
Звіт директора КЗЗСО «Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена» ДМР 

Хмеленко Людмили Вікторівни 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Закінчився ще один  навчальний рік. Він був і цікавим, і складним водночас для 

кожного з нас.  

На жаль, цього року у зв’язку з карантином ми не змогли зустрітися на 

традиційних заходах з нагоди закінчення навчального року, і, взагалі, останні три 

місяці стали викликом для всіх нас. 

Але, головне, в чому ми пересвідчилися, це те, що тільки працюючи всі разом, 

педагоги, учні, батьки – ми можемо досягнути успіху; що саме школа є осередком 

соціальної активності та згуртованості для дітей; саме тут формуються важливі для 

навчання і розвитку контакти та взаємовідносини з людьми; саме тут діти 

отримують життєвий досвід. 

 

Загальні відомості про заклад освіти 
У 2019-2020 навчальному році освітній процес  у закладі освіти було 

організовано відповідно до Закону України "Про освіту", «Про повну загальну 

середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми закладу освіти та 

спрямовано на виявлення та розвиток обдарувань особистості, її індивідуальних 

здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема 

формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними 

стандартами  та впровадження в практику роботи інноваційних методів та 

технологій навчання учнів.  

На підставі закону України «Про освіту», згідно з рішеннями Дніпровської 

міської ради VII скликання 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. 

Отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту - 69 учнів,  

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
mailto:sz142@dhp.dniprorada.gov.ua
https://school142.dnepredu.com/


з них 2  - з золотою медаллю,  

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти – 99,  

з них 3 - з відзнакою. 

Фактична кількість учнів – 1337. 

Навчальні заняття проводяться за семестровою системою, в одну зміну, з 8.30 

до 16.15. 

 

Матеріально-технічна база 

Впровадження освітньої діяльності сучасної школи неможливе без матеріально-

технічної бази. 

Робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального 

закладу ведеться щорічно.  

Для забезпечення освітньої діяльності 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. 4 навчальних кабінети 

оснащені технічними засобами – інтерактивними дошками (1 придбано в цьому 

навчальному році), мультимедійними проекторами. Кабінети повністю забезпечені 

меблями за кількістю учнів. 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 минулого року. Проте, рівень оснащення технічними 

засобами навчання потребує поповнення інтерактивними засобами навчання. 

Потреба лише по початковій школі становить 29% в ноутбуках, телевізорах, 

принтерах, 100% –  в інтерактивних дошках. 

 

В закладі працює плавальний басейн, 2 класи для вивчення автосправи – 

«Будови, експлуатації автомобіля та охорони праці», «Правил дорожнього руху і 

безпеки дорожнього руху», 3комп’ютерних кабінети, 2 великих спортивних зали, 

зала хореографії, зала сухого плавання, логопедичний кабінет, стрілецький тир, 

актова зала, їдальня, сучасна лінія роздачі гарячого харчування для школярів. 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.  

 

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 земля, поливається. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

В 2019-2020 н.р. на 01.07.2020р. з державного  та місцевого бюджетів 

придбано: 

 

 



для реалізації Концепції НУШ 

найменування кількість вартість 

дидактичний матеріал для початкової 

школи 

5 комплектів 

(19 

найменувань) 

67 776,00 грн 

меблі для початкової школи НУШ 120 комплектів 149 515,20 грн 

ноутбуки для школи НУШ 5 шт. 69 426,30 грн 

ігровий набір Six Bricks 160 компл. 2 480,00 грн 

         на загальні потреби 

Картоплечистка  1шт. 19 322,22 грн 

Вогнегасники  10 шт. 3960,00 грн 

Засіб дезінфікуючий "Госпісепт" 35 кг 5 565,00 грн 

Деззасіб "Люмакс-Хлор" 2 кг 638,40 грн 

Комплект меблів для харчування 198 пос. місць 278 761,25 грн 

Таблички для санвузлів 26 шт. 2 418,00 грн 

Господарчі товари (серветки, губки, пакети 

для сміття, рукавички, папір туалетний) 

 4 480,80 грн 

Папір офісний 25 пачок 2 557,50 грн 

Сковорода електрична 1 шт. 40 315,81грн 

Світильник світлодіодний вуличний 23 шт. 60 940,80 грн 

Світильник світлодіодний для приміщень 1303 шт. 3 608 788,80 

грн 

Драбина металева 1 шт. 1 831,15 грн 

Апарат для вимірювання кров’яного тиску 1 шт. 461,00 грн 

Спортивний інвентар  9 найменувань 32195,00 грн 

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

Бланки особової справи учня 300 шт. 360, 00 грн 

Папка-швидкозшивач 25 шт. 87,00 грн 

Карти (топографічні, історичні, фізичні) 10 шт. 4 176,00 грн 

Папір офісний 100 пачок 6996,00 грн 

Папка-сегрегатор 10шт. 270,60 грн 

Лампа  LED бактерицидна 2 шт. 1032,00 грн 

Крейда шкільна 60 коробок 2394,00 грн 

Бланк особової справи працівника (форма 

П-2) 

100шт. 185,00 грн 

удосконалення спортивної бази 

Міні-футбольний майданчик 1 2 072 641,64 

грн 

 

 

 

 

 

 



В 2019-2020 н.р. здійснено ремонт обідньої зали та 17 санвузлів закладу 

 

В рамках програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» 

для дітей з особливими потребами: 

найменування кількість 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 

 

На вдосконалення навчально-матеріальної бази та забезпечення 

функціонування закладу протягом 2019/2020 н.р. (станом на 01.07.2020р.) залучено  

додаткові джерела фінансування. 

Задяки підтримці  та допомозі батьківської громадськості в закладі здійснено:  

- часткова заміна лінолеуму в коридорі початкової школи -200 грн.; 

- ремонт ванни басейну –2248,00 грн. 

Подаровано батьками та взято на облік: 

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

 лічильник  холодної води GROSS -1147,00 грн.; 

 господарчі потреби (придбання медикаментів, мітли для двірників, жгут 

кровозупинуючий,  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 дрелі, , тощо) – 8 873,76 грн 

 •спортивний інвентар (корзина для м'ячів (басейн)) – 394,00 грн 

 •листи ДВП, 6 шт. -539,52 грн 

 вивіска, штамп та печатка  ліцею  – 1950 грн 

 лялька-мотанка – 200,00 грн 

  

За заявами класних батьківських комітетів взято на облік: 

клас кабінет 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 

  

Завдяки активності наших учнів та допомозі батьків протягом навчального року 

продовжувався збір макулатури. 

Найактивнішими в цій акції були: 



    Клас Класний керівник 

2а Петруненко Світлана Василівна 

3а Шило Неля Петрівна 

5в Лоянова Зоя Миколаївна   

6а Скоробогатова Ольга Анатоліївна 

7г Фурсова Антоніна Миколаївна 

 

Кошти вилучені за макулатуру – 7500 гр (+17.581грн. залишки минулих років) 

були витрачені на: 

- захисні решітки на світильники (спортивна зала) – 2 500 грн.; 

- матеріали для косметичного ремонту вхідних дверей – 2.600 грн.; 

- на перетяжку меблів – 6 400 грн.; 

- святковий банер з нагоди вступу закладу до Міжнарожної мережі шкіл П’єра 

де Кубертена 

 (конструкція «павук») – 1 000 грн.; 

- тканина для костюмів – 700 грн 

- оплата за обслуговування сайту (пакет Професіонал) – 1.200 грн.; 

- тканина для дитячих костюмів – 700 грн.; 

- матеріали для виготовлення будівельних лісів для ремонтних робіт -  1.017 грн.; 

- повірка 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.; 

- заправка картриджів – 1.690 грн.; 

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

- придбання деталей для ремонту пральної машинки – 600 грн. 

Кадрова політика  

Сперечатися з тим, що саме кадри вирішують найважливішу роль в якості 

освітнього процесу не буде ніхто. Наш педагогічний колектив складається із 73 осіб. 

 

 
Стаж роботи: до 3-х років – 2; 3-10 

років – 18, 10-20 років – 11, більше 20 років – 42, пенсійного віку – 26 вчителів; 34 

учителів-методистів, 10 старших учителів, мають вищу кваліфікаційну категорію – 

50 вчителів, 



 І категорію – 6 вчителів, ІІ категорію – 7 вчителів, спеціаліст – 10, вищу вилку 

заробітної плати – 4 вчителів.    

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

 Значну увагу адміністрація ліцею приділяє кількісному та якісному добору й 

розподілу кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. 

    Одна з найбільших криз системи української освіти полягає в поступовому 

зменшенні кількості молодих і талановитих кадрів у закладі, наявність вакансій. 

Існує частково така проблема і у нас. 

 

  Медичне обслуговування учнів 

Медичне обслуговування в закладі здійснюється лікарем Гладкою Т.О. та 

кваліфікованими медпрацівниками КНП «Д ЦПМСД №11» ДМР, які забезпечують 

виконання наказу  департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської 

ради від 22.01.2019 № 27 «Про проведення імунопрофілактичної роботи серед дітей, 

які відвідують організовані колективи» так як посада сестри медичної на сьогодні 

вакантна. 

На початку навчального року всі учні 1-11 класів були розподілені на групи 

згідно проб Руф’є. Лікарем Гладкою Т.О. систематично проводилась 

профілактично-роз’яснювальна робота з учнями щодо формування навичок 

здорового способу життя. Протягом року всі вчителі використовують 

здоров’язберігаючі технології в ході організації освітнього процесу. Матеріали 

просвітницької роботи щодо збереження здоров’я висвітлюються на стенді 

«Здоров’я через освіту». На нарадах при директорові, педрадах, батьківських зборах 

обговорюються питання загального стану здоров’я. 

 

Організація харчування 

У 2019/2020 навчальному році 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). Задля поліпшення обслуговування учнів було 

складено графік відвідування учнями їдальні та графік чергування у їдальні вчителів 

школи. Питання харчування учнів трималися постійно на контролі адміністрації 

школи, розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, 

батьківських зборах та на засіданнях ради школи. Працював громадський контроль 

якості харчування учнів, який двічі на семестр здійснював  перевірку якості 

організації харчування для учнів.   

В ліцеї працює громадська комісія: 

Хмеленко Л.В., директор школи - голова комісії; 

Остроуменко А.О., заступник директора, що відповідає за організацію 

харчування в навчальному закладі; 

Безсмольний А.В., голова профкому; 

Федотова Катерина Ігорівна, мама учня 3-Г  класу; 

Ревенко Світлана Анатоліївна, мама учениці  3-А класу. 

 Щокварталу комісія здійснює контроль за: 



 організацією харчування учнів, виконанням натуральних норм харчування, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо якісної організації харчування дітей 

та недопущення випадків харчових отруєнь у школі, а саме: 

 організацію повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей (замовлення і 

прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування, продовольчої 

сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, 

технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, 

виконання норм харчування); 

 забезпечення наявності супровідних документів на харчові продукти та продовольчу 

сировину, що гарантують безпечність та якість харчових продуктів (накладних, 

сертифікатів відповідності, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, 

санітарних паспортів водіїв, паспортів на транспорт для перевезення харчових 

продуктів); 

 роботу працівників харчоблоків при наявності документів про спеціальну освіту та 

санітарних книжок; 

 дотримання умов та термінів зберігання харчових продуктів, продовольчої 

сировини, готових страв та технології їх виготовлення; 

 здійснення заходів по забезпеченню якісною питною водою навчального закладу.  

Питання організації ефективності раціонального харчування розглядалося на 

вересневій педагогічній раді, на засіданні Ради школи, на шкільних та класних 

батьківських зборах. Щотижня в ліцеї проводилися виробничі наради. На яких 

вирішувалися питання щодо забезпечення якісним харчуванням школярів. 

Враховувалися недоліки та розроблялися шляхи їх усунення.  

В закладі створено бракеражну комісію. Щодня лікар та інші члени 

бракеражної комісії перевіряли якість приготованих страв. 

Лікар школи Гладка Т.О. здійснювала постійний санітарно-гігієнічний 

контроль за якістю та режимом харчування учнів, циклічністю меню.  

Харчоблок має повний набір приміщень, обладнаний системами холодного 

водопостачання та каналізації, а також додатковим джерелом гарячого 

водопостачання. Учні харчувалися за графіком; асортимент продукції відповідав 

вимогам чинного законодавства. Перспективне меню погоджене начальником 

управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 

головного управління держпродспоживслужби Дніпропетрорвської області. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів 

харчування та продовольчої сировини дотримуються. Працівники харчоблоку 

дотримувалися технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду, 

правил харчування. У наявності широкий асортимент продуктів харчування, 

зокрема: крупи, соки, цукор, мука, олія, овочі, яйця, м’ясо, масло тощо. Наявні 

технологічні карти на приготування страв. Технологічне обладнання харчоблоку 

знаходиться в робочому стані. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні 

вдотримувався. Буфетна продукція – різноманітна, відповідала нормам 

п.10ДСанПіН 5.5.2.008-01, була безпечною для вживання й доброякісною. Продукти 

харчування зберігалися згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з 

урахуванням товарного сусідства й дотриманням термінів їх реалізації.  



В ліцеї створенні умови  для забезпечення всіх вихованців раціональним, 

якісним та безпечним харчуванням, впроваджуються нові технології приготування 

їжі та форми обслуговування школярів. До послуг учнів ліцею – Українська 

кав’ярня. Тут пропонується широкий асортимент тільки здорових страв з м’яса, 

риби, овочів, різноманітні гарніри та випічка. Сьогодні питання організації 

харчування дітей у навчальному закладі залишається одним із найбільш актуальних; 

йому приділяється особлива  увага ще й тому, що сучасне навчання у школі 

потребує високого розумового та фізичного навантаження й супроводжується 

значними енерговитратами. 

Класними керівниками, вихователями  приділяється особлива  увага 

проведенню заходів з профілактики харчових отруєнь та дотримання дітьми 

особистої гігієни (бесіди, диктанти, рольові ігри на теми попередження шлунково- 

кишкових отруєнь та захворювань, здорового способу життя),  оформлені куточки 

здоров’я у кожному класі, шкільні стенди інформацією щодо попередження 

епідемічних ускладнень та пропаганди здорового способу життя.          

На кінець 2019 – 2020 н.р. в ліцеї навчалося 1337 учнів. Для 513 учнів 1-4 класів 

та 157 дітей пільгових категорій, що становить 51% від загальної кількості   учнів 

школи, 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 20грн.17коп., 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%). 

Опитування батьків, учнів та вчителів показало, що 

82% опитуваних задовольняє в повній мірі харчування в 

шкільній їдальні. Окремі зауваження висловлювалися 

батьками учнів щодо  інколи холодних страв, та того, що 

діти не люблять котлету «сонечко» (початкова школа). 

Опитування учнів 6-11 класів показало, що 56,5 %  

учням подобається харчування в шкільній їдальні; 21,8 % - не подобається; 21,8% 

обрали свій варіант. А саме, щоб харчування було безкоштовне в 5-11 класах, щоб в 

їдальні була продукція як в «McDonald’s» та інше. 

Зауважень щодо якості приготування страв, до роботи шкільної їдальні не було. 

Діти хочуть їсти салати з майонезами,  тістечка з кремами, що не дозволяється в 

шкільних їдальнях. 

 

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, попередження 

травматизму 

Керуючись Законами України «Про освіту», відповідно до Програми «Безпечна 

школа» на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням Дніпровської міської ради від 



01.12.2016 № 17/16 (зі змінами), на виконання  наказу департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради № 47 «Про організацію управління закладом 

освіти за допомогою Автоматизованої Системи «Школа», з метою створення 

системи контролю доступу до загальноосвітнього навчального 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. 

Всі учні і працівники забезпечені електронними перепустками, що дає можливість 

контролювати перебування учасників освітнього процесу та відвідувачів в нашому 

закладі.  

Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу в закладі освіти 

забезпечуються здорові та безпечні умови перебування в кабінетах, попередження 

травматизму, безпечну експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів 

навчання, створює оптимальний режим роботи і навчання. 

Щорічно перед початком навчального року (серпень), робоча комісія визначає 

готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних 

майданчиків, інших приміщень навчального закладу до нового навчального року і 

складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. 

Головною метою роботи ліцею щодо попередження дитячого травматизму та 

запобігання нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя, 

виховання власної обережності учнів, збереження повноцінного фізичного розвитку 

дітей. 

В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, 

проведена відповідна робота з учителями. 

У закладі проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з 

профілактики травматизму серед дітей: 

 розгляд питань на батьківських зборах; 

 проведення єдиних виховних годин з питань безпеки життєдіяльності; 

 проведення вступних, первинних та цільових інструктажів; 

 вклеєння в щоденники пам'яток щодо безпечного поводження біля водоймищ, на 

дорогах міста, запобігання травмування дітей у разі виникнення різних 

надзвичайних ситуацій; 

 постійно діючі куточки з безпеки життєдіяльності та охорони праці в кожній класній 

кімнаті та рекреації навчального закладу з матеріалами щодо запобігання 

травмування та загибелі дітей у різних ситуаціях; 

 проведення предметних тижнів; 

 виготовлення пам’яток щодо безпечної поведінки учнів та працівників школи, 

розміщення їх на сайті навчального закладу та в рекреації школи. 

Учні ліцею є активними учасниками Всеукраїнського місячника «Увага! Діти 

на дорозі». 

Під час місячника проводиться низка заходів щодо профілактики і запобігання 

дорожньо-транспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху. 

Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів з техніки 

безпеки 



напередодні канікул, на уроках трудового навчання, фізичної культури, плавання, у 

кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології та інших. 

Класні керівники систематично збирають відомості про місцезнаходження 

учнів у канікулярний час, обов'язково проводять інструктажі з безпеки 

життєдіяльності перед проведенням заходів за межами школи, з електробезпеки, 

правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з вибухонебезпечними 

предметами, безпечної поведінки в побуті, а також на воді та кризі (за необхідності). 

В цьому році, у зв’язку з карантином, на кінець навчального року бесіди з 

учнями проведені класними керівниками дистанційно.  

Представниками Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було здійснено планову 

перевірку школи щодо додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту 

та пожежної безпеки в закладі. За результатами перевірки більшість виявлених 

порушень були усунені. Але, проблемними залишаються питання, що потребують 

додаткового фінансування: 

обладнати приміщення системою протипожежного захисту (автоматичною 

пожежною сигналізацією); 

лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, забезпечити автономним 

пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, 

яка живить групу кондиціонерів (каб.інформатики та каб. медіатеки). 

На особливому контролі адміністрації закладу знаходиться питання 

неухильного виконання вчителями фізичної культури Правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури і спорту в закладі на уроках, у гуртках, 

спортивних секціях, під час проведення спортивно-масових заходів. 

Необхідною і цікавою практикою стала співпраця з Національною поліцією у 

рамках програми «Школа і поліція». Протягом року шкільним офіцером 

Переяславець І.О. було проведено тематичні заняття, тренінги для учнів 1-11 класів 

з метою профілактики правопорушень серед дітей та забезпечення безпечного 

навчального середовища. Переяславець І.О. зосереджувала свою роботу на 

проведенні просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів, 

індивідуальних зустрічей з учнями та їхніми батьками, а також в режимі 

дистанційної освіти були проведені конференції з метою інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів. 

І хоча в ліцеї приділяється значна увага організації роботи з безпеки 

життєдіяльності, попередження травматизму учнів та вихованців в ліцеї та в побуті, 

безпека навчального процесу залишає бажати кращого. Протягом навчального року 

зареєстровано одне травмування учня під час освітнього процесу на перерві та 

травмування учня 10 класу в побуті під час дорожньо- транспортної пригоди. Ці 

випадки розслідувалися комісією, складено відповідні акти, проведено 

попереджувальні заходи серед учнів та педагогів. 

 

Освітня діяльність 

Концепцією Нової української школи та нового Закону про освіту визначено 

ключові засади глобальної реформи освітньої сфери, яка стартувала цього року саме 



з початкової ланки. Всі вчителі «першачків» пройшли курси, обрали нові 

підручники і готові до змін. 

З 01 вересня 2018 року вступив в дію для учнів 1-х класів Новий Державний 

стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2018 р. №87. 

Учні 1
аб

 класів та 2
а
 навчалися за програмою для початкових загальноосвітніх 

шкіл, які працюють за науково педагогічним проектом «Інтелект України» 

рекомендовану листом МОН України від 25.05.2018р. № 1/9-344 2018, учні1
вгд

 та 2
бвг

 

класів навчалися за освітньою програмою, автор Р.Б. Шиян, Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 1класи, 

затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268. На підставі базового 

навчального плану здійснювалася повна або часткова інтеграція різних освітніх 

галузей, що відображаєлися в типових освітніх програмах. 

У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення 

кожної освітньої галузі, перерозподілявся таким чином, що їх сумарне значення не 

зменшувалося. Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей 

інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючи 

інтегровані предмети. 

Навчання здійснювалося з урахуванням компетентнісного підходу, в основу 

якого покладено ключові компетентності: 

o вільне володіння державною мовою; 

o здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; 

o математична компетентність; 

o компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

o інноваційність; 

o екологічна компетентність; 

o інформаційно-комунікаційна компетентність; 

o навчання впродовж життя; 

o громадянські та соціальні компетентності; 

o культурна компетентність; 

o підприємливість та фінансова грамотність. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів 

освіти 

визначено за такими освітніми галузями: 

- мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних 

корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта); 

- математична; 

- природнича; 

- технологічна; 

- інформатична; 

- соціальна і здоров’язбережувальна; 

- громадянська та історична; 

- мистецька; 



- фізкультурна. 

В ході навчання за програмами Нової Української школи переважали групові 

форми роботи та інтегрований підхід до навчання. 

З метою своєчасної профілактики і ефективного рішення проблем, що 

виникають у дитини в процесі навчання, спілкуванні і психічному стані, в школі 

створена система психолого-педагогічної підтримки усіх першокласників в період їх 

первинної шкільної адаптації, що дозволяє їм не тільки пристосуватися до шкільних 

вимог, але і всесторонньо розвиватися та удосконалюватися в різних сферах 

життєдіяльності. 

Для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі створена 

сучасна матеріально-технічна база. Оптимально продуманий режим роботи 

відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу. 

За науково-педагогічним проектом «Інтелект України» працювали класи з 

літерою «а». включаючи 8-й. Усі вчителі, що працюють в проектних класах 

ретельно дотримуються чистоти проекту. 

Так, моніторинг знань учнів, що навчаються за проектом, показав високу 

результативність: малу кількість учнів, що виконали контрольну роботу на 

середньому та відсутність дітей, що навчаються на низькому рівні. 

Батьки задоволені навчанням своїх дітей в проектному класі. Але 

найважливішими показниками 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. 

Аналізуючи результати навчання та виховання учнів відзначено, що із 1053  

учнів  3-11-х класів на кінець навчального року:  

- на високому рівні закінчили 108 учнів (10%), на достатньому – 464 (44%), на 

середньому – 396 (38%), на початковому – 85 (8%); 

Високий показник якості знань учнів дає початкова 

школа: 69 учнів (23%) встигає на високому рівні, 186 - на 

достатньому рівні (61%), 50 учнів (16%) на середньому 

рівні, 1 учень 4г класу Денисов Максим (інклюзія) встигає 

на початковому рівні. Якість знань учнів 3-4 класів  складає 83%.  

Якість знань учнів 4-х класів складає 63%, успішність – 99%. Найвищий 

відсоток якості знань у класах, які працюють за проектом 

«Інтелект України»: 3а - 94% (вч. Шило Н.П.), 4-а клас - 94% 

(вч. Ващенко С.П.). 

Якість навчальних досягнень учнів 5-9 класів складає 

43%. 33 учні встигають на високому рівні, 234– на 



достатньому,  297 – на середньому, 52 – на початковому. 

Якість учнів 9-х класів складає 23 %, успішність - 85%.  

Найвищий відсоток якості знань у класах, які працюють за проектом «Інтелект 

України»: 5а - 62% (класний керівник Петлюра Г.В.), 6а - 74 % (класний керівник 

Скоробогатова О.А.), 7 - а клас – 53% (класний керівник Коляда В.В.).  

Низький показник якості знань у 6г класі (11%), класний керівник Владова 

Л.С., 9в класі (14%), класний керівник Брижко І.М. та 9г 

класі (4%), класний керівник Івоніна С.І. 

Якість навчальних досягнень учнів 10-11-х класів 

складає 38%. 7 учнів встигають на високому рівні (5%),  43 – 

на достатньому (33%), 49 – на середньому (37%), 32 – на 

початковому (24%).  

Якість знань учнів 11-х класів складає 29%, успішність – 71%. 

Найвищий показник якості у 10а класі (73%), класний керівник Біліченко С.П., 

найнижчий у 10б (18%), класний керівник Мирошник Ю.А. та 11а класі (19%), 

класний керівник Ніколаєва К.С. 

За 2019-2020 навчальний рік  60 учнів виявили бажання скоригувати оцінки з 

навчальних предметів. 12 учнів підвищили  свої оцінки на 1-2 бали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості 

занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, 

розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим 

до свого предмета вчителям. Серед методів навчання обдарованих учнів  

превалюють самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних 

знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням  стимулює поглиблене вивчення, 

систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові 

ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Вищеперелічені аспекти 

доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання науково-

дослідницької роботи тощо.  Тому робота учителів ліцею направлена на виявлення 

обдарованості учнів та  їх творчих здібностей.  

Дар відкрити  чарівну квітку обдарованості школяра дано не кожному, а лише 

тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього розуму й серця.  



 Створення умов для прояву творчих здібностей учня - основна запорука 

розвитку   обдарованості: учителі нашої ліцею  приділяють достатню увагу 

забезпеченню включення учнів в таку навчально-пошукову діяльність, у якій би 

реалізувались їх можливості і де б панувала атмосфера ініціативи, змагання, дискусії 

тощо,  проводять предметні тижні, конференції, вікторини, круглі столи, дебати, 

зустрічі з цікавими та видатними людьми, концерти. Все це сприяє розвитку творчої 

особистості. 

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 Яков (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. 

Вже стало традицією відправляти роботи наших літературно обдарованих учнів 

на міський конкурс «Собори наших душ». У 

поточному році переможцями стали : Крючкова 

Евеліна 10а (вч.Касьяненко Н.В.), Куценко Марія 

10б (Білічено С.П..), Багрова Діана 8б (Горяна 

Л.С.), Магера Кіра 5д (Горяна Л.С.), Шевніна 

Єлизавета 9г (Горяна Л.С.). 

Команда ліцею, під керівництвом учителя 

географії  Мирошник Ю.А., посіла ІІІ місце у 

міському турі Всеукраїнського турніру  «Юні 

географи». 

І, звичайно, у поточному році учні ліцею випробовували себе у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах: 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» -160 учасників. 

Відмінний результат отримали 25 учнів, добрий -51. Координатори: Радченко 

С.П.  та Саранчук Т.В.        

Міжнародний конкурс «Геліантус» - 62 учні. Координатор- Тереб Л.В. 



Міжнародний інтерактивний конкурс «Колосок –осінній» -116 учасників.  

Координатори: Лоянова З.М., Алєксєєва С.М. 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» -160  учасників (10 

призових). Координатор:Фурсова А.М.  

Міжнародний конкурс  з інформатики «Бербас» -   144 учасники (відмінні -3, 

добрі -48). Координатор конкурсу: Зінченко В.В.  

Всеукраїнська гра «Соняшник»-102 учасника ,  координатори конкурсу  

Скоробогатова О.А. та Полішко Л.І. 

Всеукраїнський конкурс «Патріот» -75 учасників.  Координатори - Стріжак 

Л.М. та Ушакова Д. С. 

Учениця 11б класу Романовська Анастасія посіла призове ІІ місце в обласному 

конкурсі «Мирний космос» (кер. Тереб Л.В.). 

У районному конкурсі читців поезії поетів Придніпров’я   гідно виступила 

учениця 6а класу Окпоккоро Єлизавета. (кер. Скоробогатова О.А.). 

5 учнів ліцею відправили свої роботи на міський  конкурс «Літературний 

Всесвіт» ( кер. Горяна Л.С.).  

Дві учениці Шевніна Єлизавета (9г) та Поліщук Діана (8а) навчаються у секціях 

Малої академії наук України. 

У міському  конкурсі «Пісні, народжені Революцією Гідності» вокальне тріо 

ліцею «Квіточки» стали лауреатами (керівник Безсмольний А.В.). 

Юні зірочки з 1б класу Степанова Валерія та Лутошкина Уляна мають 

вокальний хист, виконують пісні на слова та музику своїх батьків, до речі, 

випускників нашого ліцею  Степанова Олексія та Циплакової Наталі. 

Почесне друге місце посіли учні ліцею Польща Ілля (8а), Кувшинов Вадим (9в), 

Гавриленко Максим (9г), керівник Кравчук М.А. у міському фестивалі дитячої 

творчості «Культурні надбання країн Далекого Сходу». 

        Яскравим прикладом командної роботи обдарованих учнів є  перемога    

збірної команди старшокласників ліцею  у  Фіналі Всеукраїнських змагань «Cool 

Games» під керівництвом вчителів фізичного виховання Михайлової В.Д. та 

Михайлова С.В., які проходили  у поточному навчальному році у Києві.  

        Тож таланти наших учнів не згасають, а, навпаки, кожного року палають  

все яскравіше. 

В повній мірі забезпечено навчання за інклюзивною формою одинадцяти 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

забезпечували асистенти вчителя (Матвєєва С.М., Данильченко І.В., Педченко І.С., 

Захарій С.В., Біла С.М., Лобанова В.М., Шишєніна А.Г., Мельник А.С., Напрєєва 

С.П., Писаренко Р.М. ), які пройшли для цього відповідні курси в ДАНО, 

практичний психолог Раєвська І.Ю. та корекційні педагоги. Всі спеціалісти 

працювали відповідно до розроблених планів та програм, результати роботи 

розглядались на шкільних консиліумах, враховувались недоліки та корегувалися 

плани. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

здійснювалося згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 

обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Один 



учень, враховуючи побажання батьків, нозологію дитини та низький рівень знань, 

залишений на повторний курс навчання в 4 класі. 

Діти з особливими потребами в школі отримують якісні знання в медіатеці та 

ресурсній кімнатах. Вони створені згідно програми «Інклюзивна освіта - рівень 

свідомості нації». 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими 

формами: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та 

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 

Згідно розділу IV п.3 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 

січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 

липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2016 року за № 184/28314 у 2019 2020н.р. було організовано здобуття освіти за 

педагогічним патронажем для двох учнів 7-Б класу і 11-А класу, а з 29.01.2020 

переведено ще ученицю 11-Б класу. 

Відповідно до п.8 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти учениці 11-А класу та  11-Б класу навчалися за  індивідуальними 

навчальними планами, які були розроблені на основі робочого навчального плану  і 

відображали перелік предметів інваріантної складової навчального плану та 

кількості годин, що відводились для вивчення   на кожен предмет. Учень 7-Б класу 

навчався за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, 

затвердженої наказом №627 від 12.06.18. Розклад занять було погоджено з батьками, 

вчителями-предметниками.                

Педагогічними працівниками закладу освіти у взаємодії зі здобувачами освіти, 

враховуючи наявність необхідних ресурсів, було розроблено індивідуальні програми 

відповідно до кількості годин індивідуального навчального плану. Навчання 

проводилися згідно встановленого розкладу. 

Відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  No1/9-154  від 11.03.2020.  

та  з  метою  запобігання  розповсюдження  гострої  респіраторної хвороби, 

спричиненою коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій з 12.03.2020 для 

учнів, в яких здобуття освіти відбувалося за педагогічним патронажем, було 

організовано дистанційне навчання на платформі Гугл клас. Крім цього, учениці 11-

А класу і 11-Б класу мали можливість працювати разом з класним колективом в 

ZOOM. 

Враховуючи інституційну та індивідуальну (педагогічний патронаж) форми 

здобуття знань, Індивідуальний навчальний план та програму для учениць 11-А і 11-

Б класів вичитано в повному обсязі, досягнення  у навчанні зафіксовані в журналах 

індивідуального навчання. В класні журнали вчителі виставили бали лише за 

семестри та рік з тих предметів, які внесені до індивідуального навчального плану. 

Для учня 7-Б класу Індивідуальний навчальний план та програму вичитано було не в 

повному обсязі, оскільки заняття з образотворчого мистецтва у ІІ семестрі не 

проводились (відсутність фахівця). Навчальні досягнення з предмета були оцінені за 

результатами І семестру. За результатами оцінювання за рік учениці 11-А і 11-Б 



класу засвоїли матеріал на високому і середньому рівні знань, учень 7-Б класу  – на 

достатньому і середньому. 

 

Діяльність практичного психолога 

Протягом 2019-20 н.р. практичний психолог здійснювала своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх 

поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних 

та інших індивідуальних особливостей, сприяла створенню умов для виконання 

освітніх і виховних завдань. Метою діяльності практичного психолога навчального 

закладу було сприяння соціальному та інтелектуальному розвитку здобувачів освіти, 

охорона психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей та завдань навчального закладу. 

У рамках роботи над обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства» було проведено моніторингове 

дослідження «Вивчення соціалізованості особистості учня». Також була розроблена 

корекційно-розвиткова програма «Вдосконалення навиків соціалізації школяра 

середнього підліткового віку»  для допомоги учневі у соціальному становленні, 

самореалізації особистості. З огляду на вищезазначене,  діяльність практичного 

психолога у 2019-2200 н.р. була спрямована на:  

попередження негативних явищ у поведінці учнів: профілактика шкідливих 

звичок, конфліктних ситуацій, стресових станів, суїцидальних тенденцій тощо;  

 допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти; 

  надання психологічної допомоги  внутрішньо переміщеним учням в адаптації 

до нових умов проживання і навчання, дітям сімей 

учасників АТО;  

 психологічний супровід інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, 

консультативна і просвітницька робота з батьками; 

  забезпечення захисту прав і свобод дітей, 

створення безпечного середовища (запобігання 

насильству в учнівському колективі (булінгу, 

кібербулінгу)  та домашньому насильству); 

  посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми. 

Для реалізації поставлених завдань було проведено профілактичні та 

просвітницькі заходи зі здобувачами освіти: 

Година співробітництва (ГС) «Безпека в інтернеті»  (з/о 2-4 класів), 

ГС «Толерантне ставлення до оточуючих» (з/о 7-8 класів), 

ГС «Гендерна рівність» (з/о 9-11 класів), 

ГС «Як не стати жертвою» ( з/о 8-9 класів), 

ГС «Я і колектив» (з/о 5-7 класів), 

ГС «Життя – найбільша цінність» (з/о 6-9 класів), 

ГС «Для чого я вчусь» (з/о 1-2, 5-х класів), 

ГС «Скажи «НІ» шкідливим звичкам» (з/о 7-9 класів), 

Тренінг  «Вдосконалення механізмів соціалізації» (з/о 9-11 класів), 



Спецкурс «Самопізнання і соціалізація підлітка» (8-9 класи); 

Тренінг ассертивної поведінки (8-11 кл.) 

Виступи на виховних годинах:  «Професійне самовизначення»,  «Як правильно 

спілкуватись», «Мотивація і мета», «Хочу» і «треба» - як їх поєднати»; 

з батьками: 

Година співробітництва з батьками «Як вирішити конфлікт із дитиною» (батьки 

з/о 8-10 класів), 

Виступ на батьківських зборах «Особливості протікання процесів адаптації 

першокласників» (батьки з/о 1-х класів), 

Виступ на батьківських зборах «Особливості протікання процесів адаптації 

п’ятикласників» (батьки з/о 5-х класів), 

Виступ на батьківських зборах «Психологічна готовність дитини до навчання» 

(батьки майбутніх першокласників), 

Година співробітництва з батьками  «Виховуємо особистість» (батьки з/о 6-9 

класів); 

з надавачами освіти: 

Виступ на нараді при директорі «Аналіз результатів проміжного діагностування 

учнів щодо їхніх ціннісних орієнтацій, рівня соціальної адаптації та соціалізації», 

Виступ на нараді при директорі «Результати дослідження процесів адаптації 

учнів 5-х класів», 

Виступ на нараді при директорі «Структура навчальної мотивації. Результати 

дослідження». 

Семінар  «Вчимо толерантності – запобігаємо насиллю». 

Виступ на нараді при директорі «Професійне самовизначення учнів 9-х, 10-х 

класів: результати анкетування». 

У 2019-2020н.р. було здійснено «Дослідження  рівня соціалізації  підлітків», 

що  проводилось протягом листопада 2019 р., до якого було залучено 99  підлітків 

наступних класів: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г. Для вивчення рівня соціалізації  школярів було 

використано методику   І. Рожкова  «Вивчення ступеня соціалізації»,  згідно з якою 

було визначено рівень соціальної адаптованості,  

соціальної автономності, соціальної активності, 

моральності та загальний  рівень соціалізованості. 

Дослідивши загальний рівень соціалізації  учнів 9 

класів, отримали наступні результати: у переважної 

більшості учнів сформованість особистісних якостей, що 

визначають рівень соціалізації, має показники середнього 

рівня (63%-88%);  у 9-а і 9-б класах кількість учнів із показниками високого рівня 

соціалізації  більша  (18%-33%), порівняно із 9-в і 9-г класами (8%-20%),  а кількість 

учнів із показниками низького рівня у 9-а і 9-б менша(0%-9%),  порівняно із 9-в і 9-г 

(4%-17%).   

Проаналізувавши результати дослідження, можна підсумувати, що переважна 

більшість учнів має достатній рівень сформованості соціальної адаптованості, 

соціальної  автономності, соціальної активності і моральності. 

Також було проведено «Дослідження рівня адаптації першокласників до 

школи», до якого було залучено учнів 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д класів. Було 



використано наступні методики: «Школа звірів», «Анкета для батьків 

першокласників», «Схема-характеристика класу», «Бесіда про школу». 

Результати дослідження показали, що 82% учнів успішно адаптувались до умов 

навчання у школі, а 18% учнів потребують допомоги дорослих. Для покращення 

механізмів адаптації  учнів 1-х класів було організовано корекційні групи та 

проведено  індивідуальні бесіди з учнями, батьками, вчителями. На кінець 

навчального року всі діти адаптувались до  умов навчання. 

«Дослідження рівня адаптації п’ятикласників до нових умов навчання»  

проводилось за допомогою методик «Структура навчальної  мотивації», «Шкільна 

тривожність», «Анкета для батьків», «Схема-характеристика класу», «Мікроклімат у 

колективі». Взяли участь  у дослідженні учні 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д класів. 

Результати дослідження показали, що більшість учнів (86%) успішно 

адаптувались до нових умов навчання, однак   14%  учнів потребували допомоги  

дорослих  для успішної адаптації  у середній школі.  Після проведеної  групової та 

індивідуальної  корекційно-розвиткової  роботи  із  зазначеною категорією учнів, а 

також проведення батьківських зборів та індивідуальних бесід з батьками і 

вчителями, на кінець року можна стверджувати, що більшості учням із ознаками 

дезадаптації  вдалося соціалізуватись, однак є учні із особистісними особливостями, 

з якими буде продовжено роботу. 

Вивчення професійних інтересів майбутніх  випускників 

Вивчення професійних уподобань проводилось у лютому 2020 року. Взяли 

участь учні наступних класів: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10-А, 10-Б. Було використано 

методику Л.Йовайші «Опитувальник професійних схильностей». За результатами 

опитування, найбільший інтерес у майбутніх випускників викликають професії, 

пов’язані з роботою з людьми, економічною сферою, мистецтвом, виробництвом. 

Однак, слід зазначити, що  уподобання хлопців і дівчат різняться, що пов’язано з 

гендерними особливостями. 

 

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% 

 

 

робота з 

людьми 

дослідн. 

діяльність 
виробництво мистецтво 

екстрим. 

діяльність 

економіка, 

планування 

10-А 25% 5% 10% 15% 10% 35% 

10-Б 36% 0% 16% 16% 8% 24% 

 

Беручи до уваги самоаналіз роботи практичного психолога  за 2019-20 

навчальний рік, вирішено продовжити роботу за програмою «Вдосконалення 

навиків соціалізації школяра середнього підліткового віку»,  а також продовжити 

роботу над темою «Вдосконалення морально-етичної складової ціннісного 

ставлення особистості до навколишнього світу». 

Працевлаштування випускників 



У 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). Попереднє працевлаштування 2019-2020 н.р. із 99 випускників 9-х класів – 

30 учні планують продовжити навчання в 10 класі, 69 учнів планують вступити до 

коледжів, технікумів та ПТУ. 

 За останні 3 роки із 

випускників 9 класів  працевлаштовано: 

 

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. 

  
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). 

 

Діяльність логопедичної служби 

З метою надання логопедичної допомоги дітям з вадами усного і писемного 

мовлення та пропаганди логопедичних знань серед вчителів та батьків в вересні 

місяці було обстежено 587 учнів початкової ланки (всього 18 класів). Виявлено 202 

учні-логопати, зараховано для проведення корекційної роботи 18 учні, які були 

розподілені на групи за діагнозами та рівнем мовленнєвого розвитку (нерізко 

виражене загальне недорозвинення мовлення – 4 учнів, порушення писемного 

мовлення і читання – 8 учнів, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення – 10 

учнів). На протязі року вибув 1 учень, прибуло 3учні. В ході проведення занять 



Григор’євою Л.П. було проведено 34 консультативних заняття та 48 консультацій 

для батьків, що в результаті дало позитивні зміни. 

В кінці навчального року випущено з виправленою мовою 12 учнів, 6 учнів 

залишились для продовження корекційної роботи. 

 

Гурткова робота та факультативи 

Протягом 2019 – 2020н.р. у закладі освіти з метою поглиблення знань учнів з 

окремих курсів, розділів, тем навчального предмета з урахуванням інтересів і 

бажань учнів, відповідно варіативної складової Робочого навчального плану 

здійснено викладання факультативів (28,5 год на тиждень) та гуртків за програмами, 

які мають гриф Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» та схвалені до використання в загальношкільних та 

позашкільних навчальних закладах (19 год на тиждень, на 3 години менше в 

порівнянні з минулим роком) 

Враховуючи запити батьків і учнів 10 – 11 класів та потреби суспільства на базі 

ліцею організовувалась робота гуртків «Правила дорожнього руху» (керівники 

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

(керівник гуртка Швець С.М.) по підготовці кваліфікованих робітників за професією 

«Водій автотранспортних засобів» зі спеціалізацією – водіння автотранспортних  

засобів категорії В (10 год на тиждень).  

9 год на тиждень для учнів 9-11 класів було виділено на гуртки військово-

патріотичного спрямування: «Захисник Батьківщини», «Юний командир», 

«Влучний стрілець», «Юний стрілець» (керівник гуртка Кравчук М.А.). 

З метою популяризації видів спорту, залучення дітей шкільного віку до 

регулярних занять спортом у позаурочний час працювали гуртки та секції. Із 324 

учнів, які відвідують навчально-тренувальні заняття з видів спорту, 42 – вихованці 

інших навчальних закладів та мешканці мікрорайону, серед яких 3 – з особливими 

потребами (відвідують індивідуальні навчально-тренувальні заняття з плавання). 

 

Співпраця навчального закладу 

 

№ 

з/

п 

Назва спортивної школи, 

громадської організації 

Вид спорту, 

який 

культивуєть

ся 

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» 

Дніпропетровської міської ради, навчально-

тренувальні заняття з фехтування 

фехтування 9 

3.  КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 

з ігрових видів спорту» ДМР, навчально – тренувальні 

футбол 52 



заняття з футболу 

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» Дніпровської міської ради, 

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» Дніпровської 

міської ради, навчально-тренувальні заняття з 

волейболу 

волейбол 26 

11.  КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №1» 

Дніпровської міської ради, навчально-тренувальні 

заняття з кульової стрільби 

кульова 

стрільба 

12 

12.  Дитяча академія футболу «Ротаня та Зозулі» футбол 34 

 

 

Фізкультурно - масова діяльність 

 9-13.09.19 р. в ліцеї проведений Олімпійський тиждень. Традиційно він був 

насичений спортивними змаганнями, естафетами, конкурсами, творчими 

завданнями для учнів. Позитивний емоційний стан дітей під час таких заходів 

сприяє тому, щоб олімпійські цінності «досконалість, повага та дружба» були 

прийняті ними та закладені в основу своєї поведінки не тільки під час 

спортивних змагань, а й у повсякденному житті. (Всі вчителі ПМК спортивно-

розвивального профілю) 

 24.09.19 р. за запрошенням Комітету з фізичного виховання та спорту 

Дніпропетровської області збірна команда учнів ліцею взяла участь у 

Всеукраїнському спортивно – масовому заході серед школярів  Challenge Fest. 

(Вчителі Михайлов С.В. та Михайлова В.Д.) 



 27.09.19 р. за запрошенням відділення НОК України в Дніпропетровській 

області ліцеїсти вже вдруге представили власну локацію на Обласному 

Олімпійському уроці. (Вчителі Михайлов С.В. та Михайлова В.Д.) 

 22.01.20 р. відбулася традиційна, 7 Урочиста церемонія нагородження 

найкращих учнів 6-х класів медаллю «Приз Fair Play» та Конкурс 

«Олімпійська агітка» під гаслом «Ліцей – територія Fair Play!». На це 

спортивне свято завітали: віцепрезидент НОК України, Президент Федерації 

легкої атлетики України Ігор Гоцул, Голова Дніпропетровської обласної 

Федерації легкої атлетики Марина Філатова та виконавчий директор 

Дніпропетровського обласного відділення НОК України Олександр Дювбаков. 

(Класні керівники 5 та 6 класів) 

 4.12.19 р. проведені спортивні змагання серед учнів 9-х класів «Нумо 

хлопці!», присвячені дню Збройних Сил України (Агалакова С.М.) 

 Однією з олімпійських цінностей є повага до тренера. Пишаємося нашими 

випускниками, за ініціативи яких 26.01.2020 р. вже вдруге відбувся  

баскетбольний турнір пам'яті учителя фізкультури Володимира Кучерявця. 

(Організатор Орищук Руслан) 

 

Спортивні перемоги 

У цьому навчальному році ліцеїсти влаштували справжній спортивний зорепад! 

 29.01.20 р.Міський тур змагань з баскетболу 3х3 серед дівчат 2005 р.н. Збірна дівчат 

9-х класів. ІІІ місце. (Вчитель Агалакова С.М.) 

 14.01.20 р. Міський тур змагань з футзалу серед учнів 5-х класів. І місце. (Вчитель 

Кутовий І.В.) 

 8.11.19 р. Міські змагання зі спортивного орієнтування «Золота осінь». ІІІ командне 

місце. В особистому заліку Шипунова Дар’я посіла ІІ місце, Ткаченко Аліна – ІІІ 

місце. (Вчитель Агалакова С.М.) 

 10-12.12.19 р. Міський тур Всеукраїнського спортивно – масового заходу серед 

школярів “Cool Games”. Три вікові дивізіони (8+6+8)  І місце. (Вчителі Михайлов 

С.В. та Михайлова В.Д.) 

 17.01.20 р. Обласний тур Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед 

школярів Cool Games! 1 та 3 вікові дивізіони (8+8) І місце, 2 дивізіон (6 учнів) ІІ 

місце. (Вчителі Михайлов С.В. та Михайлова В.Д.) 

 Фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів «Cool Games» 2019-

2020.  м. Київ. 1 віковий дивізіон 8 дітей – учасники, 3 віковий дивізіон 8 дітей – ІІІ 

місце. (Вчителі Михайлов С.В. та Михайлова В.Д.) 

 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. 

 

Виховна робота 

Основними напрямками виховної роботи у 2019-2020 навчальному році стали: 

національно-патріотичний; екологічний; художньо-естетичний; спортивно-

оздоровчий; формування здорового способу життя тощо.  Протягом І семестру 2019-

2020 навчального року учнівський та педагогічний колективи працювали над 



виконанням регіональних програм: «Програма розвитку Українського козацтва в 

Дніпропетровській області на 2008-2020 рр.», «Програма розвитку культури в 

Дніпропетровській області на 2017-2020 рр.»  «Регіональна цільова Програма 

патріотичного виховання населення Дніпропетровщини»,  Комплексна програма 

соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, програм з превентивного виховання  учнів.  

Важливе місце у роботі ліцею приділяється участі у довгострокових 

комплексних програмах: 

конкурс для молодших школярів  «Півгодинки на цікавинки», в якому  учні  4А 

класу  показали достатній рівень знань українських традицій, проте, це не дало їм 

змогу вийти у фінал конкурсу; 

творчий конкурс «На крилах пісень», де ми отримали перші місця на 

районному та міському рівні; 

фестиваль творчості для дітей з особливими освітніми потребами «Крізь терни 

до зірок», де учениця 8 класу Фоміна К. брала активну участь; 

конкурс учнівського самоврядування «Лідер-фест», команда від школи посіла 

перше місце в районному та міському етапі; 

виставка творчих робіт «Новорічна композиція - 2019», поробки наших 

школярів дуже сподобались журі. Запара Є.  отримав перше місце в міському етапі, 

а учні – Андреєва М., Чернега Д., Швець С. – стали призерами конкурсу; 

конкурс «Казкова зима в моєму місті», учні школи стали призерами цього 

конкурсу. 

     Пріоритетними у виховному процесі стали національні та патріотичні 

мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до 

України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція 

українців, особиста відповідальність за долю держави. 

Основним  напрямком діяльності школи є виховання справжнього громадянина 

своєї держави, тому в школі впроваджується проект «Я-людина, громадянин, 

патріот». В рамках цього проекту та за планом штабу національно-патріотичного 

виховання пройшло безліч виховних заходів присвячених Дню визволення міста, 

Дню українського козацтва, Дню Гідності та Свободи, Дню захисника України, Дню 

Збройних Сил України (за окремими планами). 

До Дня міста учні та вчителі школи були залучені до святкової ходи «I love 

Дніпро», фітнес-марафону «Дніпро-Фітнес-Штурм», фестивалю «Самар-Дніпро-

фест». В школі провели флешмоб «Я люблю своє місто» та  конкурс малюнків на 

асфальті «Дніпро – європейське місто», виховні години. 

13 жовтня в День захисника України  з метою виховання поваги до традицій 

українського народу проводились різноманітні заходи: єдиний урок, змагання «Ми 

маленькі козачата», свято «Ми-нащадки козаків», відкритий захід з предмету 

«Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів. Також наш рій «Отамани» був учасником 

міського заходу «Козацька Покрова на Старій Самарі: старт Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)». 

21 листопада в школі пройшли заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи. 

Було проведено: виховні години та уроки-мужності для учнів 1-11класів на тему 

«Революція Гідності та Свободи: як це було…»; засідання євроклубу «Революція 



Гідності – шлях до євроінтеграції»; літературні читання «Сила слова»; дебати 

«Боротьба за гідність та свободу»; круглий стіл в 11-А класі «Події, що змінили 

нас». У бібліотеці діти мали нагоду відвідати виставку до Дня Гідності і Свободи 

«Революція Гідності». Також учні школи неодноразово відвідали музей АТО. 

6 грудня 2019р. в школі проходили різноманітні заходи до Дня Збройних Сил 

України. Це були виховні години, виставки малюнків, конкурс стінгазет. Також учні 

школи написали листи, виготовили малюнки та власні поробки для військових. За 

участю волонтерів учні передали свої вітання та подарунки для воїнів АТО. 

Традиційно до Дня Збройних Сил України у школі проводиться  щорічне військово-

спортивне  свято для учнів 10-11 класів. Воно включає в себе змагання з 

підтягування, кульової стрільби, метання гранат, підняття гирі, спортивної естафети, 

медико-санітарної підготовки та інше. На свято були запрошені: Ніконов С.С. – 

голова громадської організації «Родинне коло загиблих героїв» та військові, які були 

в зоні АТО. Захід підготував і провів вчитель Захисту Вітчизни майор запасу 

Кравчук М.А. 

19 грудня пройшов захід з нагоди вручення премії ім. П. Ніконова. Цю премію 

започаткувала громадська організація "Родинне коло загиблих героїв", яку очолює 

Ніконов Сергій Степанович, тато нашого героя. Премію один раз на рік отримує 

найкращий учень (учениця), який показує не тільки гарні результати в навчанні та 

спорті, а й проявляє справжній патріотизм. На заході були присутні батьки 

випускника школи Павла Ніконова, який загинув у 2014 році під Луганском та 

батьки інших героїв, які так і не повернулись живими із зони АТО. В цьому році  

премію отримав учень11 Б класу – Роман Хімінчук.  

 

Напередодні новорічних свят всі учні дружно готувалися: прикрашали ліцей 

сніжинками та гірляндами, власноруч виготовляли новорічні іграшки, малювали 

малюнки, плакати, розучували вірші, пісні, новорічні вітання. Проходили для 

школярів різні святкові заходи із залученням дітей та їх батьків до підготовки. 

Цього року 11 клас підготував казку "Пригоди в країні Інтернет". Вистава 

налаштувала всіх на релаксаційні мотиви зимових канікул і свят, коли вже не 

хочеться нічого робити і єдине бажання – прикрасити будинок, встановити ялинку і 

весело провести час. 

27 лютого на подвір'ї нашого ліцею пройшли різні розважальні заходи з нагоди 

свята «Колодій». Творчий колектив учнів, вчителів та батьків відтворили цікаві 

українські традиції цього свята. Дійство видалося колоритним та різнобарвним. Всі 

охочі декламували вірші, співали пісні, веснянки, заклики, водили хороводи, брали 

участь в різноманітних майстер-класах та іграх. Під час святкового концерту 

проходив благодійний ярмарок, у якому взяли активну участь усі 

члени  нашої шкільної родини. 

         6 - 7 березня 2020 року рій «Отамани 142» брав участь у І відбірковому турі 

міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Також були проведені такі акції: «Тепло дитячих сердець» (збір коштів, 

іграшок, речей), «Напиши листа воїну», «Від серця до серця», «Лист надії», «За 

чисте довкілля», «Діти - дітям», «Допоможи безпритульним тваринам». 



Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне 

учнівське самоврядування, яке виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, 

активність, відповідальність та організаторські здібності. Учнівське самоврядування 

школи є активним учасником всіх загальношкільних заходів, районних конкурсів, 

змагань, акцій. 

 

Створення умов для дітей соціально-незахищених категорій 

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

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

категорій. Контингент пільгових категорій учнів школи: 

 

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 безпосередню участь 

в  АТО 

43 40 35 

Дітей з родин внутрішньо 

переміщених осіб  

17 13 12 

Дітей з родин СЖО 4 4 4 

 

У ході соціальної паспортизації особлива увага приділялась вивченню факторів 

впливу на соціалізацію учнів, аналізу соціально-культурного середовища, в якому 

знаходяться діти. Вивчався соціальний статус кожного учня у класних колективах 

для виявлення учнів так званої «групи ризику». В цьому навчальному році до 

«групи ризику» увійшло 67 учні 1-11 класів. 

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: 

• щомісяця (до березня 2020) отримували пільгові проїзні квитки для 

безоплатного проїзду у міському електротранспорті; 

• забезпечені єдиним квитком; 



• 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) 

 

Методична робота 

Перший рік роботи ліцею 142 імені П’єра де Кубертена, метою якого є 

формування особистості, яка у своєму житті керується загальнолюдськими 

гуманістичними нормами поведінки, був спрямований на:  

розроблення і впровадження «Положення щодо академічної доброчесності та 

правил поведінки учасників освітнього процесу у закладі» (долучилися до «Проєкту 

формування академічної доброчесності у школі», що реалізується Американськими 

Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН України. Місія проєкту – 

формування нової академічної культури, що базується на довірі, чесності, 

прозорості, реальному навчанні, сприятиме практичній реалізації  ст. 42 Закону 

України «Про освіту» «Академічна доброчесність»); 

впровадження наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства» 

спрямованого на розвиток і соціалізацію людини, формування громадянської, 

міжкультурної, комунікативної, екологічної та інших  компетентностей, широку 

соціальну інклюзію та толерантність;    

продовження впровадження спецкурсу «Олімпійська освіта» в основу якої 

покладено моральні переконання та педагогічні ідеї засновника сучасного 

олімпійського руху П’єра де Кубертена - ідеї гармонійного розвитку особистості, 

чесної боротьби за перемогу, прагнення досконалості, дружби та поваги.  

Керівництво та педагогічний колектив школи перебуває у творчому пошуку 

оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. 

Інтенсивні пошуки нового в управлінні, методична робота на практиці навчання 

породили певні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні, 

що характерно для інноваційних процесів, які пронизують усі структурні 

компоненти. 

Підсумки роботи засвідчують, що колектив вчителів ефективно працював над 

реалізацією освітніх завдань: 

ІУ етапу дослідно-експериментальної роботи обласного рівня за темою 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес», науковий керівник Висоцька О.Є., доктор філософських наук, 

доцент, декан факультету відкритої освіти ДОІППО, за локальною темою 

«Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес»; 

ІУ етапу обласного науково-методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства»; 

науково-методичної співпраці з Науково-дослідним інститутом Національного 

університету фізичного виховання і спорту України з теми «Експериментальні 

дослідження та впровадження в практику надбань передової педагогічної науки, 

інновацій та технологій, створення науково-методичного середовища з питань 

вдосконалення змісту шкільної освіти з фізичного виховання та спорту» 

(Олімпійська освіта); 



«Формування соціально важливих компетентностей освіти впродовж життя 

через міжпредметну інтеграцію з питань енергозбереження у закладах загальної 

середньої освіти», яка здійснюватиметься у 2019-2021 роках (за ініціативи ДТЕК 

щодо участі в проєкті «Енергоефективні школи: нова генерація» ліцей залучено до 

дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня).  

На реалізацію науково-методичної проблеми спрямовані такі форми методичної 

роботи: педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, методична рада, творчі 

звіти, наставництво, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, атестація 

педагогічних працівників, випуск методичних бюлетенів, взаємовідвідування 

уроків, моніторинг якості навчання, що дає можливість вчителям вчитися і вчити 

учнів, дозволяє педагогам підвищувати свій професійний та методичний рівень, а 

також спрямована на самореалізацію особистості вчителя.  

 Нарощуванню та оновленню фахових знань, впровадженню нових 

педагогічних ідей та технологій, вивчення, узагальнення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду сприяє розроблена структура методичної 

роботи: науково-методична рада; предметні методичні комісії вчителів; методичні 

об’єднання класних керівників; варіативна творча група високої педмайстерності 

«Освітній дайвінг»; лабораторія актуальних проблем "Обізнані. Свідомі. 

Компетентні»; клуб «ПЛЕСО»; клуб «Через здоров’я до гармонії світу»; шкільна 

дитяча організація «Зелена планета» і «Добрик крокує по планеті»;  «Школа 

олімпійської освіти»; шкільна академія наук  «Наука і пізнання». 

Науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних 

загальношкільних методичних заходів забезпечував шкільний центр самоосвіти 

вчителя – інноваційно-методичний комплекс, в якому зібраний та систематизований 

педагогічний досвід вчителів школи.  

Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення 

професійного рівня педагогів.  Протягом року вчителі ліцею підвищували свій 

кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних, 

міських і обласних семінарів, конференцій, тренінгах, майстер-класах, вебінарах, а 

також в рамках атестації.   

Шляхами підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи стало 

навчання вчителів на: «Студія онлайн-освіти EdEra», «ТОВ «Освітній проєкт «На 

урок», «Всеосвіта», платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, БО БФ 

«Допомога Дніпра», «Госпітальєри Дніпра» ДМР ЄДРПОУ, ДМР ДГПУО,  

громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», MCFR «Цифрове 

видавництво», ДАНО (протокол педради №11 від 01.06.2020р. «Про визнання 

результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників») і участь вчителів в 

роботі:  

міської серпневої  наради вчителів біології з теми «Сучасний урок в розрізі 

вимог сьогодення», вчитель біології Лоянова З.М., 10.09.2019р; 

обласного семінару-практикуму «Шляхи впровадження спортивно-масового 

заходу «Cool Games» в навчально-виховний процес учнів Дніпропетровщини», 

викладач практичної частини семінару вчитель фізичної культури Михайлова 

В.Д.19.09.2019 р.;  



круглого столу Інституту модернізації змісту освіти, м.Київ з обговорення 

«Концепції та навчальних планів для учнів 10-11 класів», Данюшина Л.М., 

08.10.2019 р. 

IV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна), Ванкувер, 

Канада, «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE», 18-20 

грудня 2019 р, стаття Матвєєвої С.М. «Інклюзивна освіта як одна із складових 

соціальної адаптації дітей з особливими потребами»;  

обласної науково-практичної конференції «Система моніторингових 

досліджень як механізм управління якістю освіти (досвід, проблеми, перспективи)», 

стаття Данюшиної Л.М. «Моніторинг як один із засобів відстеження індивідуальної 

освітньої траєкторії професійного зростання вчителя», квітень 2020 р 

Творчі здобутки  кращих педагогів ліцею стали надбанням колективу.  

Для впровадження в практику освітньої діяльності педагогічних технологій 

відпрацьовані найефективніші шляхи створення індивідуальної компетентності 

вчителя, основними формами якої є нестандартні за формою проведення 

педагогічних та методичних рад, нарад при директорі,  методичних засідань. 

Наукова, теоретична й практична діяльність учасників освітнього процесу 

принесли цілу низку досягнень і вчителів у методичній роботі й високі показники в 

роботі педагогічного колективу. 

Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є важливими чинниками 

професійного зростання вчителя, що забезпечують розширення його творчих 

можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності. 

Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні 

працівники ліцею розповсюджують свій досвід через публікації в педагогічній пресі, 

фахових виданнях, педагогічних збірках. 

З метою перетворення кожного вчителя у провідника системи освіти   вчителі 

школи взяли участь в: 

- обласному фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини 

«EDU_FEST Dnipro – 2020»:  

у номінації: «Інтегрований підхід у формуванні ключових компетентностей 

учнів» вчитель Біліченко С.П., представила роботу з теми «Формування ключових 

компетентностей як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови 

та літератури»; 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» 

 VІІІ всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень»:  

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; 

Подані матеріали 9 вчителів на Всеукраїнський конкурс «Сучасний урок». 

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

висвітлено в науково-методичному посібнику «Нова українська школа: створюємо 

ефективні умови навчання разом» для вчителів, які викладають іноземні мови у 

початковій школі.   

Педагогічні працівники ліцею учасники і переможці:    

міського, обласного і учасник всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів Раєвська І.Ю. з роботою «Вдосконалення навичок 

соціалізації учнів середнього підліткового віку «Корекційно-розвиткова програма». 

педагогічної майстерності «Сучасний урок» (2019 рік) стали: вчитель 

російської мови та зарубіжної літератури Касьяненко Наталія Василівна; вчитель 

географії Куліда Ольга Петрівна; вчитель математики Радченко Світлана Петрівна. 

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. 

 

Міжнародна діяльність 

Наш заклад освіти є єдиним представником України в Міжнародній Мережі 

Шкіл П’єра де Кубертена. 

У лютому 2019 р. ліцею було офіційно присвоєно ім’я засновника сучасних 

Олімпійських ігор П’єра де Кубертена. З того часу наші учні мають можливість 

брати участь у Міжнародних молодіжних Форумах П’єра де Кубертена у кількості 7 

осіб. 

24-31.08.19 р.  команда ліцею у складі 7 учнів та 1 вчителя (керівник команди 

Михайлова В.Д.) взяла участь у 12 Міжнародному молодіжному Форумі П’єра де 

Кубертена в місті Макон (Франція). Незабутні враження, заслужені медалі 

Кубертена, дорослі висновки та вислови дітей, олімпійські цінності, спілкування з 

однолітками інших країн, усвідомлення унікальності нашої країни й різноманіття 

культур світу та ще безліч нових знань, емоцій, спогадів назавжди закарбуються у 

серцях наших вихованців – учасників Форуму. З радістю діти поділилися своїми 

враженнями з учнями 9-х класів, потенційними претендентами на участь у 

наступному Форумі, що відбудеться на Кіпрі у 2021 р. 

Ми пишаємося тим, що для наших учнів відкриті кордони та створені умови 

для пізнання нового, незвичного, але такого цікавого для всіх світу. 

 

З нагоди присвоєння ліцею імені П’єра де Кубертена 4 жовтня 2019 р. у нашому 

закладі відбулося свято, на якому були присутні поважні гості: 

 віцепрезидент Міжнародного Комітету П’єра де Кубертена Інес Ніколаус 

(Німеччина);  

 директорка Олімпійської академії України Валентина Єрмолова (Київ), викладачка 

НУФВСУ доцент Лідія Радченко (Київ); 



 Олімпійські чемпіони України: Юрій Зайцев, Діна Міфтахутдинова, Анастасія 

Коженкова; 

 віцепрезидент НОК у Дніпропетровській області, депутат міської ради Каміль 

Примаков;  

 виконавчий директор НОК  у Дніпропетровській області Олександр Дювбаков; 

 начальниця відділу освіти гуманітарного управління Дніпропетровської обласної 

ради Наталія Охота; 

 голова Дніпропетровського управління КФВС МОН Євгеній Буря 

 

Ще однією приємною та відповідальною місією стало запрошення КФВС МОН 

України для вчителя фізкультури Михайлової В.Д. взяти участь у суддівстві перших 

Всесвітніх «Cool Games» (1st ISF World Cool Games), що відбулися у м. Київ 8-

13.10.19 р.   

 

Результатом роботи педагогічного колективу школи і окремих вчителів 

стали нагороди: 

подяка:  
міського голови, Хмеленко Л.В. за сумлінну плідну педагогічну діяльність, 

високий професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий внесок у ефективну 

організацію та проведення заходів з нагоди святкування Дня міста; 

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти  Горбенко-

Хвастунова М.М,.Хмеленко Л.В. та педколективу за підтримку та проведення ЗНО 

2019. Переконані, що спільними зусиллями сприяємо становленню демократичного  

та правового суспільства в нашій державі; 

Олімпійська Академія України, Колективу Ліцею № 142 імені П’єра де 

Кубертена Дніпровської міської ради за вагомий внесок у розвиток і зміцнення 

олімпійського руху, виховання молоді в дусі олімпійських ідеалів; 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Михайловій Вікторії 

Дмитрівні за особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в 

Дніпропетровській області, популяризацію здорового способу життя та з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і спорту; 

Олімпійська Академія України, Михайловій Вікторії Дмитрівні за значний 

особистий внесок у розбудову олімпійського руху, впровадження олімпійської 

освіти, виховання молоді в дусі олімпійських ідеалів; 

подяка ДГП УО  методичного центру,  керівнику команди «Асгард» Мирошник 

Ю.А., за високий професійний рівень роботи з обдарованою молоддю; 

Освітній проєкт «На урок», Полішко О.М. За підготовку учнів до 

Всеукраїнського конкурсу «Ок, GOOGLE , з Днем народження!» 

диплом:  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, колектив КЗО ССЗОШ 

№142 еколого-економічного профілю ДМР за вагомий внесок у піднесення 

міжнародного авторитету України, плідну, творчу працю по вихованню 

підростаючого покоління на принципах олімпізму, пропагування здорового способу 

жіття серед мешканців регіону; 



ДАНО, Хмеленко Людмила Вікторівна, директор, КЗО «Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської 

ради за роботу «Освітній простір для стійких життєвих звичок. Інтегрування 

еколого-економічної освіти в освітній процес» за перше місце у номінації № 

1«Управлінська модель школи (садочка) сприяння сталому розвитку» в обласному 

конкурсі кращих моделей закладів сприяння сталому розвитку та інтегрованого 

розвивального освітнього середовища випереджаючої освіти для сталого розвитку: 

«Освітній простір для стійких життєвих звичок»; 

ДАНО, ректор Сиченко ВВ, диплом І ступеня за участь в обласному конкурсі 

новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», 

Раєвська І.Ю.; 

ДАНО, ректор Сиченко ВВ, диплом ІІ ступеня за участь в обласному конкурсі 

новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», 

Біліченко С.П.;  

ДАНО, ректор Сиченко ВВ, диплом ІІ ступеня за участь в обласному конкурсі 

новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», 

Скиба Л.П.;  

ДАНО, ректор Сиченко ВВ, диплом ІІІ ступеня за участь в обласному конкурсі 

новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», 

Стріжак Л.М..  

Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради, Трудовому колективу 

КЗЗСО «Ліцей  №142 імені П’єра де Кубертена» ДМР, за вагомий особистий внесок 

у навчання та виховання підростаючого покоління, сумлінну самовіддану працю, 

високий професіоналізм та активну життєву позицію. 

Досягнення учнів, вчителів школи щоквартально висвічувалося в шкільному 

інформаційно-методичному виданні «Педагогічна поема», головний редактор 

Касьяненко Н.В., Смаглюк Н.В. 

Діяльність педагогічного колективу ліцею за своїм змістом і результативністю 

забезпечила реалізацію мети, поставленої на початку навчального року в справі 

навчання учнівської молоді,  реалізацію чітко визначених принципів організації 

методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до 

вдосконалення особистості вчителя й розвитку його творчого потенціалу і перейшла 

на більш високий рівень свого розвитку.  

 

Звернення громадян 

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини в 

громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. Тож 

організація роботи з розгляду звернень громадян є одним із важливих напрямків 

діяльності адміністрації закладу. 

Робота з даного напрямку проводилась у відповідності до вимог Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». Діяльність адміністрації була організована на 



виконання наказу школи від 08.01.2020 №13 «Про стан роботи із зверненнями 

громадян за ІІ півріччя 2019 року». 

Створено умови для участі заявників, за їх бажанням, у перевірці поданих ними 

заяв чи скарг, надано можливість знайомитись з матеріалами перевірок відповідних 

звернень. Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, 

порушення установлених законодавством термінів, безпідставної передачі звернень 

для розгляду іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду звернень 

не допущено. 

Зазначену діяльність визначено як невід’ємну складову частину всієї роботи 

навчального закладу. 

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, розглядалися на 

педагогічних радах, обговорювалися на зборах трудового колективу, 

адміністративних нарадах. Здійснювалися відповідні заходи з метою упередження 

надходження звернень, які висвітлюють питання, що стосуються порушень 

навчально-виховного процесу. 

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між закладом освіти та 

громадськістю, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити 

проблему в цілому. Тому робота зі зверненнями громадян у нашому ліцеї буде й 

надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямована лише на поліпшення 

якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог чинного 

законодавства.  

 

Освіта онлайн 

В березні ми зіштовхнулися з безпрецедентним карантином, який кардинально 

змінив усі освітні процеси. Українська система освіти не була готова до повного 

переходу на дистанційну освіту, однак у терміновому режимі перехід відбувся. 

Ці три місяці видалися насиченими та інформаційно виснажливими і для нас, 

освітян, і для учнів, і для батьків. 

Спільними зусиллями нам вдалося не лише завершити навчальний рік, але й 

опанувати нові інструменти  та отримати унікальний досвід дистанційного 

навчання. 

МОН України разом з Комітетом освіти, науки та інновацій Верховної Ради 

України, Офісом Президента  запустило проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», 

наші педагоги опанували онлайн інструменти для проведення занять, і ми 

впорались. 

Міська влада Дніпра разом з телеканалом Дніпро TV запустило проект «Школа 

он-лайн»,  кожного ранку в будні дні для школярів кращі педагоги міста проводили 

заняття з усіх предметів. Серед них були і наші вчителі: Горяна Л.С., Алєксєєва 

С.М., Поліщук А.В., Гукова Л.В., які продемонстрували всьому місту уміння 

адаптуватися до швидких змін умов життя, гнучкість і нестандартність мислення, 

високий рівень професійної компетентності, наявність розвинених професійних 

здібностей. 

Саме з такими педагогами у випадку наступного тотального локдауну ми вже 

будемо до нього готовими. 

 



І на останок, дякую усім, хто був поруч з нами, підтримував та критикував 

упродовж останніх трьох місяців. 

Карантин продовжується, як бачимо, але поставлені цілі виконано; навчальний 

рік успішно завершено, ЗНО розпочалося. Тож будемо працювати й далі, не боятися 

відповідальності і пам’ятати, що усі зміни починаються з кожного з нас. 

Вітаю всіх з відкриттям літнього сезону, з початком довгоочікуваних канікул та 

відпусток.  

Нехай ці дні подарують нам масу вражень. 

Щоб все нами заплановане неодмінно вдалося, щоб кожен день літа був 

насиченим, цікавим, веселим і щасливим, і, головне, здоровим.  

 

 


