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Призначення Ліцею та засіб його реалізації 

Угринівський ліцей (далі - Ліцей) є закладом загальної середньої освіти 

Угринівської сільської ради. 

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими 

актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Ліцею. 

В умовах реалізації концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» Ліцей 

має надавати дитині різні уміння, компетентні навички. Головне його завдання 

— вже не забезпечення знаннями, а навчити дітей, як знання і навички 

втілювати в життя. 

Педагогічний колектив Ліцею гнучко реагує на запити часу, варіює, 

шукає ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському 

просторі, знайшли своє відображення і в роботі нашого Ліцею. Учителі 1-4-их 

класів, які у 2021-2022 н. р. продовжують працювати в умовах реалізації 

концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» пройшли курси підвищення 

кваліфікації при Івано-Франківському інституті післядипломної педагогічної 

освіти та он-лайн курси ЕDЕRА з метою підвищення методичного і 

практичного рівнів компетентності вчителів 1-4-х класів щодо реалізації 

завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно основних 

напрямків Державної політики в галузі освіти. 

Відповідно до нормативних документів у Ліцеї запроваджена робота з 

організації класів з профільним вивченням англійської мови та історії. На 

сьогодні Ліцей має 2 кабінети інформатики в яких встановлено 19 комп'ютерів 

та 5 ноутбуків. Всі комп'ютери об'єднані в локальну мережу і мають вихід до 



мережі Іnternet. У навчальних кабінетах встановлено 4 інтерактивні дошки та 2 

інтерактивні панелі з програмним забезпеченням. Навчальні кабінети 

укомплектовані ноутбуками та комп’ютерами, телевізорами які 

використовуються на уроках та позаурочних заходах. Комп'ютеризація 

навчального процесу спричинила зміну стилю проведення навчальних занять. 

Більшість випускників Ліцею кожного року стають студентами вищих 

навчальних закладів. 

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є 

головним завданням Ліцею. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно та письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обгрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є 

засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм. 

Тип закладу – комунальний. 

Кількість класів:  

1-4 кл. (початкова школа) 9; 

5-9 кл. (гімназія) - 10; 

10-11 кл. (ліцей)-2. 

Кількість учнів:  

1-4 кл. - 222:  

5-9 кл. - 231;  

10-11 кл. - 50. 

Середня наповнюваність становить: 24. 

 

Режим роботи закладу: 

□ мова навчання - українська; 

□ режим навчання - п’ятиденний; 



□ початок занять - о 8.30 годині; 

□ тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі 

відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»; 

□ тривалість перерв відповідно до чинного Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 N 778). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту». 

Факультативні та індивідуальні заняття проводяться після години 

відпочинку. 

Для учнів І-4-х класів створено три групи ГПД. 

Робота груп подовженого дня організована відповідно до Порядку 

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної 

середньої освіти» (наказ МОН України від 25 червня 2018 р. N 677, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. N 865/32317). 

 

Структура навчального року 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань і закінчується 

непізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

□ І семестр - 01.09.2021р. -31.12.2021р. 

□ II семестр - 10.01.2022р. - 03.06.2022р. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

□ осінні - 30.10.2021 р.- 03.11.2021 р.; 

□ зимові - 25.12.2021 р. - 09.01.2022р.;  

□ весняні - 26.03.2022р. - 03.04.2022р. 


