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Основна діяльність Рівненського економіко-правового ліцею у 2018-2019 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  2018 - 2019 навчальному році в освітньому закладі   навчалося  235 учнів у 8-11 

класах. Середня наповнюваність класів - 29 учнів. У  8-9 класах – 117 здобувачів освіти  та  у 

10-11-х – 118. Упродовж навчального року відбувався рух учнів. Вибуло 7 учнів, прибуло  -  12. 

     У  2018 –  2019 навчальному році ліцей був забезпечений штатними педагогічними 

працівниками на 100%, працювало  28 педагогічних працівника,  із них – чотири сумісники.    7 

педагогічних працівників пройшли курсову підготовку в  РОІППО,  8  – чергову атестацію. 

  У 2018 – 2019 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: 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 

«Інноваційна діяльність педагогічного  працівника як основа розвитку критичного мислення 

ліцеїста». 

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 та 

обласних творчих групах..  

      Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та здобувачів освіти 

сприяли   різноманітні сучасні динамічні форми методичної роботи, спрямовані на реалізацію 

проблемної теми ліцею та підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників. 

  А саме: 

- методичний ринг «Сучасні педагогічні технології»; 

- психолого-педагогічний турнір «Мистецтво спілкування «по вертикалі»»; 

- методичний аукціон «Знай, вивчай, впроваджуй»;  

- семінар-практикум для класних керівників  «Формула нової школи. Сучасний 

класний керівник як модератор індивідуальної освітньо-виховної траєкторії дитини»;  

- семінар «Роль класного керівника у розвитку внутрішньої свободи учнів, їх 

здатності до об’єктивної самооцінки і саморегуляції поведінки, до морального само-

вдосконалення»; 

- вернісаж педагогічних думок «Творчість класного керівника: шляхи звільнення 

від стереотипів та шаблонів»;  

- науково-практична конференція про хід реалізації ІІ етапу роботи педколективу 

над науково-методичною проблемою закладу. 

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 2018 року та квітні 2019 року. 

      Завдяки підвищенню рівня ІКТ-компетентності  педагогів у  навчально-виховному 

процесі ефективно використовуються інформаційно-комунікаційні технології. На кінець 2018-

2019 н. р. з 28 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 турі  ХVІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, на якому представили свої напрацювання  вчителі:  

Балаушко І.В. «Збірник завдань для тематичного оцінювання з біології у 9 класі», «Вплив 

короїдів на основні причини масового всихання соснових насаджень Рівненської області 

(Дидактичний матеріал на допомогу вчителю екології)», «Людина в інформаційному просторі  

(Дидактичний матеріал на допомогу вчителю основ здоров’я)»; Мартинюк І.В. «Розрахункові 

задачі на уроках хімії – засіб реалізації предметної компетентності».  

      Варто відзначити роботу вчителів англійської мови у 2018 – 2019 навчальному році. 

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

співпраці. Зокрема, у  рамках Міжнародного проекту учні ліцею відвідали чотири країни 

Європи (грудень, 2018 р.). 

            З метою створення чіткої системи   навчання обдарованих дітей, сприяння розвитку 

духовно-емоційних і розумових здібностей у навчальному закладі реалізується Програма 

«Творча обдарованість». 

           У 2018-2019 навчальному році 42 учні стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

із базових дисциплін; 11 учнів - ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін та 2 

учні стали учасниками IV етапу  Всеукраїнської олімпіади з економіки. 

          Результативність же  учнів ліцею у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук є наступною: перемогу здобули 38 учнів у І етапі конкурсу, 7 перемог на ІІ етапі 

конкурсу та 2 перемоги  у ІІІ етапі конкурсу-захисту робіт МАН.  

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

обласного і Всеукраїнського рівнів. Так у 2018-2019 н.р. ліцеїсти взяли участь у конкурсі 

фоторобіт серед учнівської молоді «Моя Україно!», де вибороли ІІ місце у командному заліку 

(Нагорнюк Ліза – 11-пр.кл – ІІ місце у номінації «Натюрморт», Чубко К. – 8 – А клас – І місце у 

номінації «Архітектура» (кер. Алексійчук Н.М.)). ІІ місце вибороли ліцеїсти у міському огляді-

конкурсі читців-гумористів «Поліські пересмішники» ( Книш Н. та Заводний Я. 10-ек. клас, 

керівник -Максимчук О.М.), ІІІ місце у І етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» у 

номінації «Графіка» (учениця 9 – Б класу  Новак К. кер. Линь О.С.). Ліцеїсти брали участь у 

міському заочному  гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» - 2019 та вибороли І місце у 

номінації «Література та журналістика» (Назар О., 10-ек. клас, кер. Данилевич Л.В.).  

Окрім участі у конкурсах, виховна робота здійснювалась і  в позакласний час 

керівниками гуртків. Так цьогоріч члени гуртків, що працюють на базі ліцею, неодноразово 

ставали переможцями конкурсів та змагань. Члени гуртка «Вступ до теорії держави» (кер. 

Прокопчук С.Ю.) вибороли ІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського турніру юних 

правознавців. Стали переможцями І та ІІ етапів конкурсу-захисту наукових робіт МАН.  Члени 

гуртка «Пізнаємо рідний край»» (кер. Конончук О.А.) стали переможцями у захисті наукових 

робіт МАН з історії, здійснили ряд екскурсійних поїздок визначними місцями Рівненщини, 

взяли участь у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – 

Україна”, розробили екскурсійний маршрут «Місця нацистського терору на території м. Рівного 

(1941-1944 р.р.)». 

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, відвідали екскурсію  у військовій частині, 

взяли участь у навчальних стрільбах з автомата Калашникова. 

Пріоритетним напрямком роботи у ліцеї  було проведення ефективної і педагогічно-

унормованої діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми (соціальним 

педагогом ліцею Шевчук Н.Ю. проведено тренінгове заняття «Запобігання насильству»), 

профілактики девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, 

профілактики залежностей та шкідливих звичок. Зокрема було проведено ряд зустрічей з 

інспектором з ювенальної первенції Цилюковим Т.Ю.  У 9 – Б та 8 – А класах проведено зустріч 

з представниками поліції м.Рівного щодо проблеми булінгу серед неповнолітніх. Класним 

керівником 9-Б класу Матчук О.В. організовано екскурсію у Головне управління Національної 

поліції, вчителем правознавства Прокопчуком С.Ю. проведено екскурсію у міський 

апеляційний суд з учнями 9 – А класу. У травні 2019 року було підписано Меморандум про 

співпрацю між Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області, Рівненським 

економіко-правовим ліцеєм та громадською організацією «Громада рівненської ініціативної 

молоді», метою якого є формування правової свідомості та правової культури підлітків та 

молоді, виховання дітей у дусі патріотизму, участь у спільних конкурсах, круглих столах, 

змаганнях та інших заходах. 

Наступними завданнями виховної діяльності ліцею було забезпечення повноцінного 

розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я,  

формування у ліцеїстів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок. 

На виконання цього завдання було видано наказ «Про організацію роботи з профілактики 

правопорушень та учинення дітьми навмисних  самоушкоджень у 2017-2018 н.р.» від 

01.09.2018 р. та  «Про заборону тютюнопаління в ліцеї та на його території» від 14.09.2018 р., 

Практичним психологом закладу Шевчук Н.Ю. здійснено групові консультації за результатами 

проведених методик та досліджень ліцеїстів, а також  індивідуальні консультації на такі теми: 

«Взаємостосунки: діти – діти; діти - педагоги», «Підготовка до ЗНО, МАН», «Кризові періоди». 

Проводилися діагностики ліцеїстів згідно з річним планом психолога Дяченко М.І. та 

анкетування на тему «ЗСЖ», «Насильство та кібернасильство», «Правова поведінка». Також 

були проведенні  просвітницькі бесіди серед учнів на теми:  «Способи  подолання  стресу в 

період  підготовки  та здачі ДПА», «Молодь обирає здоров’я» та ін. Протягом навчального року 

постійно проводилось анкетування учнів, моніторинг, опитування, індивідуальні зустрічі з 

дітьми та їх батьками. На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують 

соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів та ліцею, вивчено стан охоплення 

учнів у гуртках у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до позакласної 

діяльності. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до  девіантної та 

деліквентної поведінки.  

Активними учасниками виховного процесу закладу стали члени гуртка «Юні 

журналісти» (кер. Новосад В.В.), які впродовж навчального року проводили інформаційні 

хвилинки до державних  та ліцейних свят,  вели радіожурнал, щомісячно видавали друковану 

ліцейну газету «Сенсація +». Під час проведення Шевченківського тижня гуртківцями 

проведено  радіожурнал «Цікаві факти з життя видатного письменника». Також членами гуртка 

«Юні журналісти було організовано та проведено квести до Дня рідної мови,  Дня миру, дня 

народження Т. Шевченка, члени гуртка вибороли І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

«Молодь обирає здоров’я». 

Щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей , то ліцеїсти 

взяли участь у міських  акціях «Янголи в АТО» та «Діти-дітям», міському благодійному святі 

для дітей-сиріт та опікунів  «Скликає Великодній дзвін», участь у благодійних ярмарках. Під 



час проведення Місячника Червоного Хреста (травень) надано допомогу одиноким людям на 

суму 4000 грн, придбано марки на суму 500 грн.  Ліцеїсти взяли участь у Благодійному 

Марафоні  « З вірою у майбутнє» та зібрали кошти у сумі 1700 грн на здійснення мети учениці 

10-ек. класу Пальчевської Мар’яни. 

На реалізацію ціннісного ставлення особистості до природи   учнями висаджено на 

території ліцею дерева та квіти, випускниками ліцею учнями 11-ек.класу (Остапчук Н.О.) 

висаджено на території ліцею троянди. 

Щодо формування ціннісного ставлення особистості до праці, то з метою профорієнтації 

здійснено екскурсійні поїздки у вищі навчальні заклади. В рамках акції «В гостях у професії» з 

метою профорієнтаційної роботи та якісного навчання у вищих навчальних закладах учні 

відвідали навчальні заклади міста, учні 10-пр. класу взяли участь у «Форумі професій та 

майстерності»,  фестивалі-конкурсі «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра» (кер. Парфенюк 

Н.В.). 

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  2018 – 2019 навчальному   році  матеріальна база ліцею значно покращилася. За 

позабюджетні кошти матеріальним відділом управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради було оприбутковано матеріальних цінностей на суму близько 100 тис. 

грн. (станом на 15.06.2019 р.).  

Проведено: 

- заміри опору ізоляції в ліцеї; 

- повірку вогнегасників; 

- дератизацію приміщень ліцею; 

- промивку каналізаційної системи, системи водопостачання; 

- придбано та встановлено контур заземлення у кабінет інформатики №2; 

- проведено часткове асфальтування території закладу. 

            Оплачено хостинг, інтернет на цілий 2018 – 2019 н.р.. 



            Забезпечено питний режим для ліцеїстів. 

Поповнено бібліотечний фонд навчальною, художньою та науково-методичною 

літературою. 

За бюджетні кошти: 

- придбано та встановлено інтерактивне обладнання, комплекти навчально-

методичного обладнання  у кабінет фізики; 

- придбано інтерактивне обладнання у кабінет географії; 

- придбано шафи для пожежних кранів. 

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

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

початку 2019 – 2020 навчального року в приміщенні ліцею буде проведено черговий ремонт 

усіх навчальних кабінетів та адміністративних приміщень закладу. 

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 

ліцеїстів за розуміння проблем, які постійно виникають перед освітнім закладом і за 

безкорисливу конкретну допомогу у зміцненні його 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/

