
Навчально-виховна робота
Всередині нас криються потенційні творчі

можливості,
й ми повинні працювати щосили, щоб

розкрити цей потенціал
Мартін Лютер

У 2021-2022 н.р. зусилля педагогічного колективу ліцею №144

ім.Г.Ващенка м. Києва були спрямовані на гуманізацію освіти, підвищення

фахового рівня учителів, їх готовності до інноваційної діяльності у НУШ,

створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження і

зміцнення їх здоров’я та соціальну адаптацію, формування цілісної системи

соціальних, загальних та предметних компетентностей, на реалізацію

науково-методичної проблеми та створення безпечного освітнього середовища,

удосконалення роботи в умовах дистанційного навчання в умовах карантинних

обмежень та воєнного стану. Розбудова внутрішньої системи забезпечення

якості освітньої діяльності та якості освіти - це постійний процес, за допомогою

якого адміністрація та педколектив планує вдосконалення освітньої діяльності,

підтримує дієвість закладу, забезпечує відповідність змінам в освітній сфері,

створює нові можливості. Наше завдання – продовжити удосконалення роботи

закладу, в якому б учні усвідомили свій високий інтелектуальний рівень

розвитку і здібності, гуманізм, морально-етичну й духовну наповненість,

бажання продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.

З цією метою забезпечення всебічного розвитку учнів, здобуття

ліцеїстами глибоких якісних знань у 2021-2022 н.р в ліцеї систематично

проводились різноманітні моніторингові дослідження:

І Моніторинг успішності учнів (щомісяця);

ІІ Моніторинг якості знань учнів ( в кінці семестру, року);

ІІІ Моніторинг якості знань учнів з математики (протягом грудня-квітня

2022р.);

ІV Моніторинг якості проведення дистанційного навчання (листопад 2021 р.

та травень 2022 р.)



Результати моніторингових досліджень досягнень учнів 5-11 кл. у 2021-2022

н.р.  в порівнянні з 2020-2021 н.р. такі:

Рівні  (%)

початковий середній достатній високий

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

1 1(7) 34 26(151) 55 61(341) 10 12(71)

Рівень якості знань  та успішності досягнень учнів по класах:

 
рівні

початковий середній достатній високий
кла
с к-ть учнів к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %

5а 29  0 5 17 23 79 1 3

5б 31  0 6 19 18 58 7 23

5в 29  0 3 10 20 69 6 21

5г 27  0 10 37 12 44 5 19

6а 28 2 7 7 25 18 64 1 4

6б 29 1 3 5 17 19 66 4 14

6в 25  0 4 16 19 76 2 8

6г 26 1 4 11 42 14 54  0

7а 23  0 9 39 12 52 2 9

7б 29 2 7 12 41 14 48 1 3

7в 29 1 3 9 31 14 48 5 17

7г 24  0 9 38 14 58 1 4

8а 27  0 8 30 18 67 1 4

8б 33  0 21 64 12 36  0

8в 18  0 1 6 15 83 2 11

9а 18  0 1 6 13 72 4 22

9б 21  0 7 33 12 57 2 10

9в 28  0 2 7 16 57 10 36

9г 21  0 18 86 3 14  0

10 37  0 3 8 27 73 7 19

11а 19  0  0 13 68 6 32

11б 16  0  0 14 88 2 13

11д 9  0  0 7 78 2  

 576 7 1 151 26 347 61 71 12

V Моніторинг результативності роботи вчителя під час карантинних

обмежень (листопад 2021р). проходив в ІІ етапи:



І етап. Самоаналіз вчителя (заповнення таблиці).

ІІ етап. Анкетування батьків та учнів.

Результати моніторингу узагальнені, детально розглянуті на засіданнях

методичних об’єднаннях (комісій), нарадах при директорі. Всім учасникам

навчально-виховного процесу надані рекомендації щодо ефективного

проведення дистанційного навчання.

Неабияким іспитом для освітян, учнів та їх батьків в 2021-2022 н. р. стало

дистанційне навчання, яке в першому півріччі проходило через епідеміологічні

обставини, а з 14 березня через введення в державі воєнного стану. Перед

педагогами постало непросте завдання – як організувати продуктивний освітній

процес дистанційно. Навчання за дистанційною формою в ліцеї №144

ім.Г.Ващенка м.Києва розуміється як індивідуалізований процес набуття знань,

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, який відбувається в

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників

освітнього процесу у певному середовищі, яке функціонує на базі

інформаційно-комунікаційних технологій з дотриманням сучасних

психолого-педагогічних рекомендацій.

Метою навчання за дистанційною формою є надання освітніх послуг в

обмежений період шляхом застосування у навчанні сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями

відповідно до державних стандартів освіти.

Дистанційна форма навчання - це можливість продовжити навчатися та

отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в режимі

синхронного та асинхронного викладання предметів за допомогою відкритого й

вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм.

Дистанційна форма навчання передбачає наявність доступу до мережі

Інтернет у всіх учасників освітнього процесу, а також технічного забезпечення

(стаціонарного комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона, КПК тощо). Всі

здобувачі освіти 5-11 класів та 48 вчителів (5-11 кл.) ліцею забезпечені

комп’ютерною технікою та мають підключення до глобальної мережі Internet.



Під час дистанційного навчання (листопад 2021 р.) розклад уроків не

змінювався. Кількість уроків проведених в синхронному та асинхронному

режимах планувалась у відношенні 30:70. Для якісного освітнього процесу та

надання повноцінної послуги кількість он-лайн уроків з багатьох предметів

була  збільшена.

Всі уроки проводились за допомогою інформаційно-комукаційної

автоматизованої системи “Єдина Школа”, яка дала можливість всім учасникам

освітнього процесу (учням, учителям та батькам учнів) працювати злагоджено

та плідно.

Учителі, під час проведення уроків а асинхронному режимі, були на

зв’язку з учнями і надавали консультації за потреби. Виконані роботи

надсилались учителю і презентувалися на наступних заняттях. Учням та

ученицям надавалися посилання на тести і вправи, які вони мали змогу

виконати, зробити самоаналіз та виправити свої помилки. Також учні

практикували індивідуалізовані завдання в різних форматах. Для реалізації

диференційованого підходу учням пропонувався певний набір завдань на вибір,

який вони мали змогу виконати в довільному порядку.

На уроках учні мали можливість попрацювати самостійно з різними

видами тестів: он-лайн тести в Google Form, тести та вправи на сайті

інтерактивного навчання видавництва «Ранок». Такий тип опитувань дозволяє

учням якісно і результативно закріпити пройдений матеріал, перевірити рівень

своїх знань, вчитися аналізувати помилки та коригувати знання.

У березні 2022 року через воєнний стан у країні в організації навчального

процесу відбулися зміни, оскільки не всі вчителі та здобувачі освіти мали

можливість працювати за усталеним розкладом. З метою охоплення всіх

здобувачів освіти навчальним процесом розклад уроків було змінено, оскільки

навчальні предмети окремих освітніх галузей (мистецтво, технології та здоров’я

та фізична культура) викладалися за технологіями модульного і проєктного

навчання.

Звичні традиційні форми навчання з окремих предметів змінилися й

підлаштувалися для роботи з гаджетами (наприклад, вірші здавалися у форматі

відеозапису, а виконання робіт підтверджувалось фотозвітом, деякі контрольні



роботи проводились у вигляді тестів тощо). Проєктні, творчі роботи

реалізовувались у відповідності до  програмних вимог з навчальних предметів.

Під час дистанційного навчання учителями ліцею використовувалися

електронні журнали і щоденники для учнів та батьків на платформі Єдина

Школа з метою вирішення щоденних питань, пов'язаних з освітнім процесом,

забезпечення можливості інформування батьків про навчальні досягнення

учнів та стан відвідування навчальних занять, засвоєння навчального матеріалу,

здійснення контролю обсягу та виконання домашніх завдань.

Оцінювання рівня знань учнів та учениць, переведення їх на наступний

рік навчання та випуск з ліцею проходило відповідно до Методичних

рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н.р. , затверджених

наказом МОН України №290 від 01.04.2022 року. Оцінювання результатів

навчання здобувачів освіти, які навчались в інших навчальних закладах як

тимчасово переміщені особи, за рішенням педагогічної ради ліцею(протокол

№ 6 від 31.05.2022р.) відбувалось з урахуванням навчальних досягнень учнів в

інших закладах освіти.

VІ Моніторинг відповідності оцінок, виставлених учителями-

предметниками, якості дійсних знань учнів.

За результатами цих досліджень, визначено учнів, які мають найвищі

результати в навчанні, класи, які досягли вагомих результатів у навчальній

діяльності, визначили  клас, який має високий відсоток якості знань.

Кращі з кращих (2022 р.)
Місце

в

ліцеї
Прізвище, ім`я

Бал Клас

1 Сорокіна Катерина** 11,12 9в
2 Сливченко Софія** 11,06 9в
3 Логінова Вікторія* 10,94 10
4 Бурлуцька Олександра * 10,89 7б
5 Герцойг Аріна** 10,86 11а
6 Подобна Марія* 10,83 5б



7 Попова Єлизавета** 10,82 9в
Ярмолюк Валерія ** 10,82 9в

8 Виноградова Єлизавета** 10,71 9в
9 Левадіна Юлія** 10,67 9а

10 Біляк Соломія* 10,56 7в
Черкасенко Анжеліка** 10,56 9б

11

Бондарець Вероніка* 10,50 10

Бельцевич Ілля* 10,50 6б
Притолюк Олександр* 10,50 6б
Ващук Анастасія* 10,50 6в

12 Пепа Діана** 10,47 9в
Просвіркін Вероніка* 10,47 8а

13 Тертична Валерія* 10,46 5б
Дзюбенко Юлія* 10,46 5г

14 Петрик Валентина ** 10,44 11б
Поляруш Іван* 10,44 7в

15 Степанова Анастасія* 10,43 6в

*-учні, які за високі досягнення в навчанні нагороджені Похвальними листами

**-учні, які нагороджені медаллю або вручено свідоцтво про базову освіту з

відзнакою.





З метою створення сприятливих адаптаційних умов для навчання

п’ятикласників у середній школі було проведено наради вчителів, які

працювали та будуть працювати з учнями  п’ятих класів.

Так, у серпні класоводи надали вчителям-предметникам, які будуть

працювати з учнями 5-х класів, змістовну психолого-педагогічну

характеристику кожної дитини і класного колективу в цілому, а також

акцентували увагу на індивідуальних особливостях здоров’я і поведінки

кожного учня.

У листопаді пройшов консиліум педагогічних працівників, на якому

розглядалися успіхи п’ятикласників за І чверть та розроблялися рекомендації

щодо їхньої подальшої адаптації в середній школі.

Учителі ліцею постійно співпрацюють з різними науковими установами,

які надають рекомендації і допомогу педагогічним працівникам в інноваційній

та практичній діяльності. Для глибшого і об’єктивнішого виявлення стану

адаптації, визначення ступеня комфортності перебування дітей п’ятих класів у

середній школі адміністрація ліцею співпрацює з представниками Центру

науково-освітніх інновацій та моніторингу, які проводять відповідні

дослідження. У 2021-2022 н.р. в ліцеї такі дослідження проводились за



методикою Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. У лютому

пройшла нарада учителів, які викладають у 5-х класах. Метою цієї наради було:

✔ проаналізувати, як учителі враховують рекомендації, надані на

консиліумі, щодо адаптації 5-тикласників;

✔ результати навчання та адаптації учнів та учениць.

На підсумковій нараді, яка відбулась після проведення

класно-узагальнюючого контролю на паралелі 5-х класів, було відзначено

результати плідної роботи вчителів, учнів та їхніх батьків щодо успішної

адаптації дітей.

В серпні 2021 року на педагогічній нараді розглядалися результати ЗНО

учнів ліцею. Детально було розглянуто всі завдання кожної роботи з усіх

предметів. Головам методичних об’єднань (комісій) рекомендовано на чергових

засіданнях детально розглянути надані результати та використовувати ці

матеріали в своїй подальшій роботі.

Назва навчального
закладу

Міс
це TOP Рейт.

бал
Бал
ЗНО

Учнів /
тестів

Скла
в (%)

місце
(район)

Ліцей "Престиж"
м.Києва 3 7 158,5 185,5 22/81 100 1

Гімназія №178
Солом’янського р-ну
м.Києва

10 18 155,4 179,9 72/231 100 2

Технічний ліцей
Національного
технічного університету
України "Київський
політехнічний інститут"
Солом’янського р-ну
м.Києва

12 21 155 176,9 119/450 100 3

Політехнічний ліцей
Національного
технічного університету
України "Київський
політехнічний інститут"
м. Києва

16 27 154,2 176,5 108/402 100 4

Технічний ліцей м.
Києва 29 55 149,1 170,3 116/437 100 6

Гімназія біотехнологій
№177 Солом’янського
р-ну м.Києва

30 61 148,6 172,6 52/185 100 7

Ліцей №144 ім.
Г.Ващенка м.Києва 36 73 147,2 171,1 45/171 100 8



Протягом року проводились моніторингові дослідження з математики.

Дослідження проводились у три етапи:

● проведення контрольних робіт за текстом адміністрації;

● детальний аналіз результатів контрольних робіт;

● встановлення рівня компетентності вчителя, а саме: якість перевірки

учнівських робіт учителем та відповідність оцінок, виставлених учителем,

оцінкам за семестр та контрольні роботи.

Результати досліджень розглянуті на засіданні методичного об’єднання

(комісії), на нарадах колективу при директорові та відображені в наказі по

ліцею.

3 8-го класу учні ліцею навчаються за навчальними планами класів з

поглибленим вивченням окремих предметів. З метою організації глибокого,

ефективного та цікавого навчання в 8-х класах адміністрація ліцею протягом

року проводила певну роботу, а саме:

● вивчались матеріальна, технічна та методична бази викладання

профільних предметів (математика, іноземні мови (англійська та німецька),

історія);

● вивчався рівень фахової майстерності та готовності вчителів працювати в

класах з поглибленим вивченням окремих предметів;

● вивчався рівень знань учнів з профільних предметів та схильність до

успішного засвоєння навчального матеріалу на профільному рівні;

● проведено анкетування серед учнів та їх батьків щодо бажання

подальшого навчання семикласників;

Протягом року на паралелі 7-х класів проводився робота, а саме:

діагностичні роботи, анкетування серед учнів, учениць, учителів щодо

подальшого навчання 7-микласників. Результати цієї кропіткої роботи

розглянуті на засіданні педагогічної ради ліцею та прийнято рішення про те, що

учні 8А класу будуть поглиблено вивчати математику, 8Б - англійську та

німецьку мови, 8В - продовжать навчатися за програмою НПП ”Інтелект

України”. З рішенням педради ознайомлені батьки, а 8Г-предмети

суспільно-гуманітарного циклу.



З метою всебічної оцінки роботи учнів 9-х класів та надання їм

рекомендацій щодо подальшого навчання в старшій профільній школі,

адміністрацією ліцею проводився діагностичний контроль серед учнів 9-х

класів. З результатами контролю, які розглядалися на засіданні педагогічної

ради ліцею, ознайомлені батьки та учні. За рішенням педагогічної ради в

2021-2022 н.р. учні 10-х класів зможуть навчатися в класах математичного,

лінгвістичного профілю та  за програмою НПП ”Інтелект України”.

Дев’ять років учні та учениці ліцєю плідно працюють за програмою НПП

“Інтелект України”. Всі вчителі, які працюють в проєктних класах мають

необхідну фахову підготовку. Адміністрація постійно контролює рівень знань

учнів в проєктних класах, надає необхідну допомогу, тісно співпрацює з

керівниками проєкту.

Керуючись Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної

середньої освіти затвердженим наказами МОН України № 955 від 10.07.2019

р.та рекомендацій МОН України щодо організації навчального процесу в період

військового стану з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та

здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до заяв батьків в

2021-2022 н.р. на домашній (сімейній ) формі навчання перебувало 6 учнів.

Віддповідно до Положення, було розроблено навчальні програми для кожного

учня, проведено оцінювання рівня знань учнів з усіх предметів. За результатами

оцінювання досягнень учнів та за рішенням педагогічної ради ліцею всіх учнів

переведено на наступний рік навчання.

За підсумками навчального року, програми з усіх предметів виконані, всі

учні успішно завершили навчальний рік та переведені до наступного класу.

Відповідно до плану роботи ліцею, у червні 2021 року адміністрацією ліцею

перевірено:

стан викладання усіх предметів, а саме: відповідність записів на сторінках

класних журналів програмі та календарному плануванню;

об’єм домашнього завдання та відповідність записів у класних журналах,

учнівських щоденниках та робочих зошитах учнів.

Було проведено 4 перевірки стану ведення класних журналів. Результати

перевірки свідчать, що в основному учителі охайно, грамотно і правильно



оформляють журнали, але зустрічаються і недоліки: допускаються виправлення

дат, порушується нумерація уроків, використовується коректор.

Двічі на рік проводилась перевірка виконання програм, за результатами

яких видані накази. Перевіркою виявлено, що програмовий матеріал виконано

повністю, кількість контрольних робіт та тематичних перевірок виконано

повністю.

За результатами річного оцінювання, у 2022 році свідоцтва про базову

середню освіту отримали 88 випускників 9-х класів, 16 з них:

Левадіна Юлія Вікторівна( 9А)

Когадій Єгор Миколайович( 9А)

Шпак Марина Олександрівна( 9А)

Водяний Богдан Вячеславович( 9А)

Черкасенко Анжеліка Юріївна( 9Б)

Тетера Кіра Андріївна( 9Б)

Басова Наталія Дмитрівна( 9В)

Виноградова Єлизавета Олегівна( 9В)

Куліда Софія Дмитрівна( 9В)

Пепа Діана Юріївна( 9В)

Пиркіна Єлизавета Павлівна( 9В)

Попова Єлизавета Євгенівна( 9В)

Половенко Діана Віталіївна( 9В)

Сливченко Софія Олегівна( 9В)

Сорокіна Катерина Володимирівна( 9В)

Ярмолюк Валерія Сергіївна( 9В)–з відзнакою.

44 випускникам 11-х класів вручені свідоцтва про отримання повної

загальної середньої освіти.

Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” нагороджені

випускники 11-х класів:

Герцойг Аріна Андріївна (11А кл.)



Срібною медаллю “За досягнення у навчанні” нагороджені

випускники 11Б класу:

Петрик Валентина Тарасівна (11Б кл.)

І.Шаповал, заступник директора

з навчально-виховної роботи

. 


