Річний звіт про діяльність
Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро»
у 2016-2017 навчальному році
У 2016/2017 навчальному році:
І. Ліцей працював як експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня
за темою: «Розробка інноваційного комплексу профільного навчання і його реалізація
в умовах безперервної медичної освіти».

ІЯ

У 2016-2017 навчальному році відповідно до плану дослідно-експериментальної
роботи було відпрацьовано ІІІ-й (формувальний) етап дослідно-експериментальної роботи
ліцею та розпочато IV (узагальнюючий) етап. Звіт про завершення ІІІ етапу було надано
комісії Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
ІІ. Ліцей продовжував роботу за наступними пріоритетними напрямками:

О
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 робота в системі безперервної профільної медичної освіти з урахуванням потреб ринку
праці, формування в учнів прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації;
 створення належних умов для забезпечення громадянам рівного доступу до здобуття
якісної освіти;
 упровадження педагогічних інновацій і технологій;
 адаптація учнів до навчання у спеціалізованій школі-інтернаті з поглибленим навчанням
обдарованих учнів із сіл та міст області у галузі природничих наук;
 поглиблене навчання обдарованої молоді, підготовка її до життя в умовах інформаційного
суспільства;
 забезпечення закладу науково-методичним супроводженням, матеріально-технічним та
комп’ютерним оснащенням;
 участь у реалізації міжнародних навчальних проектів і діяльності міжнародних
організацій та навчальних закладів, робота яких спрямована на розроблення сучасних
педагогічних технологій, поширення полікультурності, формування екологічної
свідомості вихованців ліцею;
 профілактика захворювань, укріплення здоров’я, формування потреби у здоровому
способі життя;
 екологічна освіта та виховання;
 соціалізація особистості громадянського суспільства;
 формування у учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських,
прагматичних.
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У 2016-2017 навчальному році здійснено:




продовжено роботу ліцею в межах Всеукраїнського експерименту за темою: «Розробка
інноваційного комплексу профільного навчання і
його реалізація
в умовах
безперервної медичної освіти» (план роботи додається);
продовжено роботу ліцею в межах науково-методичного проекту області за темою:
«Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
підготовлено до видання навчальний посібник «Збірник тестових завдань з біології,
хімії, фізики, математики «300х4» за формами ЗНО» (упорядники: Журавель Т.О.,
Фроніна А.С., Машкіна Т.В., Роман О.В., Чмиленко Т.С., Бессонова І.Є., Шульженко
Н.М., Куліченко Л.Д., Макаренко Ю.С.);
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надруковано навчальний посібник «Збірник тестових завдань з біології, хімії, фізики,
математики «300х4» (упорядники: Журавель Т.О., Фроніна А.С., Роман О.В.,
Бессонова І.Є., Шульженко Н.М., Куліченко Л.Д., Макаренко Ю.С.);
продовжено роботу на базі медичного ліцею-інтернату авторської творчої майстерні
вчителів біології та хімії (наказ Інституту післядипломної педагогічної освіти від
07.04.2014 р. № 77 «Про створення авторської творчої майстерні вчителів біології та
хімії на базі медичного ліцею «Дніпро»);
підготовка учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах;
підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАН України;
підготовка учнів до успішного виконання зовнішнього незалежного оцінювання;
модернізація кабінету професійного навчання за спеціальністю «Молодша медична
сестра з догляду за хворими»: оновлення навчального приладдя;
підготовка та публікації учнів та викладачів ліцею у періодичних виданнях
(популяризація діяльності ліцею);
підготовка за професією «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (ліцензія
МОН України серія АЕ № 285067 від 30.05.2013р. наказ МОН України від
04.06.2013р. № 2070-л);
проведено VІІ літню хіміко-біологічну школу 2017 (за окремою програмою);
виховання громадянина демократичного суспільства, який, відповідно до Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2019 рр., визнає
освіченість, вихованість, патріотизм, культуру найвищими цінностями, незамінними
чинниками соціального прогресу;
активізація роботи в напрямку вдосконалення учнівського самоврядування;
розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей учнів, формування навичок
інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі;
формування в учнів навичок, необхідних для досягнення успіху в дорослому житті:
комп’ютерну грамотність, критичне мислення та ефективну співпрацю в команді;
робота за міжнародними проектами в якості асоційованої школи ЮНЕСКО;
проведено заплановані ремонтні роботи, оновлення комп’ютерної бази ліцею та
програмного забезпечення.
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Результати завершення 2016-2017 навчального року:
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Закінчили навчання 32 випускники, з них 1 ученицю нагороджено золотою медаллю:
Безгинова Єлизавета.
Премією члена-кореспондента НАН та НАМН України Л.В. Новицької-Усенко
нагороджено Нейбург Валерію; премією Дніпропетровського обласного медичного ліцеюінтернату «Дніпро» нагороджено Безгинову Єлизавету,
Іванченка Костянтина, Єгорову
Карину.
21 учень здобув перемогу на обласному етапі учнівських предметних олімпіад та
отримав дипломи департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації;
1 учень став переможцем VI етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, 2
учня взяли участь.
1 учень-переможець обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України дипломом ДВ МАН України;
1 учень-переможець Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України;
61 учень отримав призові місця в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»;
30 учнів-переможців Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»;
16 учнів-переможців Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»;
13 учнів-переможців обласного етапу Всеукраїнської гри з англійської мови
«PUZZLE»;

1 учень-призер у XVII Міжнародному Конкурсі знавців української мови імені
П.Яцика (обласний етап);
1 учень-призер у VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (обласний етап);
3 учня, які мають високі досягнення (10 – 12 балів) з усіх предметів, нагороджено
похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;
6 випускників нагороджені похвальними грамотами «За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів»;
57 учням оголошено подяку за активну участь у громадському житті ліцею,
спортивних змаганнях та художній самодіяльності.
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Вручення дипломів переможцям олімпіад та цінних подарунків випускникам ліцею
в.о.директора медичного ліцею «Дніпро» Апоненко І.М. на святі Останнього дзвоника.
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Участь в предметних олімпіадах, конкурсах
у 2016/2017 навчальному році учнів медичного ліцею «Дніпро»
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У 2016-2017 навчальному році в предметних олімпіадах різного рівня брали участь
більше 70% від загальної кількості учнів (табл. 3, табл. 4);
- 1 учень був зарахований до складу членів Дніпропетровського відділення Малої
академії наук України;
- 61 учнів були учасниками Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»;
- 30 учнів ліцею взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»;
- 16 учнів – Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру»;
- 13 учнів – Всеукраїнській грі з англійської мови «PUZZLE».
Таблиця 3
Загальна кількість учасників предметних олімпіад по ліцею у 2016-2017 н.р.
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Таблиця 4
Участь у предметних олімпіадах у 2016/2017 навчальному році
Класи

Англійська
мова

2

Українська
мова і
література

3

Географія

4

Історія

5

Математика

6

Фізика

9
10
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Разом
9
10
11
Разом
9
10
11
Разом
9
10
11
Разом
9
10
11
Разом
9
10
11
Разом
9
10
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Разом
9
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Разом

О
Хімія

8

Біологія

К

7

ІI етап

кількість кількість кількість кількість
учнів
призерів
учнів
переможців
5
2
2
1
10
5
4
1
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2
3
1
18
7
9
3
7
4
4
3
18
10
10
3
11
7
7
4
36
21
21
10
2
3
1
1
1
5
1
1
1
3
3
3
1
4
2
2
1
2
1
1
9
6
6
2
10
6
6
7
6
6
17
12
12
4
3
3
6
5
3
1
9
8
6
1
3
2
2
1
22
4
16
6
11
4
9
7
36
10
27
14
15
6
6
4
34
6
11
6
21
9
9
4
70
21
26
14
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1

І етап

Кількість
переможців
II етапу за
ступенями
дипломів
I
II III
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2
3
2
2
4
1
1
1
3
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№ Предмет
п/п

1
1
2
4
1
1
2
2
4
1
1
2
4

1
1
1
3
1
1
1
2
3
6
1
4
2
7

Результати участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах
2016/2017 навчального року.

На обласному етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах наші учні
посіли 21 призове місце: хімія – 8, біологія – 10, українська мова та література – 1, географія
– 1, фізика – 1. Результати див. табл.5.
На Всеукраїнському етапі олімпіади з біології учень 10-А класу Постовой В. посів
ІІІ призове місце, дипломи учасників отримали: учениця 10-А класу Мельникова М. та
учень11-А класу Іванченко К. на олімпіаді з хімії.

Таблиця 5

Результати участі учнів ліцею у Всеукраїнських предметних олімпіадах
у 2016/2017 навчальному році (обласний етап)
Предмет

Клас

Місце

Керівник

11-А
11-Б
11-А
10-А
11-А
11-Б
10-А
10-А
10-А
9-А
10-В
10-А
11-А
11-А
9-А
10-А
11-А
11-А
10-А

І (4ет.уч.)
І
І
І (4ет.уч.)
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
І(4ет.-ІІІ)
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ

Журавель Т.О.
Роман О.В.
Журавель Т.О.
Журавель Т.О.
Журавель Т.О.
Роман О.В.
Журавель Т.О.
Журавель Т.О.
Фроніна А.С.
Клюс Н.А.
Фроніна А.С.
Фроніна А.С.
Фроніна А.С.
Фроніна А.С.
Клюс Н.А.
Фроніна А.С.
Фроніна А.С.
Фроніна А.С.
Валявська Н.Г.

Мазуріна Марія

10-В

ІІ

Катунова С.О.

Постовой В’ячеслав

10-А

ІІ

Шульженко Н.М.

Біологія

Географія

О

Українська
мова та
література
Фізика

П
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Хімія

Прізвище та ім’я учня
(учениці)
Іванченко Костянтин
Сербенюк Наталя
Ковальчук Дар’я
Мельникова Марія
Яковенко Олександр
Піндіч Сергій
Кірсанова Дар’я
Петрова Діана
Постовой В’ячеслав
Криворучко Марія
Мазуріна Марія
Коваль Анастасія
Нейбург Валерія
Безгінова Єлизавета
Личинкин Валентин
Майборода Михайло
Синя Дар’я
Глушко Анна
Банник Владислав
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Відповідно до наказу комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» від 19 квітня 2017 р. №403/1 «Про
підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії» медичний ліцей «Дніпро» було визнано
навчальним закладом, який показав найкращі результати серед учнів Дніпропетровської
області за підсумками теоретичного та практичного турів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
з хімії.

Результати участі у конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
у 2016/2017 навчальному році

Переможцем обласного та Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України стала 1 учениця медичного ліцею: Коваль Анастасія,
учениця 10-А класу, секція «Медицина» (І місце – ІІІ етап, ІІІ місце –III етап).
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Переможці учнівських олімпіад
та конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України
(2016 – 2017)

Діяльність навчального закладу:

П








Протягом 2016-2017 навчального року проведено предметні тижні:
хімії та біології;
фізики, математики та інформатики;
права, історії;
філологічних дисциплін;
день української мови та писемності;
психології.

К
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Протягом 2016-2017 навчального року проведено наступні навчальні та виховні
заходи:
- річницю ліцею відсвяткували, організувавши культурну програму «Знайомтесь – це ми»;
- ліцеїсти прийняли участь у біологічному квесті для учнів старших класів
загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області, який пройшов у Дніпропетровському
національному університеті імені Олеся Гончара;
- Конференція до 305-річчя від дня народження М.В. Ломоносова;
- Відвідування Дніпропетровського театру одного актора «Крик»;
- Знайомство з поетесою Людмилою Віталіївною Некрасовською, член національної
спілки письменників України, голова Дніпропетровської обласної організації
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», переможниця багатьох
міжнародних фестивалів, лауреат національної премії «Золотое перо Руси – 2009»,
авторка багатьох поетичних збірників;
- з нагоди святкування 160-ої річниці від дня народження видатного українського вченого
Дмитра Івановича Яворницького учні ліцею разом із бібліотекарем ліцею Олефір
Світланою Андріївною завітали до музею «Літературне Придніпров’я»;
- ліцеїсти відвідали Дніпропетровський академічний український музично-драматичний
театр імені Т.Г.Шевченка (вистава на дві дії «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» за
п’єсою видатного драматурга артиста і режисера другої половини ХІХ ст. Марка
Кропивницького);
- заняття з «Вогневої підготовки» в Університеті митної справи та фінансів з метою
національно-патріотичного виховання, мотивації щодо фізичного розвитку, свідомого
ставлення до громадської безпеки та розвитку морально-вольових якостей учнів;
- цикл узагальнюючих лекцій з біології доктора біологічних наук, професора кафедри
фізіології людини та тварин ДНУ імені Олеся Гончара Ляшенко В.П.

-

-

-

-

-
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до 85-ї річниці Дніпропетровщини відбулася виставка української літератури «Славетне
Придніпров´я», викладач історії Михайличенко А.Є. провів тематичній урок-вікторину
«Чи добре ви знаєте Дніпропетровську область?», а в позаурочний час ліцеїсти
переглянули фільм «Степовий Колумб Олександр Поль» на каналі медичного ліцею
«Дніпро» в YouTube;
до Міжнародного дня рідної мови в медичному ліцеї «Дніпро» відбувся святковий вечір
«Збережемо наш скарб – рідну мову»;
лекція викладача українського державного хіміко-технологічного університету, доктора
хімічних наук, професора кафедри технічних, електрохімічних та природничих
технологій Кошеля Миколи Дмитровича;
до 203-ї річниці від дня народження та 156-річчя від дня смерті Тараса Григоровича
Шевченка в медичному ліцеї «Дніпро» було проведено шевченківський тиждень з
ушанування пам´яті великого українського поета, художника та мислителя;
екскурсія в обласну медичну бібліотеку;
науково-студентська конференція «Екологія. Здоровий спосіб життя», яка відбулася на
базі ДЗ «ДМА»;
знайомство з поетесою рідного краю Лесею Степовичкою;
участь у Всеукраїнській благодійній акції зі збору та переробки кришечок-закруток.
виставка пожежно-рятувальної служби Головного управління державної служби з
надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області в музеї пожежної охорони
м.Дніпра;
екскурсія у виставковому комплексі Національного центру аерокосмічної освіти молоді
імені О.М. Макарова;
візит випускника медичного ліцею 2006 року Івана Урсула з розповіддю про навчання в
медичній академії;
конференція, присвячена дню вшанування пам’яті Чорнобильскої трагедії.
з метою вшанування подвигу українського народу в Другій світовій війні ліцеїсти
напередодні свята Перемоги відвідали ветеранів, які перебувають на реабілітації в
обласному госпіталі при лікарні імені Мечникова, підготувавши концертну програму;
літературно-музична композиція «Полум´я пам´яті в наших серцях», присвячена Дню
пам´яті та примирення та 72-й річниці перемоги над фашизмом у Другій світовій війні;
«святково-пізнавальна програма «Щаслива родина - міцна Україна!», який проводився в
гуртожитку 13 травня 2017 року з метою пропагування цінностей сімейного життя,
відповідального батьківства, ролі матері в родині;
День вишиванки в медичному ліцеї;
До Дня Європи в Україні викладач історії провів вікторину до Дня Європи, яка
складалася з декількох раундів: географічного, історичного, літературного,
мистецтвознавчого та винахідницького, а також він організував дуже цікаву та
пізнавальну екскурсію історичними містами Дніпра.

П

-

Аналіз виконання навчальних програм.

К

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2016-2017 н.р.
проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку
виконання уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, лабораторних,
контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року ліцей був повністю
укомплектований педагогічними кадрами.
Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти,
вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних
та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного
читання, екскурсій.
Державні програми у відповідності до навчальних планів з предметів виконали всі
викладачі повністю. Виконання програм за період карантину було забезпечено шляхом
дистанційного навчання.

На підставі вивчення записів класних журналів 9-11-х класів отримані дані щодо
системи контролю за знаннями учнів.
Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи,
усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.
Аналіз управлінської діяльності адміністрації ліцею.

ІЯ

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:
• адаптація учнів 9 та 10 класів до навчання в ліцеї;
• отримання інформації для педагогічного аналізу;
• надання методичної, практичної допомоги учителям;
• створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
• удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація методичної, виховної
проблем.
Протягом 2016-2017 навчального року здійснювався внутрішньоліцейський контроль,
зокрема за роботою педагогічних кадрів, за якістю навчально-виховного процесу, було
вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, фізики,
української мови та спецкурсів, курсів за вибором, факультативів.
Згідно з річним планом ліцею здійснювався контроль за якістю виховної роботи,
веденням шкільної документації, охороною праці, життя і здоров’я. Усі матеріали
внутрішньоліцейського контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею.
Якісний та кількісний педагогічний склад ліцею.

У ліцеї працює кваліфікований педагогічний колектив у складі 38 осіб, з яких 24
особи – штатні працівники, 14 – сумісники.

П

Вища категорія – 22 особи,
перша категорія – 9 осіб,
друга категорія – 3 особи,
категорія «Спеціаліст» - 4 особи.

О

Мають педагогічне звання:
 «учитель-методист» - 6 осіб (Роман О.В., Бессонова І.Є., Фроніна А.С., Соколова Н.О.,
Ільїна Л.М., Валявська Н.Г.);
 «старший учитель» - 2 особи (Клюс Н.А., Відєшина В.В);
 «керівник гуртка – методист» - 1 особа (Забарний С.І.).

К

Мають науковий ступінь:
 Кандидат наук – 2 особи (Апоненко І.М., Полушкін П.М.)
 Доктор наук – 1 особа (Ляшенко В.П.)

учитель-методист
вища категорія
старший учитель
перша категорія
друга категорія
категорія
"спеціаліст"
керівник гурткаметодист
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кандидат наук
доктор наук

П

Нагороджені працюючі працівники по навчальному закладу:
 Лауреат обласної педагогічної премії – 1 особа (Фроніна А.С., 2014 р.);
 Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» - 1 особа (Фроніна А.С., 2006 р.);
 Відмінник освіти України – 4 особи (Фроніна А.С., Нікітюк С.В., Валявська Н.Г.,
Літовченко О.А.);
 Почесна грамота МОН України – 3 особи (Нікітюк С.В., Ільїна Л.М., Фроніна А.С.);
 Подяка МОН України – 4 особи (Бессонова І.Є., Катунова С.О., Фроніна А.С., Роман
О.В.);
 Подяка голови Дніпропетровської ОДА – 1 особа (Фроніна А.С.);
 Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради – 3 особи (Найдьонова Л.І., Фроніна
А.С., Ільїна Л.М.).

О

Отже, в ліцеї працює кваліфікований педагогічний склад учителів та викладачів,
готових до творчих пошуків.

К

Оновлення матеріально-технічної бази ліцею:







придбано 3 вогнегасника;
придбано 5 стільців;
придбані канцтовари;
оновлено бібліотечний фонд згідно з рекомендованим списком у кількості 81 одиниця;
придбано 2 дошки в каб.44 та каб.45
придбано 1 принтер.
Бібліотечний фонд ліцею:

На початок 2016 – 2017 навчального року бібліотечний фонд становить 20208
друкованих одиниць, з яких 14764 – підручники.

У планах ліцею на 2017/2018 навчальний рік:
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робота ліцею проводиться в межах Всеукраїнського експерименту за темою:
«Розробка інноваційного комплексу профільного навчання і його реалізація в умовах
безперервної медичної освіти»;
робота ліцею в межах науково-методичного проекту області за темою: «Основні
стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
підготовка учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах;
підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України;
проведення олімпіади з хімії та біології для учнів 9-х класів шкіл та сіл та віддалених
малих міст Дніпропетровської області;
проведення VIІI літньої хіміко-біологічної школи;
підготовка учнів до форм зовнішнього незалежного тестування;
залучення учнів ліцею до участі в міжнародних конкурсах за профільною тематикою;
підготовка та видання методичної друкованої продукції, публікації учнів та викладачів
ліцею у періодичних виданнях (популяризація діяльності ліцею);
активізація роботи в напрямку вдосконалення учнівського самоврядування, навичок
роботи в команді;
виховання громадянина демократичного суспільства, який визнає освіченість,
вихованість, патріотизм, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками
соціального прогресу;
залучати учнів ліцеї до активної життєвої позиції та ефективної роботи в громаді;
формувати у учнів навички, необхідні для досягнення успіху в дорослому житті:
комп’ютерну грамотність, критичне мислення та ефективну співпрацю в команді;
проводити експериментальну і дослідницьку роботу;
листування учнів різних регіонів, в тому числі, із зарубіжних країн з використанням
Інтернету;
проведення семінарів, конференцій для молоді з питань міжкультурного діалогу;
формування фонду матеріалів міжнародних проектів, (звіти, аудіо- та відеозаписи,
проведення конференцій, семінарів, уроків);
продовження роботи за міжнародним проектом «Розробка шляхів інтернаціональної
екологічної освіти та виховання здорового покоління, здатного вирішувати екологічні
проблеми», «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності
молоді»;
брати участь у масових заходах, присвячених підтримці та захисту природоохоронних
територій.
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