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На цій конференції керуємося Положенням про порядок звітування 

директора закладу освіти перед трудовим колективом, представниками 

батьківської громадськості, затвердженим наказом МОН України №178 від              

25 березня 2005 р. та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27 серпня              

2010 р. 

Цей рік поставив нестандартні питання. В зв’язку із загостренням 

військового положення в Україні та введенням військового стану, директор 

школи ―Будокан‖ був мобілізований у лави ЗСУ, а  в.о. директора школи стала 

співавтор авторської програми школи та вчитель фізичної культури Козловська 

Ольга Володимирівна. Директор та в.о. директора школи, у своїй діяльності 

керувались Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД 

 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є комунальною власністю 

Львівської міської об’єднаної територіальної громади Львівської області. 

Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Львівської міської 

ради, якому делеговані відповідні повноваження. Школу збудовано у 1876 році 

(будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність – 528 учнів). 

За 40 останніх років капітального ремонту не відбувалося. Але незважаючи на її 

вік адміністрація школи разом із колективом працівників та батьків постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в 

робочому стані. 

 Починаючи з 2016, кожен рік виконуються ремонтно-реставраційні та 

поточні ремонтні роботи. Відбувається заміна технічних мереж 

електропостачання та водопостачання/водовідведення. Школа отримала нове 

підключення до енергомереж із збільшенням потужності. Повністю замінена 

система теплопостачання з підключенням до сучасної котельні.   

  У приміщенні школи 12 кабінетів для учнів 5-11 класів, 8 кабінетів 

для учнів 1-4 класів.          

  Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні 

санітарно-гігієнічні умови приміщення кабінету, організація робочих місць, 

режим роботи кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та 



роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання, постійні і змінні 

експозиції, в більшості кабінетів систематизовано навчально-методичне 

забезпечення.  Всі кабінети, де проводяться навчальні заняття, 

відповідають Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів, яке затверджене наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., 

Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 р. за №1/12-1459, в 

них створені необхідні умови для занять.  Навчально-методичне 

забезпечення дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні програми, за 

якими працює колектив учителів школи.    Усі навчальні 

приміщення мають доступ до мережі Інтернет та можливість використання зони 

Wi-Fi.         Медичне 

обслуговування учнів в навчальному закладі здійснюється кваліфікованою 

медичною сестрою. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, повністю 

забезпечений необхідними медикаментами, зроблений ремонт. Всі учні школи у 

2021-22 навчальному році медогляд пройшли, спеціальної група наявна за станом 

здоров’я (1% учнів), а на заняттях фізкультури навчаються в основній групі (90% 

учнів).            З 

метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, 

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у 

школі організовано харчування учнів 1-11-х класів у формі кайтерінгу. 

 У закладі реалізований проект міжшкільної обсерваторії.   

 У 2021-2022 н. р. працювало 54 педагогічних працівників та 17 працівників 

з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 422 учнів в 19 класах. 

Середня наповненість класів становить 23 учня. Протягом навчального року 

працювало 6 груп продовженого дня, які нараховували 180 учнів. 

У школі функціонують: 

 8 кімнат початкової школи; 

 17 кімнат основної і старшої школи; 

 2 комп’ютерні класи; 

 3 спортивних зали; 

 кафетерій; 

 медичний кабінет; 

 бібліотека; 

 кабінет практичного психолога та соціального педагога. 

 



 

ІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Кількісний склад педагогічних працівників закладу 

Усього 

працівників 
Директор 

Заступник

директора 

Педагог-

організатор 
Вихователі 

Керівник 

гуртка 
Бібліотекар 

Учителі 

сумісники 

Учителі в 

декретній 

відпустці 

54 1 3 2 6 4 1 5 6 

 

 

 При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) намагаємося 

врахувати фахову підготовку, особисті та колективні якості, працездатність та 

інші характеристики. Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які 

мають відповідну фахову освіту й володіють державною мовою. 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  

Усього 

працівників 
Вища Бакалавр 

Середня 

спеціальна 

Осіб % Осіб % Осіб % 

54 45 83,3 8 14,8 1 1,9 

 

Учителі постійно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у 

методичній роботі школи, міста, представляють свою майстерність на різних 

конкурсах, беруть участь у різних проектах і семінарах. Так, вчитель географії 

Козак Т.І. виступив з доповіддю на онлайн-семінарі для учителів географії 

Львівщини ―Шкільна географія у воєнний та післявоєнний час‖.  

Більшість педагогічного колективу володіють навичками роботи з 

оргтехнікою і використовують її у своїй роботі. Навчальний заклад забезпечений 

мультимедійними проекторами та дошками, ноутбуками, існує два комп’ютерні 

класи, що містять 24 комп’ютерів.  

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. 

становило 17 год. 

На початку навчального року школа мала 100% склад педагогічних 

працівників. Внаслідок військового стану протягом лютого-березня деякі вчителі 

переїхали за кордон або були мобілізовані. Відтак прийняті негайні міри по 



заповненню даних вакансій. Протягом березня прийнято на роботу двох вчителів 

з англійської мови та знайдено трьох вчителів фізичної культури. Маємо знайти 

ще двох вчителів інформатики, вчителя Захисту України та медичного 

працівника. 

Усі члени педагогічного колективу включені в кредитно-модульну систему 

і проходять курсову перепідготовку відповідно до графіку проведення атестації.  

Атестація у 2021/2022 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. 

Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання 

Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період 

кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. 

Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується 

доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами 

атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, 

відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, 

залучення до атестації широких кіл громадськості. У 2021-2022 навчальному році 

атестувалось 9 педагогів, 1 практичний психолог.     

 Відповідно до наказу відділу освіти Галицького та Франківського районів 

УО ДГП ЛМР від 05.04.2022 р. №01-20/66 «Про результати атестації 

педагогічних працівників закладів освіти Галицького та Франківського районів у 

2021-2022 навчальному році» (Протокол атестаційної комісії №3 від 04.04.2022 

року): 1. Вважати такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»: Шай Дарію Іванівну, педагога-

організатора; 2. Вважати такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший 

учитель»: Шай Дарії Іванівні, вчителю зарубіжної літератури. 3. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: Мельничуку Василю 

Мстиславовичу, вчителю інформатики; Козаку Тарасу Ігоровичу, вчителю 

географії.    У відповідності до вимог Типового положення № 01-10/78 

«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному 

році» та рішення засідання атестаційної комісії І рівня від 31.03.2022 р. (протокол 

№4) за результатами атестаційної комісії І рівня: Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст другої категорії»: Бордуну Івану Олеговичу, вчителю 

фізики; Філенко Катерині Олексіївні, вчителю японської мови. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»: Залицайло Надії 

Романівні, вчителю біології; Діді Оксані Юріївні, вчителю української мови та 

літератури; Чуплак Ользі Миколаївні, практичному психологу; Лютій Мар’яні 

Ярославівні, вчителю біології. Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 



першої категорії: Кіхтан Марії Василівні, вчителю англійської мови.  

    В листопаді 2021 року практичний психолог школи Ольга 

Чуплак перемогла у програмі ―Успішний педагог‖.     

   Наприкінці навчального року вчителі пройшли психологічний 

тренінг від ЦПРПП БФ ―Дужа Україна‖, коуч Олена Заярська. Відбувались 

сеанси іпотерапії для психологічної розрядки педагогічного складу та учнів від 

Олександри Хандогіної.         

    

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

2021-2022 навчальний рік був достатньо складним для організації 

навчального процесу. Протягом осені 2021 року ми встигли провести ряд 

інтегрованих та перевернутих уроків (7я проводили урок Будо для 1я, 

інтегрований урок Кенджюцу для 5я разом з представниками Львівського клубу 

―Lviv Kendo Kai‖). У жовтні в рамках уроку Захист України проведено 

практичний вишкіл в польових умовах. Учні 9-11 класів взяли участь у заході 

―Кіндратів здвиг‖. Учні 6-8 класів китайського напрямку взяли участь в 

краєзнавчо-географічній експедиції по Розточчю. На початку листопаду учні 

школи брали участь у Міжнародному конкурсі з інформатики ―Бобер‖ (призове 

місце Петрусь М., 8я). 

У листопаді був організований навчально-тренувальний табір для учнів та 

вчителів ―Будокану‖ на базі Західно-Фінляндського Коледжу у м. Гуйттенін, 

Фінляндія. Протягом тижня учні та вчителі мали інтенсивні заняття з носіями 

англійської мови, посиленні тренування бойових мистецтв, цікаві екскурсії та 

знайомство з фінською освітньої системою.     

 Протягом року активно працював учнівський парламент, який приймав 

участь у благодійній акції Львову ―Допоможи чотирилапому‖, учні створили 

редакцію й почали випускати шкільну газету ―Дуб‖, дописали Проект 

Конституції ―Будокану‖, створили плани на 2022 рік.    

   Восени 2021 року учні середньої школи та вчителі китайської 

мови здали міжнародний іспит з китайської мови на базі Харківського 

національного університету (Вчителі Хандогіна О., Федюк Ю. - HSK3, учні Кіка 

Д. (6к) , Дух М. (6к), Кушнір A. (8к) - HSK 1.       

    У лютому 2022 року учні школи брали участь у 

навчально-тренувальному таборі. На карпатській базі учні школи мали посиленні 

тренування з бойових мистецтв, навчання з англійської, японської та китайських 



мов, оволодівали та вдосконалювали свої вміння їзди на гірських лижах. 

     Учні ―Будокану‖ (6к, 8к, 8я)  разом із Музеєм Міста 

розробили туристичний маршрут та історичний квест ―Як риба у місті‖. Учні 4я 

брали участь у  Природничому конкурсі ―Колосок‖ (5 золотих сертифікатів, 11 — 

срібних). Школярі 9я зайняли перше місце категорія ―Відео‖ в конкурсі від 

Центру освіти інновацій та творчості ―Гармонія‖.     

    Під час карантину восени 2021 року та введення 

військового стану весною 2022 року вчителями та адміністрацією школи 

організовано дистанційне навчання на платформі ―School Today‖ та ZOOM. 

Розклад розрахований таким чином, щоб підтримувати рівень навчання та не 

перезавантажувати учнів перебуванням за комп’ютером. Від початку березня 

наставниками й класоводами систематично підтримувався зв’язок з учнями та їх 

батьками щодо місця перебування дітей, планів, місце навчання. Створено 

постійний контроль та підтримка психологічного стану дітей. Також вчителі 

підтримували зв’язок із батьками щодо відвідування дітьми онлайн уроків та 

успіхів учнів у навчанні. 30 учнів закінчили навчальний рік з похвальними 

листами, є одна срібна медаль в 11я класі (Вінявська Каріна). 

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 

 З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників 

освітнього процесу в ЛСЗШ Будокан створюються відповідні умови для навчання 

осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього 

розвитку: 

– забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами (практичний психолог, соціальний 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог тощо); 

– створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища; 

– здійснення психолого-педагогічного супроводу; 

створення умов для розвитку індивідуальної освітньої траєкторії; 

– налагодження співпраці з батьками. 

 

 Повною архітектурною доступністю школа не забезпечена. 

 

 Станом на 20 вересня 2021 року у закладі: 

 

 відкрито 1 клас з інклюзивною формою навчання, у якому навчається 2 

учнів з ООП; 

 сформована індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний 

план; 



 у штаті школи працює асистент учителя, що працює з усім класом, зокрема 

й із дітьми з ООП. Відповідно до своїх посадових обов’язків, здійснює 

діагностичну та прогностичну функції, в основу яких покладено 

спостереження, відтак веде Журнал спостереження. Для оцінювання 

індивідуальних досягнень використовується метод оцінювання портфоліо. 

 

ЗАДАЧІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

 В зв’язку з загостренням ситуації школа негайно включилась в загальну 

роботу щодо прийому та розміщенню ВПО. Були підготовлені місця проживання 

людей, забезпечено їх харчування, постачання одягу та засобів першої 

необхідності, психологічний та медичний супровід. Школа приймала до 117   

осіб, жінок, дітей, чоловіків. Зусиллями вчительського колективу було 

налагоджено внутрішню роботу в школі, цілодобове чергування, прийом та 

видача гуманітарної допомоги (Шай Д., Червенкова М.).  

 Був розгорнутий волонтерський центр допомоги вчителям та батькам учнів, 

які призвані на фронт, налагоджені міжнародні зв’язки для гуманітарної, 

військової допомоги. За допомогою центру налагоджено відправлення допомоги 

в Харків.  

 На базі школи розгорнутий пункт плетіння маскувальних сіток (Гвоздінська 

О., Кулина Н.).  

 Вчителями української мови організовано Мовний клуб для ВПО (Лобода 

М.).  

 Зусиллями адміністрації та вчителів налагоджено роботу школи щодо 

підключення дітей ВПО до дистанційного навчання, за участю вчителів та батьків 

почали роботу різноманітні гуртки для дітей ВПО та львів’ян. 

 У червні-липні планується організація двох львівських навчально-

тренувальних таборів, одного табору на морі, а одного в горах для соціалізації, 

відпочинку, навчання та психологічного перезавантаження.  

 Протягом літа школа готується до навчання, відновлюються зали та 

приміщення після перебування ВПО та волонтерського центру. 

 

ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 

 У цьому навчальному році були закінчені поточні ремонтні роботи трьох 

навчальних класів, двох санвузлів (2, 3 поверх) та книгосховища. Завершені 

ремонтно-реставраційні роботи з облаштування міжшкільної обсерваторії. 

Розпочаті ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку. Під час воєнного стану 

приміщення облаштовано під укриття. 

Заключений договір на розробку проектно-кошторисної документації на 

реставрацію спортивних залів. 

Закуплені комплекти парт зі стільцями (48 шт.) та меблі для двох класів. В 

книгосховище були закуплені міцні металеві стелажі (14 м). 

 


