дистанційного навчання вчителям на підставі заяв ( наказ «Про зміну 

істотних умова праці педагогічних працівників гімназії №14 Дрогобицького 

ліцею» від 24.02.2022р. №01-2/51) було визначено робоче місце за їх місцем 

проживання. За місцем роботи працювали Крайчик О., Павлишак В.,    Шаранюк 

О., Селяник І. 

           Адміністрацією було проаналізовано звіти класних керівників про 

результати навчально-виховної роботи класу. Аналіз звітів  показав, що учні  

успішно закінчити 2021-2022 навчальний рік та переведені на наступний рік 

навчання. Підсумки досягнень учнів подано у таблицях 1 та 2.     

                                                                                                  Таблиця 1 

Клас Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Кількість 

учнів 

Класний керівник 

5 – А 4 – 12,9% 12 - 38,7% 13 – 41,9% 2 – 6,5% 31 Хомин Л. 

5 – Б 3 – 9,7% 8 – 25,8% 17 – 54,8% 3 – 9,7% 31 Щур Н. 

6 - А 2 – 8,7% 14 – 60,9% 7 – 30,4% ----- 23 Федорків О. 

6 - Б 3 – 13,6% 14 – 63,6% 5 – 22,8% ----- 22 Чава О. 

7 - А 3 - 9,1% 14 – 42,4% 10 – 30,3% 6 – 18,2% 33 Качмарик Г. 

7 - Б 2 – 7,1% 6 – 21,4% 15 – 53,6% 5 – 19,9% 28 Круглій І. 



8 - А 3 – 15% 9 - 45% 8 - 40% ----- 20 Петренко О. 

8 - Б 3 – 16,7% 8 – 44,4% 7 – 38,9% ----- 18 Стецула Г. 

9 – А 1 - 4% 14 - 56% 10 - 40% ----- 25 Вата Т. 

9 – Б 6 – 20,7% 14 – 48,3% 9 – 31,0% ----- 29 Гавран Г. 

 

                                                                                                 Таблиця 2 
Клас  К-сть 

учнів на 

початок

року 

К-сть  

учнів  на 

кінець 

року 

Учні, які навчаються на 

високому рівні та нагороджені 

Похвальним листом 

/свідоцтво з відзнакою/ 

Учні, які навчаються на 

низькому рівні 

Кількість 

пропущених 

уроків 

Кількість 

пропущених 

уроків без 

поваж. причин 

5-А 30 31 Гулик Юрій 

Журавчак Євген 

Зварич Андрій 

Прокопів Захар 

Савшак Михайло 

Шиян Максим 

2438 471 

  5-Б 29 31 Гулієва Маргарита 

Чернюк Анастасія 

Шпек Ангеліна 

Андибур Олег 

Андріїшин Олег 

Парай Андрій 

2717 959 

6-А 22 23 ----- ----- 1815 221 

6-Б 21 22 Пастернак Наталія 

Сосяк Софія 

----- 1252 109 

7-А 30 33 Пацюрко Вікторія Гуцало Максим 

Єсипенко Юрій 

Мицак Яна 

Пінчук Марко 

Стецикевич Марія 

Урбанович Євген 

2844 289 

7-Б 28 28 Лавдир Ірина 

Пірко Василина 

Гринаш Сергій 

Захарчук Олександр 

Левицький Остап 

Сенишин Максим 

Філяк Артем 

2415 273 

8-А 20 20 Патин Вікторія 

Приймич Василина 

----- 1823         255 

8-Б 15 18 Андрухів Сергій ----- 645 162 

9-А 23 25 ----- ----- 2106         112 

9-Б 27 29 Бучок Діана 

Гавран Віталій 

Стефанишин Максим 

----- 

 

1972         726 

 

   Протягом 2021-2022 навчального 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 та порушували дисципліну, бесіди, 

анкетування батьків та учнів щодо дистанційного та змішаного навчання.  Класні 

керівники повідомляли батьків про пропуски ліцеїстами занять без поважних 

причин, про результати навчання, проводили роз’яснювальну роботу. В зв’язку 

із запровадженням дистанційного навчання в гімназії №14 Дрогобицького ліцею  

( Наказ «Про зміну істотних умова праці педагогічних працівників гімназії №14 

Дрогобицького ліцею» від 24.02.2022р. №01-2/51), класні керівники  Хомин Л., 

Щур Н., Федорків О., Чава О., Качмарик Г., Круглій І., Петренко О., Стецула Г., 

Вата Т., Гавран Г. та психолог ліцею Н.Мойшевич дистанційно (дотримуючись 

усіх норм ) проводили роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього 

процесу щодо правил поведінки під час дистанційного навчання  в умовах 

воєнного стану та під час карантину, в т.ч. рекомендували батькам обмежити 



пересування у межах міста без необхідності та забезпечити перебування 

малолітніх дітей за місцем проживання, дотримуючись дій в разі надзвичайної 

ситуації  (Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні»)     

Згідно плану роботи  гімназії №14 Дрогобицького ліцею протягом      2021-

2022 навчального року було проведено   педради та оформлено відповідні 

протоколи, облік яких ведеться у журналі реєстрації протоколів засідань 

педагогічної ради гімназії №14 Дрогобицького ліцею.    

          Щомісячно проводились наради вчителів , де розглядались питання 

успішності учнів, відвідування учнями занять, організація роботи з 

обдарованими учнями, навчання учнів в умовах карантину та в умовах воєнного 

стану. 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 та в умовах воєнного стану, розглядались питання щодо змішаного 

типу навчання, здійснювався аналіз нововведень інформаційних технологій  

тощо. 

Впродовж семестру здійснювався контроль за веденням вчителями 

класних журналів.    У ході перевірки встановлено,  що усі вчителі гімназії №14 

Дрогобицького ліцею дотримуються єдиного режиму оформлення класних 

журналів: записи в журналах в основному ведуться акуратно, чітко державною 

мовою з використанням  чорного чорнила, заповнено зміст, предметні сторінки, 

теми уроків та домашні завдання записано чітко і акуратно, при цьому обсяг 

домашніх завдань не перевищує вікові норми, зроблено записи про заміну уроків, 

вірні записи в журналах за період дистанційного навчання;  усі класні керівники 

систематично ведуть облік відвідування (пропусків) занять учнями , зведений 

облік навчальних досягнень учнів ,  загальні відомості про учнів, зведену 

таблицю руху,  сторінки вступного інструктажу оформлено відповідно до 

нормативних документів, записують години спілкування, бесіди з попередження 

нещасних випадків, дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, з 

пропаганди здорового способу життя та цивільного захисту, прописані номери 

особових справ учнів, в усіх журналах заповнено листок здоров’я. (Наказ «Про 

підсумки перевірки класних журналів у гімназії №14 Дрогобицького ліцею 2021-

2022 н.р.» № 01-2/150 від 17.06.2022р.).   

Протягом семестру атестаційною комісією (Наказ про створення 

атестаційної комісії № 01-2/236  від  17.09.2021 р.) вивчався досвід роботи 

вчителів, які атестуються у 2021-2022 н.р.:  Кулик Т., Стецули Г., Шаранюка О., 

Марків С., Селяника І., Філіпової Н.  (протоколи засідання атестаційної комісії  І 

рівня Дрогобицького  ліцею   №1 від 01 грудня 2021.). За результатами атестації     

Кулик Т., Шаранюк О., Марків С., Селяник І.  підтвердили кваліфікаційну 



категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший 

учитель»; Стецула Г. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», Філіповій Н. присвоїли 10 кваліфікаційний розряд. 

Навчалися дистанційно на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  Хомин Л., Чава О., Орищак Н., Летнянчин О., Круглій І.,    Федорків 

О., Селяник І., Філіпова Н., Сертифікати про курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників затверджені педагогічною радою: протоколи    № 01-

13/09  від 30.08.2021р.;   № 01-13/07 від 04.03.2022р.;            № 01-13/12 від 

10.06.2022р.  

Методична робота в гімназії №14 Дрогобицького ліцею  продовжувала 

працювати в структурі кафедр (наказ № 01-2/202  від  31.08.2021 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 і змішаного навчання 

та узгоджувався подальший план індивідуальної роботи вчителів, 

обговорювалася та затверджувалася тематика творчих звітів учителів,   правила 

прийому до технікумів та коледжів  у 2022 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 та початкової школи.  

          Згідно наказ «Про проведення навчальних екскурсій і навчальної практики  

в гімназії №14  Дрогобицького ліцею» №01-2/95 від 01.06.2022р.   було 

організовано та проведено навчальну практику та екскурсії для учнів       5-8 

класів.  Навчальні екскурсії та навчальна практика проводились згідно графіка в 

період з 06.06.2022 по 10.06.2022 року. Навчальну практику та навчальні 

екскурсії пройшли всі учні 5-8 класів у кількості 206 учнів.  Учні переглянули та 

обговорили фільм «Безпека у воєнний час»; працювали над проєктами з історії 

та української; проводили практичні заняття з географії, біології, фізики, хімії, 

математики;  покращували комп’ютерну грамотність і навички говоріння з 

англійської та польської мов.   Проведено для учнів цікаві екскурсії по рідному 

місту:  - у галерею сакрального мистецтва; - у галерею сучасного мистецтва;   - у 

музей ваг;   - у театр ім. Юрія Дрогобича. Видано наказ  «Про  підсумки  

проведення  навчальної практики та навчальних екскурсій  в гімназії №14  

Дрогобицького ліцею 2021-2022 н.р.»  № 01-2/143 від 13.06.2022р.                         

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 участі в навчально-виховному процесі. 

 

 

 

 

 
  


