


1 вересня 1945 року було створено Луцьку середню жіночу школу №3, якій надали 

приміщення колишньої польської гімназії на вулиці Ковельській, 41. У 1945-1955 роках 

поступово збільшується кількість учнів та викладачів. Із середини 1970-х років з’явилася 

середня ланка (раніше навчалися лише старшокласники).

1985 року школа переїхала в новозбудоване приміщення, що на вулиці

Даргомижського, 5, де функціонує й до сьогодні. 1 вересня 2018 року закладу освіти

присвоєно статус ліцею.



Комунальний заклад загальної 

середньої освіти 

“Луцький ліцей №3 Луцької 

міської ради Волинської області”

Місце , де починається блискуче майбутнє!



Шкільні методичні об’єднання 

вчителів:

початкових класів (1кл.), 

вихователів ГПД, логопедів;

початкових класів (2−4 кл.);

математики;

трудового навчання, учителів

художньо-естетичного циклу;

історії та суспільних дисциплін;

природничих дисциплін;

словесників;

фізичної культури, предметів 

«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я»;

іноземних мов;

класних керівників.

Школа молодого 

педагога

ДІАГНОСТИКА

Індивідуальні методичні 

консультації

Конференції

Інструктивно- методичні 

оперативні наради

Самоосвіта, індивідуальна 

робота над науково-методичними 

темами

Конкурс «Творчі сходинки 

педагогів» 

Семінари, тренінги

для вчителів 1-11 класів,

для класних керівників

Всеукраїнський науково-

педагогічний проект 

«Інтелект України»

Педагогічна рада

Дні відкритих дверей
«Порадій успіхам своєї дитини»

НАУКОВО-

МЕТОДИЧНА РАДА 

ЛІЦЕЮ

Вивчення ППД

Педагогічні читання
«Закон «Про освіту» - шанс на

реальне оновлення освітнього

закладу»

Конкурс “Учитель року”

Курси підвищення кваліфікації

Атестація

Методичні тижні вчителів 

різних кваліфікаційних 

категорій

(калейдоскоп відкритих уроків 

«Вершина успіху»)

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»

Науково-методична тема «Реалізація пізнавального та ціннісного аспектів соціалізації школяра в сучасному освітньому просторі»



Методичне об’єднання  вчителів - словесниківМетодичне об’єднання вчителів  математики, фізики та інформатики 

Методичне об’єднання вчителів  художньо-

естетичного циклу  та  трудового навчання

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов 

Проблемне питання МО - «Реалізація пізнавального та
ціннісного аспектів соціалізації школяра на уроках
іноземної мови». Педагоги брали участь у семінарі-
практикумі вчителів англійської мови «Мовна комунікація
як чинник розвитку лінгвокультурного простору в контексті
Євроінтеграції», міському семінарі з французької мови
«Читання як один із видів мовленнєвої діяльності»,
семінарі та відкритому уроці в 3 –В класі (використання
методики асоціативних символів ) для слухачів курсів при
ВІППО.

На початкових етапах вивчення іноземної мови надзвичайно важливо застосовувати
елементи мови жестів. Тому  з метою  успішного засвоєння навчального матеріалу в 
молодшій школі вчителі активно використовують Метод Асоціативних Символів, який
максимально розкриває образне мислення дитини, її уяву, лінгвістичне відчуття та здогадку, 
дає змогу проявляти власну ініціативу та фантазію.

Найефективнішими методами у  старшій школі є навчання у співпраці,  проектна і
ситуативно-спряиована діяльність, 
робота з мовним портфоліо. 
Така інтерактивна форма організації
навчання переконливо демонструє
високу результативність
та успішність старшокласників.

Обмін досвідом  педагогів  під час проведення міського 
семінару Використання інформаційних технологій при 
вивчені математики”.

Проблема, над якою    працює ШМО ,
“Організаційні та методичні особливості 
викладання математики, фізики та 
інформатики для успішної
соціалізації особистості 
в громадянському 
суспільстві”.

Крисюк Вікторія Миколаївна 
- лауреат міського конкурсу 
“Учитель року - 2017” з фізики  у 
номінації   “Вдалий старт”.

Учителі-словесники  постійно  проводять  показові  уроки  для колег ліцею, майстер-класи 
(з учнями й колегами міста).  Педагоги обмінялися досвідом   на  міському   семінарі 
«Позакласна робота з української мови та літератури – обов’язкова складова навчально-
виховного процесу школи». Учні під керівництвом наставників беруть  активну  участь у 
різноманітних  мовно-літературних конкурсах.  

Проблема, над якою працюють вчителі ШМО, - «Формування
ціннісного і пізнавального аспектів у учнів шляхом вивчення
народних традицій”. Головна мета практичної діяльності -
виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва
та навколишньої дійсності, розвиток художніх інтересів, технічно-
творчих здібностей.

Учитель  трудового навчання Догойда Л.В. брав активну  
участь в організації та  проведенні обласного фестивалю 
художньої творчості  “Дивосвіт дитячих талантів”, 
а вчителі  художньо-ететичного циклу Вовк Ю.А., 
Свєтліцька Т.А.  провели   семінар для вчителів мистецтва 
“Формування емоційно-естетичної компетентності учнів на 
уроках мистецтва”.

Виступи на засіданнях  ШМО 
супроводжуються цікавими презентаціями, 
відеороликами, майстер-класами  з 
засвоєння та використання елементів 
інноваційних  технологій при викладанні  
української мови,  літератури  та зарубіжної 
літератури. Щороку члени 

методичного об’єднання 
представляють власні 
доробки на виставці «Творчі 
сходинки педагогів Волині». 



Методичне об’єднання вчителів природничих наук

Науково-методична проблема роботи
вчителів природничого циклу - «Створення
STEM - орієнтованого навчального
середовища як сукупністі умов інноваційного
розвитку особистості вчителя та учня». 
Організація дослідницької діяльності школярів 
є пріоритетом  у  формуванні  
компетентністної особистості. Досліджувати 
учні починають у музеї  геології, під час 
туристичних походів, природничих екскурсій, 
узагальнюючи результати  в  навчальних 
проектах, які презентують у конкурсах “В 
об’єктиві натураліста” та “Моя Батьківщина –
Україна”.

Методичне об’єднання  вчителів історії та  суспільних  наук 

Члени МО вчителів - активні учасники науково-практичної
конференції з історичного краєзнавства «Волинь - край
козацький»(ВІППО, 2018 рік ).

Обговорення шляхів розв’язання проблеми ШМО «Роль
історії та суспільних дисциплін при реалізації пізнавального та
ціннісного аспектів соціалізації школяра в сучасному
освітньому просторі» базується на організаційно-практичному
досвіді, навичках і здібностях учасників процесу, що генерує
нові ідеї та активізує навчання.

Команда Луцького ліцею №3 –
багаторазовий переможецьі міського 
конкурсу  “Ми – волиняни” (керівники -
вчителі історії та суспільних дисциплін  
Журавська М.В., Прохор І.Л.).

Методичне об’єднання вчителів 

фізичної культури та Захисту  Вітчизни 

Методичне об’єднання класних керівників

Мета діяльності МО класних керівників
ліцею - формування психолого-педагогічної
компетентності класного керівника. Якісна
робота педагогів-наставників, постійне
оновлення їх знань і вмінь розглядаються як
важлива передумова результативного
вирішення педагогічних і виховних завдань
на практиці.

У ліцеї створені творчі групи класних
керівників, які працюють над
розв’язанням актуальних проблем
освітнього процесу: реалізації виховного
потенціалу на уроках і годинах
спілкування, системи роботи з батьками,
використанні інноваційних технологій у
процесі формування ціннісних орієнтацій
школяра. Освоєння зовнішньої та
вироблення власної інновації в роботі
сприяють формуванню мотиву, який
спонукає класного керівника до творчості
та здатності визначити мету свого
професійного розвитку.

Проблема ШМО  - ”Формування
навичок здорового  способу  життя  
засобами  фізкультурно-оздоровчої 
роботи”.
Здоров’язбережувальна
компетентність учнів - це пріоритетний
напрямок навчально-виховного
процесу з фізичної культури .

Члени методичного об’єднання  
впроваджують  у навчальний  процес 
фізкультурно-оздоровлювальні,       
позакласні та позашкільні
спортивно-масові заходи. 

Учителі  предмета “Захист
Вітчизни” співпрацюють
із громадськими формуваннями  
“Щит”,  Сокіл”, ТСО України.  



Методичне об’єднання вчителів початкової освіти

НОВА ШКОЛА – НОВІ СТАНДАРТИ

Робота творчої групи вчителів початкових класів спрямована на розвиток педагогічної

майстерності, активізацію професійної діяльності, опанування педагогами компетенцій для

самовдосконалення та самоосвіти, оволодіння інноваційними методами навчання, пошук,

вивчення апробацій сучасних ефективних технологій, підвищення педагогічної культури та

техніки.

Учитель початкових класів ліцею

Сало О.В. посіла ІІІ місце в міському

етапі Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року-2019» у номінації

«Учитель інклюзивного класу».

Важливий компонент формування творчої особистості - участь педагогів у 

заходах різних рівнів. Систематично  вчителі  ліцею беруть участь у міських 

семінарах , тренінгах та інших заходах . Яремчук  О.Ю. – сертифікований тренер  

НУШ , яка  провела  міський семінар голів МО, семінар – практикум  для 

вихователів ГПД «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи»,  була 

модератором під час інструктивно-методичної наради з вихователями ГПД, 

ознайомила  учасників  із стратегією навчання

«РАФТ».  Члени методичного об’єднання активно 

обмінюються досвідом зі слухачами ВІППО, 

співпрацюють  із закладами дошкільної освіти,  

проводячи тренінги з методистами садочків,

беруть участь  у роботі ШМП та міських семінарах.

Освітній маршрут творчої групи вчителів початкових класів 

Засідання 

круглого столу з 

методичних 

питань

Педагогічний 

ярмарок «Зміст 

початкової 

освіти. Сучасні 

підходи до уроку» 

Педагогічні 

дебати 

«Сучасний 

вчитель, який 

він?»

Тренінг 

«Застосування 

таксономії Б.Блума

молодших школярів» 

у процесі навчання 

Методичний 

портал «Нова 

українська 

школа – нові 

виклики 

сьогодення» 

За результатами  міського  Всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” Яремчук  О.Ю.,  

учитель початкових класів, відзначена в номінації 

“Учитель – новатор”



Шкільні методичні 

об’єднання

Науково-методична рада освітнього закладу

Тимчасові 

дослідницькі 

колективи

Творчі групи з 

впровадження 

проектів

Педагоги

Педагогічна рада ліцею



Методисти 

міського 

методичного 

кабінету

Керівники 

ШМО

Заступник 

директора

Досвідчені 

педагоги

Науковці

Науково-методична рада 

колективний громадський професійний орган, який об’єднує на добровільних 

засадах членів педагогічного колективу ліцею з метою управління методичною 

роботою



Інструктивно -

методична 

діяльність

Організаційно-

педагогічна 

діяльність

Пошуково-

дослідницька 

діяльність

ППД –

вивчення та 

впровадження



Дослідно-експериментальна робота ліцею за темою
“Створення психолого-педагогічних  умов соціалізації 

особистості школяра”
Термін проведення експерименту: 2016-2021 рр.

І етап (діагностико-концептуальний) – травень 2016 р. – червень 2017 р.

ІІ етап (формувальний) – вересень 2017 р. – червень 2020 р.

ІІ етап (узагальнювальний) – вересень 2020 р. – червень 2021 р.

Створення розвивального освітнього простору 
закладу освіти з метою врахування

індивідуальних особливостей і можливостей
самоактуалізації та самореалізації педагогів і

здобувачів освіти

Використання
інноваційних освітніх

технологій для 
формування цілісного
світогляду,  соціальної

компетентності та 
громадської активності

учнів

Обгрунтування комплексу 
психолого-педагогічних умов 

соціалізації особистості у 
навчально-виховному 
процесі, розробка та 

апробація  моделі Школи 
розвитку, що сприяє процесу 

соціалізації

Визначення критеріїв, показників 
соціалізації особистості та з’ясування 

реального  стан у соціалізації учнів 
різних вікових груп

Укладання й апробація 
пакет у методів і методик 
діагностики соціального 

портрета  особистості 
школяра.

Підготовка школярів до свідомого
вибору життєвих перспектив  і

майбутньої професії.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ



Дослідно-експериментальна діяльність 
сприяє створенню умов для соціального та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, 

охорони психічного здоров’я й наданню 

психологічної допомоги всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей і завдань 

сучасної системи освіти.

Основні принципи екпериментальної

роботи виявляються  у збереженні та 

посиленні психічного й соціального здоров’я 

школярів, сприянні особистісному, 

інтелектуальному, фізичному та соціальному 

розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення 

сучасних методів навчання і виховання 

ефективними інформаційно-психолого-

педагогічними технологіями.

Модель соціалізації учнів 

КЗ ЗСО “Луцький ліцей №3 Луцької міської ради”



Основні 
види 

роботи

Психолого-
педагогічна 
діагностика

Просвіт-
ницька
робота

Профілак-
тична

робота

Корекційно-
розвиткова

робота

Психологіч-
ний супровід 
інклюзивної 

освіти

Консульта-
тивна

робота 
(допомога)

профільному та професійному 

самовизначенню здобувачів 

освіти, формуванню життєвої 

компетентності та свідомому 

вибору професії;

формуванню у школярів 

відповідальної поведінки, 

навичок здорового способу 

життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, 

готовності до самореалізації;

пошуку та формуванню 

соціально-комунікативної 

компетентності обдарованих 

дітей;

педагогічним працівникам в 

опануванні й розробці 

інноваційних програм і 

технологій;

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА сприяє:



Психологічна служба ліцею здійснює :

-психологічне забезпечення освітнього процесу;
- психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку 
школярів;
- психолого-педагогічну діагностику  та аналіз динаміки психічного, розумового і 
соціального розвитку здобувачів освіти, освітнього середовища;
- просвітницьку роботу щодо формування психологічної культури учасників освітнього 
процесу;

-консультативну допомогу  учням, батькам, педагогічним працівникам та іншим 
учасникам освітнього процесу з питань особистісного та професійного розвитку, 
навчання та виховання;
- формування психологічної культури і готовності до взаємодії в інклюзивному 
середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
- профілактику злочинності,  шкідливих звичок та інших залежностей учнів; проявів 
насильства , жорстокого та принизливого для гідності поводження,порушення прав 
дитини;

- психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи ліцею;
- корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з дітьми вразливих 

категорій;
-просвітницьку роботу з творчо-обдарованими учнями, педагогами та батьками з 
використанням інноваційних технологій у навчанні та вихованні.



Структура виховного процесу закладу 
передбачає 

наявність поставленої  мети - виховання 
свідомого громадянина, покликаного  

усвідомлювати себе частиною своєї родини,  
школи, міста, держави, патріота країни

для її реалізації  розроблено план роботи,  який охоплює  
такі напрямки виховання: патріотичне, правове, 
моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, 
екологічне та превентивне , що супроводжуються   

календарними, традиційними  шкільними 
святами;заходами й  конкурсами різних рівнів



Виховна робота ліцею спрямована 

на вирішення таких завдань:

формувати дружній, згуртований 

колектив  через активізацію форм 

індивідуального впливу та колективної 

виховної роботи з відторгнутими, 

ізольованими та дітьми зони ризику

корегувати вади особистісного розвитку, 

імпульсивність, невпевненість, естетичну 

нечутливість шляхом виховання позитивних 

рис характеру  через врахування 

потенційних можливостей учнів у 

соціальній сфері

стимулювати розвиток ціннісних орієнтацій 

учнів у соціальній, комунікативній, предметно-

перетворювальній, навчально-пізнавальній 

діяльностях, формувати потребу до 

саморозвитку та самовдосконалення

виховувати в здобувачів освіти потребу до 

самовдосконалення, саморозвитку, 

самопізнання шляхом прилучення  до 

духовної культури, скарбів українського 

народу та кращих зразків світової літератури



Постійно вивчаються соціально-педагогічні умови діяльності ліцею,
сформовано карту зайнятості учнів 1-11 класів у гуртках, спортивних
секціях.

У закладі працюють гуртки художньо-естетичного спрямування, у яких 
зайнято 54% учнів 1-11-х класів.

Користуються популярністю фольклорний гурт «Дивоцвіт», ансамбль 
сучасного танцю «Імпульс», (призер Всеукраїнського конкурсу «Україна – це 
ми» і Міжнародного конкурсу сучасного танцю «Planet Star»), хор ліцею, 
гурток сольного співу.

У позашкільних установах зайнятість учнів становить 46%.



Форми 
роботи 

зустрічі з учасниками 
майдану та ООС, 
фотовиставки, 

перегляд 
документальних 

фільмів

трудові акції (збір 
макулатури) з метою 

збору коштів для 
допомоги бійцям ООС

спільні заходи з 
органами ювенальної 
превенції, службою у 

справах 
неповнолітніх, ЦССМ

традиційні заходи 
національно-
патріотичної 

спрямованості
Класні години, 

години спілкування 
класного 

керівника, уроки 
Мужності

благодійні акції, 
флешмоби

«Рушник єднання», 
«День миру» 

благодійні ярмарки

заходи щодо 
профілактики 

правопорушень



Компетентнісний підхід

Компетентнісні завдання + нові освітні технології

Зв’язок із життям і вирішення практичних завдань

Навчаємо не для школи, а - для життя

Не лише дати знання, а й навчити вчитися

Навчити орієнтуватися в реальному світі

Розв’язувати практичні, життєві завдання

ШКОЛА

Співпраця 
із ЗДО

Педагогічні 
ради

Методичні 
розробки

Круглі 
столи

Обмін 
досвідом

Засідання 
МО

Нове освітнє 
середовище

НУШ – ТЕРИТОРІЯ ЗМІН

Від школи з 

«дисциплінарним» 

простором – до школи 

з простором розвитку 

та взаємодії



Загальновизнано, що обдарована молодь – це майбутня
еліта будь-якої країни.

Метою всеукраїнського науково-педагогічного проєкту
«Інтелект України» є упровадження в національний
освітній простір системи пошуку, навчання та виховання
здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді.

1-Б та 2-В класи працюють за науково-педагогічним
проєктом «Інтелект України»

Програма розроблялася таким чином, щоб
врахувати вікові та індивідуальні особливості
учнів,.

Вивчення та пізнання нового відбувається
органічно та передбачає стимулювання
інтелектуального та особистісного розвитку.

Завдяки міжпредметним зв'язкам, інтеграції предметів,
засобам наочності та цікавим відеоматеріалам об'єкт
вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.

Способи зацікавлення дітей

казкові 

герої

ігрові 

методи

рухливі 

паузи

Міський Всеукраїнський 

конкурс “Учитель року –2020”

Номінація “Учитель –новатор”



Учитель року-2019

номінація «Учитель інклюзивного класу»

Рівний доступ до освіти 

дітей  з особливими потребами  

• ЗПР9 учнів

• Вади зору
•1-незрячий, 1 слабозорий

2 учнів  

• Вади слуху 1 учень 

Інклюзивне 

навчання

2-Е клас
спеціальний 6 учнів з порушенням

інтелектуального розвитку



Результати міського етапу Всеукраїнських предметних 
олімпіад   2019-2020 н.р.

Історія

•1 місце                          
( 2 місце - обласний  
етап)

•3 місце

Хімія

• 1 місце

• 2місце   

• 3 місце

Французька 
мова

•2 місце

Географія

• 2 місце

• 3 місце

• 3 місце

Фізика

•2 місце

•3 місце

Біологія

•2 місце

•3 місце

Математика

• 3 місце

• 3 місце

• 3 місце

• 3 місце

Технічна 
праця

•3 місце



•Міський етап  Всеукраїнської краєзнавчої екпедиції учнівської  та 

студентської молоді  “Моя Батьківщина - Україна”

1 місце ,         2 місце ,           3 місце

•Міський   конкурс “Ми – волиняни” 1 місце

•Обласний етап  Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та 

студентської молоді “Моя Батьківщина - Україна” учасники гуртка 

«Історичне краєзнавство» 1  місце

2017-
2018

• Міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та 
студентської молоді “Моя Батьківщина –Україна»                                            
1 місце ,         1 місце ,           2 місце

• Міський   конкурс “Ми – волиняни” 1 місце

2018-
2019

• Міський   конкурс “Ми – волиняни” 1  місце

• Міський турнір “Криївка” 1 місце

• Міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та 
студентської молоді “Моя Батьківщина –Україна»          3 місце

2019-
2020

Результативність роботи краєзнавчої групи “Пошук”, авторської 

групи гуртка “Історичне краєзнавство”, туристсько-краєзнавчого 

клубу «Вперед, Україно!»  та учасників літературної студії



Міські математичні змагання

«Крок до вершин математики»

2017-2018

2 місце
2 місце
2 місце
3 місце

Міські математичні змагання 

«Крок до вершин математики»

2018-2019

2 місце

Міська олімпіада

з екології

2017-2018

3 місце

Проектна діяльність

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

•2 місце

•3 місце

2017-2018

• 3 місце

• 3 місце

• 3 місце

2018-2019

•1 місце

2019-2020



•1 місцеМіський конкурс дитячого 
малюнка  “Чиста енергія –

чисте довкілля”

•2 місцеМіський етап Всеукраїнського 
конкурсу юних гумористів  

“Посміхнемось щиро Волині – 2019” 

•3 місце

•2 місце   2 місце

Всеукраїнський фестиваль 
“Барви дитинства”, 

танцювальний колектив 
“Імпульс”

• 3 місцеВсеукраїнський конкурс        
“За нашу свободу”

•3 місце

•3 місце

•3 місце

ІІ етап Х Міжнародного мовно-
літературного конкурсу  імені 

Тараса Шевченка

•1 місцеОбласний  конкурс малюнку  
“Школа очима дітей: якою вона 

має бути”

• 3 місце

• 3 місце

Міжнародний конкурс з 
української мови  імені Петра 

Яцика

Результати міських  конкурсів, ігор,  фестивалів  
2019-2020 н.р.

•призерМіський етап фестивалю 
польської культури “Різдвяна

містерія”

•3 місце

•1 місце

Міжнародний  фестиваль-
конкурс “Wonder  Fest  

Georgia”, хореографічний 
колектив “Імпульс”

• 2 місце
Всеукраїнський  літературний 
конкурс для дітей та юнацтва 

ім.М.Чабанівського “Природи
ніжний пагінець”

• 2 місце

• 3 місце

Міжнародний  фестиваль-
конкурс “Словянски вєнєц”, 

хореографічний колектив 
“Імпульс”

•1 місце

•2 місце

•2 місце

Обласний заочний конкурс 
малюнків  “Військові обереги 

від Святого Миколая”

• 2 місце
Конкурс –змагання учнів 

молодшого шкільного віку з 
початкового технічного 

моделювання



2020 р.


