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Самооцінювання якості освітньої діяльності  

Дніпропетровського обласного медичного  

ліцею-інтернату «Дніпро» за 2019-2020н.р. 

 
ВСТУП 

Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 

«Дніпро» (далі – ліцей) – 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.  

17 вересня 2019 року Міністерство освіти і науки 

України проводило круглий стіл з питань обговорення 

можливих моделей старшої профільної школи та створення 

ліцеїв, що забезпечують профільну середню освіту. 

Директор ліцею Лілія Петрівна Ковальова була однією із 

запрошених МОН для проведення цього заходу.  

Нова українська школа – філософія, яка ставить дитину 

в центр освітнього процесу. І це має відбуватися на 

усіх рівнях її здобуття. Саме тому реформа старшої 

школи має бути логічним продовженням філософії 

НУШ. 

Згідно з концепцією НУШ, до 2023 року має 

бути прийнятий новий стандарт профільної школи, 

до 2025-ого - сформована мережа закладів ІІІ 

ступеня, а до 2027-ого – повноцінний запуск 

профільної школи. 

Але Закон також допускає, що 10-12 класи за 

новим Стандартом можуть запрацювати раніше. Відповідно, сьогодні спільно з освітніми 

управлінцями регіонів України запустили цей процес та обговорили питання щодо 

впровадження оптимальної моделі старшої профільної школи у 2024 році. 

В умовах упровадження освітньої реформи на педагогічній раді ліцею (протокол № 3 від 

18.09.2019 року) було розглянуто питання перспективи зміни типу ліцею з вересня 2020 року на 

науковий ліцей-інтернат – заклад спеціалізованої освіти II-III ступеня наукового профілю. 

З метою визначення відповідності ліцею вимогам наукового ліцею-інтернату директор 

звернулася до Державної служби якості освіти з ініціативою щодо проведення інституційного 

аудиту. 

21 жовтня 2019 року до ліцею завітала міністерка освіти і науки 

України Ганна Новосад. Під час візиту після короткої екскурсії по ліцею 

була проведена дискусійна 

панель за участі міністерки Ганни 

Новосад, директора департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 

Полторацького Олексія 

Володимировича і представників 

департаменту, директора ліцею 
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Ковальової Лілії Петрівни, представників Дніпропетровської медичної академії, а саме: член-

кореспондента НАН та НАМН України, професора Людмили Василівни Новицької-Усенко, 

завідувача кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, доктора медичних 

наук Олега Борисовича Неханевича, завідувача 

кафедри гуманітарних наук, кандидата 

філософських наук Добридень Оксани 

Володимирівни, учителів ліцею, ліцеїстів та 

студентів Дніпропетровської медичної академії.  

Міністерка спілкувалася із керівництвом, 

науковцями, студентами та учнями про те, як 

працює система старшої профільної школи у 

закладі, чи допомагає ця освіта вступити до 

закладу вищої освіти. Досвід роботи ліцею може 

стати прикладом при створенні мережі старшої 

профільної школи по всій країні.  

Метою повної загальної 

середньої освіти є всебічний 

розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка 

здатна до життя в суспільстві 

та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, 

відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської 

активності (Стаття 12 Закону 

України «Про освіту»). Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості 

освітньої діяльності та якості освіти. 

У ліцеї учасники освітнього процесу залучалися до розбудови  внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Колектив ліцею, представники 

батьківської громади та учнівське самоврядування було об’єднано у робочі групи для створення 

Стратегії та процедур забезпечення якості освіти. Групи внесли пропозиції стосовно змісту 

Стратегії та шляхів вдосконалення освітньої діяльності, визначили вимоги, за якими 

здійснюватиметься процес безперервного вдосконалення якості освітньої діяльності, критерії та 

індикатори для їх оцінювання, а також колективно було прийнято рішення розбудовувати 

Стратегію та процедури забезпечення якості освіти ліцею за наступними напрямами: 

 освітнє середовище; 

 система оцінювання здобувачів якості освіти; 

 система педагогічної діяльності; 

 система управлінської діяльності; 

 внутрішньоліцейський контроль. 

Розроблена Стратегія обговорена і схвалена на засіданні педагогічної ради ліцею 

(протокол № 3 від 18.09.2019 року) та затверджена директором ліцею. Документ оприлюднений 

на сайті закладу освіти. 

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛІЦЕЮ 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу є наявність 

кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів та 

ефективність їх застосування.  
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Освітній процес у ліцеї здійснюється у приміщеннях навчального корпусу №4, 

розташованого за адресою: вул. Севастопольська, буд. 17, які знаходяться на балансі 

державного закладу «Дніпропетровська державна медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України» та надаються закладу на умовах оренди (договір № 12/02-6385-ОД від 27 

липня 2017р., договір № 12/02-6810-ОД від 20 серпня 2019р.).   
 

 

Вихованці з області проживають у гуртожитку №3 ДЗ 

«ДМА»  відповідно до тристоронніх угод, які укладаються 

між ДЗ «ДМА», медичним ліцеєм та батьками учнів ліцею. 

Усі вихованці ліцею забезпечуються гарячим обідом, 

а учні, що мешкають у гуртожитку, – 4-разовим 

харчуванням. Якісне і здорове харчування ліцеїстів – це 

запорука здоров’я, розвитку та успішного навчання учнів. 

Учителі хімії, біології 

ліцею на уроках 

формують в учнів стійкі 

навички здорового 

харчування. Адміністрація ліцею, лікар, куратори класів 

проводять моніторинг стану справ у їдальні, залучають 

батьків до контролю за харчуванням у ліцеї. На класних 

годинах куратори разом з учнями складали тижневе меню, 

яке враховує рекомендації МОЗ України щодо здорового 

харчування. Тому при розробці двотижневого меню 

враховувались побажання здобувачів освіти та були внесені 

страви за рецептурним збірником від Євгена Клопотенка (рис 

«Паелья», бігос з гречкою, салат з курячої печінки, спагеті з маслом вершковим та сиром 

твердим, чахохбілі з куркою та інші). Під час опитування вихованці зазначили, що їжа в їдальні 

стала більш смачною та їм до вподоби. 

21 листопада 2019 року Нікуліна Анна Олексіївна, кандидат медичних наук, асистент 

кафедри педіатрії та медичної генетики ДЗ «ДМА» провела лекцію «Солодка недуга ХХІ 

століття» для учнів 8-А класу. Шкідливі звички: неконтрольоване вживання вуглеводної їжі та 

малорухомий спосіб життя – можуть стати фатальними для молодих людей.  
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Необхідною умовою для здійснення якісного освітнього процесу  є наявність у закладі 

необхідних приміщень та засобів навчання. У ліцеї навчання відбувається у 10 кабінетах та 

спортивному комплексі, обладнання яких відповідає реалізації освітньої програми ліцею.  

Завдяки підтримки Дніпропетровської обласної ради та фінансуванню з обласного 

бюджету видатків на покращення матеріально-технічної бази ліцею вчителі мали змогу 

створити гнучкий дизайн освітнього середовища. Так, тільки за 2018-2019 роки в кабінетах 

англійської мови, біології, історії, математики, інформатики, хімії, української мови та 

літератури були повністю замінені меблі на індивідуальні навчальні місця учнів (різнокольорові 

столи на одного учня і стільці, виготовлені за вимогами ергономіки), а також медичний ліцей 

«Дніпро» суттєво оновив матеріально-технічну базу: 

 50 сучасних ноутбуків для учнів ліцею; 

 7 сучасних персональних комп'ютерів вчителя; 

 багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій; 

 2 мобільних кондиціонери; 

 2 стаціонарних кондиціонери; 

 навчальне обладнання для оснащення кабінету хімії: 

• ультракороткофокусний широкоформатний інтерактивний проектор з комплектом 

кріплень; 

• дошка-екран комбінована 

5-поверхнева; 

• документ-камера; 

• персональний комп'ютер вчителя; 

• 5 ноутбуків для учнів; 

• багатофукціональний 

пристрій (принтер, сканер, 

копір); 

• цифровий вимірювальний 

комп'ютерний комплекс 

«Einstein» вчителя; 

• 5 цифрових вимірювальних 

комп'ютерних комплексів 

«Einstein» учня; 

 навчальне обладнання для 

оснащення кабінету біології: 

• ультракороткофокусний 

широкоформатний 

інтерактивний проектор з 

комплектом кріплень; 

• дошка-екран комбінована 5-поверхнева; 

• мікроскоп Sigeta Prize Novum; 

• документ-камера; 

• персональний комп'ютер вчителя; 

• багатофукціональний пристрій (принтер, сканер, копір); 

• фотоапарат; 

• цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс «Einstein» вчителя; 

 навчальне обладнання для оснащення кабінету фізики: 

• ультракороткофокусний широкоформатний інтерактивний проектор з комплектом 

кріплень; 

• дошка-екран комбінована 5-поверхнева; 

• документ-камера; 

• персональний комп'ютер вчителя; 

• багатофукціональний пристрій (принтер, сканер, копір); 

• цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс «Einstein» вчителя; 
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 навчальне обладнання для оснащення кабінету математики: 

• ультракороткофокусний широкоформатний інтерактивний проектор з комплектом 

кріплень; 

• дошка-екран комбінована 5-поверхнева; 

• документ-камера; 

• ноутбук вчителя; 

• багатофукціональний пристрій (принтер, сканер, копір); 

• 3 планшети для учнів. 

10 жовтня 2019 року 

відчули себе учнями в 

медичному ліцеї представники 

Дніпропетровської обласної 

ради та громадських 

організацій. «Як це дорослому 

сісти за парту? Вчитися в ліцеї – 

це круто! Дякуємо директору 

Ковальовій Лілії Петрівні та 

колективу за уроки!» – написала 

на своїй сторінці у Facebook Лілія 

Анатоліївна Гиренко – начальник управління з 

питань гуманітарної, соціально-культурної 

сфери та освіти Дніпропетровської обласної 

ради.  

У 2020 році заплановано придбання 

лінгафонного кабінету англійської мови та 

сучасне обладнання кабінету хімії. 

Однією з умов безпечного освітнього 

середовища ліцею є знання та дотримання 

учасниками освітнього процесу вимог 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

пожежної безпеки. 

У ліцеї приміщення обладнані засобами автоматичної пожежної сигналізації, пожежні 

виходи мають належний стан та незахаращені шляхи евакуації.  

Усі навчальні кабінети ліцею, спортивна зала облаштовані відповідно до правил вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності та забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння. Під час проведення 

уроків, практичних занять з інформатики, хімії, фізики, біології, 

фізичної культури, Захисту Вітчизни проводяться регулярні 

інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Спеціалісти з охорони праці ліцею здійснюють постійний 

контроль за безпечним використанням навчального обладнання, 

за виконанням правил, дотримання безпеки при використанні 

обладнання, спортивного інвентарю тощо.  

Здобувачі освіти та працівники ліцею обізнані з 

вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, 

правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. 

Всі працівники ліцею обізнані з 

правилами поведінки в разі нещасного 

випадку зі здобувачами освіти та 

працівниками закладу освіти чи раптового 
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погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях. 

Навесні кожного року  в ліцеї проводиться День 

цивільного захисту з традиційними навчально-тренувальними 

заходами. 

 За сигналом тривоги всі вихованці та співробітники 

ліцею були евакуйовані на подвір’я, де вони мали змогу 

потренуватися надавати першу невідкладну допомогу, а 

також гасити полум’я пінним 

вогнегасником. Все це 

відбувалося під керівництвом 

відповідальних за пожежну 

безпеку та безпеку 

життєдіяльності, лікаря та 

медичної сестри ліцею. 

Ліцеїстам вважають подібні заходи корисними та цікавими. 
 

Ліцеїсти відвідують виставку пожежно-рятувальної 

служби пожежної частини №2 Центрального району м. Дніпра. 

Співробітники музею проводять дуже 

пізнавальну та інформативну екскурсію, розповідають про види рятівних робіт, про трагедії, які 

мали місце в історії нашої області, про неординарні та кумедні випадки в роботі рятувальників, 

а також нагадують ліцеїстам, як треба поводитись у разі задимлення або пожежі. 

У ліцеї створюються умови для безпечного використання 

мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються 

навички безпечної поведінки в Інтернеті.  

14-16 жовтня 2019 року ліцей брав участь у проекті 

«Школа інклюзивної освіти ШКІД» – виїзному тренінгу. Цей 

проект був спрямований 

на підвищення рівня 

медіаграмотності, 

формування навичок 

критичного мислення 

та знань з кібербезпеки, 

а також визначення і 

створення гендерно-

чутливого контенту 

серед вчителів та учнів 

9-11 класів 

загальноосвітніх шкіл Дніпропетровщини. 
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Проводили тренінги досвідчений тренер і журналіст Сергій Штурхецький та соціолог і 

викладач  університету Юлія Бєлікова. 

Тренінги були доповнені вечірнім медіа-кафе та майстер-класом, де місцеві медіа-

спеціалісти навчали учасників створювати відеоконтент для соціальних медіа на теми гендерної 

рівності, а також розробляли сценарії для просвітницьких заходів. 

Для підвищення інформаційної грамотності 

вихованців, які проживають в гуртожитку,                           

19 листопада 2019 року в медичному ліцеї-інтернаті 

«Дніпро» був проведений тренінг з інформаційної 

безпеки. Теми для обговорення включали 

дезінформацію, приховану рекламу в новинах, 

цензуру, порушення професійних стандартів та 

кібербезпеку 

в 

соціальних 

мережах. 

Проводили 

тренінг 

учасники проекту «Школа інклюзивної освіти 

ШКІД»  Нікітюк Світлана Вадимівна (заступник 

директора з виховної роботи), 

Марагулян Меланія (10-А клас) та 

Бугайов Борис (10-А клас). 

У ліцеї сформована власна 

політика щодо безпечного 

користування мережею Інтернет. В 

наявності є контент-фільтри, 

ліцензована антивірусна програма, яка 

вчасно оновлюється. Здобувачі освіти 

користуються Інтернет-ресурсами під час навчальних занять під наглядом вчителів. І педагоги, 

і учні забезпечуються  навчанням щодо безпечного користування 

мережею Інтернет. Методист ліцею проводить моніторинг веб-сайту 

ліцею на предмет розміщення на ньому несанкціонованої інформації. 

Інформаційно-цифрова компетентність є наскрізною в усіх предметах та 

курсах освітньої програми ліцею. Ліцеїсти є активними учасниками 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з різних предметів.  
 У ліцеї навчаються кращі учні області, які пройшли конкурсний 

відбір. Кожному з них потрібно адаптуватися до нового освітнього 

середовища. Перший семестр в ліцеї є адаптаційним. Адаптації до 

освітнього процесу в ліцеї потребують: 

• учні: 8-х, 9-х класів, новоприбулі учні будь-яких класів, учні з 

особливими освітніми потребами, учні інших етнічних груп 

населення, соціально вразливих груп тощо; 

• учні з інших населених пунктів, які проживають у гуртожитку; 

• педагоги: при влаштуванні на роботу, під час змін у освітній політиці (прийняття нового 

законодавства, освітніх стандартів тощо) чи у ліцеї (при зміні типу закладу). 
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Впоратися з цим періодом 

вихованцям допомагають 

куратори класів та психолог 

ліцею, які підтримують учнів та 

допомагають їм адаптуватися. 

Традиційно наприкінці 

серпня кожного року  

відбувається урочиста посвята 

та в ліцеїсти медичного ліцею 

«Дніпро» в студенти ДЗ «ДМА 

МОЗ України», на якій ректор 

Перцева Тетяна Олексіївна 

вручила традиційну символіку 

знань та студентського життя – 

білосніжні халати, ключ знань та 

залікову книжку 

першокурсникам, серед яких і наша найкраща випускниця Кузьменко Дарина. Вперше у 2019 

році на посвяті директор ліцею Ковальова  Лілія Петрівна одягла білий халат на 

дев’ятикласників ліцею - невід’ємний атрибут 

медичних працівників.  
Щорічно у вересні проводиться конкурсна 

програма «Знайомтесь, це ми». Ця подія є знаком 

того, що учні, які вступили до ліцею, стали 

справжніми ліцеїстами. Цього року ліцейська родина 

поповнилася 109 учнями: двома восьмими та трьома 

дев’ятими  класами.  

У ліцеї батьки вихованців дають 

письмову згоду на збір та обробку 

персональних даних учнів ліцею, а також при 

оформленні на роботу засвідчують підписом 

згоду на збір та обробку персональних даних 

працівники ліцею. 

 Висновок: Облаштування території ліцею та розташування приміщень є безпечним. 

Приміщення ліцею використовуються раціонально. Усі кабінети ліцею обладнані засобами 

навчання відповідно до вимог чинного законодавства та освітньої програми. Всі учасники 

освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки та правил поведінки. Організація харчування у ліцеї сприяє формуванню 

культури здорового харчування. 90% учнів за результатами анкетування задоволені умовами 

харчування. 

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких 

форм насильства та дискримінації 

Ліцей планує та реалізує діяльність щодо запобігання 

будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» в ліцеї 

затверджений та оприлюднений План заходів із протидії 

булінгу. 

У ліцеї проводиться анкетування учнів, батьків та 

вчителів з метою виявлення основних чинників, що 
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негативно впливають на психологічний комфорт та безпеку в ліцеї.  

Із залученням працівників поліції проводяться  цикли тренінгів для формування єдиного 

бачення проблеми насильства, з’ясування потреб дітей і знаходження компромісу між 

індивідуальними й спільними потребами, 

визначення обов’язків ліцею щодо 

попередження насильства серед дітей.  
Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 

грудня проводиться Всеукраїнська 

акція «16 днів проти 

насильства», яка з 1991 року 

підтримується міжнародною 

спільнотою. Дати початку та 

завершення Кампанії вибрані 

не випадково. Вони 

створюють символічний 

ланцюжок, поєднуючи заходи 

проти насильства стосовно жінок (25 листопада) та дії 

щодо захисту прав людини (10 грудня), підкреслюючи, 

що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно 

від її статі, є порушенням прав людини. 

У ліцеї була проведена низка заходів, метою яких стало збільшення розуміння та 

обізнаності про всі форми насильства, створення в ліцеї простору, вільного від насильства. 

Для дітей-підлітків актуальною є 

проблема булінгу. За дослідженнями 

ЮНІСЕФ, з фактами шкільного булінгу в 

Україні мали справу 67 % дітей у віці від 

11—17 років протягом останніх трьох 

місяців. З превентивною та виховною 

метою у всіх класах ліцею були проведені 

виховні бесіди з представниками поліції, 

на яких 

розкривалась ця 

непроста тема. 

Також у 

ліцеї проводився 

конкурс малюнків 

серед вихованців на тему «Світ без насильства».  
У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» за 

підтримки регіонального представництва з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 

програми Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні,  10 грудня 

2019 року був проведений превентивно-виховний захід «Emotion Fest 

Dnipro». 

Збірна команда 9-х класів медичного ліцею також взяла  

участь у цьому заході. Діти прослухали лекцію, спілкувалися з 

представниками національної поліції, правозахисних 

громадських організацій, психологами. По завершенні всі 

отримали буклети з корисною інформацією та подарунки.  
У ліцеї розроблені, затверджені та оприлюднені правила 

поведінки учасників освітнього процесу, які забезпечують 

дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод 

людини. До розроблення цих правил були залучені всі учасники 

освітнього процесу. 



10 

Адміністрація ліцею разом з кураторами класів проводить аналіз відвідування учнями 

занять. Усі пропуски учнів з поважних причин: або за хворобою (наявні довідки), або за 

сімейними обставинами (наявні заяви батьків). 

Адміністрація ліцею, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому 

насильству.  

Відповідно до частини другої статті 54 Закону України «Про освіту» у ліцеї: 

• визначені права і обов’язки педагогічних працівників у випадку булінгу (цькуванню) 

стосовно здобувачів освіти; 

• створене безпечне освітнє середовище; 

• відбувається аналіз відвідування учнями ліцею; 

• проводиться робота психологічної служби з виявлення, реагування та запобігання 

булінгу (цькуванню). 

Висновок: випадки булінгу (цькування) у ліцеї не виявлені. За результатами 

анкетування  учасникам освітнього процесу психологічно комфортно у ліцеї, вони 

вважають освітнє середовище безпечним.  
 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору 

Приміщення та територія ліцею облаштовуються з урахуванням принципів 

універсального дизайну та розумного пристосування. У ліцеї розроблений план заходів для 

поліпшення доступності закладу. 

 Вихованці ліцею прибули на навчання з різних міст та районів Дніпропетровської 

області. 

Географія учнів ліцею 2019-2020 н.р. 
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Соціальний педагог ліцею складає соціальний паспорт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для дітей з особливими освітніми потребами у ліцеї використовується наступний спектр 

освітніх технологій: 

 1. Особистісно-орієнтоване навчання.  

 2. Індивідуальна освітня траєкторія. 

3. Формувальне оцінювання.  

4. Кооперативне навчання.  

5. SMART-технології. 

 Ліцей постійно взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами під час 

здобуття освіти. 

 Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. Щотижня 

черговий клас оновлює стендові доповіді, приурочені визначним подіям, а також учні готують 

інформацію для розміщення на інтерактивному поверсі ліцею.  

Для створення мотивуючого освітнього середовища 

вчителі ліцею використовують на уроках та позакласних 

заходах групові форми 

роботи, квести, залучають 

вихованців до проектної 

роботи. Під час науково-

дослідницької роботи учні 

беруть участь у інтенсив-

практикумах, які проходять 

на базі кафедр закладів 

вищої освіти. Позакласні 

заходи ліцею проводяться здебільшого на ліцейському 

подвір’ї, що викликає позитивну психологічну реакцію на 

елементи ландшафту. 
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Одним із обов’язків 

керівника закладу, 

відповідно до Закону 

України «Про освіту» 

(частина 3 статті 26), – 

сприяти  здоровому 

способу життя здобувачів 

освіти та працівників 

закладу освіти. У ліцеї 

щоранку учні під 

керівництвом фізорга класу проводять ранкову 

зарядку. Учні 11-х класів виконують вправи під 

музичний супровід, що, крім фізичної користі, 

приносить емоційне задоволення.  

У ліцеї протягом року проводяться 

спортивні заходи. Так, до Дня українського 

козацтва був проведений тиждень 

козацької слави. З 9 жовтня юні козаки 

та козачки приймали участь у 

спортивних естафетах для 8-х, 9-х та 10-

х класів. Переможцями стали команди 

8-А, 9-В та 10-Б класів. 

5 грудня 2019 року студенти медичної академії (випускники 

ліцею) провели для ліцеїстів цікавий майстер-клас, на якому 

навчили їх розпізнавати загрозливі ознаки різних видів кровотеч та 

надавати правильну 

невідкладну домедичну 

допомогу в залежності від 

виду кровотечі. Учні мали 

змогу відпрацювати 

навички накладання 

джгутів різних 

модифікацій на кінцівки. А 

також використання підручних засобів при зупинці 

вузлових кровотеч, які виникають в області шиї, в 

підпахвовій  та пахвинній ділянках, там, де неможливе 

накладання джгутів.  

У ліцеї створено простір інформаційної 

взаємодії та соціально-культурної комунікації 

учасників освітнього процесу (бібліотека, 

інформаційно-ресурсний центр тощо). 

 Заходи щодо створення в ліцеї інформаційно-

ресурсного центру: 

 ліцейський бібліотечно-інформаційний центр 

включає: бібліотеку з читальним залом, комп’ютерний 

зал, електронну систему каталогів; 
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 простір бібліотеки  

орієнтований на 

користувача;  

 простір бібліотеки 

використовується для 

проектної роботи, 

проведення інтегрованих 

уроків, інформаційно-

просвітницьких заходів, 

неформального 

спілкування тощо. 

Висновок: простір ліцею, 

обладнання, засоби 

навчання  сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь 

ліцеїстів. 

 

 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  ЗДОБУВАЧІВ   ОСВІТИ  У ЛІЦЕЇ 

Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

 Реформування загальної середньої освіти передбачає зміни у підходах до оцінювання 

навчальних досягнень учнів.  

 Ліцей працює над науково-методичною проблемою «Реалізація компетентнісного 

підходу в освітньому процесі ліцею». Система оцінювання в ліцеї сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання, в основі якого покладено ключові компетентності. 

Оцінювання учнів ґрунтується на позитивному підході, що передбачає врахування рівня 

досягнень учнів. 

Учителі оцінюють не лише результат 

роботи, але й процес навчання, індивідуальний 

поступ кожного учня, рівень аргументації та 

уміння учнів висловлювати свою думку.  

Система оцінювання навчальних 

досягнень вихованців ліцею містить критерії, 

правила і процедури, за якими здійснюється 

оцінювання. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень вихованців оприлюднені на сайті 

ліцею, на стендах у навчальних кабінетах, а 

також учителі на уроках систематично 

інформують  учнів про зміст даних критеріїв.   

За результатами анкетування учнів та 

батьків, здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і 

об’єктивним. 

 Під час спостереження за навчальними заняттями прослідковується процес 

впровадження вчителями ліцею компетентністного 

підходу в систему оцінювання. Педагоги 

використовують самооцінювання та 

взаємооцінювання учнів під час уроку.  
Мотивуючими заходами для вихованців 

ліцею є преміювання учнів-переможців та 

учасників Всеукраїнських турнірів юних хіміків 

та юних біологів. 
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 Для переможців обласних етапів Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад у ліцеї 

організовуються навчально-тренувальні збори до міст 

України за бюджетні кошти. Так, з 29 по 30 жовтня 

2019 р. в рамках навчально-тренувальних зборів 

проводилась 

екскурсія до міста 

Харкова. Двадцять 

найкращих ліцеїстів 

разом із заступником 

директора з виховної 

роботи та вчителем 

хімії відвідали безліч 

цікавих та пізнавальних заходів. В перший день екскурсії 

вони відвідали 

Харківський 

національний 

медичний університету, Анатомічний музей, що 

розташований в 

історичній 

будівлі 1805 

року, і музей 

історії. Другого 

дня ліцеїсти 

відвідали  

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. Каразіна, найстаріший ботанічний 

сад України та Фельдман Екопарк.  
 Ще одним із заохочувальних заходів є участь 

ліцеїстів у проекті «Літня 

хіміко-біологічна 

школа», який 

реалізовується за 

підтримки департаменту 

освіти і науки 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації. Під час 

літньої школи кращі учні ліцею мають змогу збагатити свої 

знання в області біології, хімії, фізики, медицини, взяти участь у психологічних тренінгах та 

оздоровитися. Інноваційною формою роботи школи у 2018 році стало не тільки проведення 
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освітніх заходів, а й оздоровлення вихованців ліцею в дитячому таборі «Веселка» (м. Скадовськ 

Херсонської області). У 2019 році Літня хіміко-біологічна школа проходила на базі відпочинку 

«Маяк» у Новомосковському районі Дніпропетровської області. 

 За ініціативи директора ліцею до Дніпропетровської обласної ради були направлені 

клопотання щодо відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення в різних 

сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону в 

номінації «Юні дарування Дніпропетровщини». Три учениці ліцею, переможниці 

Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України, 

неодноразові учасниці наукових конференцій стали преміантами та отримали нагороду. 

Преміанти Дніпропетровської обласної ради 

у номінації «Юні дарування Дніпропетровщини» 

 
 

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

 У ліцеї отримання інформації щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів 

здійснюється за результатами моніторингових досліджень, оскільки головний результат 

освітньої діяльності учнів є їх навчальні досягнення. 

 Одним із важливих об’єктивних показників порівняльного аналізу за результатами 

моніторингу навчальних досягнень учні є визначення коефіцієнту кореляції. 

Так, наприклад, відповідно до річного плану ліцею та з метою виявлення об’єктивного та 

раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження 

системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень було здійснено 

моніторингове дослідження, що стосується системи оцінювання навчальних досягнень учнів 

10-их класів з української мови, математики та біології.  

Розглянуто кореляцію між навчальними досягненнями державної підсумкової атестації  

(9 клас 2018-2019н.р.) та директорської контрольної роботи за І блок (10 клас 2019-2020н.р.). 

Державна підсумкова атестація в 9-их класах проводилась з української мови у формі диктанту, 

з біології – у формі тестів та завдань з розгорнутими відповідями, з математики – у формі 

тестів, задач відкритої форми з короткою та розгорнутими відповідями. Директорська 

контрольна робота в 10-их класах проводилась з української мови у формі тестів, з біології – у 

формі тестів, з математики – у формі тестів, задач відкритої форми з короткою та розгорнутими 

відповідями. 

Використовуючи розрахункову формулу електронної таблиці Excel, визначено, що 

коефіцієнт кореляції між масивами даних навчальних досягнень учнів становить: 
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 з української мови – 0,32 (кореляція відсутня); 

 з математики – 0,6 (кореляція помітна); 

 з біології – 0,7 (кореляція істотна). 
 

Порівняння результатів  

державної підсумкової атестації (9 клас 2018-2019н.р.) та директорської контрольної роботи  

(10 клас 2019-2020н.р.) за І блок з математики 

 

Порівняння результатів 

державної підсумкової атестації (9 клас 2018-2019н.р.) та директорської контрольної 

роботи (10 клас 2019-2020н.р.) за І блок з біології 

 

 

 

 

 

Порівняння результатів  

державної підсумкової атестації (9 клас 2018-2019н.р.) та директорської контрольної  

роботи (10 клас 2019-2020н.р.) за І блок з української мови 
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Отже, отримано істотну кореляцію з біології та помітну – з математики, що показує 

об’єктивність системи оцінювання навчальних досягнень учнів та системність в оцінюванні 

учнів у вчителів біології Мошкіної І.С., Машкіної Т.В.; вчителя математики Ковальової Л.П. 

Форма проведення зрізів знань з української мови була різна, тому кореляція відсутня. 

Доцільно провести моніторинг методом кореляції з визначенням коефіцієнту кореляції у ІІ 

блоці з української мови і порівняти отримані результати зрізів знань, які будуть проводитися 

за однаковими формами. 

Після кожного блоку вчителі-предметники проводять порівняльний аналіз результатів 

ДКР з хімії, біології, фізики, математики та української мови з попередніми результатами, 

аналізують помилки, допущені учнями та визначають заходи щодо їх усунення.  

У ліцеї впроваджується система формувального оцінювання. Куратори класів не 

порівнюють навчальні досягнення різних  учнів, а прослідковують поступ кожного вихованця. 

Під час проведення навчальних занять учителі ліцею визначають індивідуальні досягнення 

кожного учня, складають диференційовані завдання різного рівня складності, з якими можуть 

впоратись всі учні, самостійно оцінивши рівень, якого змогли досягти, та розуміючи, у якому 

напрямку їм рухатися далі.  

Вчителі ліцею з метою впровадження формувального оцінювання використовують 

наступні технології: 

 ставлять перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових зв’язків, 

розгляду проблемних задач, реалізації проектів; 

 спонукають учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді; 

 заохочють до обґрунтування думок і способу міркування; 

 пропонують чіткі критерії оцінювання; 

 формують в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно розглядати 

всебічно; 

 розвивають критичне мислення учнів. 

 

Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності 

за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

Ліцей сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів 

навчання. 

 Освітній процес ліцею зосереджений на 

оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не 

на відтворенні інформації. Вчителі ліцею заохочують і 

позитивно оцінюють роботу учнів,  надають  

конструктивний відгук на їх роботу. 

 У ліцеї проводяться директорські контрольні 

роботи, мета яких – моніторинг рівня знань вихованців 

ліцею. Їх організовано максимально наближено до умов 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це 

допомагає учням морально адаптуватися до майбутніх 

іспитів і впевненіше почуватися під час складання ЗНО.  

За ініціативи Дніпропетровського 

регіонального центру якості освіти у ліцеї для учнів 

11-х класів протягом року проводиться апробація 

тестових завдань ЗНО з української мови, 

української літератури, біології, хімії та математики. 

Це надає змогу ліцеїстам оцінити свої знання та 

визначитися з матеріалом, якому слід більше 

приділити уваги. 

 Адміністрація ліцею у січні 2020 року надала 

можливість 11-класникам провести самооцінювання 

за завданнями ЗНО-онлайн на освітньому порталі 
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«Освіта.UA», використовуючи ноутбуки.  

У 2018-2019 навчальному році учні десятих класів медичного ліцею «Дніпро» вперше 

проходили виробничу практику на базі 6-ти медичних закладів Дніпропетровської області на 

умовах соціального партнерства: 

 Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні (директор – Сердюк 

Валерій Миколайович); 

 Медичного центру «Medical Plaza» (генеральний директор – Малков Ігор Ігоревич); 

 Клініки доктора Медведєва (Медведєв Михайло Володимирович); 

 Дніпропетровської дитячої міської клінічної лікарні №3 ім. проф. М.Ф.Руднєва 

Дніпропетровської обласної ради (керівник – Македонський Ігор Олександрович); 

 Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 

Дніпропетровської обласної ради” (начальник госпіталю – Мажара Олег Миколайович); 

 Дніпровський медико-хірургічний центр імені Н.І.Пирогова (головний лікар – 

Чередниченко Євгеній Іванович). 

Ліцеїсти були закріплені за медичними 

працівниками і мали можливість допомагати 

доглядати за пацієнтами, які наразі проходили 

терапію або реабілітацію.  
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Так, наприклад, в Дніпропетровській обласній клінічній офтальмологічній лікарні 

ліцеїсти допомагали післяопераційним пацієнтам дістатися потрібного кабінету, спостерігали за 

роботою лікарів та медичних сестер, навчаючись різним процедурам та маючи можливість 

задавати питання, які їх цікавлять. Враховуючи той факт, що деякі з ліцеїстів вже вирішили 

бути офтальмологами, цей досвід є просто неоціненним.  
В Дніпровському медично-   

хірургічному центрі імені М.І.Пирогова 

вихованці ліцею навіть були присутніми на 

справжній операції. 

Дуже цікавими були візити до 

Дніпропетровської дитячої міської 

клінічної лікарні №3 ім. проф. М.Ф.Руднєва 

Дніпропетровської обласної ради, де 

ліцеїстам приділив увагу навіть керівник – 

Македонський Ігор Олександрович. Робота 

з дітьми дуже непроста та відповідальна, і 

цей досвід, безперечно, є дуже цінним для 

кожного, хто вирішив пов’язати своє життя із медициною. 

Виробнича практика надає змогу ліцеїстам зануритися у майбутню професію та формує 

відповідальне ставлення учнів до її вибору. 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЛІЦЕЮ 

Ефективність планування педагогічними працівниками ліцею своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Педагогічні працівники ліцею планують свою діяльність, аналізують її результативність. 

Календарно-тематичні плани 

розглядаються і погоджуються на 

засіданнях методичних комісій ліцею 

та директором закладу. 

Календарно-тематичні плани 

розробляються з урахуванням: 

Державних стандартів загальної 

середньої освіти, навчальних програм 

предметів (курсів), освітніх програм 

ліцею. 

Ефективним методом збору 

інформації є спостереження за 
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навчальним заняттям. У ліцеї на педагогічній раді 

затверджена уніфікована форма для фіксування 

результатів спостереження за навчальним заняттям.  

Педагогічні працівники ліцею застосовують 

освітні технології, спрямовані на формування 

ключових компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти. 

Педагогічні працівники ліцею беруть участь у 

формуванні та реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій для здобувачів освіти. 

Реалізація форм індивідуальної освітньої 

траєкторії у ліцеї: 

 організація індивідуальних консультацій для 

учнів з низьким рівнем знань; 

 організація екстернатної форми навчання. 

Основні складові змісту 

індивідуальної освітньої траєкторії:  

 індивідуальний підхід до 

вивчення навчальних дисциплін;  

 визначення власних цілей 

дитини у вивченні конкретної теми або 

розділу;  

 вибір оптимальної форми та 

темпу навчання;  

 використання способів 

навчання, які відповідають індивідуальним 

особливостям учня;  

 здійснення учнем самооцінки 

власної діяльності.  

Педагогічні працівники ліцею створюють та використовують освітні ресурси (електронні 

презентації, відеоматеріали, методичні розробки, фільми тощо). 

Основні види освітніх ресурсів, які створюють педагогічні працівники ліцею: 

 розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять; 

 додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків; 

 тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги; 

 практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних 

занять та вдома; 

 завдання для самостійного опрацювання учнями; 

 календарно-тематичні плани. 

Педагогічні працівники ліцею сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів 

освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку. 

Основні аспекти виховання забезпечуються під час проведення навчальних занять: 

 повага гідності, прав і свобод людини; 

 повага до культурної багатоманітності; 

 визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права; 

 розвиток громадянської свідомості та відповідальності; 

 розвиток навичок критичного мислення; 

 розвиток навичок співпраці та командної роботи; 

 формування здорового і екологічного способу життя; 

 статеве виховання та виховання гендерної рівності; 

 інші виховні аспекти. 

Педагогічні працівники ліцею використовують інформаційно-комунікаційні технології в 

освітньому процесі: 

 інтенсифікація роботи з документами; 
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 комунікація з учнями та батьками; 

 створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді; 

 розроблення моніторингових робіт; 

 використання електронних підручників в освітньому процесі; 

 підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом; 

 отримання актуальної освітньої інформації. 

Творчо працюючий методист ліцею  

Михайличенко Артем Євгенійович  спонукає 

учнів до створення ліцейських відеоновин 

«ДОМЛІ NEWS», які висвітлюють урочисті та 

традиційні заходи з  життя медичного ліцею. 

Деякі випуски відеоновин транслюються 

англійською мовою. 

Окремими проектами ліцею є 

відеосюжети на краєзнавчу тематику. Протягом 

декількох років були реалізовані проекти: 

«Екскурсія історичним центром Дніпра» та його 

англомовний варіант «Express tour to the brightest 

places of interest in Dnipro-city», 

«Степовий Колумб Олександр Поль», 

«До 70-ї річниці визволення 

Дніпропетровська від нацистів», 

«HISTORIA ALMA MATER (Віхи 

історії найстарішої будівлі ДМА)».  

Відео може переглянути кожен  

бажаючий  на  каналі  «YouTube»,  який  

було  створено  за  ініціативи 

Михайличенка А.Є.  

 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників ліцею 

У ліцеї працює 37 педагогічних працівників, з яких: 

 24 мають вищу кваліфікаційну категорію; 

 5 – першу кваліфікаційну категорію; 

 1 – другу кваліфікаційну категорію; 

 7 – категорію спеціаліст. 

Педагогічне звання: 

 5 осіб – учитель-методист; 

 2 – старший учитель; 

 1 – керівник гуртка-методист. 

Науковий ступінь «кандидат наук» мають  6 осіб. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності передбачає 

підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.  

Вимоги до педагогічних працівників ліцею встановлюються у відповідності до розділу 

VІІ Закону України «Про освіту».  

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним 

законодавством відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню 

освіту»).  

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у 

ліцеї є:  

• стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;  

• освітній рівень педагогічних працівників;  

• результати атестації;  

• систематичність підвищення кваліфікації;  
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• наявність педагогічних звань, почесних нагород;  

• наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;  

• участь в експериментальній діяльності;  

• результати освітньої діяльності;  

• оптимальність розподілу педагогічного навантаження;  

• показник плинності кадрів.  

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й 

оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

 Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти 

здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про 

освіту». Загальна кількість академічних годин для 

підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж 

п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна 

кількість годин має бути обов’язково спрямована на 

вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ліцею здійснюється за такими видами:  

• довгострокове підвищення кваліфікації: курси; 

• короткострокове підвищення кваліфікації: 

семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, 

«круглі столи» тощо.  

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує 

педагогічна рада ліцею.  

Педагогічні працівники ліцею беруть участь у 

різноманітних вебінарах, онлайн-конференціях та 

семінарах. Так, наприклад, вчитель хімії брала 

участь у конференції «Ключові тенденції шкільної 

освіти у 2019/2020» , вчитель зарубіжної літератури 

– у інтернет-конференції «Мотивація в освіті: 

інструменти, прийоми та принципи», вчитель 

математики була учасником вебінарів «Онлайн-

тести в проектній діяльності», про що свідчать 

сертифікати. 

Показником ефективності та результативності 

діяльності педагогічних працівників є їх атестація. 

Учителі медичного ліцею постійно займаються 

самоосвітою. Зокрема, вчителі історії, біології за власної ініціативи вивчають польську, 

італійську та англійську мови у вільний від роботи час. Деякі з них розвивають свої творчі 

здібності – навчаються грі на фортепіано та гітарі, а вчитель англійської мови займається 

цифровим скрапбукінгом. Співробітники  ліцею відвідують спортивні комплекси та басейн. 

Згуртований колектив медичного ліцею щороку відвідує театри міста Дніпра 

(Дніпропетровський академічний театр опери та балету, 

Дніпровський молодіжний театр-студію «Віримо», 

Дніпровський драматичний театр імені Тараса 

Шевченка, Театр одного актора «Крик»), тому що 

культурний розвиток педагога є невід’ємною  

складовою самовдосконалення. 

Педагогічні працівники ліцею здійснюють 

інноваційну освітню діяльність, беруть участь у 

освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні 

експерти. 
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Педагогічні працівники ліцею беруть участь у складі журі та оргкомітетах 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах обласного рівня, у перевірці робіт ЗНО та 

визначення порогу склав/не склав. 

 За ініціативи КЗВО «ДАНО «ДОР» на базі ліцею створено Авторську творчу майстерню 

вчителів хімії та біології. В рамках роботи майстерні ліцей проводить семінари обласного рівня, 

на яких вчителі обмінюються досвідом.  

 Учні 9-10-х класів під керівництвом 

вчителів ліцею беруть участь у дослідно-

експериментальній роботі, 

результатом якої є написання та 

захист курсових робіт. Кращі роботи 

вихованці представляють на 

обласному та Всеукраїнському етапах 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт України.  
Ліцей планує укласти 

тристоронні угоди: 

• Дніпропетровське відділення Малої 

академії наук України – Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара; 

• Дніпропетровське відділення Малої 

академії наук України – ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України»; 

• Дніпропетровське відділення Малої академії наук України – Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет; 

• Дніпропетровське відділення Малої академії наук України – Український державний 

хіміко-технологічний університет. 

У рамках цих угод вихованці ліцею матимуть можливість виконувати дослідно-

експериментальну роботу під керівництвом науковців вищих навчальних закладів. 

 

 

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками ліцею 

Педагогічні працівники ліцею будують освітній процес на засадах педагогіки 

партнерства. Це дозволяє стати педагогам і учням 

повноправними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за результат. 

 Найважливішим напрямом, який забезпечує 

педагогіку партнерства у закладі освіти, є особистісно-

орієнтована технологія навчання. Особистісно-

орієнтоване навчання у ліцеї спрямоване на вирішення 

завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, 

бажання та вміння самостійно вчитися.  
 Особистісно-орієнтований підхід 

в освітньому процесі ліцею 

забезпечується: 

• можливістю учням вільно 

висловлювати свою думку; 

• вмінням учнів аргументовано 

конструювати свою 

відповідь; 

• партнерськими стосунками 

між вчителем і дитиною. 

Вихователь ліцею разом з 

редколегією плідно працюють над 
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випусками ліцейської газети «ДОМЛІ press». У 2019-2020 н.р. було надруковано п’ять випусків 

газети, на шпальтах якої штатні й позаштатні кореспонденти розповідають про традиції ліцею, 

про цікаві заходи й мандрівки, досліджують різноманітні молодіжні проблеми. Талановиті 

ліцеїсти друкують свої вірші чи прозові твори, складають вікторини й кросворди. Загалом 

кожен ліцеїст може проявити себе.  
Педагогічні працівники ліцею співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань 

організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок. 

Від рівня комунікації між педагогічними працівниками і батьками залежить навчальний 

поступ дитини, індивідуальна освітня траєкторія, адаптація до освітнього процесу. Педагогічні 

працівники повною мірою інформують батьків про важливі аспекти освітнього процесу в ліцеї 

через доступні канали комунікації. Вчителі ліцею інформують батьків про критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

 У ліцеї існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. 

Відповідно до річного плану роботи в ліцеї злагоджено 

працюють методичні комісії. Адміністрація, методист 

ліцею, вчителі-предметники для удосконалення своїх 

навичок та надання методичної взаємодомоги відвідують 

навчальні  заняття один одного за графіком. Це надає 

змогу перейняти досвід колег та ефективно 

проаналізувати свою діяльність. 

У ліцеї панує 

атмосфера 

доброзичливості, яка 

сприяє ефективному 

розв’язанню освітніх 

проблем.  

Методичні та  

організаційні форми командної роботи педагогічних 

працівників ліцею: 

 спільне планування роботи; 

 робота над розв’язанням відповідної науково-

методичної проблеми; 

 спільна реалізація освітніх проектів; 

 взаємовідвідування навчальних занять; 

 дослідно-експериментальна робота; 

 інститут наставництва; 

 інтеграція змісту навчальних предметів; 

 поширення педагогічного досвіду. 

 

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності 

Академічна доброчесність у ліцеї є невід’ємною складовою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти.  

Педагогічні працівники ліцею реалізують політику академічної доброчесності: 

1. Неухильно дотримуються норм академічної доброчесності і власним прикладом 

демонструють важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній 

діяльності. 

2. Інформують учнів про необхідність дотримання норм академічної доброчесності.  

3. Інформують батьків про необхідність дотримання норм академічної доброчесності. 

4. Спрямовують зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та 

аналітичну роботу учнів.  

5. Не використовують стандартизовані завдання з підручника.  
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6. Практикують в освітньому процесі написання тематичних творчих есе замість 

рефератів із скомпільованою інформацією з інших джерел. 

7. Застосовують компетентнісний підхід у навчанні.  

Педагогічні працівники ліцею дотримуються вимог академічної доброчесності: 

 виховують в учнів необхідність дотримуватись принципів академічної 

доброчесності власним прикладом; 

 неупереджені при оцінюванні навчальних досягнень учнів на підставі чітких 

критеріїв; 

 відсутні протекціонізм та шахрайство при проведенні олімпіад, конкурсів; 

 дотримуються норм законодавства України про авторське право і суміжні права; 

 дотримуються правил посилання на джерела інформації, яка використовується; 

 чесні та ретельні в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі; 

 ведуть просвітницьку робота щодо дотримання академічної доброчесності 

учнями. 

Педагогічні працівники ліцею сприяють дотриманню академічної доброчесності 

здобувачами освіти. 

Вихованці ліцею дотримуються вимог академічної доброчесності: 

 самостійно виконують завдання; 

 використовують у навчальній діяльності лише перевірені та достовірні джерела 

інформації; 

 дотримуються правил посилання на джерела інформації, яка використовується; 

 надають достовірну інформацію про результати власної навчальної діяльності. 

Наприклад, при написанні тренувального ЗНО учням 11-х класів було запропоновано 

чотири варіанти, що унеможливлює будь-яке списування. Оскільки учителі ліцею здійснюють 

просвітницьку роботу щодо академічної доброчесності, то жоден з випускників не намагався 

порушити її засади. Наприкінці тестування, отримавши результат, всі вихованці правдиво 

повідомили його викладачеві та проаналізували разом з учителем допущені помилки. 

 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності ліцею, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань 

У ліцеї затверджено стратегію розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої 

діяльності. 

Річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до 

стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми. 

Річний план – це комплексний документ, який стосуються всіх учасників освітнього 

процесу, тому до його розроблення долучаються представники від педагогічного колективу, 

учнів та батьків. Структура річного плану відповідає структурі стратегії розвитку. 

У ліцеї здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії і 

процедур забезпечення якості освіти за напрямами: 

 освітнє середовище; 

 педагогічна діяльність; 

 оцінювання досягнень здобувачів освіти; 

 управління закладом. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти містить опис стратегії та процедур її забезпечення. 

Наприкінці навчального року ліцей підбиває підсумки своєї роботи, результатами якого є 

річний звіт освітньої діяльності ліцею. 

Адміністрація ліцею планує та здійснює заходи щодо утримання в  належному стані 

будівель, приміщень, обладнання. 

У грудні місяці завідувачі кабінетів надають пропозиції до запиту на фінансування 

забезпечення освітнього процесу. 
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Адміністрація ліцею здійснює аналіз та узагальнення цих персональних запитів та на їх 

основі готує узагальнену таблицю для формування запиту до засновника. 

У ліцеї розроблений план розвитку матеріально-технічної бази на 3 роки. 

 

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

Адміністрація ліцею сприяє 

створенню психологічно 

комфортного середовища, яке 

забезпечує конструктивну 

взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших 

працівників ліцею та взаємну 

довіру. 

Учасники освітнього процесу 

в ліцеї мають відкриту і повну 

інформацію про те, які проблеми 

виникають у ліцеї та як вони 

вирішуються. Для педагогічних 

працівників це наради, 

обговорення, внесення пропозицій 

тощо. Для учнів – регулярне 

спілкування, постійна комунікація 

з учнівським самоврядуванням, 

залучення учнів до обговорення 

важливих для діяльності ліцею 

рішень. 

Ліцей оприлюднює інформацію 

про свою діяльність на власному сайті відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

 

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Директор ліцею формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших 

працівників відповідно до штатного розпису та 

освітньої програми. 

Для пошуку кваліфікованих 

педагогічних кадрів у ліцеї застосовуються 

наступні способи: 

• пошук співробітників на сайтах 

працевлаштування; 

• пошук вчителів через соціальні 

мережі: особисті акаунти та 

професійні групи; 

• пошук майбутніх колег серед 

випускників педагогічних вишів.  

Директор ліцею за допомогою системи 

матеріального та морального заохочення 

мотивує педагогічних працівників до підвищення 

якості освітньої діяльності, саморозвитку, 

здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
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Влітку 2020 року підприємство 

«Оздоровлення та відпочинок» 

Дніпропетровської обласної ради у рамках 

Комплексної програми соціального захисту 

мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр. 

організував відпочинок та дозвілля за 

проектом «Гордість Дніпра», у якому 

педагогічний склад ліцею брав участь. 

 

 

 

Традиційно на початку жовтня в Україні шанують освітян. У Дніпропетровській ОДА 

двадцяти кращим  педагогам регіону вручили щорічну обласну премію. Із професійним святом 

їх привітав голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Вчитель хімії ліцею Роман 

Олена Василівна отримала одну з них. За словами 

Олени Василівни, ця премія стала чудовим 

подарунком до свята вчителів.  

Співробітники ліцею за ініціативи голови 

профспілкового комітету святкували Новорічний 

вогник на 

туристичній базі у 

c. Орлівщині. Всі 

отримали 

неймовірні 

позитивні емоції 

під час конкурсної 

програми та 

майстер-класу з 

розпису пряників.  
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Керівництво ліцею сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.  

Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного 

педагогічного працівника – абсолютно необхідна умова для якісної освітньої діяльності ліцею. 

Керівництво, враховуючи потреби ліцею та особливості освітньої програми, заохочує та 

підтримує методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у професійних 

конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах, підготовку та 

публікацію матеріалів за темами професійної діяльності. 

 

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,  прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії  ліцею 

з місцевою громадою 

У ліцеї створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес. 

 Відповідно до 

статей 53-55 Закону 

України «Про освіту» 

ліцей реалізує право на 

освіту у безпечному та 

комфортному освітньому 

середовищі.   

 Норми Закону 

конкретизовані, 

сформульовані та 

закріплені у наступних 

документах ліцею: 

 Статут ліцею; 

 Освітня 

програма; 

 Правила 

поведінки; 

 Правила 

внутрішнього розпорядку. 

Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього 

процесу. Адміністрація активно втілює політику «відкритих дверей», коли кожен педагог зі 

своїми пропозиціями чи зауваженнями, побажаннями може зайти безпосередньо в кабінет 

директора.  

Також адміністрація ліцею за участі психолога отримує об’єктивну інформацію щодо 

сформованості у команди педагогів педагогічної компетентності шляхом моніторингу думки 

учнівської громади та батьків про компетентність вчителів, якість освітнього процесу. Щороку 

психолог проводить анонімне анкетування учнів та їх батьків, з’ясовує громадську думку та 

надає результати моніторингу зворотного зв’язку для прийняття відповідних управлінських 

рішень. 

Організаційні форми отримання важливої інформації: 

 особисте спілкування директора з учасниками освітнього процесу; 

 комунікація директора з заступниками; 

 збори трудового колективу; 

 засідання педагогічної ради; 

 наради з певних питань; 

 методичні семінари; 

 неформальні обговорення; 

 опитування; 

 бесіди під час зустрічей і обговорень з учнівським самоврядуванням; 

 батьківські збори; 

 обговорення на батьківських радах. 
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Керівництво ліцею створює умови для розвитку громадського самоврядування. 

У ліцеї відповідно до статті 28 Закону України «Про освіту» створені органи 

самоврядування: 

 учнівське самоврядування; 

 батьківський комітет. 

У ліцеї створена ліцейська республіка  «Дніпро»; заснований  учнівський парламент  

уособлює демократичну атмосферу, сприяє розвитку в  них громадянськості, організаторських 

якостей ліцеїстів, допомагає педагогічному колективу проводити різноманітні заходи, є їх 

ініціатором  та співпрацює з студентським самоврядуванням медичної академії. 

 

Керівництво ліцею сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників 

освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

Ліцей створює умови для формування 

відкритого освітнього середовища через залучення 

учасників освітнього процесу до різноманітних 

суспільно значущих заходів поза межами ліцею: 

фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури, 

інтенсив-практикуми тощо. 

Медичний ліцей «Дніпро», як школа 

ЮНЕСКО, до оголошеного Організацією 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

Міжнародного року охорони здоров'я рослин  

виступив ініціатором проведення  Всеукраїнського 

дитячого конкурсу відеороликів на тему «2020-й – 

Міжнародний рік охорони здоров'я рослин»,  який 

відбуватиметься протягом квітня-травня 2020 року. 

Цю ініціативу підтримала Марія Костянтинівна 

Глоба, Національний координатор проєкту 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО та направила у школи 

ЮНЕСКО листи-запрошення. Наразі створено канал в 
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youtube. Усі бажаючі взяти участь у конкурсі мають відправити свої відеосюжети на пошту, 

створену спеціально для цього конкурсу. Переможцем стане той відеосюжет, який набере 

найбільшу кількість like. 

Режим роботи ліцею та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, 

відповідають їх освітнім потребам. 

При затвердженні режиму роботи ліцею враховується, що в ліцеї переважно навчаються 

діти з різних районів міста, яким легше добиратися до ліцею на 8.00. Вихованці ліцею 

харчуються в їдальні, яка розташована в радіусі 1 км від ліцею, що враховується у режимі 

роботи. 

Вимоги до розкладу навчальних занять ліцею: 

 виконання освітніх програм ліцею; 

 врахування оптимального співвідношення навчального навантаження протягом 

тижня, правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-

математичного і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, трудового навчання, 

технологій, основ здоров’я і фізичної культури; 

 врахування динаміки розумової працездатності учнів протягом дня та тижня; 

 оптимальне використання робочого часу педагогічних працівників; 

 ефективне використання матеріально-технічної бази ліцею. 

 У ліцеї створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів 

освіти, а саме: 

 індивідуальна траєкторія для учнів, які мають низький рівень знань; 

 індивідуальна траєкторія з підготовки учнів до олімпіад, турнірів та написання 

наукових робіт учнів-членів МАН України. 

 

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Ліцей впроваджує політику академічної доброчесності, яка передбачає: 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 справедливе оцінювання результатів навчання за прозорими критеріями; 

 розроблення та оприлюднення Положення про академічну доброчесність. 

Керівництво ліцею сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного 

ставлення до корупції, вихованню поваги до закону та почуття відповідальності за свої вчинки. 
 

 

ВИСНОВКИ 

Створена внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та освіти ліцею 

надає можливість отримати вагомі результати. 

У 2019-2020н.р. 26 учнів здобули 

перемогу на обласному етапі учнівських 

предметних олімпіад, 15 учнів-

переможців обласного етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України нагороджено 

дипломом ДВ МАН України, 5 учнів-

переможців представлятимуть 

Дніпропетровську область на 

Всеукраїнському етапі. 
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Команда ліцеїстів «Парацельс» перемогла в біоквесті «Через пошук до майбутньої 

професії», яка проходила  на  

базі  ботанічного  саду  ДНУ  

імені  Олеся Гончара 

(жовтень 2019 – ІІ місце). 

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». 
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15 учнів-переможців в «Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі 

«Колосок для всіх». 

5 учнів-переможців в «Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок 

– моя сім’я». 

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

«На урок» (Весна 2020); 

39 учасників Математичного міжнародного конкурсу «Кенгуру». 

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. 

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.). 
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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. 

Усі випускники 2020 – студенти закладів вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім кількісних показників якості навчання, ліцеїсти мають насичене подіями ліцейське 

життя, про що свідчить календар подій життя ліцейської республіки «Дніпро». 

 


