
Щиро вдячна колективу ліцею, що прийняли мою дитину на навчання. 

Чудовий заклад, висококваліфіковані викладачі. Неймовірно тепле ставлення до 

діток. Дистанційне навчання на високому рівні. Синочок дуже швидко 

адаптувався і з нетерпінням чекає нових уроків з Оксаною Ігорівною. Вчимось 

вже майже місяць. Все подобається. Дякую 

Наталя, м. Ірпінь 
 

Я дуже задоволена якістю дистанційного навчання: матеріал подається 

вчителями об'ємно, цікаво і доступно. 

Спостерігаю дисципліну, уважність дітей на уроці, завдяки постійному 

контролю навчального процесу Оксаною Ігорівною. На мою думку, є більш 

зрозумілою і доступною для дітей навчальна платформа Classroom, в порівнянні 

з платформою Teams, якою користуються в нашій школі. 

Також дуже подивована тим, що до домашнього завдання завжди 

додається відео-матеріал для самостійного додаткового опрацювання теми, 

зворотнім зв'язком з вчителем після перевірки завдання. 

Відчувається професійність і любов вчителів до дітей. 
Тетяна, м. Охтирка 

 

Маріє Григорівно, я під великим позитивним враженням, у нас все зовсім 

по іншому, швидкість класу велика, бачу, що Ваня трішки не встигає за темпом 

класу, але це для нас плюс, тому що бачу, скільки ще роботи по переду, особливо 

з читання і письма. 

Юлія , м. Київ 

 

За три тижні навчання моєї доньки у Вашій школі мені спали на думку 

такі враження: 

1. Ми в Ірпені займалися за іншими підручниками НУШ, тож можу сказати, що 

матеріали, за якими викладається програма НУШ у Вашій школі, краще 

структуровані, легше сприймаються, наповнені цікавинками і більше 

адаптовані до віку дітей. 

2. Хочу відмітити, що Уляна Михайлівна значну увагу приділяє розвитку 

писемних навичок у дітей, дає багато матеріалів для списування, а також задає 

творчі завдання. 

3. Уляна Михайлівна уміє вислухати кожну дитину, направити й заохотити до 

навчання. 

4. На уроках математики учителька приділяє увагу формуванню логічного 

мислення у дітей, дуже багато завдань діти виконують у звичайних зошитах, у 

нашій школі в Ірпені діти виконували завдання в основному у робочих зошитах з 

друкованою основою, тож моя дитина навчилася креслити відрізки і 

оформлювати вирішення задачі письмово, а не лише усно. 

5. Атмосфера у класі дружня, дітки чемні, уважні, виховані, тож гадаю, що 

моїй дитині було б комфортно навчатися у такому класі і в такого класного 

керівника. 

Наталя, м. Ірпінь 



Враховуючи військовий стан в Україні, наша сім’я змушена була залишити 

місце проживання у м. Києві і переїхати в Дрогобич. Змінивши місце 

проживання, постало питання подальшого продовження навчання мого сина- 

першокласника. Знаючи про високий рейтинг ліцею серед навчальних закладів 

міста, ми вирішили записати сина саме у Ваш ліцей. 

Хочу виразити вдячність класному керівнику, колективу ліцею за 

розуміння, теплий прийом і відношення до моєї дитини. 

Класний керівник, Столяр Мар‘яна Іванівна з першої хвилини спілкування з 

сином і знайомства з класом знайшла правильний підхід, чим завоювала довіру і 

бажання сина навчатися у 1-Б класі. 

Людмила, м. Київ 

 

Щиро вдячна всьому колективу ліцею. Чудовий навчальний заклад з 

висококваліфікованими вчителями. Дистанційне навчання на високому рівні. 

Неймовірно тепле ставлення до діток. Донечка дуже швидко адаптувалась до 

нового навчання і з нетерпінням чекає нових уроків з Мар’яною Іванівною. 

Вчимось вже майже місяць. Все подобається. Дякую. 

Наталя, м. Ірпінь 

 

У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні, змушені були переїхати з 

Київської обл., і продовжити навчання дітей у ліцеї №1 м. Дрогобича. 

Керівництво та працівники школи з розумінням поставилися до нашої ситуації 

та сприяли швидкому оформленню документів до навчального закладу. Завдяки 

зусиллям вчителя Петрик Тетяни Василівни, яка з першої зустрічі завоювала 

прихильність моїх дітей і заохотила до навчання. Також забезпечили дітей 

необхідними навчальними матеріалами : посібниками, копіями друкованих 

зошитів, що значно полегшує їхнє навчання. 

Заняття проходять цікаво, динамічно. А найголовніше, що дітям все 

подобається ! 

Слава Україні! 

Наталя, м. Боярка 

 

Галина Василівна, доброго дня. Навчання проходить успішно. Багато хто 

з учнів на початку написав Марії, знайомились. 

Виникає питання технічне, про посилання, але Марія сказала, що вирішить 

то з вчителем інформатики. 

За моїми спостереженнями, доньці комфортно, спокійно, є навіть 

улюблені викладачі. 

 
 

Доброго вечора! Все працює нормально. Не завжди виходить під’єднатися 

до конференції тому, що система працює ще не досконально. Вчителі 

пояснюють теми зрозуміло та доступно. Нас все влаштовує. 

Написала мама Бекіра Ебасана з 9 - В класу 

 

Хочу почати свій відгук з подяки директору ліцею №1 міста Дрогобич - 

Лесі Петрівні, яка з розумінням поставилась до нашої ситуації і прийняла сина 



в один з 6-х класів. Ми після початку війни переїхали з Київської області (всім 

серцем віримо, що це тимчасово). 

Навчання відбувається дистанційно і класний керівник, Олеся Ігорівна, 

завжди на зв’язку і готова допомогти! Син приєднався до нового класу 14 

березня. Вже сьогодні бачу, що дистанційний процес навчання налаштовано 

дуже добре і синові з кожним днем стає зрозуміліше, що відбувається, адже у 

своїй школі він вчився за іншою програмою. 

Дякую вчителям за те, що моя дитина відчуває себе комфортно! 

 
 

Моя дитина потрапила до Дрогобицького ліцею у дуже складний час для 

нашої країни. Ми були зворушені ставленням вчителів і працівників ліцею до нас, 

їх підтримкою та розумінням. За словами моєї доньки, вчителі дуже привітні, 

ніколи не відмовляють у допомозі. І навіть у непростих обставинах вони йдуть 

назустріч учням. Онлайн режим роботи для моєї доньки звичний, а організована 

система вашого закладу у гугл класі є зручною у використанні. Ми дуже вдячні 

за можливість закінчити навчання у комфортних умовах ліцею. 

Відгук мами учениці 11- М класу Трачової Маргарити 

 
Доброго дня, ми приємно враженні, уроки проходять цікаво, все чітко, 

вчасно, викладачі на своєму місці, знають свою справу, дякую Вам за турботу. 

7-В клас. Терещенко Юлія та Горбань Марія 

 

Хочу подякувати, за навчання у вашому ліцеї, відчувається зв'язок і 

підтримка вчителів. Дар'я задоволена навчанням і я теж. 

Написала мама Ордовської Дар‘ї  учениці 11-А класу 

 

Добрий день! 

Дуже подобається, як нас прийняли у новій школі. Одразу видали 

підручники і запитали, чи не потрібні зошити і інша канцелярія. Вчителі 

доступно пояснюють учбовий матеріал, якщо щось не зрозуміло, допомагають 

додатково. 

Окрема подяка класному керівнику, Світлані Збиславівні, за уважне 

відношення до емоційного і психологічного стану дитини. 

З повагою, Дмишук Олена Ярославівіна. 

Це подяка мами учениці Дмишук Катерини-11-А клас 

 
 

Я мама переселенки з м. Харкова, Яхно Анастасії, хотіла подякувати 

Ліцею №1 ім. І. Франка Дрогобицької міської ради Львівської обл., а зокрема 

директору Терлецькій Лесі Петрівні за те, що вона без вагань прийняла мою 

дитину до навчання в ліцеї, надавши всю необхідну інформацію та підручники. 

Дякую усьому педагогічному складу за професіоналізм, чуйність, увагу та 

розуміння. 



А також велика подяка нашому класному керівнику 5-Б класу, Проць Олесі 

Григорівні, яка допомогла моїй дитині освоїтися та прижитися в новому 

колективі і продовжити отримувати належну освіту. 

Бажаю усім міцного здоров’я і мирного неба! 

 
 

Добрий день Світлана Василівна, ми щиро дякуємо вам ,усім вчителям за 

навчання з моєю дитиною. Я запитала у Ані, вона відповіла, що все добре, їй 

подобається навчання. 

Мама Ані Кудрявцевої 

 

Ми дуже задоволенні онлайн уроками, матеріал пояснюють дуже добре, 

зрозуміло, цікаво. Якщо не зрозуміло повертаються до теми і пояснюють ще 

раз, наприклад (алгебра і геометрія). Дуже вдячна вчителям, які пояснюють 

матеріал на дошці. 

Хочу подякувати нашій Світлані Василівні за турботу, допомогу, вона 

завжди на зв'язку та підтримує нашу доньку. Ми дуже дякуємо Світлані 

Василівні та всім педагогам ліцею за професійно оргагізоване навчання нашої 

дитини. Слава Україні! 

Мама Ярослави Книш 

 

З 15 березня 2022 року мою доньку, 7-й клас, прийняли до Ліцею №1 ім. 

Івана Франка міста Дрогобич. Ми переїхали з Гостомеля. 
З першого дня навчання донька відчуває гарне відношення вчителів та 

однокласників. Навчання проходить дистанційно і цей процес гарно 

відпрацьований. 

Дякую дирекції школи та класному керівнику за те, що моя дитина зараз 

продовжує навчання! 

 
 

З 15 березня 2022 року моя донька, 9-й клас, почала навчання у Ліцеї №1 ім. 

Івана Франка міста Дрогобич. Змінити школу нас змусила війна, ми 

евакуювались з Гостомеля. 

Доньку привітно прийняв клас та вчителі, за це я щиро вдячна! Процес 

дистанційного навчання добре налагоджений, що сьогодні важливо, адже 

спілкування з іншими дітьми трохи відволікає від страшного сьогодення! 

Вчителі хороші, дитина задоволена, вчителі дуже добрі. 

Мацюрович Катерина  мама Галі Мацюрович 8-А 

 

Доброго дня! Моїй дитині, Розсохі Таісії, внутрішньо переміщеній з 

Харківської обл. до м. Дрогобич, подобається навчатися в новій школі, дуже 

подобається вчитель, Бах Леся Михайлівна, вчитель 2-В класу. 

У нас не було досвіду навчатися дистанційно, бо в нас була маленька 

школа. Це для нас новий досвід. Дякую! 

Ольга, Харківська обл. 



Доброго дня! Щодо навчання онлайн. Дитині все зрозуміло. Пояснюють 

добре, вчителі на питання вчасно реагують та допомагають з труднощами, що 

виникають в процесі навчання. Дякую! 

Хіленко Анна  мама Хіленко Ярослави 

 

Донька приєдналась до нової школи  з початку дистанційного навчання. 

Для нас це стало частиною реабілітації після тижня під вибухами. Процес 

навчання, щоденна зайнятість дитини сприяла відчуттю звичності ситуації. 

З боку директорки Лесі Петрівни, секретарки школи та класного керівника 

Оксани Богданівни ми побачили всіляку підтримку та людське співчуття. 

Вдячність до вас я буду пам'ятати все життя та розповідати онукам. Як 

розповідала мені моя бабуся, яка під час Другої світової евакуювалась зі 

Сталінграду. Ви стали, на ряду з міською владою, лікарями та мешканцями 

Дрогобича, великою допомогою у нашому житті з донькою, коли ми були 

вимушені покинути свою оселю.  

Нам допомагала Оксана Богданівна навчитися користуватися classroom. 

Це набагато зручніше, ніж навчання у zoom, яким користуються у нашій школі. 

Є всі уроки з вчителями, можна бачити домашнє завдання та контролювати 

дитину. Але іноді затримка виконання завдання ще пов'язана з тим, що невірно 

відправляємо. Наприклад, тест з математики на минулому тижні. Зробили, 

вважали, що вчитель бачить, через деякий час виправили помилку  тому 

затримались. 

Навчання у дистанційному варіанті організовано набагато ліпше, ніж в 

нашій школі. Вчителі спілкуються з дітьми, дають цікаві завдання, 

відеоматеріали. Іноді дуже мило, по-людяному коментують виконані роботи. 

Наприклад, запитання Ірини Даців про дирочку у намальованій пасці: "Хто вже 

її смакував?".  

Навантаження домашніх завдань набагато менше. Наприклад, 

математики у 2 рази, ніж у нашій школі. Для своєї дитини вважаю це більш 

доцільним тому, що навчання їй дається набагато складніше, ніж її батькам 

та старшій сестрі.  

Єдине, що мене засмучує  це невиправдане очікування, що донька легше 

буде розмовляти на українській мові. Вона має складнощі взагалі розмовляти на 

будь-якій мові у класі. Це пов'язано з зайвою сором'язливістю (та погано 

розвиненим мовленням). Я дивувалася, чому її не запитують зовсім вчителі і 

вона не відповідає. Зазвичай цілий день вона залишається дома під час навчання 

сама. Я працюю на волонтерських засадах, в тому числі і у вашій школі, тому 

тільки зараз з'ясувала, що на початку вона невірно включила мікрофон і тепер 

всі вчителі вважають, що можливості відповідати у неї нема. Так їй, на жаль, 

зручніше. У зв'язку з чим звертаюсь до вчителів за допомогою, як ліпше 

виправити та допомогти їй відповідати та ліпше готуватися до уроків. 

Дякую всій школі, вчителям та дітям за підтримку та можливість 

навчатися у вас. Два дні тому наш класний керівник у Харкові запропонував 

вибір оновити дистанційне навчання у нашій школі або продовжити навчання 

на місцях. Ми відповіли, що продовжуємо навчатись у Дрогобичі. 

Все буде добре, як завжди говорить Оксана Богданівна!!! 



Відгук на навчання Кругової Світлани, яка є тимчасово переміщеною. 


