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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Положення про військовий (військово-морський) ліцей»

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ

 забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої

освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а

також створення умов для оволодіння систематизованими знаннями про природу,

людину, суспільство, культуру тощо;

 створення умов для здобуття вихованцями ліцею (далі - ліцеїсти) освіти в межах

обсягу, визначеного державним стандартом загальної середньої освіти;

 забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування,

можливості здобуття ліцеїстами первинних військових знань та навичок,

необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих військових навчальних

закладах та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні

підрозділи;

 виховання ліцеїстів у дусі відданого служіння Українському народові, любові до

військової служби та свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера;

 підготовка ліцеїстів морально і фізично здоровими, загартованими, спроможними

долати можливі труднощі військової служби.
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МАТРИЦЯ ЕЙЗЕНХАУЕРА 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ
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виконати негайно

2020-2021 р.

виконати до 2026 р.

Призначення 

на посаду

виконати 

2021-2022 р.

постійна робота

2021-2026 р.

Дуайт Девід Ейзенхауер —

американський військовий 

і державний діяч, 

34-й Президент США



ПЛАН РОБОТИ

на короткострокову перспективу

2021-2022 рік
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 збереження та зміцнення здоров'я

дітей;

 пошук та розвитку здібностей;

 якісна підготовка школярів до

вступу в заклади вищої, середньої

та початкової професійної освіти;

 задоволення різноманітних

інтересів і потреб;

 обмеження від негативного

впливу мережі internet та

навколишнього соціуму;

 надання вмінь та навичок до

соціально-психологічної адаптації

в майбутньому дорослому житті.

 створення в ліцеї комфортних

психолого-педагогічних умов для

здійснення професійної діяльності;

 пошук та розвитку здібностей у

дітей;

 підвищення рівня знань учнів до

вступу в заклади вищої, середньої та

початкової професійної освіти;

 створення умов для творчої

самореалізації в професійній

діяльності;

 отримання морального задоволення

від результатів своєї роботи.

Очікування батьків та їх дітей Очикування педагогів:
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БОРОТЬБА З «МОБІНГОМ»
створення доброзичливого мікроклімату в колективі
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«Усюди цінність школи дорівнює 

цінності її ВЧИТЕЛЯ»

Фрідріх Дістервег -

видатний німецький педагог

«Програми в усіх школах одні й ті ж,

підручники однакові, але школи різні,

тому що різні вчителі. Школа – це

передусім УЧИТЕЛЬ. Особистість

учителя – наріжний камінь виховання»

Мо́бінг (знущання) - систематичне 

цькування, психологічний терор, форми 

зниження авторитету, форма 

психологічного тиску у вигляді цькування 

співробітника у колективі, зазвичай з 

метою його звільнення.

2019 2020

Звільнилося 54 людини

ТРИ (3) судових справи

працівників проти керівництва ліцею



РЕЙТИНГ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

у м. Львів та львівській області (https://osvita.ua/school/rating/)
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Рік Місце у Львові
TOP

України
Рейт. бал Бал ЗНО

Учнів / 

тестів

Склав 

(%)

2020 115 4134 110.2 121 135/464 92

2018 105 3149 113.5 122.6 145/513 91

РЕЙТИНГ ЛІЦЕЮ СЕРЕД ШКІЛ МІСТА ЛЬВІВ ТА УКРАЇНИ

ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГУ СЕРЕД ШКІЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(за рейтинговим балом 2020 рік)

Назва закладу Місце у області
TOP

України
Рейт. бал

Учнів / 

тестів

Склав 

(%)

КЗ Львівський державний ліцей 

з посиленою ВФП
4134 110.2 135/464 92

ОЗ "Твіржанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. –

ЗДО Мостиської міськради"
278 4174 110 40/110 94

ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГУ СЕРЕД ШКІЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(за середнім балом ЗНО 2020 рік)

Назва закладу Місце у області
TOP

України
Бал ЗНО

Учнів / 

тестів

Склав 

(%)

КЗ Львівський державний ліцей 

з посиленою ВФП
4134 121 135/464 92

Волицька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Сокальської райради
332 5365 120.8 19/61 89



РЕЙТИНГ

серед військових ліцеїв (https://osvita.ua/school/rating/)
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№ Назва навчального закладу
Місце у 

регіоні

TOP

України

Рейт. 

бал

Бал 

ЗНО

Учнів / 

тестів

Склав 

(%)

1 Волинський обласний ліцей з посиленою ВФП імені Героїв Небесної Сотні 8 519 136 139.2 288/972 96

2
КЗ "Острозький обласний ліцей з посиленою ВФП імені Костянтина

Івановича Острозького" Рівненської обласної ради
7 560 135.5 153.9 65/232 99

3 Державна гімназія-інтернат з посиленою ВФП "Кадетський корпус" 72 1467 125.6 140.3 106/345 97

4
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з

посиленою ВФП" Хмельницької обл.
36 1629 124.2 143 44/141 96

5 Київський військовий ліцей імені Івана Богуна 257 2267 120 122 297/1019 90

6
Державний ліцей-інтернат з посиленою ВФП "Кадетський корпус" імені І.Г.

Харитоненка Державної прикордонної служби України
20 2611 117.9 130.9 121/389 95

7
КЗ «Харківський ліцей з посиленою ВФП "Правоохоронець" Харківської

обласної ради
149 3549 113.2 127.5 87/289 95

8 Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою ВФП Хмельницької обл. 91 3619 112.8 124.8 137/414 93

9 Чернігівський ліцей з посиленою ВФП 26 3907 111.4 120.7 143/555 90

10
КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей

з посиленою ВФП імені Героїв Крут"
115 4134 110.2 121 135/464 92

11
Луганський обласний ліцей з посиленою ВФП «Кадетський корпус імені

героїв Молодої гвардії»
100 5002 105.4 117.5 91/362 93

12
КЗ освіти "Ліцей митно-податкової справи з посиленою ВФП при

Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради
128 5821 101 113.1 93/329 88

13 КЗ «Ліцей з посиленою ВФП "Патріот"» Харківської обласної ради 242 6238 98.5 111.9 69/231 90

14
КЗ "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою ВФП "Захисник"

Запорізької обласної ради
88 6411 97.5 107.7 112/424 86

15 Військово-морський ліцей 126 6526 96.7 109.7 74/241 88



НЕОБХІДНИЙ БАЛ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ 

У ЦИВІЛЬНІ ВНЗ (https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/)
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Рейтинг ВНЗ за показником «Балл ЗНО 

на бюджет»

№
Форма 

власності

Назва закладу 

освіти

Середній 

бал ЗНО на 

бюджет

Середній 

бал 

атестата

Зараховано 

на бюджет

1 Державна

Національний 

університет "Києво-

Могилянська 

академія"

187,88 10,92 541

2 Державна

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка

184,27 10,62 2699

3 Державна

Національний 

медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця

182,58 10,69 762

4 Державна

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого

182,09 10,63 405

5 Державна

Національний 

фармацевтичний 

університет

182,00 10,52 10

223 Державна

Олімпійський 

коледж імені Івана 

Піддубного

127,75 8,35 4

224 Державна

Львівська філія 

Дніпропетровського 

національного 

університету 

залізничного 

транспорту імені 

академіка В. 

Лазаряна

126,33 7,79 18

Рейтинг ВНЗ за показником «Балл ЗНО 

на контракт»

№
Форма 

власності

Назва закладу 

освіти

Середній 

бал ЗНО 

на 

контракт

Середній 

бал 

свідоцтва

Зарахова

но на 

контракт

1 Приватна

Український 

католицький 

університет

183,72 10,42 337

2 Державна

Національний 

університет 

"Києво-

Могилянська 

академія"

173,99 10,08 559

3 Державна

Українська 

медична 

стоматологічна 

академія

168,24 9,68 177

4 Державна

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка

166,66 9,79 2347

5 Державна

Одеський 

національний 

медичний 

університет

163,22 9,62 289

199 Державна

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини

132,13 7,78 589

200 Державна

Дніпровський 

державний 

технічний 

університет

132,07 7,89 78
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Причини низького рейтингу ?

Що заважає дітям вчитися, а 

вчителям їх вчити ?

Відмінності з «цивільними» однолітками

Заходи Ліцеїсти Однолітки

Вчяться до 

обіду
Так

Можуть втікати з 

уроків

Вчяться після 

обіду

Так 

(самопідготовка)
Ні

Додаткові 

заняття

Так 

(консультації)

Так 

(репетитори)

Допомога 

батькам
Ні Так

Інтернет, 

соціальні 

мережі

Ні Так

Погана 

компанія
Ні Може бути

Алкоголь,

наркотики
Ні Може бути

Погані 

побутові умови 

(голод)

Ні Може бути

Булінг Ні Поширене явище

Регулярні 

фізичні 

навантаження

Так Ні

У вчителів відсутність: 
• зацікавленості у роботі;

• професійного зросту; 

• зацікавленості у кінцевому результаті.

В учнів відсутність: 
• зацікавленості у процесі навчання;

• інформації про різні ВНЗ та ВВНЗ; 

• бачення залежності рівня знань від 

подальших перспектив у житті



ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 12

5) Введення внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження

та коригування результатів навчання кожного ліцеїста

4) Тримати зворотній зв’язок з ВВНЗ, з метою отримання відгуків на випускників

ліцею для внесення коректив у їх підготовку

3) Розробка програми мотивацій пізнавальних здібностей учнів. Створити цікаву

для дітей варіативну частину навчання: історія війн, історія військової зброї,

військова математика, військова-прикладна фізика, загальний будова озброєння та

військової техніки, військово-прикладний переклад тощо

2) У випускному класі в останній чверті створювати спеціалізовані групи, і

готувати дітей до ЗНО

1) Організація профільної підготовки учнів з урахуванням побажань батьків, учнів.

За результатами вступу створювати профільні класи: історико-правовий, фізико-

математичний тощо

6) Розширювати мережу позашкільних гуртків та спортивних секцій

7) Домовитись з басейном СКА про проведення занять по навчанню дітей

плаванню, для тих хто не вміє
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За результатами здавання ЗНО преміювати кращих викладачів та вихователів, та

впроваджувати і поширювати їх досвід

Запровадити моніторингові дослідження освітнього процесу

Розробка та впровадження рейтингового оцінювання педагогічних кадрів

Провадження соціальної справедливості шляхом прозорого розподілу

педагогічного навантаження для вчителів

Підвищення педагогічної майстерності вчителів. Участь вчителів у конкурсі 

«Вчитель року» (За останні 10 років лише 1 педагог отримав педагогічне звання 

«учитель-методист»)

Професійна самореалізація вчителів шляхом роботи з обдарованими учнями,

Залучення вчителів до науково-пошукової роботи. Запровадити участь ліцеїстів

у МАН, творчих конкурсах (Міжнародний літературно-мовний конкурс ім. Т.Г.

Шевченка, Міжнародний конкурс української мови ім. П. Яцика)

Щорічний конкурс «Кращий класний кабінет»



 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

(психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння

прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

 Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та 

якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості й потреб держави.

 Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів 

предметних олімпіад.

 Зростання позитивного іміджу ліцею в соціумі міста, області 

та України.

 Підвищення конкурентоздатності ліцею на ринку освітніх 

послуг.

 Збільшення контингенту абітурієнтів, і як наслідок 

підвищення якості учні.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ 14



ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІЙСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ 

15

Головна проблема ЗСУ "нездорові відносини" 

між військовослужбовцями

Нищення нового покоління офіцерів. 

Молодші офіцери, а особливо ті , які  не вчилися в ВВНЗ, а прийшли після цивільних 

ВНЗ дивлячись на старше покоління думають, що це все правильно, так і повинно бути

Проблеми української армії - це суміш радянської 

спадщини та сучасних негараздів

Я начальник – ты дурак!

Если начальник не прав смотри пункт 1 
(начальник всегда прав).

Не блесни умом, а блесни сапогом.

«Совок» в головах старших офіцерів - покоління, 

яке  закінчило ВВНЗ ще за радянських часів. Особливо військово-політичні училища

Что было хорошо дедушке –
будет хорошо и тебе

Головною проблемою нинішніх Збройних Сил України є те, 

що вони все ще фундаментально розбудовуються та 

підтримуються за принципами радянської армії. Це 

неправильно, тому що такий підхід руйнує і вбиває дух 

вільної людини в оновленій Україні
Британський

полковник у

відставці, військовий

експерт, колишній

радник міністра

оброни України

Глен Грант

Показуха во всем

Головнокомандувач ЗС України

генерал-лейтенант Руслан Хомчак



Що побудовано в 2020 році для «показухи»
https://www.facebook.com/lgkrut/photos
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При кількості ліцеїстів 450 чоловік, 

скільки разів дитина може підійти до 

нього на ранковій зарядці, у вільний час?

Цікава іграшка, але не надає ні яких 

військово-прикладних умінь та навичок. Ні 

почуття віддачи при пострілі, ні вмінню 

натиснути на спусковий гачок, ні вмінню 

затримати дихання. 

Все встановлено на першому поверсі 

навчального корпусу, незважаючи на профіль 

класів, вік вчителів, необхідність для 

проведення занять. На українській літературі 

так необхідна інтерактивна дошка ?

Майданчик тренажерів. 

Електронний тир

Інтерактивні дошки, проектори, 

великі телевізори

Стадіон

Чому ж діти не бігають на стадіоні?

Тому що стадіон не для них, а для 

«показухи» 



ЩО ПОТРІБНО БУЛО ЗБУДУВАТИ У 2020 РОЦІ 

ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
17

Фотографії жовтень 2020 року

Спальне приміщенняТуалет

155. Умивальники обладнуються з розрахунку один 

кран на 5-7 осіб, не менше двох ножних ванн з 

проточною водою на роту; душова обладнується з 

розрахунку один кран (душова сітка) на 15-20 осіб.

170. Туалети обладнуються з розрахунку одна кабіна з 

унітазом (очком) та один пісуар на 10-12 осіб.

СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Закон України від 24 березня 1999

року № 548-XIV (зі змінами)

СанПіН N 42-121-4719-88 "Влаштування,

обладнання і утримання гуртожитків для

робітників, студентів, учнів середніх учбових

закладів і ПТУ". (діючі)

Санітарно-гігієничні приміщення: 

1 душ, 1 умивальник и 1 унітаз на 4 - 6 чоловік.

Загрози

Відсутність туалетів у навчальних ротах (в 

кожній казармі по 1 туалету (3-4 унітаза) на 

150 чоловік).

Що важливіше було зробити до початку 

навчального року: спальні приміщення, 

туалети чи стадіон та пейнбольне поле ?



Гарні картинки у Фейсбуці.

ЖИТТЯ У УМОВАХ ГРХ COVID-19 
(https://www.facebook.com/lgkrut/photos)

)
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Порушення Постанови МОЗ №50 від 22.08.2020 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Реальне життя

Відсутність обладнаної санчастини з ізолятором



ВІДНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 19

Встановити у навчальні класи 2-4 поверхів навчального корпусу 

необхідну комп’ютерну техніку

Завершити ремонт та привести до санітарних вимог приміщення 

спального корпусу

Обладнати пожежну сигналізацію спального корпусу та їдальні.

Встановити пожежні резервуари для води на зміну що згнили

Провести ремонти класів самопідготовки (замінити меблі)

Встановити пральні  машинки в побутові кімнаті спального 

корпусу

Поповнити та оновити спортивний інвентар

Відновити подачу води по приміщення вчительської 

Відремонтувати дах над гаражем



Проводити виховну роботу із залученням представників учнівського 

самоврядування та у тісній співпраці із батьківським комітетом

Проведення профілактичної роботи, щодо попередження 

правопорушень (наркотики, крадіжки, паління, алкоголь)

Формування шкільних команд з учнів різних класів, різновікові 
спортивні команди, які відстоюють честь ліцею у змаганнях. 

ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 20

Висадити алею дерев присвячену випускникам ліцею, які загинули під 
час виконання службових обов'язків (АТО, ООС)

Відродження інституту шефства старших ліцеїстів над молодшими

Укріплення корпоративного духу: спільні поїздки, заходи на природі, 

екскурсії, святкування днів народження тощо

Укріплення звичаїв, традицій навчального закладу

Створення загальної інформаційної системи для учнів школи – шкільних 
ЗМІ (дошка оголошень, шкільна стінгазета), які б висвітлювали шкільне 

життя, шкільні успіхи тощо

Створення скриньки довіри для скарг учнів

Проведення загальношкільних ігрових і культурних заходів (балів, 

спектаклів, концертів за участю учнів і педагогів)



Перспективний план 

розвитку  

на 2022-2026 н.р.

Мета плану: Створення умов для забезпечення в школі сучасної, 
доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення 
ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.



ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
(за наявності відповідного фінансування)
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Провести реконструкцію спального корпусу. Заміна системи 

опалення, утеплення фасадів та горища, перепланування 

спальних приміщень на проживання до 6 чоловік 

Провести ремонт навчального корпусу. Приміщення залу для 

хореографії, навчальні класи 2-4 поверхів

Провести капітальний ремонт їдальні. Заміна інженерних мереж, 

утеплення фасаду, ремонт і гідроізоляція фундаменту, ремонт 

підвалів і цехів першого поверху, заміна системи вентиляції, 

монтаж шатрового даху, заміна дверей, підлог

Провести ремонт приміщення продовольчого складу із заміною 

інженерних мереж

Завершити будівництво добудови клубу

Відновити тир для стрільби з малокаліберної зброї. 

Відремонтувати дренажну систему



РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ, ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ 23

Для батьків та учнів

Для вчителів

Для Збройних Сил та Держави

 Забезпечення умов комфортного виконання свої професійних обов'язків.

 Підвищення рівня професійної компетентності (психолого-педагогічними знаннями та

вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

 Зростання позитивного іміджу ліцею в соціумі міста, області та України. Підвищення їх

конкурентоздатності на ринку праці та освітніх послуг.

 Забезпечення умов комфортного проживання.

 Розвиток талантів дитини.

 Фізичне та психологічне загартовування.

 Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА. 

 Збільшення можливостей вибору ВНЗ для вступу.

 Отримання практичних навичок і вмінь до навчання та самовдосконалення упродовж життя.

 Фізично здорові абітурієнти без поганих звичок, що морально готові до життя у військовому 

колективі (соціумі).

 Грамотні курсанти (студенти), які вміють та хочуть навчатися.

 Соціально свідома молодь, яка бачить своє майбутнє тільки на теренах Батьківщини.

 Патріотично вихована молодь, яка готова захищати Україну. 



Посадити

в душу ліцеїстів паростки любові 

до Батьківщини, відповідальності 

за її майбутнє

Виростити

справжніх патріотів та громадян 

України

Побудувати 

з ліцеїстів надійний, міцний 

фундамент Збройних Сил України

ЩО ОХОЧУ Я ОСОБИСТО 24

Чоловік за життя має:
 посадити дерево

 виростити сина

 побудувати дім




