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У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження Закону «Про 

повну загальну середню освіту», збереження кількісних і якісних параметрів 

мережі, створення належних умов для освітньої діяльності, удосконалення 

змісту освітнього процесу, переформатування освіти на технології з 

використанням дистанційного зв‟язку у зв‟язку з карантином з метою 

запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. 

Загальні відомості про заклад освіти 

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №142 імені П‟єра 

де Кубертена» Дніпровської міської ради 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:shool142.dnepredu.com 

код ЄДРПОУ 25756532 

Ліцензований обсяг – 1320 учнів.  

Кількість класів – 43, середня наповнюваність класів – 31,05. 

Кількість ГПД- 6, в них 180 учнів.  

Рух учнів: вибуло – 15 учнів, прибуло – 25 учнів. 

Отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту - 55 учнів, з них 5  

- з золотою медаллю, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти – 116, з 

них 5 - з відзнакою. 

Фактична кількість учнів – 1335. 

Цього року пріоритетом організації функціонування закладу освіти 

залишалося забезпечення соціального дистанціювання між учасниками 

освітнього процесу з метою переривання ланцюжків зараження, передачі 

небезпечної інфекції та, врешті, стримування епідемії, неухильне дотримання 

правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення 

масових скупчень осіб з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2».  

На виконання заходів Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

від 23.04.2021 №4 в організацію освітнього процесу було внесено певні зміни. 

А саме: 
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- у розкладі занять було передбачено різний час початку та закінчення 

занять (перерв) для різних класів та груп: 3-4 класи з 8.00; 5-6 класи з 10.30; 7-8 

класи з 9.30). Закінчувалися уроки у всіх учнів по різному, але не пізніше 16.30 

(п.12). 

- пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами було 

мінімізованим. Один клас впродовж дня навчався в окремому кабінеті, для 

учнів 9-11 класів застосувався модульний підхід до організації вивчення 

дисциплін (п.11).  

- були задіяні запасні входи/виходи із закладу освіти ( для учнів початкової 

школи окремо), зроблені розмітки на підлозі, що полегшували організацію 

двостороннього руху коридорами, виокремлені зони переміщення для різних 

вікових категорій здобувачів освіти (п.13).  

- облаштовані дві зони, складено окремий розклад, де проводились заняття 

з окремих предметів на відкритому повітрі. 

Матеріально-технічна база 

Створення освітнього простору, сприятливого для успішного навчання, 

повноцінного особистісного розвитку здобувачів освіти та інших учасників 

освітнього процесу, є нагальною потребою часу. Це одна з ключових умов 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». 

Його раціональне проектування, моделювання та наповнення вимагає 

урахування таких чинників:  

- вимог державних освітніх стандартів і навчальних програм;  

- фактору швидкого морального старіння засобів навчання та обладнання;  

- специфіки контингенту здобувачів освіти;  

- кадрового потенціалу;  

- наявної матеріально-технічної бази закладу освіти;  

- доступних джерел фінансування й інших об‟єктивних чинників. 

Для забезпечення освітньої діяльності 53 навчальні кабінети відповідають 

типовим перелікам та вимогам навчальних програм, з них 31забезпечені 

плазмовими телевізорами (2 - придбано в 2020/2021н.р.).  

Парк комп‟ютерної техніки складає 58 ПК, 5 системних блоків, 3 

моноблоки, 24 ноутбуки (5 придбано в 2020/2021н.р.), 12 планшетів. 5 

навчальних кабінетів оснащені технічними засобами – інтерактивними 

дошками (одна придбана в поточному навчальному році), мультимедійними 

проекторами. Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів. У 

2020 – 2021 н.р. в класні кімнати початкової школи № 33, 21, 22, 46, 47, 48  

отримані нові парти в кількості 77 штук. 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 працював плавальний басейн, функціонують 2 класи для 

вивчення автосправи – «Будови, експлуатації автомобіля та охорони праці», 

«Правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху», 3-комп‟ютерних 

кабінети, 2- великі спортивні 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, 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: було посаджено 6 дерев горобини, посаджено квіти, 

постійно знищується бур‟ян, скошується трава, підпушується земля.  

Фінансово-господарська діяльність  

В 2020-2021 н.р. на 01.06.2021р. з державного та місцевого бюджетів 

придбано:  

для реалізації Концепції НУШ 

найменування кількість вартість 

дидактичний матеріал для початкової 

школи  

 

5 комплектів 

(11найменувань) 

63 600.00 грн 

меблі для початкової школи НУШ   77 комплектів 132 515.46 

грн 

дидактичний матеріал для початкової 

школи: 

- набори кубиків; 

- магнітні дошки   

 

5 наборів 

20 штук 

 

9 000.00 грн 

5 880.00 грн 

ноутбуки для школи НУШ   5 штук 79 383.60 грн 

ігровий набір «Six Bricks» 145 штук 2 697.00 грн 

ігровий набір «LEGO Piay Box»   10 компл. 5 013.00 грн 

на загальні потреби з місцевого бюджету 

безконтактний термометр   4 штуки 4 730.00 грн 

миючі засоби (рідке мило, засіб для 

скла, для підлоги, чистячий засіб та 

універсальний)    

170 штук 6 096.00грн 

маска медична одноразова   1515 штук 7 272.00 грн 

господарчі товари (швабри, віники, 

мітла, рукавички, ганчірка для підлоги, 

серветки, губки, совки, відро та інше) 

11позицій 6 363.90 грн 

книги обліку та журнали   132 штуки 5 297.18 грн 

тачка садова   1 штука 1 085.00 грн 

мати гімнастичні 10 штук 6 150.12 грн 

мати спортивні 10 штук 2 456.46 грн 

рідке мило   56 штук 2 530.08 грн 

туалетний папір 300 штук 1 770.00 грн 

газонокосарка 1 штука 6 270.00 грн 



електром’ясорубка 1 штука 25 578.00 грн 

овочерізка 1 штука 28 380. 00 грн 

посудомийна машина 1 штука 267 000.00 

грн 

навчальне обладнання для кабінету 

хімії    

1 комплект 688 200.00 

грн 

протиральна машина 1 штука 18 222.00 грн 

холодильники двох дверні   3штуки 120 600.00 

грн 

тістомісильна машина 1 штука 68 472.00 грн 

бойлер в мийний  цех їдальні   1штука 6 000.00 грн 

морозильна камера 1 штука 22 632.00 грн 

вогнегасники 13 штук  

засіб дезінфікуючий "Даноксин» 24 кг  

деззасіб "Люмакс-Хлор"   24 кг  

деззасіб "Люмакс-Профі максі"   454 л  

деззасіб " Хлор Лайт"   89 кг  

За кошти місцевого бюджету здійснюється 

  Розпочалася рконструкція спортивно-оздоровчого комплексу, що включає: 

  - улаштування  футбольного поля, 

   - заміну огорожі; 

   - облаштування багатофункціонального майданчика та бігових доріжок; 

   запланована сума витрат - 7 838 835.00 грн 

 

В рамках програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» 

для дітей з особливими потребами отримано: 

найменування кількість вартість 

Дошка магнітно-маркерна   2 штуки 6 199.68 грн 

Комплект мультимедійного 

обладнання   

1штука 10 562.50 грн 

Розвиваючі дидактичні набори  

для дітей з ООП 

13 

найменувань 

51 600.00 грн 

 Департамент гуманітарної політики уже декілька років поспіль 

впроваджує програму бюджету участі. Завдяки активності всіх учасників 

освітнього процесу нашого ліцею  проект «Сухий підвал»  в 2020-2021 р.р., 

набрав необхідну кількість голосів і зараз знаходиться на реалізації. Вже 

проводяться роботи по заміні каналізаційних труб в підвалі. 

В травні місяці  цього року батьківська громадськість, проаналізувавши 

потреби закладу для повноцінного надання освітніх послуг дітям, вирішила 

подати для бюджету участі проекти «Комп‟ютерний клас «СМАРТ» та «Нові 

меблі в кабінет хімії та інформатики».  

Подаровано батьками та взято на облік: 



клас кабінет ПІП вчителя найменування вартість 

1-Б каб. 33 п/ш Галіцька С.П. телевізор LED 

PHILIPS 

6 843.00 

грн 

шафа для 

господарських потреб 

8 000.00 

грн 

6-В каб.83 Лоянова З.М. шафа для верхнього 

одягу 

6 620.00грн 

8-В каб. 71 Решта І. В. телевізор TDLEX  LE 7 550.00грн 

8-А каб.86 Савенко І.В. римські штори 4 шт. 4 600.00 

 

Завдяки активності наших учнів та допомозі батьків протягом навчального 

року продовжувався збір макулатури.  

Найактивнішими в цій акції були:  

3-А клас – класний керівник Петруненко Світлана Василівна; 

4-А клас  – класний керівник Шило Неля Петрівна; 

5-Б клас - класний керівник Касьяненко Наталія Василівна; 

      7-А клас  – класний керівник Скоробогатова Ольга Анатоліївна; 

      8-Г клас  – класний керівник Фурсова Антоніна Миколаївна. 

Кошти вилучені за макулатуру – 8 100.00 грн 

Витрачено: 

найменування вартість 

- оплата за обслуговування сайту (пакет Професіонал) 

- з метою задоволення інтересів та побажань учнів для 

використання на уроках фізичної культури придбано 

городки, пітанк та тканина 

- Підготовка до роботи пришкільного оздоровчого  табору 

«Чарівний дзвіночок» 

- запланований поточний ремонт в приміщеннях ліцею  

будівельних матеріалів (шпаклівка, крейда для 

білування стелі, ґрунтовка,   кольори, водоемульсійна 

фарба та інше) 

 

1 800.00 

грн 

 

3 500.00 

грн 

 

2 000.00 

грн 

 

800.00 грн 

 

Кадрова політика 

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

освітнього процесу, не буде ніхто.   Якісну освіту забезпечує  педагогічний 

колектив у складі 79 особи. 
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вища 

4 вчителя 
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3 вчителя  
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Стаж роботи педагогічних 

працівників 
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Стаж роботи: до 3-х років – 5; 3-10 років – 16, 10-20 років – 14, більше 20 

років – 44, пенсійного віку – 27 вчителя; 33 учителів-методистів, 9 старших 

учителів, мають вищу кваліфікаційну категорію – 49 вчителів, І категорію – 4 

вчителя, ІІ категорію – 3 вчителя, спеціаліст – 7, 12 тарифний розряд – 8, 11 

тарифний розряд - 4, 10 тарифний розряд - 4 вчителя. 

У 2020-2021 н.р. пройшли атестацію 9 вчителів. 

Значну увагу адміністрація ліцею приділяє кількісному та якісному добору 

й розподілу кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. На жаль, 

відкритими на сьогодні залишаються вакансії вчителя англійської мови (4), 

вчителя інформатики (1), вчителя математики (1). 

 

Медичне обслуговування учнів 

Медичне обслуговування в закладі здійснюється лікарем Гладкою Т.О. 

відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров‟я, Законів 

України «Про освіту», «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», «Про охорону дитинства» та «Про ліцензування 

видів господарської діяльності», згідно постанови Кабінету Міністрів України  

«Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 

середньої освіти». Посада сестри медичної на сьогодні вакантна. 

Протягом року, працюючи над виконання заходів п. 2 Постанови 

Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 23.04.2021 №4, Тетяна 

Олексіївна здійснювала щоденний контроль за виконанням заходів, проводила 

роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти, 

брала участь у розробці алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти, проводила 

інструктаж для працівників щодо дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів. 

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 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 



навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість», спільного наказу Міністерства охорони здоров'я 

України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», відповідно до рішення  міської ради  № 13/62 від 

21.10.2020 р. про затвердження Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 

2021-2025 роки, щодо  харчування дітей закладів дошкільної освіти та учнів 

закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, листа   

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради від 01.09.2020 № 7/1-1047 «Про організацію пільгового харчування» у 

2020/2021 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). Графік харчування здобувачів освіти 

було складено згідно розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть 

одночасно вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр та 

забезпечуючи відстань між столами не менше 1,5 м і розміщення за столом не 

більше 4-х осіб. (п. 22, 24 Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

від 23.04.2021 №4). Організація  мультипрофільного харчування за типом 

"шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не 

дозволялася.  Питання харчування учнів трималися постійно на контролі 

адміністрації ліцею, розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при 

директорові, батьківських зборах та на засіданнях ради ліцею. Працював 

громадський контроль якості харчування учнів, який двічі на семестр 

оформлював акти перевірки харчування. В ліцеї працює громадська комісія: 

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

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

харчування в  навчальному закладі; 

- Безсмольний А.В., голова профкому; 

- Цап О.В.,  завідувач виробництва їдальні КЗЗСО «Ліцей №142» ДМР; 

- Гладка Т.О., медичний працівник (лікар); 

- Гракова О.А., представник батьківської громадськості. 

 Комісія здійснювала 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. В роботі їдальні недоліків не виявлено. Всі учасники 

освітнього процесу задоволені якістю приготування страв. 

Питання організації  ефективності раціонального харчування розглядалося  

на вересневій педагогічній раді, на класних батьківських зборах, здійснено 

моніторинг харчування учнів за І семестр та узагальнено наказом по ліцею в 

кінці грудня. Щотижня в школі проводяться виробничі наради. На яких 



вирішуються питання щодо забезпечення якісним харчуванням школярів. 

Враховуються недоліки та розробляються шляхи їх усунення.  

В закладі створено бракеражну комісію. Щодня лікар або інші члени 

бракеражних комісій  перевіряють якість приготовлених страв, про що свідчать 

записи в журналах бракеражу готової продукції, записи на момент перевірки 

були зроблені вчасно.  

Лікар ліцею 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 харчуються за графіком; асортимент продукції відповідає 

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 

дотримуються 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, але потребує оновлення. 

Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконується. Буфетна продукція 

різноманітна, відповідає нормам Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 

N 2205 від 25 вересня 2020 року, є безпечною для вживання й доброякісною. 

Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при 

відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства й дотриманням 

термінів їх реалізації.  

В ліцеї створенні умови  для забезпечення всіх школярів раціональним, 

якісним та безпечним харчуванням, впроваджуються нові технології 

приготування їжі та форм обслуговування школярів. До послуг учнів ліцею 

Українська кав‟ярня, де 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 закладі 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, інформаційні стенди щодо 

попередження епідемічних ускладнень та пропаганди здорового способу життя.          

В ліцеї навчається  1335 учнів. Для 527 учнів 1-4 класів та 132 дітей 

пільгових категорій, що становить 49% від загальної кількості   учнів ліцею, 



організоване гаряче харчування за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

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

становить 21грн 53к., для учнів пільгових категорій 5-11 класів - 27грн 87к., 

вартість обідів за рахунок бюджетних коштів для вихованців групи 

продовженого дня, що знаходяться в скрутному матеріальному становищі 

становить для 18 учнів (10%) - 26грн 80к. та для 27 учнів (15%) –13грн 40 к.. 

335 учнів 5-11 класів харчуються організовано, вартість сніданків – 35 

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

Організованим гарячим харчуванням охоплено 994 учень (75%). 

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. 

Зауважень щодо якості приготування страв, до роботи їдальні ліцею не 

було.  

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, 

попередження травматизму 

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, створено 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;  

 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».  
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Під час місячника проводиться низка заходів щодо профілактики і 

запобігання дорожньо-транспортного травматизму та вивчення правил 

дорожнього руху.  

В листопаді проведено тиждень пожежної безпеки. В лютому проведено 

тиждень попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров‟я учнів. 

В травні проведено тиждень безпеки на дорозі.   В ході яких класними 

керівниками проведено виховні години, квести, змагання щодо безпечного 

поводження з вогнем, попередження дитячого травматизму, охорони життя і 

здоров‟я учнів, безпечної поведінки на дорозі та залізничних коліях. Матеріали 

проведених заходів розміщені на сайті ліцею. 

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, 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).  

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: обладнання приміщення системою 

протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією), лінії 

живлення до кожного побутового кондиціонера, забезпечення 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, 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 індивідуальних зустрічей, 

просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів. 

Освітня діяльність 

У закладі створено всі умови для забезпечення 

гарантованого права громадян на здобуття якісної 

початкової, базової та повної загальної середньої 
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освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, розвитку 

здібностей кожного учня.  

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

літерою «а», включаючи 9-й. Усі вчителі, що працюють в проектних класах 

ретельно дотримуються чистоти проекту. 

Цього навчального року з метою підвищення якості освіти:  

- на вивчення  математики в 5- 7 класах були виділені додаткові  години;  

- учні 5-х класів вивчали математику диференційовано в мобільних групах;  

- в 5-6 класах введено вивчення другої іноземної мови (за бажанням). 

 З метою підвищення мотивації до занять спортом з урахуванням інтересів, 

побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного третій урок 

фізкультури п‟ятикласниками вивчався  модульно (футбол, аквааеробіка, 

городки, петанк). 

На початок  2020-2021 навчального року  у ліцеї навчалося 1325 учнів, на 

кінець – 1335. За навчальний рік прибуло до ліцею 25 учнів, вибуло -15.  

На високому рівні  навчальний рік  закінчили  50  учнів, на достатньому - 

354, на середньому – 396, на  початковому – 101. 

За програмою Нової української школи  у 1-3 класах здійснювалося лише 

формувальне та підсумкове оцінювання. Підсумкове оцінювання здійснювалося 

у формі діагностувальних робіт, передбачених календарно-тематичним 

плануванням. Інформацію про результати 

навчання з навчальних предметів фіксували у 

Свідоцтвах досягнень на підставі 

діагностувальних робіт з урахуванням 

динаміки на користь учня. Навчальні 

досягнення учнів  4-х класів  оцінювалися за 

критеріями, відповідно до наказу МОН від 

03.03.2021 №273: 15 учнів встигають на 

високому рівні, 87 - на достатньому рівні, 41 – на середньому, 2 учні  на 

початковому. Якість знань учнів складає  70%. 

 Найвищий відсоток якості знань у класі, який  працює за проектом 

«Інтелект України»: 4а - 88% (вч. Шило Н.П.). 

Якість навчальних досягнень учнів 5-9 класів складає 40%. 28  учнів 

встигають на високому рівні, 242– на 

достатньому,  324 – на середньому, 79 – на 

початковому. 

 Найвищий відсоток якості знань у класах, 

які працюють за проектом «Інтелект України»: 

5а - 63% (класний керівник  Кашаріна О.А), 7а 

- 62% ( класний керівник  Скоробогатова 

О.А.), 6-а клас – 48% (класний керівник 

Петлюра Г.В.), 8-а клас -43% (класний керівник Савенко І.В.), 9-а клас - 38% 

(класний керівник Довгай А.А.). 



Якість навчальних досягнень учнів 10-11 класів складає 39%.  7 учнів 

встигають на високому рівні, 25 – на достатньому,  31 – на середньому, 20 – на 

початковому.   

 Рейтинг класів за якістю знань 

 

 

 

За 2020-2021 навчальний рік  56 учнів виявили бажання скоригувати 

оцінки з навчальних предметів. 14 учнів підвищили  свої оцінки на 1-2 бали. 

39 учнів ліцею нагороджені Похвальними листами за успіхи у навчанні. 

Порівняльна діаграма  успішності  учнів  

 
Аналізуючи стан успішності учнів 4-11-х класів за 2020/2021 навчальний 

рік, зазначаємо, що з кожним роком поширюється явище втрати учнями 

інтересу та мотивації до навчання, зацікавленості у результатах, спостерігається 

байдужість.   Така ситуація виникає через послаблення контролю за навчанням 

з боку батьків, а частково  залежить і від самих дітей.  

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Саме 

тому в наступному році вважаємо для себе за необхідне: 

-  акцентувати увагу на індивідуальній роботі з учнями усіх рівнів 

навчання; 

-  Звертати увагу здобувачів та замовників освіти на важливості виконання 

домашнього завдання як форми самоконтролю; 

- на засіданнях ПМК  здійснювати аналіз моніторингу навчання учнів. 

 

Робота з обдарованими дітьми 

Основу роботи з обдарованими дітьми  становить  реальне знання їхніх 

потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку 

особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті 
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діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою 

категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, 

талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, 

створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей. 

На виконання наказу по школі № 168  від 01.09.2020 р. «Про організацію 

роботи з обдарованими дітьми»  та з метою створення умов  для 

пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в 

закладі  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, 

стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації 

особистості у сучасному суспільстві. Це питання весь час знаходиться на 

контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях  предметно-

методичних  комісій, оперативно-методичних нарадах.  На засіданнях 

предметних методичних комісіях були обговоренні питання роботи зі здібними 

та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та 

творчих змагань. 

Результати  проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки 

участі учнів у предметних олімпіадах, МАН, конкурсах. Класні керівники 

визначають найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, створюється банк 

даних таких учнів. Вони є членами предметних та творчих  гуртків, спортивних 

секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні 

учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань. 

 Питання роботи з обдарованими учнями  весь час знаходиться на контролі 

в адміністрації  ліцею: розглядається на засіданнях  предметно-

методичних  комісій, оперативно-методичних нарадах.  Наш ліцей  тримає у 

колі зору обдарованих  дітей  з різних видів обдарованості. Серед них: 

Куценко Марія -11а клас, літературно обдарована дитина, пише вірші, 

прозові твори. У поточному році стала призером обласного конкурсу «Собори 

наших душ» (вч. Біліченко С.П.) 

Крючкова Евеліна -11а клас, неодноразовий призер обласного конкурсу 

«Собори наших душ» у номінації «Література» (вч. Касьяненко Н.В.) 

Баранець Вікторія  -11а клас, неодноразовий призер обласного конкурсу 

«Собори наших душ» у номінації «Література» (вч. Білченко С.П..) та 

переможець Всеукраїнського конкурсу «Зробимо Україну квітучою» (вч. 

Діякон Д.В.). У поточному році призерами обласного конкурсу  «Собори наших 

душ» стали  також Пісна Софія (11а, вч. Біліченко С.П.), Багрова Діана (9б вч. 

Скиба Л.П.). 

Не дивлячись на пандемію, учні нашого ліцею беруть участь on-line у 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсах: «Бербас» - 68 учнів (координатор 

Зінченко В.В.),  «Кенгуру»  2-6 класи -120 учнів, «Кенгуру» 2-11 класи -  100 

учнів (координатор Радченко С.П., Саранчук Т.В.), «Патріот» -75 учнів 

(координатор Стріжак Л.М.,Ушакова Д.С.), «Гринвіч» -142 учні (призерами 

стали – 27, координатор Фурсова А.М.), «Соняшник» -93 учні (координатор 

Скоробогатова О.А.), «Левеня» -65 учнів (координатор  Тереб Л.В.). 

Отже, участь дітей в інтелектуальних змаганнях є суттєвим фактором 

формування інтелектуального потенціалу, важливим етапом у вирішенні 



проблеми розкриття обдарованості, а інтелектуальні конкурси – дієвим шляхом 

виявлення і реалізації можливостей юних обдарувань, а одним із важливих 

аспектів реалізації методики пошуку, відбору обдарованих дітей та формування 

інтелектуального потенціалу є проведення різних інтелектуальних змагань, 

зокрема – учнівських олімпіад. 

У поточному році предметні олімпіади проходили on-line. У відбірковому 

етапі призерами стали 27 учнів, у фінальному турі (ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських олімпіад) призерами стали 29 учнів. 

  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім‟я учня 

Предмет Клас Призове 

місце 

Прізвище  

вчителя 

1.  Біологія Земляна Софія 10 І Лоянова З.М. 

2.  Біологія Головаш Марія 11-А І Петлюра Г.В. 

3.  Біологія Шенкоржевський 

Дмитро 

8-Б ІІ Лоянова З.М. 

4.  Хімія Окпокоро 

Єлизавета 

7-А ІІ Савенко І.В. 

5.  Історія Петроченко 

Валерія 

8-Г ІІІ Ніколаєва К.С. 

6.  Історія Михайлова Дарія 9-Б ІІІ Ніколаєва К.С. 

7.  Українська 

мова 

Іонов Гліб 7-А І Скоробогатова 

О.А. 

8.  Українська 

мова 

Окпокоро 

Єлизавета 

7-А ІІ Скоробогатова 

О.А. 

9.  Українська 

мова 

Головаш Марія 11-А І Біліченко С.П. 

10.  Українська 

мова 

Башкірова Марія 8-В І Скоробогатова 

О.А. 

11.  Англійська 

мова 

Шароваров Марк 9-А ІІ Фурсова А.М. 

12.  Англійська 

мова 

Михайлова Дарія 9-Б ІІ Фурсова А.М. 

13.  Англійська 

мова 

Бахманова Поліна 8-Б ІІІ Решта І.В. 

14.  Англійська 

мова 

Петроченко 

Валерія 

8-Г ІІІ Фурсова А.М. 

15.  Англійська 

мова 

Аляб‟єва Діана 11-А ІІІ Хмеленко Л.В. 

16.  Англійська 

мова 

Головаш Марія 11-А ІІІ Фурсова А.М. 

17.  Фізика Окпокоро 

Єлизавета 

7-А ІІІ Тереб Л.В. 

18.  Фізика Шароваров Марк 9-А ІІІ Тереб Л.В. 

19.  Фізика Михайлова Дарія 9-Б ІІІ Романюк В.Т. 



20.  Географія Шароваров Марк 9-А ІІ Мирошник 

Ю.А. 

21.  Географія Шевніна Єлизавета 10 ІІ Куліда О.П. 

22.  Географія Пелих Софія 11-А ІІ Мирошник 

Ю.А. 

23.  Трудове 

навчання 

Смаглюк Данило 8-А І Кравчук М.А. 

24.  Трудове 

навчання 

Жиленко Євген 11-А І Кравчук М.А. 

25.  Трудове 

навчання 

Вакаренко Іван 11-А ІІ Кравчук М.А. 

26.  Інформаційні 

технології 

Аляб‟єва Діана 11-А ІІ Полішко О.М. 

27.  Інформаційні 

технології 

Цимбал Дар‟я 11-А ІІІ Полішко О.М. 

28.  Інформаційні 

технології 

Крючкова Евеліна 11-А ІІІ Полішко О.М. 

29.  Інформаційні 

технології 

Смаглюк Данило 8-А ІІ Полішко О.М. 

Приємно, що з кожним роком з„являються нові імена, які прославляють 

наш ліцей : Іонов Гліб (7а)- І місце в олімпіаді з української мови (вч. 

Скоробогатова О.А.), Шенкоржевський Дмитро ( 8б) –ІІ місце в олімпіаді з 

біології ( вч. Лоянова З.М.), Окпокоро Єлизавета (7а) – ІІ місце в олімпіаді з 

хімії (вч. Савенко І.В.), Башкірова Марія (8в) - І місце в олімпіаді з української 

мови (вч. Скоробогатова О.А.), Бахманова Поліна (8б) –ІІ місце в олімпіаді з 

англійської мови (вч. Решта І.В.), Петроченко Валерія (8г) –ІІ місце в олімпіаді 

з англійської мови (вч. Фурсова А.М.).      Поряд з цим низькими є результати 

виступу учнів на олімпіадах з   математики, правознавства, астрономії.  

На жаль, багато конкурсів, спортивних змагань, IІІ етап Всеукраїнських 

предметних  олімпіад не було проведено  через пандемію на COVID-19. 

Ефективною була і виховна робота серед обдарованих та здібних дітей. 

Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, 

щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них 

естетичні смаки, розкривати нові таланти.  Учні ліцею   Лутошкіна Уляна, 

Степанова Валерія, Баранець Валерія, Пелих Софія та Пісна Софія  стали  

лауреатами   міського фестивалю «На крилах пісень» (кер. Безсмольний А.В.). 

Вісім учнів посіли призові місця у міському конкурсі з образотворчого 

мистецтва «Моє місто – Дніпро» (кер. Діякон Д.В.). 

Учні ліцею, під керівництвом вчителів фізичної культури Михайлової В.Д. 

та Михайлова С.В., стали фіналістами Всеукраїнських загань «Cool Games». 

Проте в роботі з обдарованим школярами є  певні недоліки. Мало школярів  

займається науково-дослідницькою діяльністю ( лише одна учениця 10 класу 

Шевніна Єлизавета є слухачем МАН) та й у захисті робіт шкільного  науково-

пошукового товариства теж стає менше учнів. Тож є нам над чим працювати.   



На жаль, багато конкурсів, спортивних змагань, IІІ етап Всеукраїнської 

предметної олімпіади не було проведено через оголошення Всеукраїнського 

карантину через пандемію на COVID-19. 

Відповідно до заяв батьків, висновків ІРЦ та з  метою  залучення дітей з 

особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір в ліцеї  за 

інклюзивною формою в 12 інклюзивних класах навчалося 14 учнів з 

особливими освітніми потребами.  

Психолого-педагогічний супровід даних дітей забезпечували асистенти 

вчителя (Матвєєва С.М., Данильченко І.В., Педченко І.С., Захарій С.В., Біла 

С.М., Лобанова В.М., Шишєніна А.Г., Шевченко А.О., Недошопа Н.О., Борсюк 

Л.В., Писаренко Р.М., Берестюк М.В.), які пройшли для цього відповідні курси 

в ДАНО, практичний психолог Раєвська І.Ю. та корекційні педагоги.  Всі 

спеціалісти працювали відповідно до розроблених планів та індивідуальних 

програм розвитку, 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 програмою 

розвитку.  

Діти з особливими потребами мають можливість перебувати не тільки в 

класних кімнатах,  а і в сучасно обладнаних  медіатеці та ресурсній кімнатах, 

створених 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). 

У 2020 – 2021н.р. в закладі освіти здійснювалося навчання за 

індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти (педагогічний 

патронаж)  для  учня 11 - А класу з тижневим навантаженням 16 годин та учня 

8-Б класу з тижневим навантаженням 14 годин на тиждень (р.V, п.3 наказу 

МОН України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»). 

Для учнів було складено  індивідуальні навчальні плани. Вчителями, які 

здійснювали педагогічний патронаж за чинними навчальними програмами, 

навчання проводилися згідно розкладу. Досягнення учнів  у навчанні 

фіксувалися в журналах індивідуального навчання.  

Відповідно  до  Протоколу №30  засідання спеціальної комісії з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня від 

22.03.2021  та  з  метою  запобігання  поширенню на території міста Дніпра 

гострої  респіраторної хвороби COVID -19 та ускладнення епідемічної ситуації, 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання  поширенню на території України гострої  

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» 



(зі змінами) з 29.03.2020 для учнів, в яких здобуття освіти відбувалося за 

педагогічним патронажем, було організовано дистанційне навчання на 

платформі Гугл клас. Крім цього, вони мали можливість працювати разом з 

класним колективом в ZOOM. 

Для здобувачів освіти, батьки яких виявили бажання організувати освітній 

процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 

можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу 

здобуття освіти впродовж 2020-2021н.р. було зараховано та переведено на 

сімейну/домашню  форму навчання 25 учнів закладу.  

Здобувачів освіти, їх батьків (одного з них) було ознайомлено із порядком 

організації індивідуальної форми (сімейної (домашньої) форми)    здобуття 

освіти, проведенням консультацій, наданням доступу здобувачам освіти до 

безкоштовного користування підручниками, навчальними посібниками та 

іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною інфраструктурою закладу. 

На кожного учня було створено Гугл клас. На платформі було розміщено 

навчальний план, що охоплював всі навчальні предмети інваріантної частини 

або базові, вибірково-обов'язкові предмети відповідно до навчального плану 

освітньої програми, графік консультацій. 

Здобувачі освіти,  які навчалися за сімейною (домашньою) формою (крім 

тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) впродовж 

навчального року, проходили оцінювання навчальних досягнень 4 рази на рік, 

всі інші - відповідно до терміну навчання. 

Дана форма навчання для більшості дітей виявилася непідсильною 

(знизився рівень знань). 17 учнів після першого семестру повернулися на 

навчання на звичну (очну) форму здобуття освіти. 

За результатами протоколів річного оцінювання за індивідуальною 

формою (сімейна (домашня) форма) навчальний рік закінчили 8 учнів ліцею. 

Діяльність практичного психолога 

Нерозривно пов‟язаною з освітнім процесом була діяльність практичних 

психологів. 

Протягом 2020-2021 н. р. практичні психологи здійснювали своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх 

поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, 

гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяли створенню умов для 

виконання освітніх і виховних завдань. Метою діяльності практичних 

психологів 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. 

Діяльність практичних психологів у 2020-21 н. р. була спрямована на:  

  попередження негативних явищ у поведінці учнів під час користування 

інтернет ресурсами;  

 допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти; 



 надання психологічної допомоги  учням «Зони ризику» ;  

 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);  

 психологічна просвіта педагогічного колективу, з метою запобігання 

професійного вигорання спеціалістів; 

 надання психологічної підтримки учням, батькам, педагогам  у період 

дистанційного навчання   шляхом створення дистанційного курсу «Соціально-

психологічна служба ліцею» на платформі Google Classroom, де розміщувалась 

інформація профілактичного та просвітницького характеру з можливістю 

обговорення, а також онлайн-опитування батьків та педагогів. 

Для реалізації поставлених завдань було проведено профілактичні та 

просвітницькі заходи зі здобувачами освіти: 

- Година співробітництва (ГС) «Безпека в Інтернеті»  (з/о 5-7 класів), 

- «Для чого я вчусь» 

- 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 «Ти і колектив» (з/о 5-7 класів), 

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

- Онлайн-конференція «Самоконтроль – шлях до успіху» (з/о 7-8 класів) 

- Онлайн-конференція «Скажи «НІ» шкідливим звичкам» (з/о 6-8 класів), 

- Дистанційна просвіта:  «Професійне самовизначення»,  «Колектив і ти в 

ньому», «Мотивація і мета». 

з батьками (дистанційно): 

- Година співробітництва з батьками «Як вирішити конфлікт із дитиною» 

(батьки з/о 8-10 класів), 

- Година співробітництва з батьками «Особливості протікання процесів 

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

- «Особливості протікання процесів адаптації першокласників»,  

- «Чому дитина не хоче ходити до школи», 

- «Ваша дитина йде цього року до школи» 

Протягом року практичними психологами проводилась психологічна 

індивідуальна діагностика, за запитом. На основі отриманих результатів 

досліджень будувалась індивідуальна корекційно-розвиваюча робота, 

надавалися рекомендації для педагогів і батьків. Були проведені  

психодіагностичні дослідження: 

 «Дослідження рівня адаптації п‟ятикласників до нових умов 

навчання»; 

  Вивчення рівня математичної компетентності; 



  Вивчення психологічного мікроклімату в класних колективах учнів 

6-8 класів; 

 «Дослідження саморегуляції педагогічної діяльності»; 

У лютому 2021 року проводилось вивчення професійних уподобань учнів 

9-а, 9-б, 9-в, 9-г та 10 класів. Було використано методику Л.Йоваші 

«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. 
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Працевлаштування випускників 

Згідно даних, у 2020 р.  із  99  випускників  9-х  класів  -  37 учнів   

продовжують  навчання  в  10 класі (28 дітей в нашій школі, 9 – в 10 кл. інших 

шкіл), 53  учні  вступили  до  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі);  8  

учнів   -  продовжують навчання в  ПТНЗ (професійно-технічних навчальних 

закладах), 1 учень -  навчається в коледжі за кордоном (Польща). Із 69 

випускників 11-х класів – 59 дітей вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-

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

акредитації (технікуми, коледжі), 1 випускник – навчається в ПТНЗ 

(професійно-технічні навчальні заклади), 1 – навчається за кордоном (в Чехії), 4 

– працюють, 2- не працевлаштовані. 

Попереднє працевлаштування випускників 2020-2021 н.р.: із 116 учнів 9-х 

класів – 38 учнів планують продовжити навчання в 10-их класах, 66 учнів – в 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі), 12 учнів 

- в ПТНЗ (професійно-технічні навчальні заклади); із 55 випускників 11-х 

класів – 53 планують вступити до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня 

акредитації, 2 – 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 у вересні 2020 року було обстежено 579 учнів початкової ланки (всього 

18 класів). Виявлено 168 учні-логопати, зараховано для проведення корекційної 

роботи 24 учні, які були розподілені на групи за діагнозами та рівнем 

мовленнєвого розвитку (нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення – 

2 учні, порушення писемного мовлення і читання – 5 учнів, фонетико-

фонематичне недорозвинення мовлення – 17 учнів). В ході проведення занять 

Григор‟євою Л.П. було проведено 36 консультативних заняття та 45 

консультацій для батьків, що в результаті дало позитивні зміни.  

В кінці навчального року випущено з виправленою мовою 19 учнів, 5 учнів 

залишились для продовження корекційної роботи.  

Робота факультативів, гуртків 

Протягом 2020-2021н.р. було організовано роботу 6 факультативів в 9 

класах закладу освіти: «Мій екологічний вибір» (дві групи, керівник Легостаєва 

Т.В.), «Розвиток мовлення» (керівник Григор‟єва Л.П.), «Фінансова 

грамотність» (керівник Скоробогатов А.В.), «Основи олімпійських знань» 

(керівник Михайлова В.Д.), «Спорт проти булінгу» (керівник Михайлова В.Д.) .  

Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» освітній 

процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, 

типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і 

програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Всі 

факультативи працювали за Навчальними програмами, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

Під час організації освітнього процесу в дистанційному режимі  робота 

факультативів була організована в ZOOM та Гугл класі. Програму даних 

факультативів за 2020 – 2021 навчального  року виконано у повному обсязі.  

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 заклад співпрацює з КПНЗ, які 

працюють на договірній основі. 

 

 

№ 

з/п 

Назва КПНЗ, 

навчально-тренувальних занять 
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я 

К-
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1.  КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №6» 

Дніпровської міської ради, навчально-

тренувальні заняття з фехтування 

фехтування 26 

2.  КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна 

школа з ігрових видів спорту» ДМР, навчально – 

тренувальні заняття з футболу 

футбол 48 

3.  КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна 

школа з опорних видів спорту» ДМР, навчально-

тренувальні заняття 

гімнастика 

спортивна 
15 

4.  КПНЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» Дніпровської міської ради, 

навчально-тренувальні заняття з плавання 

плавання 32 

5.  КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №1» 

Дніпропетровської міської ради, навчально-

тренувальні заняття з кульової стрільби 

кульова 

стрільба 
18 

 

Крім цього, наш заклад освіти надає можливість використовувати 

спортивну базу і Громадським організаціям, які працювали на договірній основі 

у 2020-2021н.р. 

 

№ 

з/

п 

Назва Громадської організації, 

навчально-тренувальних занять 

Вид спорту, 

який 

культивуєтьс

я 

К-

сть 

вих. 

1 Громадська організація «Дніпровська міська 

федерація кіокушинкан карате-до», навчально-

тренувальні заняття з карате 

карате 26 

2 Дитяча громадська організація «Асоціація 

аматорів танцювального мистецтва» навчально-

тренувальні заняття із спортивних танців 

спортивні 

танці 

24 

3 Громадська організація «Федерація 

кіокушин карате міста Дніпра», навчально-

тренувальні заняття з кіокушин карате 

кіокушин 

карате 

28 

 

На жаль, цього року через неможливість роботи спортивних залів під час 

карантинних обмежень, значно зменшилась кількість дітей, охочих займатися 

спортом в позаурочний час.  

Виховна робота 

Основними напрямками виховної роботи у 2020-2021 навчальному році є: 

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

оздоровчий; формування здорового способу життя тощо.   



Важливе місце у роботі ліцею приділяється участі у довгострокових 

комплексних програмах: 

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

місця на районному та міському рівні; 

 виставка творчих робіт «Новорічна композиція - 2020» - поробки наших 

школярів дуже сподобались журі та вони отримали призові місця.  

 конкурс малюнків «Святий Миколай,  до нас завітай» - учні ліцею стали 

призерами цього конкурсу. 

 конкурс «Годівничка» - творчий звіт ліцею абсолютний переможець в 

місті. Роботу відправлено на область.  

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 ліцею є виховання справжнього 

громадянина своєї держави, тому в школі впроваджується проєкт «Я-людина, 

громадянин, патріот». В рамках цього проєкту 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). 

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».  

21 листопада в ліцеї 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 в закладі проходили різноманітні заходи до Дня Збройних Сил 

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

Традиційно до Дня Збройних Сил України у школі проводиться  щорічне 

військово-спортивне  свято для учнів 10-11 класів. Але у зв‟язку з карантином 

змагання проходили по класам. Вони включали в себе змагання з підтягування, 

кульової стрільби, підняття гирі, медико-санітарної підготовки та інше. Захід 

підготував і провів вчитель Захисту Вітчизни майор запасу Кравчук М.А. 

13грудня пройшли «Андріївські вечорниці», де учні 11 класу згадували 

історію нашого народу та різні обряди на свята. 

Напередодні новорічних свят всі учні школи дружно готувалися: 

прикрашали школу сніжинками та гірляндами, власноруч виготовляли 

новорічні іграшки, малювали малюнки, плакати, розучували вірші, пісні, 

новорічні вітання. У зв‟язку з карантинними обмеженнями всі новорічні заходи 



проходили по кабінетам. Цього року 11 клас підготував казку "Новорічні 

пригоди в казках". Виставу було знято на відео і всі охочі могли її переглянути.  

22 січня були проведені різноманітні заходи до Дня Соборності 

України:  єдиний онлайн урок: «Час історичного вибору», фотоколаж «Я 

люблю Україну», онлайн засідання євроклубу «Відео-урок «Шлях до 

незалежності»» 

29 січня 2021 року пройшли онлайн заходи з ушанування Героїв Крут. В 1-

11 класах було проведено єдину виховну годину «Ніколи Україні не забути цих 

юних душ нескорений політ»  

20 лютого 2021 року відбулись онлайн заходи із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам‟яті Героїв Небесної Сотні.  

25-26 лютого в ліцеї були проведені онлайн заходи до Міжнародного дня 

пам‟яті жертв Голокосту, метою яких стало виховання історичної пам‟яті в 

учнів, формування почуття патріотизму й любові до рідної землі. Зокрема, в 1-

11 класах були проведено онлайн інформаційні години з теми «Факти про 

Голокост». Для учнів 7-8 класів був організований онлайн круглий стіл з 

питання «Трагедії Бабиного Яру».  

Цікаво та змістовно пройшли онлайн заходи до  Дня Соборності України, 

до Міжнародного дня пам‟яті жертв Голокосту, до 33-річниці з дня аварії на 

Чорнобильській АЕС, заходи, присвячені Дню пам‟яті та примирення, Дню 

Перемоги над нацизмом в Європі. 

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. 

Також були проведені такі акції: «Напиши листа воїну», «Від серця до 

серця», «Лист надії», «За чисте довкілля», «Діти - дітям», «Допоможи 

безпритульним тваринам». 

Створення умов для дітей соціально-незахищених категорій 

У закладі освіти створені умови для дітей соціально-незахищених 

категорій. У 2020-2021 навчальному році в закладі навчалося 184 дітей 

соціально незахищених категорій.  

Контингент пільгових категорій учнів школи: 

Категорія 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Дітей – сиріт 1 1 1 

Дітей  позбавлених батьківського 

піклування 

6 6 6 

Дітей з  інвалідністю 14 13 15 

Дітей з багатодітних родин 95 99 110 

Дітей з малозабезпечених  родин 4 2 2 

Дітей, постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

7 6 7 

Дітей, батьки яких загинули під 1 1 1 



час участі в АТО 

Дітей, батьки яких беруть/брали 

безпосередню участь в АТО 

37 43 40 

Дітей з родин внутрішньо 

переміщених осіб  

19 17 13 

Дітей з родин СЖО 1 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 64 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 

з інвалідністю. Крім того, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування: 

• забезпечені єдиним квитком; 

• забезпечуються шкільною формою та спортивною формою (1 раз на 2 

роки); 

• забезпечуються стипендією голови облдержадміністрації (в цьому році 

претендент – учениця 11-А класу Пісна Софія). 

Літнє оздоровлення 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, відновлення здоров‟я визначено 

Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім‟ями, 

дітьми та молоддю» та іншими нормативно-правовими актами. 

Не зважаючи на ситуацію, спричинену коронавірусом SARS – CoV-2, та 

забезпечуючи реалізацію права дітей на оздоровлення та відпочинок, 

відновлення їх життєвих сил, створивши безпечні умови перебування дітей у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 7 червня 2021 р. на базі ліцею 

весело і завзято розпочалася табірна зміна  «Навколо світу за 14 днів» в 

пристосованому дитячому таборі з денним перебуванням «Чарівний 

дзвіночок». В таборі оздоровлювалися та відпочивали 100 дітей, з них – 17 

дітей пільгових категорій. 

 Цього літа наші вихованці  подорожували  найцікавішими континентами 

нашої планети. Першого тижня гостинно відчинила свої двері захоплююча 

Європа. Далі діти милувалися красою запальної Америки.  Останньою на шляху 

наших мандрівників була спекотна Африка.  

У зв‟язку з тим, що у світі ще зберігаються карантинні обмеження, життя 

табору відрізнялося від попередніх років. Не дивлячись на це, були створені всі 

умови для безпечного  перебування дітей і персоналу в таборі: проведена 

роз‟яснювальна робота з правил особистої гігієни у таборі відпочинку, 



введений журнал термометрії, забезпечено проведення заходів на відкритому 

повітрі. Згідно графіка, проводилася дезінфекція приміщень.  

Незважаючи на обмеження, викликані сьогоденням, життя табору було 

різноманітним, насиченим, цікавим, а головне безпечним.  

Методична робота 

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів 

здійснювалася методична робота, яка спонукала кожного вчителя до 

підвищення свого фахового рівня, забезпечувала підтримання в педагогічному 

колективі дух творчості, прагнення до пошуку. 

Структура методичної роботи органічно поєднувала розгляд основних 

науково-методичних проблем педагогічною та методичною радами, здійснено 

науковий пошук оновлення орієнтирів методичної роботи, впровадження 

ефективних освітніх технологій, розробленого «Положення щодо академічної 

доброчесності та правил поведінки учасників освітнього процесу у закладі» 

(долучилися до «Проекту формування академічної доброчесності у школі», що 

реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН 

України. Місія проекту – формування нової академічної культури, що базується 

на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, сприятиме практичній 

реалізації  ст. 42 Закону України «Про освіту» «Академічна доброчесність»); 

наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства», спрямованого на 

розвиток і соціалізацію людини, формування громадянської, міжкультурної, 

комунікативної, екологічної та інших  компетентностей, широку соціальну 

інклюзію та толерантність.   

Підсумки роботи засвідчують, що колектив вчителів ефективно працював 

над реалізацією освітніх завдань: 

 ІV - заключного 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»; 

 ІV етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства; 

  «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;  

 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». 

На реалізацію науково-методичної проблеми були спрямовані такі форми 

методичної роботи як педагогічна рада, методична рада, самоосвіта, курси 



підвищення кваліфікації, атестація педагогічних працівників, випуск 

методичних бюлетеней, взаємовідвідування уроків, шкільні предметні 

методичні комісії, що дає можливість вчителям вчитися і вчити учнів, 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 в ліцеї: 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» і «Добрик крокує по планеті»; «Школа олімпійської освіти»; 

шкільна академія наук  «Наука і пізнання». 

Другий рік дистанційного навчання школярів під час всеукраїнського 

карантину показав здатність вчителів йди в ногу з вимогами часу, задоволення 

потреби здобувачів освіти і їх батьків. 100% оволодіння і застосування в 

освітньому процесі вчителями технологій дистанційного навчання: проведення 

відеоконференцій ZOOM, застосування Веб-сервісу Google Classroom, 

використання тестових завдань на онлайн сторінках «Всеосвіта» та «На Урок». 

Наукова, теоретична й практична діяльність учасників освітнього процесу 

принесли цілу низку позитивних зрушень у методичній роботі й високі 

показники в роботі педагогічного колективу. 

Педагогічну майстерність щодо реалізації завдань Нової Української 

школи, інтегрування еколого-економічної освіти у освітній процес вчителі 

ліцею показали на: 

 Всеукраїнському семінарі «Олімпізм у ЗСО України» (7 вчителів ліцею). 

01.12.2020;  

 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Неперервна освіта 

для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна 

практика», секція «Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та 

практична реалізація», доповідь «Духовно-моральне виховання при формуванні 

гармонійно досконалої особистості», Данюшина Л. М., заступник директора з 

навчально-виховної роботи (грудень 2020р.); 

 ІІ Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 

вчитель хімії Савенко І.В., Алексєєва С.М., Саранчук Т.В. ( 25-26 листопада 

2020р.); 

 Коучингу для вчителів природничо-математичного циклу м. Дніпро 

«Використання  проектно-зорієнтованого  навчання для розвитку життєвих 

навичок учнів 21 століття на уроках природничо-математичного циклу»  , 

виступ з теми «Проектні технології навчання  як засіб формування життєвих 

навичок при вивченні хімії» . вчитель хімії Савенко І.В. (28.08.2020р.); 

 Засіданні методичної студії для психологів та соціальних педагогів 

закладів загальної середньої освіти міста «Психологічний супровід та 



соціально-педагогічний патронаж учасників освітнього процесу в освітньому 

просторі НУШ», з досвіду роботи “Системний підхід  до формування соціально 

значимих компетентностей підлітка сучасної школи”, практичний психолог 

Раєвська І.Ю. (вересень 2020р.); 

  Міжнародній ZOOM конференції вчителів та керівників Міжнародної 

мережі Шкіл П‟єра де Кубертена, вчителі Михайлова В.Д., Горба Д.В.. 

Досвід роботи вчителів висвітлено: в науково-методичних посібниках за 

наук. ред. Гонтаровської Н. Б. «Інноваційні технології розвитку особистості». 

Випуск 9, статті: Данюшина Л.М. «Планування та реалізація індивідуальної 

освітньої траєкторії професійного зростання вчителя»; Саранчук Т.В. «Розвиток 

творчих літературних здібностей учнів початкової школи»; в науково-

методичному журналі «Сучасний урок» (затверджено Вченою Радою Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України) Куліда О.П., 

Радченко С.П., Касьяненко Н.В., матеріалах  ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-

теоретичні контексти та педагогічна практика», Данюшина Л.М.; на сайті 

«Всеосвіта» опубліковані 7 методичних розробок вчителя фізкультури 

Михайлової В.Д. з тем фізичного виховання та Олімпійської освіти; у збірнику 

матеріалів Тринадцятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  

«Особливості конфліктної поведінки підлітків», Ніколаєва К. С. 

Педагоги ліцею онлайн взяли участь у  Всеукраїнському семінарі 

«Олімпізм у закладах загальної середньої освіти України».  Під час семінару 

керівник творчої групи «Школа Олімпійської освіти» Михайлова В.Д. 

розповіла про систему роботи ліцею з інтеграції Олімпійської освіти в освітній 

процес. 

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес», плану заходів на V-му, підсумковому, етапі, з метою 

узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи, поширення ідей 

освіти для сталого розвитку ліцей посів ІІ місце в Обласному підсумковому 

конкурсі кращих моделей закладів сприяння сталому розвитку та системи 

інтегрованого розвивального середовища випереджаючої освіти «Освітній 

простір для стійких життєвих навичок» у номінації «Освітній простір для 

стійких життєвих навичок: виховні заходи в інтересах сталого розвитку» з теми 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у виховному 

процесі», заступник директора з виховної роботи Біліченко С.П. (наказ КЗВО 

«ДАНО» ДОР від 11.05.2021 №121 ) 

Педагогічний колектив школи - учасник і переможець конкурсів:  

 Всеукраїнського конкурсу на визнання кращої моделі організації 

навчально-виховної роботи Школи Олімпійської освіти - 2020!  

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -

2021», у тематичній номінації «Інновації в розвитку міжнародної співпраці в 

закладі освіти»; 



 проєкту учителів-новаторів (вчитель фізкультури Михайлова В.Д.) 

від благодійного фонду Parimatch Foundation Ukraine , отримали від Фонду 

грант;  

 фестивалю педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини 

«EDU_FEST Dnipro - 2021» вчителі Савенко І.В, Алексєєва С.М., Данюшина 

Л.М.; 

 Міського проекту «Бюджет участі Дніпра, У етап «Сухий підвал»;  

 Всеукраїнському проєкті «Посилка успіху», організованому 

благодійною організацією Klitschko Foundation. Підсумком проєкту стало 

поповнення арсеналу спортивного інвентарю, який подарував Klitschko 

Foundation фіналістам проєкту (Михайлова В.Д.). 

Робота ліцею отримала високу оцінку та визнання з боку НОК України та 

Олімпійської Академії України! Президент НОК України Сергій Бубка 

особисто привітав учнів та педагогів ліцею! 

Результатом роботи педагогічного колективу школи і окремих вчителів 

стали нагороди: 

Почесною грамотою:  

  Дніпропетровська обласна рада, За вагомий внесок у розвиток освітньої 

галузі, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

працівників освіти, Здреник І.П.; 

 Національний олімпійський комітет України. Олімпійська академія 

України. Бубка С.Н., ліцей 142 за І місце у Всеукраїнському конкурсі на 

визнання кращої моделі організації навчально-виховної роботи школи 

Олімпійської освіти;  

грамотою:  

  департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, за ІІ 

місце в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка», 

наказ ДОН від 04.06.20 №256/0/212-20 

подякою:  

 Цифрового видавництва MCFR (МЦФЕР-Україна), Людмила Данюшина, 

за відкритість інноваціям, постійний професійний розвиток та плідну 

педагогічну діяльність протягом 2020/2021 навчального року; 

 Проект ВСЕОСВІТА АМ921155, Михайлова В.Д., за вагомий внесок у 

розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів;  

Почесним дипломом: 

НАПН України УОДГМ ДМР,  Хмеленко Л.В. за активну інноваційну 

діяльність в освіті і плідну участь у конкурсу педагогічної майстерності 

«Сучасний урок»,  

Дипломом: 

  «Інститут модернізації змісту освіти», наказ ІМЗО від 13.07.2020 №42, 

Раєвська І.Ю., за участь  у Всеукраїнському конкурсі авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Корекційно-розвиткові програми», ефективне впровадження 



інноваційних технологій та значний особистий внесок у розвиток психологічної 

служби у системі освіти України; 

 НАПН України УОДГМ ДМР, Касьяненко Н.В. переможець конкурсу 

педагогічної майстерності «Сучасний урок»;  

 НАПН України УОДГМ ДМР, Радченко С.П., переможець конкурсу 

педагогічної майстерності «Сучасний урок»;  

 НАПН України УОДГМ ДМР, Куліда О.П., переможець конкурсу 

педагогічної майстерності «Сучасний урок»;  

  МАН України, №296 Ф ІІ, Савенко І.В., Алексеева С.М., Саранчук Т.В., 

учасник другого Всеукр.відкритого науково-практичного онлайн-форуму 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: Виклики. Реалії. Стратегії»; 

 ДАНО, Савенко І.В., Алексеева С.М., Саранчук Т.В., Учасник обласного 

конкурсу на кращу методичну розробку STEM-уроку. 

Сертифікатами: 

 Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Українська 

Федерація учнівського спорту, Горба Д.В., Агалакова С.М., за участь у ІІІ 

Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході серед учнів «COOL 

GAMES»; 

 Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Українська 

Федерація учнівського спорту, Михайлова В.Д., Михайлов С.В., судді фіналу ІІІ 

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «COOL 

GAMES». 

Переорієнтація змісту освіти на підтримку і розвиток природних якостей 

дитини її здоров‟я та індивідуальних здібностей веде до зміни педагогічних 

технологій, потребує посильного психолого-педагогічного обґрунтування та 

ефективного науково-методичного забезпечення.  

Звернення громадян 

У 2020-2021 навчальному році  робота із зверненнями громадян  була 

організована із врахуванням упереджень надходження звернень у минулих  

звітних  періодах. Забезпечується виконання п.6 Указу Президента України від 

07.02.2008 №109/2008 щодо проведення особистого прийому не рідше чотирьох 

разів на місяць. Затверджено графік особистого прийому громадян 

адміністрацією з метою вирішення питань на місці, недопущення звернень 

громадян до організацій вищого рівня, призначено відповідальних осіб за облік 

і контроль за зверненнями. Інформація про порядок і графік особистого 

прийому громадян розміщена на сайті ліцею. Запис громадян на прийом 

здійснює секретар або через почтову скриньку. Під час особистого прийому 

розглядаються питання згідно із законодавством, надаються відповідні 

роз‟яснення та вживаються заходи щодо усунення порушень вимог 

нормативно-правових актів.  

При розгляді звернень особлива увага приділяється їх об‟єктивному та 

всебічному вивченню, наданню у встановлені строки відповідей авторам 

звернень за наслідками їх розгляду. 



Порушувалися в основному питання освітнього процесу,  харчування учнів 

пільгових категорій, облаштування футбольного поля і спортивних 

майданчиків, території закладу.  До кожного громадянина забезпечувалося 

уважне та шанобливе ставлення, використовувався індивідуальний підхід. 

З метою виявлення найбільш гострих, суспільно-значущих проблем, 

внесення пропозицій щодо шляхів їх розв‟язання один раз на семестр 

здійснювався аналіз стану роботи зі зверненнями громадян,  давалися 

відповідні вказівки виконавцям щодо якісного і своєчасного розгляду звернень 

громадян, розроблялися заходи щодо виявлення проблемних питань з метою 

упередження їх надходження.  

Освіта онлайн 

Позаду - 2020-2021 навчальний рік. Ще рік тому ми не могли й уявити 

ситуацій у своїй роботі, коли потрібно проводити уроки віддалено, не бачити 

учнів, не мати можливостей допомогти в момент виникнення проблеми. 

Пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати 

цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. Вимушене 

дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: 

вчителів, учнів та батьків і цього року. Організувати якісне навчання з 

використанням цифрових технологій,  надихати й мотивувати учнів, давати 

раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто, адже дистанційна 

форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення 

(комп‟ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, 

володіння технологіями дистанційного навчання. 

Складністю дистанційного навчання є не тільки стимулювання учнів до 

внутрішньої роботи, а й можливість розгортання діалогу, який дозволяв би 

учням висловлювати найрізноманітніші пропозиції. У дистанційному режимі 

багато видів традиційної мотивації працюють не так ефективно, як в очній 

школі. Тому спостерігаються явище зниження успішності учнів зі 

слаборозвиненою внутрішньою мотивацією. Класним керівникам постійно 

доводилося тримати на контролі відвідування й успішність таких учнів. 

Звичайно, без допомоги батьків впоратися із  такими завданнями було б дуже 

складно. 

Більшість педагогів нашого ліцею ще  під час тривалого карантину 2020 

року визначилися з використанням електронних освітніх платформ, 

комунікаційних онлайнсервісів та цифрових інструментів, за допомогою яких 

організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Звичайно, 

цього року все було набагато простіше. Ми без проблем могли користуватися  

платформами Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype  (для синхронної 

взаємодії), Google Classroom (для асинхронної взаємодії). 

Згідно анкетування «Найбільші недоліки дистанційної освіти», на думку 

вчителів нашого ліцею є: академічна недоброчесність (8), відсутність живого 

спілкування, взаємодії (12), технічні проблеми, низька якість та швидкість 

Інтернету (13), безконтрольність дітей (1), не працювати на уроці (1), 

неконтрольований процес засвоєння знань учнів, відсутність зорового контакту 

(2), ідентифікація учнів (1), неорганізованість (1), немає живого спілкування з 



однолітками, однокласниками (4), час, мінімізація матеріалу (3), відстань (2), 

надмірне використання ґаджетів (1), недоступнiсть (1), обмеженість 

зворотнього зв`язку з вчителем (1). 

За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів 

якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна 

динаміка.  

Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. 

Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%.  

Дякую всім, у кого вистачило часу і терпіння ознайомитися зі звітом до 

кінця. 

Щиро вдячна колегам, батькам і головним дійовим особам – нашим 

вихованцям – за спільну працю, порозуміння, допомогу і підтримку в наших 

добрих справах. 

Всім щиро бажаю яскравих, теплих, сонячних літніх днів, вітамінів, 

гарного настрою, невичерпної енергії, суцільного позитиву! 

 

З повагою 

Людмила Вікторівна 

http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/2002-ruslan-hurak-vazhlyvo-vdoskonaliuvaty-tekhnolohii-dystantsiinoho-navchannia-zadlia-iakisnoi-i-dostupnoi-osvity

