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Ліцей – осередок  соціальної активності та згуртованості. 

Місце, де формуються важливі для навчання і розвитку 

контакти та взаємовідносини з людьми,  

де діти отримують життєвий досвід. 

2019-2020 навчальний рік 



На підставі закону України «Про освіту», згідно з 

рішеннями міської ради від 20.03.2019 № 81/43 

«Про присвоєння Комунальному закладу освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 

142 еколого-економічного профілю» Дніпровської 

міської ради імені П’єра де Кубертена», відповідно 

до п. 4.7.10 Положення про департамент 

гуманітарної політики наш заклад перейменовано в 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена» 

Дніпровської міської ради, що діє на основі 

Статуту, затвердженого наказом департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

від 20.08.2019 №249/1. 

 Адреса:   вул. Бєляєва, 2, м. Дніпро, 49080,     е-mail: sz142@dhp.dniprorada.gov.ua 
сайт: https://school142.dnepredu.com/ код ЄДРПОУ 25756532 

Ліцензований обсяг – 1320 учнів.  

Кількість класів – 43, середня наповнюваність класів – 31,4. 

Кількість ГПД-5, в них 150 учнів.  

Рух учнів: вибуло – 29 учнів, прибуло – 16 учнів. 

2019-2020 навчальний рік 
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Матеріально-технічна база 
          53 навчальні кабінети відповідають типовим перелікам та вимогам 

навчальних програм, з них 29 забезпечені плазмовими телевізорами (1 придбано в 

2019/2020н.р.) 

     Парк комп’ютерної техніки складає 58 ПК, 5 системних блоків,  

3 моноблоки,18 ноутбуків (5 придбано в 2019/2020н.р.), 12 планшетів. 

2019-2020 навчальний рік 



    У 2019 – 2020 н.р. в класних кімнатах 

початкової школи № 34, 11, 24, де 

навчалися учні 1 класів, парти були 

замінені на нові в кількості 120 штук, 

що на 25 більше, ніж у минулому році.  

Меблі для початкової школи НУШ    

(120 комплектів) -149515,20 грн 

Матеріально-технічна база 

2019-2020 навчальний рік 



Плавальний басейн 

3 комп’ютерних кабінети 

зала хореографії 

2 великих спортивних зали 

2019-2020 навчальний рік 

Матеріально-технічна база 



2019-2020 навчальний рік 

2019-2020 навчальний рік 

2 класи для вивчення автосправи – «Будови, експлуатації автомобіля та охорони 

праці», «Правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху» 

Матеріально-технічна база 

Зала  сухого плавання 



логопедичний кабінет 

їдальня 

актова зала 

Матеріально-технічна база 2019-2020 навчальний рік 



2019-2020 навчальний рік Сучасна лінія роздачі гарячого 

харчування для школярів 



2019-2020 навчальний рік Матеріально-технічна база 

2019-2020н.р. - комплект меблів 

 для харчування 

 198 посадочних місць – 278761,25грн 



8 площинних спортивних споруд: 1 футбольне поле, 1 міні-футбольний 

майданчик (почне працювати з нового навчального року), 2 

баскетбольні та волейбольні майданчики, гімнастичне містечко, 

майданчик для загальної фізичної підготовки, майданчик з 

тренажерним обладнанням, ігровий майданчик.  

Міні-футбольний майданчик - 2072641,64 грн 

Матеріально-технічна база 2019-2020 навчальний рік 



        Територія нашого закладу має земельну 

ділянку під зеленими насадженнями площею 

0,8937га. Цього року догляд за нею здійснюється 

силами техперсоналу: посаджено квіти, постійно 

прополюється бур’ян, підпушується та 

поливається земля  

2019-2020 навчальний рік 



  
                                         Для реалізації Концепції НУШ: 

     - меблі для початкової школи НУШ (120 комплектів) -149515,20 грн.; 

- дидактичний матеріал для початкової школи 5 комплектів 

                                                             (19 найменувань– 67776,00 грн.) 
 

- ігровий набір Six Bricks 

(160 компл.) -2480,00 грн 

Фінансово-господарська діяльність 

з державного  та місцевого бюджетів придбано: 

2019-2020 навчальний рік 

ноутбуки для школи НУШ (5 шт.) –

69426,30 грн 



Карти (топографічні, 

історичні, фізичні)  

10шт. – 4176,00грн 
  

Фінансово-господарська діяльність 
з державного  та місцевого бюджетів 

придбано: 

2019-2020 навчальний рік 

Спортивний інвентар (9 найменувань) – 3.2195 грн.; 

Міні-футбольний майданчик - 2072641,64 грн.; 

Вогнегасники (10 шт.) – 3960,00 грн. 



Папір офісний  25 пачок – 2557,50 грн  

                          +100 пачок – 6996,00 грн 
 

 Папка-швидкозшивач (25 шт) – 87,00 грн 
 
 Папка-сегрегатор (10шт ) – 270,60 грн 

Бланк особової справи працівника (форма П-2) 

100шт. – 185,00грн 

Крейда шкільна (60 коробок) – 2394,00 грн 

Бланки особової справи учня (300 шт) – 360 грн 

з державного  та місцевого бюджетів придбано: 

2019-2020 навчальний рік Фінансово-господарська діяльність 



Картоплечистка 

 –19322,22 грн. 

Сковорода електрична  

1 шт. – 40315,81грн. 

Господарчі товари (серветки, 

губки, пакети для сміття, 

рукавички,  папір туалетний) – 

4480,80 грн.  
 

Комплект меблів для харчування 198 

посадочних місць – 278761,25 грн. 
 

Фінансово-господарська діяльність 

з державного  та місцевого бюджетів придбано: 

2019-2020 навчальний рік 



Засіб дезінфікуючий "Госпісепт",  

35 кг–5565,00 грн. 

Деззасіб "Люмакс-Хлор", 

 2 кг. – 638,40 грн. 

Світильник світлодіодний для приміщень 

1303 шт. – 3608788,80грн 

Таблички для санвузлів 26 шт. – 2.418 грн. 

Світильник світлодіодний вуличний  

23 шт. – 60940,80грн. Драбина 

металева 1 шт. – 

1831,15 грн. Лампа  LED бактерицидна (2 шт.) 

 – 1.032грн. 

Емаль біла та червоно-коричнева 48 банок (12 кг) – 28765,20 грн. 

Апарат для вимірювання  

кров’яного тиску 1 шт. – 461 грн. 

Фінансово-господарська діяльність 
з державного  та місцевого бюджетів придбано: 

2019-2020 навчальний рік 



2019-2020 навчальний рік 

Санвузол жіночий І 

поверх старша школа 

Інклюзивний санвузол 

Санвузол для хлопчиків 

 І поверх старша  школа 

Санвузол для хлопчиків ІІ 

поверх початкова школа 

Ремонтні роботи 

Санвузол для дівчат І поверх 

початкова школа 

Обідньої зали та 17 санвузлів  



В рамках програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» для 

дітей з особливими потребами: 

найменування кількысть вартість 

Інтерактивна дошка  1 шт. 32 520,00 грн 

БФП Brother DCP-L2540DNR  1шт. 7 920,00 грн 

Набір з 8 предметів для дітей з ООП 1шт. 14 113,40 грн 

Набір для інклюзивного навчання 

Інтерактивна  

дошка  

2019-2020 навчальний рік 

Вдосконалення навчально-матеріальної бази  



Здійснено: 
- часткова заміна лінолеуму в коридорі 

початкової школи - 200 грн.; 

- ремонт ванни басейну – 2248,00 грн. 

•ялинку штучну –1 шт. – 4 380,00 грн.;  

•лічильник  холодної води GROSS -1147,00 грн.; 

•  господарчі товари (придбання медикаментів, мітли 

для двірників, джгут кровозупинний,  палива, 

мастила, ліски для газонокосарки, пензлі та валики 

для фарби, подовжувач, ялинкові гірлянди, корм для 

черепах, канцтоварів, чорнил для заправки принтерів, 

картриджів, ремонт гардин в центральному холі, 

ремонт лобзика та дрилі, тощо) – 8 873,76 грн.; 

 • спортивний інвентар (корзина для 

м'ячів (басейн) – 394,00 грн.; 

•листи ДВП, 6 шт. -539,52 грн.; 

•лялька-мотанка – 200 грн.; 

•вивіска, штамп та печатка  ліцею  – 

1950 грн.. 

2019-2020 навчальний рік 

Подаровано батьками та взято на облік: 

Вдосконалення навчально-матеріальної бази  



За заявами класних батьківських комітетів взято на облік 
клас каб. ПІП вчителя найменування 

4-А каб.14 

ПШ 

Ващенко С.П. римські штори 3шт. 

шкільні парти 2 шт. 

5-В каб.83 Лоянова З.М. телевізор ERGO 

3-А каб.35 Шило Н.П. гардини 4 шт. 

9-А каб.64 Касьяненко Н.В. миючий засіб «Сантрі-гель» 20 л 

2-Б каб.32 Бондаревська І.М. столи дитячі 2 шт. 

1-А каб.25 Нецька Л.В. тумба для наочності 

6-В каб.69 Ляш С.І. принтер 

2019-2020 навчальний рік 

Вдосконалення навчально-матеріальної бази  



 Кошти, вилучені за макулатуру – 7.500 грн. (+17.581грн. 

залишки минулих років)   були витрачені на: 
-оплату за обслуговування сайту (пакет Професіонал) – 1.200 грн.; 
-тканину для дитячих костюмів – 700 грн.; 

-матеріали для виготовлення будівельних лісів для ремонтних робіт -  1.017 

грн.; 

-повірку і опломбування лічильника холодної води та манометрів – 584 грн.; 

-паливно-мастильні матеріали для газонокосарки – 473 грн.; 

-будівельні матеріали для ремонту (шпаклівка, крейда для білування 

стелі, ґрунтовка, шпаклівка, кольори, водоемульсійна фарба та інше) – 4.727 

грн.; 

-заправку картриджів – 1.690 грн.; 

-оформлення ярмарку з нагоди свята Колодія – 430 грн.; 

-придбання деталей для ремонту пральної машинки – 600 грн. 

Збір макулатури 2019-2020 навчальний рік 

захисні решітки на світильники 

 (спортивна зала) – 3 660грн 

Святковий банер з нагоди вступу закладу до Міжнародної 

мережі шкіл П'єра де Кубертена - 1 000грн 

на перетяжку меблів – 6 400грн 

    матеріали для косметичного  

ремонту вхідних дверей – 2.600 грн. 



Кадрова політика  
Наш педагогічний колектив складається із 73 осіб. 

вища 

категорія  

 50 вчителів 

 

перша 

категорія 

 6 вчителів 

8% 

друга 

категорія  

 7 вчителів 

 

спеціаліст  

10 вчителів 

вилка 

зароб.плати 

- 4 вчителя 

 

Кваліфікація  

педагогічних працівників 74 

24 

10 11 11 

42 

73 

26 

2 

18 
11 

42 

всього пенсійного 

віку 

до 3-х років 3-10 років 10-20 років більше 20 

років 

Стаж роботи педпрацівників 

2018-2019 2019-2020

2019-2020 навчальний рік 



Педагоги ліцею громадсько активні! 

Дружною ходою відзначили День Міста 2019!  

2019-2020 навчальний рік 



АТЕСТАЦІЯ 2020 
Вчителі і вихователі початкової школи 

 У 2019-2020 н.р. пройшли атестацію 27 вчителів 



АТЕСТАЦІЯ 2020 Вчителі  старшої школи,  

         ліцейних класів 

2019-2020 навчальний рік 



 Формування навичок здорового способу 

життя: 

• використання здоров'язбережувальних 

технологій в ході організації освітнього 

процесу; 

• просвітницька робота щодо збереження 

здоров’я; 

• Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства»; 

• батьківські збори «Психологічна 

готовність дитини до навчання»;   

• години спілкування «Скажи «НІ» 

шкідливим звичкам» (з/о 7-9 класів); 

• спецкурс «Самопізнання і соціалізація 

підлітка» (8-9 класи)   … 

«Здоров’я через освіту» 
2019-2020 навчальний рік 



З метою надання якісного харчування дітям була організована робота шкільної їдальні, 

яка забезпечила повноцінним харчування учнів за рахунок бюджетних коштів (учні 1-4-х 

класів, учнів пільгових категорій, учнів ГПД, які перебувають в скрутному матеріальному 

становищі) та позабюджетних коштів (інші класи). 

Складено графік відвідування учнями їдальні 

та графік чергування у їдальні вчителів  

Працював громадський контроль якості 

харчування учнів, який двічі на семестр 

здійснював  перевірку якості організації 

харчування для учнів 

Лікар школи Гладка Т.О. здійснювала 

постійний санітарно-гігієнічний 

контроль за якістю та режимом 

харчування учнів, циклічністю меню.  

2019-2020 навчальний рік Раціональне, якісне та безпечне харчування 



37,70% 

13,70% 
18,20% 

22,80% 

8,10% 

285 відповідей 

6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 

56,50% 
21,80% 

21,70% 

Чи подобається Вам харчування у ліцеї №142 

так ні свій варіант 

Опитування батьків, учнів та вчителів 

       Для 513 учнів 1-4 класів та 157 дітей пільгових категорій, що становить 51% від 

загальної кількості учнів, було організоване гаряче харчування за рахунок коштів з 

місцевого бюджету. 

       Вартість сніданків для учнів 1-4 класів  та учнів 1-4 класів пільгових категорій 

становила 20 грн.17 коп., для учнів пільгових категорій 5-11 класів - 26грн. 11коп., 

вартість обідів за рахунок бюджетних коштів для вихованців групи продовженого дня, 

що знаходяться в скрутному матеріальному становищі становила для 15 учнів (10%) -

25грн.10коп. та для 22 учнів (15%) –12грн.55 коп.. 

     235 учнів 5-11 класів харчувалися організовано, вартість сніданків становила 30 

гривень. Решта учнів 5-11 класів харчувалися самостійно буфетною продукцією. 

Організованим гарячим харчуванням було охоплено 907 учнів (68%). 

2019-2020 навчальний рік Раціональне, якісне та безпечне харчування 



Створення безпечних умов  

для учасників освітнього процесу 

Планова перевірка ліцею щодо додержання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної 

безпеки в закладі 2019-2020 н.р. Вогнегасники (10 шт.) –3960,00 грн 

     З метою створення системи контролю доступу до закладу і захисту від 

несанкціонованого проникнення, вдосконалення інформаційного забезпечення 

процесів управління, планування та організації освітнього процесу і поступового 

переходу на новітні інформаційні технології в управлінні на основі СКД STOP-Net 

та АС «Безпечна школа» з 10.02.2020 в нашому закладі працює пропускна система.  

2019-2020 навчальний рік 



Попередження травматизму 

Всеукраїнський місячник  

 «Увага! Діти на дорозі» 

2019-2020 навчальний рік 



Співпраця з Національною поліцією у рамках програми «Школа і поліція».  

 Безпека життєдіяльності 2019-2020 навчальний рік 

Співпраця з Амур-Нижньодніпровським районним відділом філії Державної установи 

«Центр пробації» у Дніпропетровській області 



Новий Державний стандарт 

початкової освіти 

В ході навчання за програмами 

Нової Української школи 

переважали групові форми 

роботи та інтегрований підхід 

до навчання. 

2019-2020 навчальний рік Освітня діяльність 

Найважливішим показником ефективності роботи з 

обдарованими дітьми є задоволеність учнів своєю 

діяльністю; підвищення рівня індивідуальних 

досягнень дітей в освітніх галузях, до яких у них є 

здібності; адаптація учнів до соціуму сьогодні й у 

майбутньому. 



Підсумком рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який 

характеризується пошуком нових форм і методів надання знань, є  

якість освіти учнів 
Протягом 2019-2020 навчального року прибуло до ліцею 16 учнів, вибуло -29.  

На кінець навчального року у ліцеї навчається  1337 учнів. 

109 учнів 

високий 

рівень 

463 учні 

достатній 

рівень 
396 учнів 

середній 

рівень 

85 учнів 

низький 

рівень 

високий достатній середній низький 

23% 

61% 

16% 

0% 

5% 

38% 

49% 

8% 
5% 

33% 

38% 

24% 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл 

2019-2020 навчальний рік 



Отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту - 69 учнів,  

з них  2  - з золотою медаллю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        свідоцтва про здобуття базової середньої освіти – 99,  

                                              з них 3 - з відзнакою 
. 

Земляна Софія 

Панченко Назар 

Сич Валерія Булієнко Софія 

Шевніна Єлізавета 

2019-2020 навчальний рік 



У 2019-2020 навчальному році 44 учні ліцею посіли призові місця у відбірковому турі 

ІІ міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 19 учнів  стали переможцями 

фінального міського туру. Учениці 11б класу Скоробогатова Катерина, Романовська 

Анастасія, Варакіна Яна посіли  призові місця у міській олімпіаді з географії (вчитель 

Скоробогатов А.В.);  учні Сич Валерія (11б),  Пелих Софія (10а) стали переможцями 

міської олімпіади з екології (вчителі Легостаєва Т.П., Лоянова З.М., Петлюра Г.В.);  

учениця 6а класу Окпокоро Єлизавета (6а, вчитель Довгай А.А.), Головаш Марія (10а) та 

Зінкевич Яків (11б), вчитель Владова Л.С.,  посіли призові місця з математики;  

Шароваров Марк (8а), Головаш Марія (10а) стали переможцями міської олімпіади з 

англійської мови, вчитель Фурсова А.М.; Кашицина Владислава (10б) посіла призове 

місце в олімпіаді з німецької мова, вчитель Брижко І.М.;  Смаглюк Данило (7а), Аляб’єва 

Діана (10а), Цимбал Дарія (10а), Крючкова Евеліна (10а) здобули перемогу у міській 

олімпіаді з інформаційних технологій, вчитель Полішко О.М.; в олімпіаді з технології 

перемогу отримали Гавриленко Максим (9г), Польща Ілля (8а), Кувшинов Вадим (9в), 

вчитель Кравчук М.А.; Гатило Емілія, учениця 9г класу посіла призове місце у міській 

олімпіаді з образотворчого мистецтва. 

2 
2 

1 

3 

4 
1 

3 

3 
екологія 
англійська мова 
німецька мова 
технології 
інформаційні технології 
мистецтво 
географія 
математика 

Обдаровані діти – надія України 2019-2020 навчальний рік 



ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад  
  

          І-х місць – 1 (1)    ІІ-х місць – 4 (1)   ІІІ-х місць – 14 (8) 

Гордість ліцею 

2019-2020 навчальний рік 



Всеукраїнські конкурси 

116 

160 

62 

160 

144 

102 

75 

"Колосок" 

"Кенгуру" 

"Геліантус" 

"Гринвіч" 

"Бербас" 

"Соняшник" 

"Патріот" 

2019-2020 навчальний рік 



     Літературні читання 
 

Вокальний ансамбль 
  ―Квіточки‖ 

2019-2020 навчальний рік 



Психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами  

Участь дітей з особливими 

потребами у відбірковому 

районному турі  фестивалю  

дитячої творчості «Крізь терени 

до зірок», організованого АНД 

УСССДМ 

2019-2020 навчальний рік 



Діяльність практичного психолога 

Профілактичні та просвітницькі заходи  

         з учасниками освітнього процесу 

високий 

рівень 

середній 

рівень 

низький 

рівень 

75% 

25% 

0% 

32% 

68% 

0% 

Мотиви досягнення 

5-і 9-і 

високий 

рівень 

середній 

рівень 

низький 

рівень 

50% 50% 

0% 

42% 
58% 

0% 

Мотиви саморозвитку 

5-і 9-і 

2019-2020 навчальний рік 



Вивчення професійних інтересів  

майбутніх  випускників 

24% 

8% 

12% 

12% 

12% 

32% 

35% 

5% 

15% 

25% 

10% 

10% 

24% 

0% 

36% 

8% 

8% 

24% 

20% 

5% 

20% 

20% 

10% 

25% 

25% 

5% 

10% 

15% 

10% 

35% 

36% 

0% 

16% 

16% 

8% 

24% 

робота з людьми 

дослідницька діяльність 

виробництво 

мистецтво 

експериментальна діяльність 

економіка, планування  

10б 
10а 
9г 
9в 
9б 

  
робота з 

людьми 

дослідн. 

діяльність 
виробництво мистецтво екстрим. 

діяльність 

економіка, 

планування 

9-А 24% 8% 12% 12% 12% 32% 

9-Б 35% 5% 15% 25% 10% 10% 

9-В 24% 0% 36% 8% 8% 24% 

9-Г 20% 5% 20% 20% 10% 25% 

10-А 25% 5% 10% 15% 10% 35% 

10-Б 36% 0% 16% 16% 8% 24% 

2019-2020 навчальний рік 



Працевлаштування випускників 

У 2018-2019 р.  із  114  випускників  9-х  класів  -   64 учні   продовжили  

навчання  в  10 класі (60 дітей в нашій школі, 4 –в 10 кл. інших шкіл), 43  учні  

вступили  до  технікумів та  коледжів;  5  учнів   -  продовжують навчання в  ПТНЗ 

(професійно-технічних навчальних закладах), 2 -  не працевлаштовані (не отримали 

вчасно паспорт). 

2019-2020 навчальний рік 

10 кл. 

ВНЗ І-ІІ рівня 

ПТНЗ 

Не працевлаштовані 

50 

42 

5 

3 

62 

33 

4 

1 

56 

38 

4 

2 

Працевлаштування випускників 9-х класів 

2017

2018

2019

23 

7 

0 0 

17 

11 

0 0 

15 

10 

5 

1 

9 

15 

1 1 

9А 

9Б 

9В 

9Г 



Працевлаштування випускників 
Із 39 випускників 11-х класів – 33 дітей вступили до вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, 2 дітей – до вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації (технікуми, коледжі), 2 випускника – виїхали за кордон 

(Польща), де продовжать навчання в коледжах, 2 дітей не працевлаштовані. 

Попереднє працевлаштування 2019-2020 н.р. із 99 випускників 9-х 

класів – 43 учня планують продовжити навчання в 10 класі, 69 учнів 

планують вступити до коледжів, технікумів та ПТУ. 
Із 69 випускників 11-х класів – 68 дітей планують вступити до вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, 1 дитина – до вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі). 

2019-2020 навчальний рік 

Не 

працевлаштова

ні 

ПТНЗ 

ВНЗ І-ІІ рівня 

ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня 

14 

4 

4 

78 

5 

0 

7 

83 

5 

0 

4 

85 

Працевлаштування 11-класників 

2017 2018 2019

33 

2 2 2 

11 клас 



Мовленнєві вади дітей 

Фонетико-фонематичні порушення – 10  

Нерізковиражене ЗНМ – 4  

Дисграфія – 4 

Дислексія – 4  

Результати корекційної роботи 

*Проведено консультативних занять – 34 

*Консультації для батьків – 48 

*Зараховано учнів  протягом року – 2 

*Вибуло - 1 

Організація корекційно-логопедичної роботи 
на логопедичному пункті 

2019-2020 навчальний рік 



Діяльність логопеда 2019-2020 навчальний рік 



Робота гуртків «Правила дорожнього руху» (керівники 

гуртків Підліпчук Р.О. та Швець О.С.), «Практичне керування 

автомобілем» (керівник гуртка Швець С.М.) з підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Водій 

автотранспортних засобів» зі спеціалізацією – водіння 

автотранспортних  засобів категорії В (10 год на тиждень).  

  

2019-2020 навчальний рік 



Співпраця навчального закладу 
№ 

з/п 

Назва спортивної школи, громадської організації Вид спорту К-сть 

 вих. 

1. Громадська організація «Дніпропетровська обласна федерація кіокушінкан 

карате-до ренмей», навчально-тренувальні заняття з карате 

карате 26 

2. КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву 

№6» ДМР, навчально-тренувальні заняття з фехтування 

фехтування 9 

3. КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» ДМР, 

навчально – тренувальні заняття з футболу 

футбол 52 

4. Громадська організація «Федерація кіокушин карате міста Дніпра», навчально-

тренувальні заняття з кіокушин карате 

карате 32 

5. Федерація баскетболу Дніпропетровської області, навчально-тренувальні 

заняття з баскетболу 

баскетбол 22 

6. Дитяча громадська організація «Асоціація аматорів танцювального мистецтва» 

навчально-тренувальні заняття із спортивних танців 

спортивні 

танці 

24 

7. КПНЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» ДМР, навчально-

тренувальні заняття з плавання 

плавання 36 

8 Громадська організація «Дніпровське міське дитяче громадське об’єднання 

«Клуб спортивного танцю Тріумф», навчально-тренувальні заняття із 

спортивних танців 

спортивні 

танці 

25 

9 Громадська організація «Спортивний клуб «Арена» навчально-тренувальні 

заняття з черлідингу 

черлідинг 32 

10 КПНЗ «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 

резерву» ДМР, навчально-тренувальні заняття з волейболу 

волейбол 26 

11 КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву 

№1» ДМР, навчально-тренувальні заняття з кульової стрільби 

кульова 

стрільба 

12 

12  Дитяча академія футболу «Ротаня та Зозулі» футбол 34 



2019-2020 навчальний рік 

навчально-тренувальні 

заняття з карате  навчально-тренувальні 

заняття з футболу, 

баскетболу, волейболу 

 

навчально-тренувальні заняття 

 із спортивних танців, черлідингу 

 

навчально-тренувальні заняття  

з плавання 



Фізкультурно — масова діяльність 
2019-2020 навчальний рік 

Олімпійський тиждень  

Всеукраїнський спортивно – масовий захід серед школярів  Challenge Fest 



Фізкультурно — масова діяльність 
2019-2020 навчальний рік 

Обласний Олімпійський урок.  Вдруге представлена власна локація ліцею 

7 Урочиста церемонія «Приз Fair Play» та Конкурс «Олімпійська агітка» 



Фізкультурно — масова діяльність 
2019-2020 навчальний рік 

Змагання серед учнів 9-х класів «Нумо хлопці!», до Дня Збройних Сил України 

Баскетбольний турнір пам'яті учителя фізкультури Володимира Кучерявця 



Спортивні перемоги 
2019-2020 навчальний рік 

Міський тур змагань з баскетболу 3х3.  

Збірна дівчат 9-х класів. ІІІ місце 
Міський тур змагань з футзалу 

серед учнів 5-х класів. І місце 

Міські змагання зі спортивного орієнтування «Золота осінь». ІІІ місце 



Спортивні перемоги 
2019-2020 навчальний рік 

Всеукраїнський спортивно – масовий захід серед школярів ―Cool Games‖.  

Міський тур - три вікові дивізіони (8+6+8)  І місце 

Обласний тур - 1 та 3 вікові дивізіони І місце, 2 дивізіон ІІ місце 

Фінал у м . Києві. 3 віковий дивізіон – ІІІ місце! 

 

Вчителі фізкультури Михайлов С.В. та Михайлова В.Д. за запрошенням КФВС 

МОН України увійшли до складу суддівської колегії Фіналу Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед учнів «Cool Games» 2019-2020. м. Київ 



День єднання 

Проєкт «Шляхами героїв» 

Виховна робота 

національно-
патріотичний 

екологічний 

художньо-
естетичний 

спортивно-
оздоровчий 

формування 
здорового 
способу 
життя 

2019-2020 навчальний рік 



День Соборності України 

Конкурс  

«Відкрий для себе Україну» Гра «Сокіл» («Джура») 

Виховна робота 2019-2020 навчальний рік 



Вручення премії 

імені Павла Ніконова 

Захід до Дня пам'яті  

Героїв Небесної Сотні 

Виховна робота 2019-2020 навчальний рік 



Вокальне шоу «Новорічна феєрія» 

Свято Колодій 

Виховна робота 2019-2020 навчальний рік 



Акція «Годівничка» 

Акція «Діти - дітям» 

Виховна робота 

Акція «Замість ялинки – 

зимовий букет» 

2019-2020 навчальний рік 



Створення умов для дітей соціально-незахищених категорій 

Категорія 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Дітей – сиріт 1 1 1 

Дітей  позбавлених батьківського піклування 6 6 5 

Дітей з  інвалідністю 13 15 14 

Дітей з багатодітних родин 99 110 103 

Дітей з малозабезпечених  родин 2 2 4 

Дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 6 7 7 

Дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО 1 1 2 

Дітей, батьки яких беруть/брали участь в  АТО 43 40 35 

Дітей з родин внутрішньо переміщених осіб  17 13 12 

Дітей з родин СЖО 4 4 4 

У закладі освіти створені умови для дітей соціально-незахищених категорій.  

У 2019-2020 навчальному році в закладі навчалося 192 дітей соціально незахищених категорій.  
 

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками, вчасно проходять медичний огляд, залучаються до 

гурткової та позакласної діяльності. Безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти, які постраждали в наслідок 

аварії на ЧАЕС, діти з родин учасників АТО та діти-інваліди. Крім того діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування: забезпечені єдиним квитком; 
• щомісяця (до березня 2020) отримували пільгові проїзні квитки для безоплатного проїзду у міському 

електротранспорті; 
• • забезпечуються шкільною формою та спортивною формою (1 раз на 2 роки); 
• забезпечуються стипендією голови облдержадміністрації (в цьому році два претенденти – учениця 5-Д класу 

Черненко Вероніка та учениця 10-А класу Пісна Софія) 

2019-2020 навчальний рік 



Методична робота 
Перший рік роботи КЗЗСО «Ліцею 142», метою якого є формування 

особистості, яка у своєму житті керується загальнолюдськими гуманістичними 

нормами поведінки, був спрямований на:  

Підвищення якості освіти 

Розроблення і впровадження «Положення 
щодо академічної доброчесності та правил 
поведінки учасників освітнього процесу у 
закладі»  

 Впровадження наскрізного інтегрованого 
курсу «Культура добросусідства»  

Продовження впровадження спецкурсу 
«Олімпійська освіта»    

2019-2020 навчальний рік 



ІУ етапу обласного 
науково-методичного 
проєкту «Освітні 
стратегії соціалізації 
особистості 
громадянського 
суспільства»; 

Дослідно-
експериментальна 
робота 
Всеукраїнського 
рівня «Формування 
соціально важливих 
компетентностей 
освіти впродовж 
життя через 
міжпредметну 
інтеграцію з питань 
енергозбереження у 
закладах загальної 
середньої освіти», 
(за ініціативи ДТЕК 
щодо участі в 
проекті 
«Енергоефективні 
школи: нова 
генерація»).  

Науково-методична 
співпраця з Науково-
дослідним інститутом 
Національного 
університету 
фізичного виховання і 
спорту України з теми 
«Експериментальні 
дослідження та 
впровадження в 
практику надбань 
передової пед. науки, 
інновацій та 
технологій, створення 
науково-методичного 
середовища з питань 
вдосконалення змісту 
шкільної освіти з 
фізичного виховання 
та спорту» 
(Олімпійська освіта); 

Реалізація освітніх завдань 

ІУ етапу дослідно-

експериментальної 

роботи обласного 

рівня за темою 

«Інтегрування 

змісту випереджаю-

чої освіти для 

сталого розвитку у 

НВП» 
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  Методична робота 

н
а
у
к

о
в

о
-м

ет
о
д

и
ч

н
а
 р

а
д

а
 

предметні методичні комісії вчителів: вчителів 

початкової школи, суспільно-гуманітарного, природничо-

математичного і спортивно-розвивального профілів; 

методичні об’єднання класних керівників: 
початкової і старшої школи; 

 творча група високої педмайстерності  

«Освітній дайвінг»; 

«Школа олімпійської освіти»  

шкільна дитяча організація  

«Зелена планета»;  

лабораторія актуальних проблем  

"Обізнані. Свідомі. Компетентні»;  

клуб «ПЛЕСО»; 

клуб «Через здоров’я до гармонії світу»; 

шкільна академія наук  «Наука і   

шкільна дитяча організація  

«Добрик крокує по планеті»;  

шкільна академія наук  «Наука і пізнання» 
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Підвищення професійного рівня педагогів  

Академічна свобода - делегація навчально-методичних повноважень на 
рівень вчителя для свободи вибору та творчої реалізації педагогічних ідей 

          навчання вчителів на:  

«Студія онлайн-освіти EdEra», 

«Освітній проект «На урок», 

«Всеосвіта»,  

платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus,  

БО БФ «Допомога Дніпра»,  

громадська організація «Дитячий 

фонд «Здоров’я через освіту», 

MCFR «Цифрове видавництво», 

ДАНО… 

2019-2020 навчальний рік 



Міська 
серпнева 
нарада 

• вчителів біології з теми «Сучасний урок в розрізі вимог сьогодення», вчитель 
біології Лоянова З.М. 

Обласний 
семінар-

практикум 

• «Шляхи впровадження спортивно-масового заходу «Cool Games» в навчально-
виховний процес учнів Дніпропетровщини», викладач практичної частини семінару 

вчитель фізичної культури Михайлова В.Д. 

Круглий стіл 
• Інституту модернізації освіти м. Київ з обговорення «Концепції та навчальних 

планів для учнів 10-11 класів», Данюшина Л.М. 

Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 

• Ванкувер, Канада, «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE»,  
стаття Матвєєвої С.М. «Інклюзивна освіта як одна із складових соціальної адаптації 
дітей з особливими потребами»;  

Обласна 
науково-

практична 
конференції 

• «Система моніторингових досліджень як механізм управління якістю освіти (досвід, 
проблеми, перспективи)», виступ, стаття Данюшиної Л.М.  
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З метою перетворення кожного вчителя у провідника системи освіти вчителі взяли участь в:  



• у номінація: «Інтегрований підхід у формуванні ключових компетентностей учнів» вчитель 
Біліченко С.П., представила роботу з теми «Формування ключовий компетентностей як засіб 
розвитку творчої особистості на уроках української мови та літератури» 

• у номінація: «Інтегрований підхід у формуванні ключових компетентностей учнів» вчитель 
Бондаревська І.М. представила роботу з теми «Культура добросусідства» - інструмент 
формування соціальної компетентності молодших школярів; 

• у номінації «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» як засіб 
інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, навчальних предметів і предметних 
циклів» Ніколаєва К.С. представила роботу з теми «Формування громадянської ініціативності у 
старшокласників» 

обласному фестивалі педагогічних інновацій освітян 
Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro – 2020». 

• Раєвська І.Ю. з роботою «Вдосконалення навиків соціалізації учнів середнього підліткового віку 
«Корекційно-розвиткова програма» 

• Біліченко С.П., з роботою «Формування ключовий компетентностей як засіб розвитку творчої 
особистості на уроках української мови та літератури»; 

• Бондаревська І.М. з роботою «Культура добросусідства» - інструмент формування соціальної 
компетентності молодших школярів 

 

VІІІ всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – 
обдарований учень». 

Всеукраїнський конкурс «Сучасний урок» - 9 вчителів 
ліцею 

• Досвід роботи Фурсової А.М. «12 порад для уроків успіху з початківцями»   

Науково-методичний посібник «Нова українська школа: 
створюємо ефективні умови навчання разом»    

Досвід кожного – надбання всіх 2019-2020 навчальний рік 



міського, обласного і учасник 
всеукраїнського конкурсу 
авторських програм 
практичних психологів 
Раєвська І.Ю. з роботою 
«Вдосконалення навиків 
соціалізації учнів середнього 
підліткового віку «Корекційно-
розвиткова програма» 

педагогічної майстерності 
«Сучасний урок» (2019 рік)  

стали вчителі:  

зарубіжної літератури  
Касьяненко Н.  В.;  

 географії  Куліда О. П.; 

 математики  Радченко С. П. 

конкурсу інтернет-порталу 
рейтингу освітніх закладів 
України на «Кращий кабінет 
початкових класів ЗСО-2019», 
нагороджені грамотою у 
загальному заліку:  

Смаглюк Н.В. за І рейтингове 
місце і  

Ващенко С.П. за ІІ 
рейтингове місце серед 100 
кращих ЗОС України 

УЧАСНИКІВ І ПЕРЕМОЖЦІВ!!! 
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Міжнародна діяльність 2019-2020 навчальний рік 

12 Міжнародний молодіжний Форум П’єра де Кубертена  

місто Макон (Франція) 



У нас в гостях віцепрезидент Міжнародного Комітету  

П’єра де Кубертена Інес Ніколаус (Німеччина)  

 Свято з нагоди присвоєння ліцею імені П’єра де Кубертена» 
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Міжнародна діяльність 



Результатом визнання якості роботи педагогічного 

колективу школи і окремих вчителів стали нагороди: 
Подяка,      Диплом,    Почесна грамота 
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З досвіду дистанційного навчання 2019-2020 навчальний рік 



         Міська влада Дніпра разом з телеканалом Дніпро TV запустила 

проєкт «Школа online», кожного ранку в будні дні для школярів кращі 

педагоги міста проводили заняття з усіх предметів. 

  

Пам’ятаймо, усі зміни починаються 

 з кожного з нас 

2019-2020 навчальний рік 

Горяна Л.С.  

Гукова Л.В.  

Алєксєєва С.М.  

Поліщук А.В 

продемонстрували всьому місту уміння 

адаптуватися до швидких змін умов життя, 

гнучкість і нестандартність мислення, 

високий рівень професійної 

компетентності, наявність розвинених 

професійних здібностей. 



ДО ЗУСТРІЧІ  

У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ! 
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Здорового літнього відпочинку 

і тільки приємних вражень. 

 


