
 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ «ДНІПРО» 

У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Аналіз роботи колективу ліцею 

у 2019-2020 навчальному році 

 
Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний  медичний ліцей-

інтернат «Дніпро» – спеціалізований навчальний заклад ІІ, ІІІ ступенів, який  має статуси: 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленою підготовкою дітей у 

області науки за природничо-математичним напрямом біолого-хімічного профілю, 

закладу з професійною підготовкою за професією  «Молодша медична сестра з догляду за 

хворими», асоційованої школи ЮНЕСКО з участю у міжнародних освітніх проектах.  

Цілі та пріоритети розвитку закладу: 

- зміна типу закладу (науковий ліцей-інтернат); 

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; 

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору; 

- забезпечення відкритості, прозорості і зрозумілості для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень; 

- відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти шляхом 

застосування внутрішнього моніторингу; 

- формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання; 

- планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти; 

- підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників; 

- налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками ліцею; 

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності; 

- удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних колективів та 

системи учнівського самоврядування; 

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

- прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії ліцею з місцевою громадою;  

- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти з урахуванням 

завдань Нової української школи. 

 Педагогічний колектив ліцею працював над єдиною науково-методичною 

проблемою ліцею: «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі ліцею». 

  У 2019/2020 навчальному році ліцей брав участь в Одинадцятій міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти» та виставці освіти за кордоном «World Edu» у номінації 

«Упровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти» та нагороджений Золотою медаллю. 
 

 



 

Аналіз науково-методичної роботи 
 

 У 2019-2020 навчальному році діяльність педагогічного колективу була 

спрямована на вирішення завдань ліцею, ключовою метою якого є випускник ліцею як 

особистість з високим інтелектуальним та духовним рівнем розвитку, здатна до 

інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних 

ситуаціях. 

Головними напрямками науково-методичної роботи у навчальному році були:  

-  робота над втіленням основних завдань наукового ліцею; 

-  провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого 

навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і 

науково-технічної діяльності; 

-  робота над науково-методичною проблемою ліцею: «Реалізація компетентнісного 

підходу в освітньому процесі ліцею»; 

-  забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття 

компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної 

діяльності; 

-  налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами; 

-  підтримка інноваційної діяльності вчителів ліцею; 

-  робота над підвищенням педагогічної майстерності вчителів, підвищенням рівня 

педагогічної компетентності; 

-  підтримка вчителів у підготовці до атестації, надання методичної допомоги; 

-  упровадження академічної доброчесності; 

-  продовження роботи 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, 

Всеукраїнських турнірах юних хіміків та юних біологів, Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;  

-  підготовка учнів до успішного виконання  зовнішнього незалежного оцінювання; 

- моніторинг якості освіти. 

Система  ліцейської науково-методичної роботи реалізовувалась через колективні та 

індивідуальні форми роботи, зокрема – через психолого-педагогічні семінари, педагогічні 

ради, круглі столи, засідання методичних комісій. 

На засідання педагогічних рад виносилися різноманітні питання освітнього процесу, 

зокрема питання методичної роботи:  

-  Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти ліцею у процесі їх 

навчання, виховання та розвитку. 

-  Кроки педагогічних працівників для реалізації політики академічної доброчесності 

у ліцеї. 

-  Впровадження вчителями ліцею компетентністного підходу до навчання на 

уроках. Виокремлення позитивних моментів роботи педагогів, які виникають у 

процесі застосування компетентністного підходу до навчання. 

-  Використання онлайн-платформ для професійного самовдосконалення. 

-  Впровадження формувального оцінювання в медичному ліцею. 

-  Щодо пошуку методик і форм роботи з дітьми з особливими потребами. 

-  Формування у здобувачів освіти ліцею відповідального ставлення до результатів 

навчання. 

-  Впровадження самооцінювання, взаємооцінювання навчальної діяльності 

здобувачів освіти на уроках. 

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань самоосвіти 

вчителів, роботи над науково-методичною темою з питань проходження курсової 

перепідготовки та атестації педагогів. 



 

Групова методична робота була реалізована через роботу 4 предметних методичних 

комісій: 

-  методична комісія учителів хімії та біології; 

-  методична комісія учителів з циклу гуманітарних дисциплін; 

- методична комісія вчителів фізики, математики, інформатики; 

- методична комісія вчителів з професійної підготовки за спеціальністю «Молодша 

медична сестра з догляду за хворими» та культури здоров’я. 

З метою активізації творчої діяльності вчителів, підвищенню їх педагогічної 

майстерності, фахової компетентності, залучення їх до науково-пошукової дослідницької 

роботи з учнями, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання було атестовано 8 вчителів. 

Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня 

кваліфікації та професійної майстерності вчителів. 

Питання атестації викладачів розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на 

засіданнях МК вчителів. Була забезпечена відкритість проведення атестації.  

Загалом, атестаційний процес сприяв підвищенню рівня педагогічної майстерності 

вчителів, впровадженню передового педагогічного досвіду, розвитку їх професійної 

компетентності. 

Свідченням високого рівня результативності науково-методичної роботи є тижні 

науки: 

-  Тиждень ЮНЕСКО. 

-  Тиждень правових знань та історії. 

-  Тиждень хімії. 

-  Тиждень фізики, математики та інформатики. 

-  Тиждень філологічних дисциплін. 

-  Тиждень біології. 

 На засіданнях методичних комісій обговорювалися питання порівняльного 

аналізу результатів директорських контрольних робіт з хімії, біології, фізики, математики 

та української мови, визначення  типових помилок, які допустили здобувачі освіти,  та 

шляхи їх усунення, а також методичні рекомендації щодо покращення якості сучасного 

уроку, виконання державних програм, нормативно-правових актів Міністерства освіти і 

наук України, Міністерства охорони здоров’я України. 
 Робота методичних комісій була спрямована на підвищення рівня майстерності 

вчителів, їх професійного росту та надання їм практичної допомоги в роботі. Протягом 

навчального року було проведено засідання методичних комісій за наступною тематикою: 

- «Особливості викладання предметів в умовах компетентнісного підходу»; 

- «Впровадження компетентнісного підходу до навчання вчителями ліцею»; 

- «Інноваційні технології як складова особистісно-орієнтованого навчання»; 

- «Використання інтерактивних технологій на уроках»; 

- «Самоосвітня робота вчителів»; 

- «Підсумки роботи МК, дистанційне навчання» та інші. 

У ліцеї освітній процес поєднується з участю та підготовкою здобувачів освіти до 

наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної та пошукової 

діяльності. Для підготовки учнів до олімпіад, захисту науково-дослідницьких робіт, 

участь у конференціях, турнірів юних хіміків та юних біологів були залучені науковці 

Дніпропетровської медичної академії, Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, Українського державного хіміко-технологічного університету, 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

Команда ліцею у 2019-2020 н.р. брала активну участь у Всеукраїнських предметних  

олімпіадах. На обласному етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах 

ліцеїсти посіли 26 призових місця: хімія – 8, біологія – 13, географія – 2, правознавство  – 

2, історія – 1. Слід зазначити, що деякі учні брали участь у декількох олімпіадах і мають 

призові місця. 

 
 



 

Результати участі учнів ліцею у Всеукраїнських предметних олімпіадах 

у 2019/2020 навчальному році (обласний етап) 

 

 

Предмет Прізвище та ім’я учня (учениці) Клас Місце 

 Хімія 

 

Волкова Людмила 11-А І 

Безугла Вікторія 11-А  ІІ 

Демченко Ілля 11-А ІІ 

Деребій Іван 11-А ІІ 

Шевченко Анастасія 9-А  ІІ 

Фоменко Дмитро 8-А ІІ 

Морозова Надія 9-В ІІІ 

Юдін Олександр 9-Б ІІІ 

Всього 8  

Біологія 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Людмила 11-А І 

Шевцова Ольга 11-А І 

Горбатенко Валерія 9-А ІІ 

Морозова Надія 9-В ІІ 

Пашков Олександр 9-В ІІ 

Оліфірова Поліна  9-Б ІІ 

Сіроух Софія 10-Б ІІ 

Коваленко Андрій  10-А ІІ 

Медведєва Надія 11-А ІІ 

Єгорочкіна Валерія 11-А ІІ 

Литвин Вікторія 10-Б ІІІ 

Захарова Дарія 11-А ІІІ 

Демченко Ілля 11-А ІІІ 

Всього 13 

Географія Волкова Людмила 11-А ІІ 

Бутко Олександр 10-Б ІІІ 

Всього 2 

Історія Бутко Олександр 10-Б ІІІ 

Всього 1 

Право-

знавство 

Міляховська Аліса 9-В ІІ 

Пашков Олександр 9-В ІІІ 

Всього 2 
 

 



 

 

У медичному ліцеї функціонує наукове товариство «Юний науковець». У рамках 

роботи наукового товариства щорічно учні 9-х та 10-х класів пишуть курсові роботи, які 

захищають у квітні місяці. Здобувачі освіти працюють над написанням наукових робіт, які 

успішно захищають на обласному та  всеукраїнському рівнях. Ліцеїсти є дійсними 

членами Малої академії наук України. У 2019-2020 н.р. на обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України переможцями стали 15 учнів ліцею, 5 з яких будуть представляти 

Дніпропетровську область на Всеукраїнському етапі (Захарова Дарія, учениця 11-А класу, 

секція «Медицина», Деребій Іван, учень 11-А класу, секція «Хімія», Кваснікова Валерія, 

учениця 11-А класу, секція «Валеологія», Кузнецова Анастасія, учениця 11-В класу, 

секція «Психологія», Бондаренко Олена, учениця 11-В класу, секція «Екологія»).  
 

Секція Прізвище та ім’я учня  (учениці) Клас 
Призове місце 

(обласний етап) 

Медицина Захарова Дарія 

Медведєва Надія 

Хохлов Ярослав 

Вальчук Дар’я  

Хохлова Катерина 

11-А 

11-А 

11-А 

10-А 

11-В 

І  

ІІ 

ІІ 

ІІ 

ІІІ 

Валеологія Кваснікова Валерія 

Шевцова Ольга 

11-А 

11-А 

І 

ІІ 

Психологія Кузнецова Анастасія 

Ноздренко Роман 

11-В 

11-А 

І 

ІІ 

Хімія Деребій Іван 

Безугла Вікторія 

Корчуганова Анастасія 

11-А 

11-А 

10-Б 

І 

ІІ 

ІІ 

Біологія людини Нікітіна Таїсія 11-А ІІ 

Ветеринарія та 

зоотехнія 

Буткевич Марія  11-Б ІІ 

Екологія Бондаренко Олена 11-В І 



 

 

 
 

 21 листопада 2019 року в рамках Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» на базі Дніпровського 

національного університету «Дніпровська політехніка» відбулась науково-практична 

конференція. Програма заходу передбачала презентацію науково-дослідницьких проектів, 

демонстрацію моделей та макетів, нагородження переможців І та ІІ етапів конкурсу. У 

конкурсі брали участь учениці 11-А класу медичного ліцею: Медведєва Надія , Захарова 

Дарія та Волкова Людмила. 

 Протягом 26-27 травня 2020 року в режимі онлайн проходила Міжнародна 

науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук «УКРАЇНА ОЧИМА 

МОЛОДИХ». Серед 70 юних науковців з різних куточків України учасницею конференції 

була й учениця ліцею Корчуганова Анастасія із темою «Дослідження якості продуктів 

харчування та вплив раціону харчування на організм людини». Тези конференції 

надруковані у збірку. 

 25 травня 2020 року відбувся національний відбір учасників Міжнародної 

молодіжної  наукової олімпіади (International Junior Science Olympiad, IJSO) – однієї із 12 

найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді, спрямована на популяризацію 

науки та природничих дисциплін. Учні 9-х класів Морозова Надія, Парусова Марія, 

Сидорчук Поліна, Юдін Олександр стали фіналістами 1 етапу та братимуть участь до 2 

етапу відбору. 

Команда «Дніпро» медичного ліцею представляла Дніпропетровську область на 

Всеукраїнському турнірі юних хіміків (м. Луцьк). 

Команда «Insuperabile» медичного ліцею представляла Дніпропетровську область 

на Всеукраїнському турнірі юних біологів (м. Полтава). 

Ліцеїсти брали активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсах та олімпіадах, а саме: 

68 учнів отримали призові місця в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»;  

50 учнів-переможців в «Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі 

«Смішний колосок  – 2019». 

15 учнів-переможців в «Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі 

«Колосок для всіх». 

5 учнів-переможців в «Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі 



 

«Колосок – моя сім’я». 

7 переможців переможців Всеукраїнської гри з англійської мови «PUZZLE-2020». 

4 учні отримали Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня Українознавчої гри 

«Соняшник».  

113 учасників,  серед  яких 101 переможець IV Всеукраїнської інтернет-олімпіади з 

хімії «На урок» (Весна 2020). 

Команда ліцеїстів «Парацельс» посіла ІІ місце в біоквесті «Через пошук до 

майбутньої професії», яка проходила на базі ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара. 

За ініціативи Дніпропетровського відділення малої академії наук України учні 

ліцею неодноразово брали участь у інтенсив-практикумах з біології на базі біолого-

екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 За результатами ЗНО 2020 Волкова Людмила отримала 200 балів з біології та 200 

балів з хімії, Шевцова Ольга – 200 балів з біології. Середній бал ЗНО  по ліцею: 

українська мова та література – 180, математика – 174, біологія – 187, хімія – 181. 

 Учні ліцею активно працюють над проектами асоційованих шкіл ЮНЕСКО. У 

2019-2020 н.р. Ліцей проводить Всеукраїнський дитячий конкурс відеороликів на тему 

«2020-й – Міжнародний рік охорони здоров’я рослин» до оголошеного ЮНЕСКО 

Міжнародного року охорони здоров’я рослин. Підсумки конкурсу будуть підведені у 

жовтні 2020року. 

11 ліцеїстів брали участь у Всеукраїнській літній науковій хіміко-біологічній профільній 

школі та науковій школі з філософії Малої академії наук України та були нагороджені 

сертифікатами:  

Рівень А 

 Хімчик Варвара (10кл.); 

 Шевченко Анастасія (10кл.); 

 Троцька Яна (11кл.); 

Рівень В 

 Скляр Софія (10кл.); 

 Сенюк Олена (10кл.); 

 Бабенко Надія (10кл.); 

 Міляховська Аліса (10кл.); 

 Сіроух Софія (11кл.); 

 Коваленко Вероніка (11кл.); 

 Марун Мирослав (11кл.); 

 Савельева Дар’я (11кл.).(Філософія) 
 

 Учні ліцею брали участь у обласних літніх профільних школах Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук України, 

які відбулися протягом 17-21 серпня 2020 року в режимі онлайн та отримали сертифікати 

учасників:  

 історико-філософський напрям: Бутко Олександр (11 кл.); 

 еколого-біологічний напрям: Калініна Олена (10кл.), Мельник Єлизавета, Пашков 

Олександр (10кл.), Раджапова Олександра (10кл.), Дороган Максим (10кл.), 

Боровик Катерина (11кл.), Савельева Дар’я (11кл.), Коваленко Вероніка (11кл.), 

Борисов Олександр (11кл.). 

 

Аналіз виконання навчальних програм 
 З  метою  перевірки  виконання  навчальних  планів  та  програм  протягом        

2019-2020 н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено 

перевірку лабораторних, контрольних та 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 контрольних,  

лабораторних та практичних робіт. 



 

 Державні програми відповідно до навчальних планів з предметів виконали всі 

викладачі повністю. Заміни уроків пропущених через хворобу викладачів, проводилися 

кваліфікованими викладачами. Виконання програм за період карантину було забезпечено 

шляхом дистанційного навчання за розкладом. 

 На підставі вивчення записів класних журналів 8-11-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 проектів. 

 

Аналіз навчальної роботи 
 Станом на 30 травня 2020 р. у ліцеї навчалося 213 учнів, усі атестовані. 

Усі учні 9 класів отримали Свідоцтво про здобуття  базової середньо освіти; учні 8-х,10-х 

класів переведені до наступного класу.  

 Закінчили здобуття повної загальної середньої освіти 57 учнів. 

Отримали Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка — 

54; з відзнакою: золоті медалі — 2; срібні медалі – 1. 

Премією члена-кореспондента  НАН та НАМН України  Л.В. Новицької-Усенко 

нагороджено Волкову Людмилу; премією Дніпропетровського обласного медичного 

ліцею-інтернату «Дніпро» нагороджено Волкову Людмилу, Шевцову Ольгу, Медведєву 

Надію, Деребія Івана, Демченка Іллю.  

 Відповідно до наказу МОН України № 463 від 30.03.2020р. «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової 

та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» здобувачі освіти, які 

закінчили базову загальну середню освіту звільнені від проходження ДПА. 

 18 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 

навчального року», згідно з яким у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), здобувачі 

освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. 

Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. 

 

Результати ДПА в 11-х класах у 2019-2020 н.р. 
 

Предмет  К-сть 

учнів, 

що 

атестува

лися 

Показали високий 

рівень знань 

Показали 

достатній рівень 

знань 

Показали 

середній рівень 

знань 

Показали 

низький рівень 

знань 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

Українська 

мова 

56 41 73% 14 25% 1 2% - 0% 

Математика 56 27 48% 29 52% - 0% - 0% 

Хімія 22 14 64% 8 36% - 0% - 0% 

Біологія 31 30 91% 1 3% - 0% - 0% 

Фізика 1 - 0% 1 100% - 0% - 0% 

Англійська 

мова 

2 2 100% - 0% - 0% - 0% 

 



 

 
 

Протягом 2019-2020  навчального року  проведено наступні заходи:   
 

- урочиста посвята в студенти ДЗ «ДМА МОЗ України» та в ліцеїсти медичного ліцею 

«Дніпро»; 

- перший урок «Європейські цінності в Україні»; 

- екскурсія до Дніпропетровської обласної ради; 

- круглий стіл в МОН України з питань обговорення можливих моделей старшої 

профільної школи та створення ліцеїв, що забезпечують профільну середню освіту; 

- загальноліцейський захід  –  відвідування  прем’єри  романтичного  балету  на  3  дії  

Й. Штрауса «Великий вальс» в Дніпропетровському обласному театрі опери та балету; 

- випуск тематичних стінгазет до Міжнародного дня миру; 

- традиційна конкурсна програма «Знайомтесь, це ми»; 

- молодіжний фестиваль «Шалений світ професій» на базі Українського державного 

хіміко-технологічного університету; 

- краєзнавча експедиція до Історико-культурного заповідника «Хортиця»  

(м.Запоріжжя); 

- дебати між кандидатами на посаду президента учнівського самоврядування; 

- вручення обласної премії в Дніпропетровській ОДА двадцяти кращим педагогам 

регіону, серед яких учитель хімії ліцею Роман Олена Василівна; 

- день самоврядування в ліцеї:  одинадцятикласники у ролі вчителів та адміністрації; 

- вибори  президента ліцейської республіки «Дніпро»; 

- інавгурація новообраного президента ліцейської республіки «Дніпро»; 

- спортивна естафета до Дня українського козацтва; 

- біологічний квест на базі біолого-екологічного факультету ДНУ  імені  Олеся Гончара 

(ІІ місце); 

- виїзний тренінг проекту «Школа інклюзивної освіти ШКІД»; 

- візит міністерки освіти і науки України Ганни Новосад; 

- благодійна акція «Допоможи другу» До Дня захисту тварин; 

- святкова лінійка, приурочена підсумкам діяльності  учасників освітнього процесу за І 

блок 2019-2020н.р.; 

- навчально-тренувальні збори до міста Харкова; 



 

- команда ліцею « Insuperabile» представляла Дніпропетровську область на  XVIIІ 

Всеукраїнському турнірі юних біологів (м.  Полтава); 

- команда ліцею «Дніпро» представляла Дніпропетровську область на  XXVII 

Всеукраїнському турнірі юних хіміків (м. Луцьк); 

- засідання розмовного клубу з носієм англійської мови – Тіно (Зімбабве); 

- ХІХ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності; 

- участь Дубини Дмитрія (11-А кл.) на  чемпіонаті з тхеквондо в Іспанії; 

- зустріч з інспектором відділу зав’язків із громадськістю Управління патрульної поліції 

в Дніпропетровській області, лейтенантом Гоманом Ігорем Владиславовичем; 

- перший форум із сексуальної освіти «Sex Education Dnipro» в Україні 

- обмін досвідом з вчителями біології Дніпропетровської області в рамках роботи 

Авторської творчої майстерні вчителів хімії та біології ліцею; 

- урок хімії на найпотужнішому водоочисному  підприємстві Дніпропетровською 

області  КП ДОР «Аульський водовід»; 

- Всеукраїнський фестиваль зі спортивного бального танцю «Крок до зірок»  – 

Медведєва Надія (11-А кл.) виборола І місце (м.Харків); 

- класна година з  випускницею ліцею Ляліною Анастасією Юріївною – викладачем 

кафедри патологічної фізіології ДЗ «ДМА», членом наукового товариства 

патофізіологів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України; 

- тренінг «Медіаграмотність та безпека у медіапросторі»; 

- інтенсив-практикум з біохімії для учнів-членів ДВ МАН України на базі біолого-

екологічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара; 

- лекція «Солодка недуга ХХІ століття»; 

- заходи до Дня Гідності та Свободи; 

- заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів; 

- похід до  Дніпровського  академічного  українського  музично-драматичного  театру  

ім. Т.Г.Шевченка – музичне шоу за мотивами твору М.Гоголя  «Ніч перед Різдвом»; 

- лекція на тему: «СНІД: небезпека та профілактика» від студентів ДЗ «ДМА»; 

- майстер-клас від студентів ДЗ «ДМА» – випускників ліцею «Кровотечі. Види. Перша 

допомога»; 

- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»; 

- брейн-ринг «Освіта і право – 2019» для здобувачів освіти ліцеїв області (ІІ місце); 

- педагогічна майстерня для вчителів області; 

- церемонія нагородження премією «ДОР» Волкової Людмили (11-А кл.) у категорії 

«Юні дарування Дніпропетровщини»; 

- інтенсив-практикум з цитології на базі кафедри загальної біології та водних 

біоресурсів біолого-екологічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара за ініціативи 

ДВ МАН України; 

- благодійний ярмарок до дня Святого Миколая 

- підсумки ІІ блоку 2019-2020 н.р., нагородження преміями ліцею учнів, які брали 

участь у Всеукраїнських турнірах юних  біологів та хіміків,  вручення дипломів 

переможцям інтернет-олімпіади «На урок»; 

- акція милосердя «Діти дітям» для хворих дітей терапевтичного відділу клінічної 

дитячої лікарні №6; 

- привітання від учнів 9-х класів англійською мовою «Christmas Day» та вернісаж 

новорічних листівок; 

- участь у  міських та обласних  новорічних заходах «Ялинка - 2020»; 

- екскурсія до Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської  обласної державної 

адміністрації та освітнього центру Верховної Ради України; 

- заходи до Дня Соборності України; 

- заходи до Дня Збройних сил України; 

- тематичний перегляд літератури в бібліотеці ліцею з метою популяризації  книжкового 

фонду; 



 

- ХІХ Міжнародна учнівська конференція  «Різдвяні читання» на базі Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна, в якій брали участь ліцеїстки 11-х 

класів Безугла Вікторія (11-Акл. ) та Бондаренко Олена(11-В кл.); 

- історико-патріотична година до Дня вшанування героїв Крут на базі КЗК 

«Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»; 

- розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках української 

літератури (вчитель вищої категорії Ільїна Любов Миколаївна) та фізики (вчитель 

вищої категорії Наталія Миколаївна Шульженко); 

- освітній семінар «Можливості віртуального освітнього простору»; 

- конференція «Видатні українські фізики» в рамках тижня фізики та математики; 

- брейн-ринг «Фізика навколо нас» 

- ліцейський турнір юних хіміків; 

- хімічна гра «Клуб знавців хімії»; 

- хімічний брейн-ринг для учнів 9-х класів; 

- екскурсія до інституту зернових культур; 

- у рамках тижня науки проведено мовний квест, виставка «Іллюстрації до ранніх творів 

Т. Шевченка»; 

- фізичний брейн-ринг; 

- зустріч з лікарем терапевтом вищої  категорії, дієтологом-нутриціологом, членом 

Асоціації превентивної та антиейджинг медицини Центру дерматології і  косметології 

професора Святенко – Кульчицькою Галиною Миколаївною; 

- інформаційна година для учнів ліцею від фахівців Дніпропетровської обласної 

науково-медичної бібліотеки; 

- проект з англійської мови «Рекламний буклет»; 

- урочиста лінійка, присвячена результатам обласних етапів Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України; 

- конкурсна програма та святкова дискотека «Назустріч весні»; 

- флешмоб до 155-ї річниці першого публічного виконання Гімну України; 

- рефлексивний практикум «Емоційне благополуччя педагога», який провів заступник 

директора з методичної роботи ДОМРЦ, завідувач Центру психолого-андрогогічних 

технологій Мушинський Віктор Петрович; 

- конкурс малюнків «Я на карантині»; 

- Тренінг від практичного психолога ліцею «Щасти на ЗНО»; 

- дискусійна онлайн-панель «Дилеми з екології» до Міжнародного дня Матері-Землі; 

- участь у конкурсі «КОЛОСОК для всіх»; 

- онлайн-конференція  «Тренувальний захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України» для природничого 

напряму (Кузнецова Анастасія Сергіївна (11 клас) – «Найкраща доповідь»; Захарова 

Дарія Олександрівна (11 клас) перемогла одразу у двох номінаціях «Найкращий 

оратор» та «Найкраща презентація»; Деребій Іван Сергійович (11 клас) – «Найкращий 

дискутант»); 

- заходи до Дня пам’яті та примирення; 

- онлайн-конкурс «КОЛОСОК-моя сім’я»; 

- участь у  IV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (Весна 2020); 

- Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (International Junior Science Olympiad, IJSO); 

- Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук 

«УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ» (Корчуганова Анастасія, 10-Б); 

- участь у обласному конкурсі «Цілі сталого розвитку: відкрите суспільство», який 

проводив КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної 

ради» (ІІІ місце, Савельєва Дар’я, 10-Б); 

- участь ліцеїстів у Всеукраїнській літній науковій хіміко-біологічній школі Малої 

академії наук України (навчання на платформах Google Classroom, Zoom); 



 

- участь ліцеїстів у обласних літніх профільних школах КПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»; 

- презентація здобутків ліцею на Одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти» в Київському Палаці Спорту; 

- регулярне відвідування музею АТО, батальйону «Дніпро-1», історичного музею, 

діорами «Битва за Дніпро»;  

- відвідування анатомічного музею, народного музею медичної академії; 

- екскурсії до ботанічного саду; 

- випуски відео новин «ДОМЛІ NEWS»; 

- випуски ліцейської газети «ДОМЛІ PRESS». 
 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації ліцею. 

 
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 освітнього процесу, реалізація методичної, виховної проблем. 

Протягом 2019-2020 навчального року здійснювався внутрішньоліцейський 

контроль, зокрема за роботою педагогічних кадрів, за якістю освітнього процесу, було 

вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з фізики, 

української мови та літератури, дотримання перевірки зошитів з математики. 

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 27 осіб – штатні 

працівники, 11 – сумісники. 

Вища категорія – 24 особи,  

перша категорія – 5 осіб,  

друга категорія – 3 особи,  

категорія «Спеціаліст» - 4 

особи. 

 
Мають педагогічне звання: 

 «учитель-методист» - 5 осіб 

(Ковальова Л.П., Роман О.В., 

Бессонова І.Є., Ільїна Л.М., Валявська Н.Г.); 

 «старший учитель» - 1 особа (Відєшина В.В); 

 «керівник гуртка – методист» - 1 особа (Забарний С.І.). 

 
Мають науковий ступінь: 

 Кандидат наук – 3 особи (Апоненко І.М., Полушкін П.М., Баланенко І.Г.); 

 Доктор наук – 1 особа (Ляшенко В.П.). 

 Отже, в ліцеї працює кваліфікований педагогічний склад учителів та викладачів, 

готових до творчих пошуків. 

 

 



 

Бібліотечний фонд ліцею: 

 
На початок  2020 – 2021 навчального року бібліотечний фонд становить 12 887 

друкованих одиниць, з яких 9 516 – підручники. 

 

У планах ліцею на 2020/2021 навчальний рік: 

 
 робота  ліцею в межах науково-методичного проекту області за темою: «Освітні 

стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;  

 продовжити роботу над єдиною науково-методичною темою ліцею «Реалізація 

компетентністного підходу в освітньому процесі ліцею»; 

 підготовка учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах; 

 підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; 

 підготовка ліцеїстів до участі у XXVIІІ Всеукраїнському турнірі юних хіміків; 

 підготовка ліцеїстів до участі у ХІХ  Всеукраїнського турніру юних біологів; 

 проведення олімпіади з хімії та біології для учнів 9-х класів шкіл та сіл та 

віддалених малих міст Дніпропетровської області; 

 проведення Х літньої хіміко-біологічної школи;  

 проведення міжліцейського правового брейн-рингу «Освіта і право – 2020»; 

 підготовка учнів до 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 свідомого громадянина демократичного суспільства, який визнає 

освіченість, вихованість, патріотизм, культуру найвищими цінностями, 

незамінними чинниками соціального прогресу згідно з вимогами нової української 

школи; 

 залучати учнів ліцею 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;   

 брати участь у масових заходах, присвячених підтримці та захисту 

природоохоронних територій; 

 згідно з вимогами Нової української школи проводити з батьками конференції, 

індивідуальні бесіди та консультації; 

 використання міжпредметних зв’язків в освітньому процесі. 


