
Звіт директора 

Надвірнянського ліцею №3 

перед громадськістю 

Ярослав Крицький, 

директор ліцею

Надвірнянський ліцей №3



З  історії ліцею
Будівництво школи №3 

завершене восени 1971 року. 

Навчання розпочалося

22 січня 1972 р. 

Тришак Степан Андрійович – перший директор 

школи №3.



Мережа ліцею

На початок 2020/2021 н.р. у школі

37 класів, з них 1-4-х — 16 класів,

5-9-х — 17 класів,

10-11-х — 4 класи.

Станом на 03.06.2021 року

кількість учнів становить 971

особа. Середня наповнюваність

учнів у класах складає 26 осіб.



У 2020-2021 н.р.:
 Випущено :

 з базової школи (9 клас) – 77 учнів

 з старшої школи (11 клас) – 31 учень

 Отримали свідоцтва з відзнакою:

 Болгар Єлизавета

 Іванчук Олег

 Стефанюк Ксенія

 Томин Анна

 Худецький Олександр

 Циб Ноомі

 Шаніна Анна

 Отримали золоту медаль:

 Куца Віра

 Циб Даніелла

 Отримала срібну медаль:

 Сидорук Соломія



Діти пільгового контингенту

174 дітей, котрі виховуються у багатодітних родинах (90 родин).

13 дітей-інвалідів

2 дітей, що знаходяться під опікою та піклуванням.

30 дітей з малозабезпечених сімей.

22 дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС.

2 дітей загиблого військовослужбовця.

4 дітей внутрішньо переміщених родин.

За станом здоров’я для 2 учнів школи 

організоване індивідуальне навчання.



Кадрове забезпечення

Станом на 01.05.2021 року  в ліцеї 
працює 

89 педагогічних працівників:

✓ 83 учителі,

у тому числі директор 

і 3 заступники директора. 

✓ 3 вихователі ГПД, 

✓ 1 педагог-організатор, 

✓ 1 практичний психолог,

✓ 1 соціальний педагог.

1 завідувач  бібліотеки.



Кадровий склад ліцею
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Збереження та зміцнення здоров’я

Спецгрупа – 24 учні

Підготовча – 19 учнів

Звільнені – 11 учнів



Фінансово-господарська діяльність

За рахунок бюджетних коштів

 4 комплекти парт, стільців та шаф на суму  356364

грн

 4 комплекти обладнання для 1 класів суму 210580 грн;

 стільці в актову залу та обідні столи у їдальню на 

суму 183840 грн

 матеріали для ремонту на суму 14885 грн;

 дидактичні матеріали для кабінетів на суму 44172 

грн:

 коса бензинова з аксесуарами на суму 9520 грн;

 програвачі компакт-дисків, колонки на суму 45000

грн

 Комплект реабілітаційного обладнання + планшет 

12495 грн

Всього: 876 856 грн

За рахунок коштів 
батьків

 Поточний ремонт класів, 

заміна дверей (2 шт).

Орієнтовна сума 37000 грн

Всього 37000 грн



МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ
Українська мова і література (6 чол.)

Керівник – Буній Ірина Володимирівна, вища категорія, “Старший вчитель”.

Зарубіжна література (4 чол.)

Керівник – Іроденко Лариса Марківна, вища категорія, “Вчитель методист”.

Іноземна мова (10 чол.)

Керівник – Вірста Інна Валеріїна, вища категорія, “Вчитель методист”. 

Початкові класи та ГПД (31 чол.)

Керівник  - Томин Галина Василівна, перша категорія.

Математика (9 чол.)

Керівник  - Слюсар Олександра Григорівна, вища категорія, “Старший вчитель”.

Природничі дисципліни (10 чол.)

Керівник  - Вересюк Надія Василівна, вища категорія, “Старший вчитель”.



Результативність освітнього процесу

Період Загальна 

кількість 

учнів ЗО, %

Початковий 

рівень, %

Середній 

рівень, %

Достатній 

рівень, %

Високий 

рівень, %

2020-

2021 

н.р.

100 11,5 32,5 40,3 15,7



Результативність освітнього процесу

Назва 

предмету
Результати за 2019-2020 н.р.;  кількість  учнів
Не  

подолали 

поріг

Початковий  

рівень

Середній 

рівень

Достатній 

рівень

Високий 

рівень

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА

Українська 

мова

0 1 0 8 10 12 11 9 7

Математика 1 1 1 11 3 13 8 5 0

Історія 

України

0 5 0 6 9 11 6 8 2

Всього 1 7 1 25 22 36 25 22 9



Результативність роботи гуртків
№ 

з/п

Назва конкурсу Рівень

керівники

Результати 

Конкурс малюнків  за 

тематикою 

авіабудування 

«Намалюй свою «МРІЮ»

Кер.гуртка

«Образо-творче 

мистецтво» 

Гаврилюк М.В.

І місце (ІІ етап) 

Полатайко Христина

(9-Б клас);

ІІІ місце (ІІ етап) 

Марущак Назар (10-Б 

клас)

Всеукраїнська 

виставка-конкурс 

«Іграшка сувенір». 

Номінація «Зразки 

традиційних іграшок»

Кер.гуртка 

«Образо-творче 

мистецтво» 

Гаврилюк М.В. 

І місце (ІІ етап) 

ІІ місце (ІІІ етап)

Полатайко Христина

(9-Б клас)



Результативність роботи гуртків
Обласна  виставка-

конкурс  робіт юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» ( в режимі 

онлайн)

Кер.гуртка «Образо-

творче мистецтво» 

Гаврилюк М.В.

І місце (ІІ етап): Гриньків 

Вікторія (5-В),

Пиндик Поліна (9-Б);

ІІ місце (ІІ етап): 

Лущинська Вікторія (5-В), 

Полатайко Христина (9-Б); 

ІІІ місце (ІІ етап):

Ватаманюк Владислава, 

Мельник Ірина

ІІІ місце (ІІІ етап) Гриньків 

Вікторія (5-В)

Районний онлайн-

конкурс «Пісенний 

дивограй» 

Шкільний етап

Кер.гуртка 

«Вокальний спів» 

Бенеш С.І.

І місце

Максим’юк Антоніна (8–В 

клас)



Результативність роботи гуртків

Предметна Олімпіада 

(ІІ етап) «Як ти знаєш 

біблію?»

Кер. факультативу 

Луцюк Л.С.

ІІ місце (ІІ етап)

Маковецький Ілля ( 6-В )

1 І Cпартакіада серед 

школярів закладів 

загальної середньої освіти 

Надвірнянської міської 

ради

Керівники команди 

Попович Є.П., 

Семенюк П.М.

І місце команда.

II місце з міні-футболу 

(Дмитрічков Ростислав, 

Скорецький Володимир, 

Возняк Артем, Лавринович 

Дмитро, Гоцанюк Арсен, 

Вінтоняк Микола); 

II місце з шашок (Жеревчук

Валентин, Чудновська

Наталія); 

III місце з настільного тенісу 

(Плесканка Артур, Головчук

Наталія, Боєв Ілля). 



Результативність роботи гуртків

Першість 

Надвірнянської МТГ з 

волейболу

кер. гуртка 

«Волейбол» 

Семенюк П.М.

ІІ місце (дівчата) –

ІV місце (хлопці)

Змагання «Шкільна 

футбольна ліга 

Івано-Франківської 

області 2020-

2021р.р.»

Керівник 

команди 

Попович Є.П.,

ІІ місце (ІІ етап)

Всеукраїнська  гра  

«Сокіл» («Джура»)  

серед  команд  

закладів  освіти  

Надвірнянської 

міської ради   

І обласний етап

Керівник 

команди 

Процюк В.Ф.

ІV місце команда 

«Едельвейс»



Питання, що потребують вирішення

Підвищення якості освітніх послуг; 

Підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

Створення цілісної системи моніторингу освітнього процесу; 

Покращення матеріально-технічної бази ліцею, зокрема; 

Покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Облаштування огорожі ліцею

Завершення заміни вікон і дверей на енергозберігаючі

Капітальний ремонт систем водопостачання та тепломережі

Придбання захисної сітки на вікна спортивного залу



Дякуємо за увагу!

Фото Віри Пасішнюк


