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Основна діяльність Рівненського економіко-правового ліцею у 2016-2017 навчальному 

році була  спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти 

згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню 

освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та 

інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти. 

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно 

зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної 

траєкторії в освітньому  процесі.  

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і 

практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку 

інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.  

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується 

ліцеєм тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил ліцейного 

життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. 

На кожному ступені навчання педагогічним колективом ліцею забезпечується 

реалізація  державних  стандартів, здійснюється  теоретична і практична підготовка з  предметів 

навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих 

можливостей, фізичного й морального здоров'я учнів. 

   У  2016 - 2017 навчальному році у навчальному закладі   навчалося  232 учні у 8-11 

класах. Середня наповнюваність класів - 29 учнів. У  8-9 класах – 116 учнів  та  у 10-11 – 116 

учнів. Упродовж навчального року відбувався рух учнів. Вибуло 2 учні, прибуло  -  1. 

За результатами аналізу навчальних досягнень,  2016 – 2017 навчальний  рік із високим рівнем 

закінчили  10 учнів (4 %), на високому та достатньому рівнях – 71 учень (31 %), достатньому та 

середньому рівнях– 149 (19%). Усі учні 8-х та 10-х класів переведені до наступних класів. 

     У  2016 –  2017 навчальному році ліцей був забезпечений штатними педагогічними 

працівниками на 100%, працювало  27 педагогічних працівників,  із них – чотири сумісники.    2 

педагогічні працівники пройшли курсову підготовку в  РОІППО,  3  – чергову атестацію. 

  У 2016 – 2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення 

державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, 

створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-

виховного процесу, впровадження новітніх освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та 

підлітків. 

   Підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління та контролю 

забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим 

навчальним, місячним та тижневим планами. 

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала 

наявна   комп’ютерна мережа та достатній рівень комп'ютерної грамотності педагогічних 

працівників.  



Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації 

базувався на аналітичних даних та моніторингових дослідженнях   отриманих у ході 

систематичного внутрішньошкільного контролю. 

Адміністрацією  постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань із 

такими структурними підрозділами закладу, як Рада ліцею,  піклувальна рада, профспілковий 

комітет, методична рада. 

Методична робота у закладі носила системний характер, проводилась із дотриманням 

тематичної єдності та оптимального співвідношення колективних та індивідуальних форм 

роботи, які ґрунтувалися на диференційованому підході до  вдосконалення професійної 

компетентності вчителів та були спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми 

«Формування інформаційно-комунікативного простору як засобу реалізації компетентнісного 

підходу до забезпечення високої якості освіти». 

Із метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня 

молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем ліцею, 

скоординованості дій учителів-предметників була організована робота предметних кафедр та 

динамічної групи. 

Успішному виконанню  завдань сприяло ефективне використання ІКТ  в управлінській 

діяльності, вдосконалення роботи з мережевими технологіями зі збору табличної інформації, 

злагоджена робота усіх методичних підструктур. 

Всі учителі ліцею були залучені до роботи у міських методичних об’єднаннях. Окрім того, 

учитель історії та правознавства Конончук О.А.  очолював школу педагогічної майстерності з 

правознавства. 

         Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли   різноманітні 

сучасні динамічні форми методичної роботи, спрямовані на реалізацію проблемної теми ліцею 

та підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників. 

 А саме: 

- семінар-практикум для класних керівників "Шляхи і методи вирішення конфліктів між 

педагогами та учнями";  

- семінар-супутник  "Лоція в освітянському морі педагогічних реформ"; 

-  педрада-круглий стіл «Формування в учнів потреби і навичок самоосвітньої роботи, 

здатності до навчання впродовж усього життя»;  

- філософсько-педагогічна мозаїка "Чинники впливу на результати успішності"; педрада-

тренінг «Педагогічна культура вчителя - важлива умова розвитку інноваційної 

особистості ліцеїста»;  

- обмін досвідом класних керівників "Рівень сформованості національної свідомості, 

любові до рідної землі та свого народу в учнів випускних класів ліцею";  

- вернісаж педагогічних думок «Індивідуальний та диференційований підхід у системі 

особистісно-зорієнтованого навчання та виховання»; 

- захист трикутника успіху "Я вчитель - я вихователь - я особистість». 

Належна увага приділялася підготовці вчителів до впровадження нового Державного 

стандарту базової  загальної середньої освіти, забезпеченню наступності між школами ІІ та ІІІ 

ступенів. Форми проведення засідань предметних кафедр і зміст питань для обговорення 

відповідали загальній тенденції методичної роботи ліцею: максимальна дієвість, практичність, 

значущість. Питання адаптації учнів 8-х класів  розглядалося на засіданні психолого-

педагогічного консиліуму  в жовтні 2016 року. 

      Завдяки підвищенню рівня ІКТ-компетентності  педагогів у  навчально-виховному 

процесі ефективно використовуються інформаційно-комунікаційні технології. На кінець 2016-



2017 н. р. з 23 педагогічних працівників ліцею – 22  (97%) володіють базовими навичками 

використання комп’ютера; 18 (75%) – можуть самостійно використовувати комп’ютер як 

технічні засоби навчання /створювати і використовувати комп’ютерні презентації, електронні 

таблиці та ін.; 3 (13%) – є професійними користувачами комп’ютера /використовують авторські 

середовища і мови програмування, адмініструють комп’ютер і середовище; 8 (33%) – можуть 

активно використовувати мультимедіа та Інтернет у навчальному процесі  /створювати і 

редагувати зображення, відео- і звукові файли, бази даних, Web-сторінки/. Мультимедійні 

засоби навчання застосовуються практично при викладанні усіх навчальних предметів. 

          Педагогічні працівники ліцею  традиційно  взяли активну участь у І та ІІ турах  ХІV 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, на якому представили свої напрацювання  

вчителі:  Ничипорчук Л.М. «Ideas for No-prep Warm Up Activities»; Буняк Л.Ф.  «Методичний 

порадник: Проект. Творчість. Результат. Ернест Хемінгуей – людина-легенда»; Линь О.С. 

«Готуємось до ЗНО. Тестування з української мови за програмою «Асистент»»; Мазур А.В.  

«Методичний порадник: робота з обдарованими учнями»; Конончук О.А. «Рівне в роки Другої 

світової війни»; Прокопчук С.Ю.,  Коваль П.В. «Практичні поради з основ правознавства 

(позовні заяви, договори та інші юридичні документи). Частина І»; кафедра класних керівників 

за упорядкуванням Алексійчук Н.М. «Збірник виховних заходів з реалізації Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки (Формуємо ціннісне 

ставлення до себе)». Ці творчі доробки вчителів були представлені  на міських педагогічних 

конкурсах і частина з них відзначена сертифікатами та грамотами.  

      Варто відзначити роботу вчителів англійської мови у 2016 – 2017 навчальному році. 

Учитель англійської мови Сафонова Ю.М. брала активну участь у  налагодженні міжнародної 

співпраці. Зокрема, у  рамках Міжнародного проекту «Чотири столиці Європи» учні ліцею 

відвідали Польщу, Чехію, Словаччину, Австрію, Угорщину    (липень, 2016 р.). 

Учень 10 класу, Мазур Олександр, став призером (ІІ місце) міського конкурсу колажів 

"Європа у нашому місті" (під керівництвом вчителя англійської мови Ничипорчук Л.М.). 

            З метою створення чіткої системи   навчання обдарованих дітей, сприяння розвитку 

духовно-емоційних і розумових здібностей у навчальному закладі реалізується Програма 

«Творча обдарованість». 

           У 2016-2017 навчальному році у порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась 

кількість призерів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін: 36 учнів стали призерами ІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін; 4 учні - ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

із базових дисциплін та 1 учень здобув почесне ІІ місце на IV етапі  Всеукраїнської олімпіади з 

економіки. 

          Залишилась стабільною результативність учнів ліцею у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук: перемогу здобули 58 учнів у І та ІІ етапах конкурсу.  

Ліцеїсти були постійними учасниками конкурсів, фестивалів та змагань як міського, так 

обласного і Всеукраїнського рівнів. Так, у 2016-2017 н.р. ліцеїсти взяли участь у конкурсах 

«Колосок», «Кенгуру», «Левеня»; у міському конкурсі фоторобіт серед учнівської молоді «Моя 

Україно!», де вибороли І місце у командному заліку; в обласному заочному  конкурсі фоторобіт 

серед учнівської молоді "Моя Україно!" стали переможцями  у номінаціях: "Портрет" -  

Коцюруба Дарія  (9-Б клас) - за роботу "Друзі"; "Натюрморт" - Нагорнюк Єлизавета (9-Б клас) - 

за роботу "Солодкі миті"; "Архітектура" - Мазур Олександр (10 пр. клас) - за роботу "Чудесне 

сяйво".  Вибороли  ІІ місце на міському етапі конкурсу читців-декламаторів "Живи, Кобзарю, в 

па-м'яті людській", стали переможцями міського огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські 

пересмішники. Рівне сміється» ( кер. Максимчук О.М. ( І місце)) . Учениця 10 пр. класу 

Сергєєва Юлія стала  лауреатом ІІ етапу XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені 



Петра Яцика (кер. Алексійчук Н.М.), Турченюк Анна, учениця 11- пр. класу зайняла  І місце на 

міському етапі та ІІ місце на обласному етапі  VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка (кер. Линь О.С.).  Також команда РЕПЛ 

стала  фіналістом міського дебатного турніру «ПРЕС».  

Окрім того,  учні ліцею  вибороли ІІ місце на обласному та  ІІІ місце на фінальному 

етапах Всеукраїнського турніру з правознавства, І місце на обласному етапі Всеукраїнського 

турніру з економіки, ІІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського турніру з історії. Ліцеїсти 

взяли участь у Всеукраїнському форумі «Правова держава очима дітей».  

Члени гуртка військово-патріотичного виховання «Зірниця» (кер. Царук М.Ю.) вибороли 

ІІІ місце у конкурсі військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина», брали участь у 

заходах з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, у військово-патріотичному вишколі 

«Гурби-2017». 

У 2016 –2017  навчальному році в закладі ефективно реалізовувалася «Програма 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008–2020 роки» та «Концепція 

національно-патріотичного виховання молоді». 

Вихованці  ліцею взяли   участь у фестивалі вуличних вертепів – 2017 «Нова радість 

стала», який  транслювався на місцевому каналі «Рівне 1»; міському благодійному святі для 

дітей-сиріт та опікунів  «Скликає Великодній дзвін».  

Під час проведення Місячника Червоного Хреста (травень) надано допомогу одиноким 

людям на суму 2600 грн.,  а також учнями 11-пр.класу (кл. кер. Матчук О.В.) передано 

продукти на Схід у сумі  1600 грн.. 

Протягом року було реалізовано проект «Мистецька Україна» за участю усіх класних 

колективів. У рамках даного проекту було організовано екскурсію учнів 9 – х та 10-х класів 

(класні керівники Сафонова Ю.М., Остапчук Н.О. Балаушко І.В.) за маршрутом Рівне-

Мукачево-Ужгород та  Рівне-Яремче; 11-пр.класу (кл. кер. Матчук О.В.) -  Рівне - Львів, 8-х 

класів (кл. кер Конончук О.А., Парфенюк Н.В.)  ) –  Рівне – «Волинські Афіни» (Острог); 10-ек. 

та 11-ек. класів (класні керівники Скачук І.Г. та  Линь О.С.) – Рівне - Кам’янець-Подільський – 

Хотин. 

З метою координації дій педагогічного колективу, сім’ї, громадськості з питань 

виховання учнів адміністрація  та педагогічний колектив школи співпрацюють  із громадською 

організацією «Грім».   

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до 

нормативно-правової бази. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до 

результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальних закладів   формуються 

спеціальні медичні групи, а також   списки учнів підготовчої, основної групи та групи 

звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. 

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності 

педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України 

«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, 

інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї 

роботи  перебуває під постійним контролем адміністрації ліцею.     

   Щорічно багато уваги приділяється створенню сприятливих та комфортних    умов 

навчання і праці, розвитку матеріально-технічного забезпечення  навчально-виховного процесу. 

За ініціативи членів піклувальної ради фінансуються усі напрями діяльності закладу: 

забезпечення санітарно-гігієнічних умов,  удосконалення матеріально-технічної бази, 



придбання  необхідних матеріалів  для поточного ремонту навчальних кабінетів та загальних 

приміщень закладу, супровід  участі учнів у конкурсах та 

змаганнях,  нагородження  переможців олімпіад тощо. 

У  2016 – 2017 навчальному   році  матеріальна база ліцею значно покращилася. За 

позабюджетні кошти було придбано: 

- комплект навчальних стендів у кабінети біології та фізики; 

- комплект методичних стендів  у методичний кабінет; 

- комп’ютер у кабінет інформатики; 

- акустичні системи у 4 навчальні кабінети; 

- 24 лавки у їдальню ліцею; 

- гімнастичні мати, футбольні та волейбольні м’ячі, 3 шведські стінки у спортивну 

кімнату; 

- новий комплект електроінструментів. 

Проведено: 

- промивку каналізаційної системи у приміщенні та на території закладу; 

- капітальний ремонт спортивної кімнати; 

- поточний ремонт усіх навчальних кабінетів. 

Поповнено бібліотечний фонд навчальною, художньою та науково-методичною 

літературою. 

Силами адміністрації, педагогів, робітників  ліцею, батьків та учнів приміщення та 

територія навчального закладу підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні. До 

початку 2017 – 2018 навчального року в приміщенні ліцею буде проведено черговий 

косметичний ремонт усіх навчальних кабінетів та коридорів.   

Щоквартально    питання щодо результатів аудиту фінансово-господарської 

діяльності  (надходження, облік, витрати та інвентаризація позабюджетних коштів) 

розглядаються на засіданні піклувальної ради,  перевіряються  фінансові документи, акти,  які 

підтверджують  надходження і витрату позабюджетних  коштів, звіт піклувальної ради 

розміщено на сайті ліцею  (www.repl.rv.ua). 

Адміністрація, педагогічний колектив ліцею висловлюють щиру подяку всім батькам 

учнів за розуміння проблем, які постійно виникають перед навчальним закладом, і за 

безкорисливу конкретну допомогу у зміцненні її матеріально - технічної бази, що сприяє 

покращенню умов для навчання і виховання підростаючого покоління… 

Місія нашого ліцею відповідальна – ми враховуємо потенційні можливості кожного. 

Головне в нашій роботі – вселяти віру в свої сили кожній дитині без вагань. 
 

http://www.repl.rv.ua/

