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ВСТУП 
 

Основна діяльність колективу і директора Ліцею міжнародних відносин № 51Шевцової С.М.  

спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно із  ст.53 

Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону  

«Про мови», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, «Концепції розвитку освіти 

України на період 2015 - 2025 років», Державного стандарту початкової,  базової  і повної 

загальної середньої освіти (Постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011, №24 від 

14.01.2004 із змінами, №462 від 20.04.2011, Концепції профільного навчання у старшій школі 

(наказ МОН №854  від11.09.2009), Інструкції про організацію та дільність Ліцею (наказ 

Міністерства освіти і науки України №217 від 20.07.1995р.), Статуту  Ліцею міжнародних 

відносин №51, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не 

суперечать законодавству України в галузі освіти. 

Концепція Нової української школи запроваджує формування десяти ключових 

компетентностей: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування 

іноземними мовами; математична грамотність; компетентності в природничих науках і 

технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння навчатися впродовж життя; соціальні 

і громадянські компетентності; підприємливість; загальнокультурна грамотність; екологічна 

грамотність і здорове життя. Педагогічний колектив Ліцею вже декілька років систематично 

впроваджує компетентнісний підхід до виховання,  розвитку особистості  учня.  

Навчально – виховна робота у 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію науково - 

методичної теми «Створення інноваційного освітнього середовища, підвищення професійної 

майстерності учителя з метою формування ключових компетентностей учнів, забезпечення 

рівного доступу до освіти з урахуванням критеріїв ЮНЕСКО та Євросоюзу», враховуючи  

тему,  над якою працював педагогічний колектив  району « Підвищення рівня професійної 

майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових 

компетентностей успішної особистості».   

Головне завдання педагогічного колективу Ліцею – створювати збагачене освітнє середовище,  

яке формує і розвиває у ліцеїстів життєві компетентності, здатність успішно діяти і досягати успіху 

в різних сферах суспільної  та підприємницької діяльності. Для вирішення цього завдання у Ліцеї 

використовуються як традиційні форми роботи, так і нові ефективні педагогічні технології, 

впроваджується проектна форма організації навчально-виховного процесу. Ліцей міжнародних 

відносин  №51 - навчальний заклад, головною метою діяльності якого є виховання громадянина - 

патріота України, готового розбудовувати  країну  як суверенну, незалежну, демократичну, правову 

державу; виховання всебічно освіченої, творчої особистості, вільної, конкурентоздатної;  яка 

володіє іноземними мовами, життєвими компетенціями. Ліцей міжнародних відносин № 51 – це 

навчальний заклад, освітня діяльність якого базується на основних принципах, сформульованих 

ЮНЕСКО: навчитися знати; навчитися бути; навчитися працювати; навчитися жити разом. У 

вересні 2017 року Ліцей  розпочне свій 98 навчальний рік. 

Педагогічний колектив Ліцею, директор Шевцова С.М. спираються у своїй роботі на такі 

цінності: відкритість, довіра, партнерство, взаємоповага, толерантність. Такий підхід створює умови 

для формування духовно розвиненої та вільної людини, здатної до творчості й громадянської та 

професійної активності. Ліцей прагне працювати як відкрита освітня система. Сукупність 

організаційних засад та педагогічних умов діяльності Ліцею міжнародних відносин   № 51  

представлені за допомогою моделей: 

1) модель компетенцій випускника Ліцею; 
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2) модель випускника початкової школи ; 

3) модель профільного навчання; 

4)   модель інноваційного розвитку; 

5)  модель науково-методичного забезпечення діяльності Ліцею; 

6)  модель розвитку міжнародного співробітництва та інші. 

    У 2016-2017  навчальному році колектив учителів продовжував роботу над пріоритетними 

навчально - виховними напрямами:  

-  упровадження проекту «Нова українська школа»; 

- створення умов для успішної соціалізації, самореалізації  і розвитку ключових компетенцій 

учнів;  

- розвиток особистості учня; 

- упровадження дитиноцентризму як особистісно орієнтованої технології української школи; 

- упровадження в освітній простір Ліцею сучасних інформаційних технологій і форм роботи як 

умови успішного освоєння державних освітніх стандартів; оптимізація інформаційного простору; 

- забезпечення неперервності освіти;  

- використання у навчально -виховному процесі проектно - дослідницьких технологій; 

- робота з обдарованими учнями; 

- вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; 

- розвиток самоосвітніх навичок учнів. 

 

1. Коротка характеристика закладу  

1.1. Структура, склад педагогічного колективу 

Ліцей міжнародних  відносин №51 Печерського району міста Києва – загальноосвітній 

навчальний заклад комунальної форми власності  І-ІІІ ступенів. Адреса: 01024, м. Київ,             

вул. Пилипа Орлика, 13. У 2016-2017 навчальному році у Ліцеї  було 30 класів, у яких 

налічувалось 797 учнів, середня наповнюваність 26,6. Проектна потужність навчального закладу 

становить: 660 -700 учнів. 

У  структурі Ліцею згідно зі Статутом  Ліцею міжнародних  відносин № 51 Печерського 

району міста Києва, затвердженого розпорядженням голови Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації № 297 від 20.06.2012 р., є три  ступені: 

І – початкова школа (1- 4 класи); 

ІІ–середня школа (5 - 9 класи), 9 класи-допрофільні ( іноземна філологія  та економічний); 

ІІІ  – старша школа, ліцей (10 – 11 класи) – профільні ( іноземна філологія  та економічний).  

Директор Ліцею – Шевцова Світлана Михайлівна, працює на посаді з 2000 року. Заступники 

директора: Клиновська Надія Василівна, працює в Ліцеї з 2000 року, Помошко Галина 

Володимирівна - з 2007 року, Байкова Світлана Юріївна - з 1996 року, заступником директора –  

 з 2007 року, Корєнева Наталія Андріївна - з 2016 року, заступник директора з господарської 

роботи Лосєв Ігор Юрійович - з 2004 року. У 2016-2017 н.р. навчально-виховний процес  

забезпечували 86 педагогічних працівників (з них 5 керівників гуртків).  

Склад педагогів ліцею: 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

  І 

категорія 

  ІІ 

категорія 

Категорія 

«Спеціаліст» 

Педагогічне звання 

«Учитель – 

методист» 

Педагогічне 

звання «Старший 

учитель» 

54  5 15   3+ 5(кер.гурт)  38 10 

64% 11% 14% 11% 44% 12% 

    Учителі ліцею  мають: звання «Заслужений учитель України»  - 3 (Квітко Т.М., Константинова 

О.М., Карпусь    А.В.); «Заслужений  працівник освіти України» - 1 (Шевцова С.М.); науковий ступінь  
кандидат наук – 2 (Шевцова С.М., Дрозденко І.В.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» -20; 

«Відмінник столичної освіти» - 4. 
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Кількісний та якісний аналіз кадрового забезпечення навчального закладу (за педагогічним 

стажем):  
Від 1 до 5 

років 

% від 5 до 

10 років 

% від10 до 

20років 

% Від 20 до 

30 років 

% Від 30 до 

40 років 

% більше 

40 років 
% 

7 

 

8 15 17 14 16 25 29 16 18,3 10 11,5 

   

Віковий склад педагогічних працівників: 

 до 30 років 

 

% від 31 до 40 років % від 41 до 58 років % від 59 і більше 

років 

% 

15 педагогів 17 12 педагогів 13 47 педагогів 56 13 педагогів 14 

  

      Для здобуття повної загальної середньої освіти розвитку творчих здібностей учнівської 

молоді  в Ліцеї створені такі умови: сучасні навчально-методичні кабінети (51 кабінет), у тому 

числі 2 кабінети інформатики, 2 кабінети фізики, кабінети хімії, біології, музичного мистецтва, 

образотворчого мистецтва, трудового навчання, майстерні трудового навчання для хлопчиків), 2 

конференц-зали, актова зала. Кабінети обладнані  інтерактивними дошками (6 шт), плазмовими 

телевізорами (46 шт), ноутбуками (24 шт), комп’ютерами (55 шт). Бібліотека має електронні 

каталоги, читальний зал з комп’ютерами, які мають свою лінію виходу в Інтернет. У Ліцеї 

працюють два спортивні зали (624 м
2 

і 236 м
2
), два спортивних майданчики, Музей Пам’яті та 

Слави, Музей історії ліцею.  

  

 1.2. Режим роботи та внутрішнього розпорядку Ліцею міжнародних відносин № 51 на 2016-

2017 навчальний рік. 

 1. Ліцей  працював у п'ятиденному режимі, в одну зміну, уроки починалися о 8 год.30 хв. 

 Встановлено тривалість уроків: 1 класи  – 35 хвилин, 2-4 класи– 40 хвилин, 5-11 класи  -   

45хвилин. Уроки  проводилися  згідно розкладу. Для учнів 1-х класів 6-річного віку навчальні 

заняття завершувалися з 12.00 до 13.00. 

2. Для  учнів 1-4-х класів  працювали 8 груп продовженого дня. 

3. У Ліцеї була встановлена така тривалість перерв між уроками. 

Перша перерва: 1 класи – 20 хвилин;   2—4 класи – 15 хвилин;  5 – 11 класи – 10 хвилин. 

Друга перерва:1 класи – 20 хвилин;   2—4 класи –15 хвилин;  5 – 11 класи – 10 хвилин. 

Третя перерва:1 класи – 30 хвилин;   2—4 класи –30 хвилин;  5 – 11 класи – 25 хвилин. 

Четверта перерва:1 класи – 20 хвилин;   2—4 класи –15 хвилин;  5 – 11 класи – 10 хвилин. 

П'ята перерва: 5-11 класи –20 хвилин 

1.3. Організація навчально - виховного процесу регламентувалася навчальним планом, 

річним  планом роботи  та розкладом уроків. Максимальний обсяг навчального навантаження 

учнів відповідав максимально допустимій кількості годин і не перевищував гранично 

допустимого.  

    Робочий навчальний план Ліцею  міжнародних  відносин №51 на 2016-2017 

навчальний рік розроблено на основі типових навчальних планів: 1-4 класи - додаток №4 

Типового навчального плану спеціалізованої школи з українською мовою навчання і 

поглибленим вивченням іноземних мов (наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р.   

 № 572, зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460); 5-8 класи –  додаток  

і поглибленим вивченням іноземних мов (наказ МОН України  від 03.04.2012 року  №409 зі 

змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664, додаток 3; від 12.12.2014  

№ 1465); 9 класи – додаток № 3 Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (наказ МОН України 
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№66 від 05.02.2009 р.); 10-11 класи - додатки № 1, №23 Типового  навчального плану 

спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів (наказ МОН України №834 від 27.08.2010 р. із змінами, внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014 № 657. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та вимог Державних 

санітарних правил і норм організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). 

1.4. Мережа класів та кількість учнів 

           На початок 2016-2017 навчального року в Ліцеї навчалося 797 учнів: у 1-4 класах – 314 

учнів; у 5-9 класах – 364 учні; у 10-11-і класах -  119 учнів.  Укомплектовано 30 класів із 

середньою наповнюваністю 26,6 учнів. З 01 вересня по 01 червня 2016-2017 н.р. року із закладу 

вибуло 19 учнів, прибуло – 13 учнів. На всіх своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід 

учнів до інших закладів, необхідно зазначити, що основними причинами була зміна місця 

проживання батьків або навчання за кордоном.  

         У 2016-2017 навчальному році було набрано три перших класи, на підставі поданих 

документів прийнято 76 учнів (із 130 поданих заяв). Усіх дітей з мікрорайону, які бажали 

навчатися в закладі,   зараховано до першого класу (11учнів).  

         Протягом 2016-2017 навчального року на навчання в ліцей були зараховані діти-

переселенці з АР Крим та східних регіонів України, з них:  

Регіон АР Крим Донецька область Луганська область 

Кількість дітей 3 8 1 

Всього навчається 5 23 6 

 На 2017-2018 н.р. до перших класів набрано  92 учні.       

Окремі дані про навчання дітей і підлітків шкільного віку Печерського  району в ліцеї  
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797 356 285 361 374 59 2  немає 

 

   Педагогічним колективом систематично проводиться робота щодо збереження і розвитку 

шкільної мережі та контингенту учнів.  

Результати досліджень загальної чисельності контингенту учнів:    

 

 

1.5. Аналіз здобуття освіти випускниками 9-х та 11-х класів ліцею                                   

 

Продовження здобуття освіти випускниками 9-х класів (2014-2017 р.) 

Шкільна мережа       2013/14 н.  2014/15 н. р. 2015/16 н. р. 2016/17 н. р.  

Кількість учнів на початок навчального року 813 783 799 797 

 Середня наповнюваність класів 26,2 25,2 26,6 26,6 

 Охоплення профільним навчання 119 101 111 119 

 Поглиблене вивчення  англійської мови   

(1-9 класи) 

673 658 683 678 

Рік 

випуску 

К-сть 

випус

кн. 9-

х кл. 

Отрима

ли 

свідоцт

ва 

Табель Продовжують навчання ВНЗ 

І-ІІ 

рівн

я 

Екстер- 

нат 

Виїхали за 

межі 

України 

Діти –

інваліди у  10 кіл. 

 ( в т. ч.  інші   

школи міста) 

у  9 –х 

повтор 

У  

вечірніх 

Проф-

тех 

 2014 75 75 0 69 0 0 0 4 - 2 0 
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Про зайнятість випускників 11-х класів (2014-2017 р.) 

 

Аналіз вступу випускників до ВНЗ 2014-2017 рік 

 

 2015 70 70 0 59 0 0 0 6 1 4 0 

 2016 83 83 0 67 0 0 0 13 0 3 0 

2017   75 75 0 68 0 0 0 1 0 6 0 

Рік 

випуску 

Всього 

випускників 11-

х класів 

Отримали 

атестат 

Табель ВНЗ 

І-ІІ акр. 

ВНЗ 

ІІІ-ІVр. 

акр. 

ПТУ Виїхали за 

межі 

України 

Не 

визначи 

лись 

Праце-

влаштова

ні 

Діти 

–

інва-

ліди 

 2014 72 72 0 0 60 0 12 0 0 0 

 2015 47 47 0 0 36  0 11 0 0 0 

 2016 51 51 0 0 34  0 17 0 0 0 

2017 59 59 0 0 47 0 12 0 0 0 

Рі

к 

Кількість 

випускників 

 

Назва ВНЗ 

Кількість 

випускників, що 

поступили 

Форма навчання  

Приміт 

ка 
бюджет контракт 

2014 71 Унів-т ім. Т.Шевченка 19  

 

 

 

23 

 

 

 

 

38 

 

  КІМО 11  

  КПІ 4  

  КНТЕУ 6  

  Києво-М. акададемія 2  

  НТУ 2  

  Інші ВНЗ 17  

  Навч. за кордоном 10  
Відповідність профілям 

(історичний, іноземної 

філології, економічний) 

Іноземна  філологія - 11; Історичний-7; Економічний -10 

2015 47 Унів-т ім. Т.Шевченка 5  

 

24 

 

 

11 

 

  КПІ,НАУ,НТУ 5  

  КІМО 6  

  КНЕУ 7  

  Інші заклади 12  

  Навч. за кордоном 12  

Відповідність 

профілям 

Іноземна філологія - 12; Економічний -11 

2016 51 Унів-т ім. Т.Шевченка 8  

 

14 

 

 

19 

 

  КНЕУ 7  

  КПІ, НТУ,КНУХТ 3  

  Торг-економ. 2  

  Києво-М. акададемія 4  

  Інші заклади 9  

  Навч. за кордоном 18  

Відповідність 

профілям 

Іноземна філологія - 13; Економічний -20. 

2017 59 Унів-т ім. Т.Шевченка 24  

 

12 

 

 

26 

 

  КНЕУ 6  

  КПІ, НТУ,КНУХТ 3  

  Торг-економ. 2  

  Києво-М. акададемія 2  

  Інші заклади 10  

  Навч. за кордоном 12  

Відповідність 

профілям 

Іноземна  філологія - 29; Економічний -30. 
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Пріоритетні напрями навчання випускників ліцею у ВНЗ: юридичний, економічний, міжнародне 

право, міжнародна економіка, міжнародний бізнес, міжнародні відносини, частково технічні 

спеціальності. Учнів , які не навчаються та не працевлаштовані, немає 
 

1.6.  Аналіз результатів державної підсумкової атестації (у формі  ЗНО) 

Усього випускників у 2016-2017 н.р. – 61(з них 2 учні-екстерни); складали ЗНО -58. 

З англійської мови складали ДПА ( у формі ЗНО)– 39 учнів, які мають: 

  Річна оцінка, к-ть учнів ДПА(ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень 25   (64%) 19 (49%) 
Достатній рівень 12 (31%) 17 (44%)  
Всього високий  та достатній рівні 37 (95%) 36 (92%) 

Середній рівень 1 (5%) 3 (8%) 

Середній бал 9,6 9,5 

Учителі: Зайченко Н.С.,Торутько О.О., Воловик Т.А., Корницька Я.О. 

 

З української мови складали ДПА ( у формі ЗНО)– 58 учнів, які мають: 

 Річна оцінка, к-ть учнів ДПА (ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень  30(51%) 27 (47%) 
Достатній рівень  23(40%) 28 (48%) 

Всього високий і достатній рівні 53(91%) 55 (95%) 
Середній рівень (4-6 б.) 5 (9%) 3 (5%) 

Середній бал  9,1 9,1 

Учителі: Мілоста Н.М., Шаповалова Т.І. 

 

З математики складали ДПА ( у формі ЗНО)  – 24 учні, які мають: 

 Річна оцінка, к-ть учнів ДПА (ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень (10-12 б.) 18(75%) 10 (42%) 
Достатній рівень (7-9 б.) 6(25%) 11 (46%) 

Всього високий і достатній рівні 24 (100%) 21(88%) 
Середній рівень (4-6 б.) - 3 (12%) 

Середній бал  9,7 8,9 

Учитель: Шевцова О.П. 

 

З історії  здавали ДПА ( у формі ЗНО)  – 36 учнів, які мають: 

 Річна оцінка, к-ть учнів ДПА(ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень (10-12 б.) 16(44%) 10(28%) 

Достатній рівень (7-9 б.) 18(50%) 17 (47%) 

Всього високий і достатній рівні 34(94%) 27 (75%) 

Середній рівень (4-6 б.) 2(6%) 9 (25%) 

Середній бал  9,1 8,3 

Учитель Карпусь А.В., Бобир Ю.В. 

 

 

З географії  здавали ДПА ( у формі ЗНО)– 9 учнів, які мають: 

 Річна оцінка, к-ть учнів ДПА(ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень (10-12б.) 7(78%) 3(33%) 
Достатній рівень (7-9 б.) 1(11%) 4 (45%) 

Всього високий і достатній рівні 8(89%) 7 (78%) 
Середній рівень (4-6 б.) 1(11%) 2 (22%) 

Середній бал  9,1 8,8 

Учитель Власюк О.В., Лиховид О.В. 
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З біології  здавали ДПА ( у формі ЗНО)– 5 учнів, які мають: 

 Річна оцінка, к-ть учнів    ДПА(ЗНО), к-ть учнів 

Високий рівень (10-12 б.) 5(100%) 4(80%) 
Достатній рівень (7-9 б.) - 1 (20%) 

Всього високий і достатній рівні 5(100%) 5 (100%) 
Середній рівень (4-6 б.) - - 

Середній бал  10,8 10 

Учитель Рекконен І.О., Власюк О.В. 

 

Аналіз ДПА(ЗНО) в 11-х класах свідчить про те, що розбіжність між річним оцінюванням та 

оцінками за ДПА (у формі ЗНО) незначна. Але  педагогам ліцею у 2017-2018 н.р. варто 

проаналізувати помилки, які допустили випускники 2017р., спланувати  послідовну 

систематичну підготовчу роботу з учнями до ЗНО. 

 
2. Аналіз науково-методичної роботи 

 

               Методична діяльність ліцею у 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію науково - 

методичної теми «Створення інноваційного освітнього середовища, підвищення професійної 

майстерності учителя з метою формування ключових компетентностей учнів, забезпечення 

рівного доступу до освіти з урахуванням критеріїв ЮНЕСКО та Євросоюзу» 

Структура науково-методичної роботи:  

 

Основні напрями науково - методичної діяльності педколективу у 2016-2017 н.р.: 

 підвищення ефективності та якості навчально – виховного процесу; 

 науково-методичне забезпечення навчально - виховного процесу; 

 оптимізація інформаційного простору, використання ІКТ у роботі з батьками, 

громадськістю; 
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 формування в учнів життєвих компетентностей, що відповідають моделі випускника 

ліцею; 

 використання проектних технологій у навчально-виховному  процесі ( проекти 

ЮНЕСКО, міжнародні проекти); 

 удосконалення  роботи щодо моніторингу якості  навчально – виховного процесу ;  

 опанування членами колективу  системи АС «Школа», хмарних технологій; 

 продовження експериментальної роботи за темою «Проектування освітнього простору 

молодших школярів як організаційно - педагогічна умова його інноваційного розвитку» 

на 2013-2017 р.; 

 вивчення  педагогічного досвіду Бобир Ю.В., Сушко О.О. ( творчі майстерні вчителів, 

проведення майстер - класів, «круглих столів», створення творчих портфоліо вчителів, 

батьків);  

 забезпечення роботи   бібліотеки як проектно – інформаційного центру Ліцею. 

 

Науково-методична діяльность педагогічного колективу здійснювалася шляхом проведення 

різних форм роботи: засідання науково - методичної ради, наукові семінари, конференції, 

форуми, творчі майстерні вчителів, круглі столи, майстер-класи. 

 Педагогічний колектив ліцею упродовж багатьох років вивчає наукову, філософську та 

педагогічну спадщину видатних особистостей педагогіки, психології (В.Сухомлинського, 

П.Юркевича, С. Русової, М.Пирогова, Конфуція). У  2016 році виповнилось 120 років з дня 

народження Л. Виготського, видатного вченого, педагога, психолога, філософа. З нагоди 

визначної дати вчителями Ліцею проведені педагогічні читання. Був оголошений творчий проект 

«Ода життю», у якому брали участь учителі та учні Ліцею. У жовтні 2016 року  відбулася 

презентація проекту «Моцарт психології: струни вічності», присвячена Л. Виготському, за 

участю представників освітніх установ, письменників, науковців, шкіл-партнерів.  

28 лютого 2017 року в Ліцеї проведена зустріч педагогів та науковців у формі Відкритої 

педагогічної трибуни на тему «Життєзнавство – змістова домінанта концепції «Нова українська 

школа», науковий керівник проекту Єрмаков Іван Гнатович.  Відбулася презентація та 

обговорення книги «Життєзнавство в сучасній школі: від теорії до практики», яку видано 

партнером нашого Ліцею, колективом «Володарської  загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів» Київської області. Проведені заходи висвітлювались на телеканалах ТРК 

«Київ», «1+1», «Тоніс». 

Щорічно вчителі ліцею беруть участь у конкурсах з фахової майстерності: «Учитель року»,  

«Квітучі барви таланту». Протягом десяти років здійснюється діяльність наукового товариства 

«Паростки надії». Науковий керівник – докторант НАН України Адамчук-Чала Н.І. плідно 

працює з обдарованими дітьми.          

Проведені засідання науково- методичної ради: 

 Планування методичної  роботи в ліцеї. Атестація педагогів 2016-2017 у  н.р. Вивчення 

системи роботи вчителя ( серпень, вересень). 

 Вивчення педагогічної спадщини. Презентація сторінок життя Л.С.Виготського «Моцарт 

психології: струни вічності» (жовтень).  

  Експериментальна робота «Проектування освітнього простору початкової школи Ліцею 

міжнародних відносин № 51 як організаційно-педагогічна умова його інноваційного 

розвитку» (грудень). 

 Презентація творчого портрету вчителя, його творчої лабораторії. З досвіду роботи. 

(січень-лютий). 

 Робота школи молодого вчителя. (березень). 

 Аналіз  атестації педагогічних працівників.  (квітень-травень). 

 



10 

 

Науково - практичні семінари   

 Вивчення Інструкції з ведення класних журналів, ділової документації. Єдиний 

орфографічний режим у ліцеї (серпень - вересень). 

 Сучасний  психолого – педагогічний супровід навчальної діяльності учня, робота з 

обдарованими учнями  (жовтень). 

 Предметні тижні , їх роль в активізації навчальної та позакласної діяльності (жовтень). 

 Алгоритм вивчення  досвіду роботи вчителя.  (листопад).  

 Самоосвіта –найефективніший шлях до самовдосконалення(січень). 

 Оцінка як інструмент виміру та чинник мотивації (березень). 

Педагогічні ради 

 Шляхи реформування освіти. Проект «Нова українська школа» (серпень). 

 Педагогічні технології. Формування іміджу вчителя. Авторитет учителя, його вплив на 

розвиток пізнавальних здібностей учнів (листопад). 

 Упровадження в навчально – виховний процес інноваційних технологій, їх вплив на 

формування ключових компетентностей школярів (грудень - січень). 

 Національно – патріотичне виховання учнів, утвердження загальнолюдських моральних 

цінностей. Робота з батьками як чинник впливу на вихованість учнів ( лютий). 

 Роль творчої ініціативи класного керівника в удосконаленні форм і методів роботи з 

учнями (квітень).  

У 2016 – 2017 н. р. атестувалося 13 педагогів. Вони успішно пройшли курси підвищення 

кваліфікації: 
 

№ ПІБ вчителя Предмет, який 

викладає  

Кваліфікаційна 

категорія 

Курси підвищення 

кваліфікації 

1 Петренко В.І.  Українська мова 

та література 

Вища, учитель - методист 2016-2017,  КІППО ім. Б.Грінченка 

2 Клименко Л. В. 

 

Російська мова, 

зарубіжна літер. 

Вища, учитель - методист 2016-2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

3 Корницька Я. О. Англійська мова Вища, учитель - методист 2016-2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

4 Бобровицька С. С. Початкові класи Вища, учитель - методист 2016- 2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

5 Бойко Л. І. Початкові класи Вища, учитель - методист  2016- 2017,КІППО ім.Б.Грінченка 

6 Сушко О. О. Англійська мова  Вища, старший учитель 2016- 2017,КІППО ім.Б.Грінченка 

7 Бобир Ю. В. Історія  Вища, старший учитель 2016- 2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

8 Ткачук Н. К. Фізика Вища   2016- 2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

9 Раскіта А.В. Англійська мова Вища  2016- 2017,КІППО ім.Б.Грінченка 

10 Лермонтова А.О. Англійська мова Перша  2016- 2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

11 Смілян Н. О. Англійська мова Перша  2016- 2017, КІППО ім.Б.Грінченка 

12 Стаднік Р.  П. Інформатика  Перша  2016- 2017,КІППО ім.Б.Грінченка 

13 Бугайова І. М. Початкові класи Друга  2016- 2017,КІППО ім.Б.Грінченка 

 

За результатами атестації  у 2016-2917 навчальному році присвоєно педагогічне звання  

«старший учитель» Бобир Ю.В., учителю історії, та Сушко О.О., учителю англійської мови. 

Підтвердили вищу кваліфікаційну категорію 9 педагогів (10,7%), отримали І кваліфікаційну 

категорію 4 педагоги (4,7%), ІІ кваліфікаційну категорію -1 педагог (1,1%), який атестувався 

вперше. 

Співпраця з вищими навчальними закладами, науковими та освітніми установами, 

громадськими організаціями – одна із форм науково- методичної роботи, що відіграє важливу 

роль у профорієнтації учнів 9-11 класів, науково- дослідницькій, експериментальній роботі та 

міжнародній діяльності: 

 Інститут педагогіки АПН України; 

 Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

  Посольство США в Україні; 
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 Посольство Китайської Народної Республіки в Україні; 

 Інститут Конфуція Київського національного університету імені Т. Шевченка; 

 Посольство Королівства Бельгія в Україні; 

 Посольство Литовської  Республіки в Україні; 

 Національна Рада жінок України (НРЖУ);  

 Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна - Світ» ;  

 Міністерство закордонних справ України; 

 Лабораторія педагогічних інновацій Інституту педагогіки  АПН України;   

 Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова; 

 ПДЮ Печерського району м. Києва; 

 Перша гімназія міста Черкаси; 

 Городнянська школа – інтернат для дітей, позбавлених батьківської опіки, м.Городня, 

Чернігівської області; 

 Ліплявський ЗНЗ Канівського району , Черкаської області; 

 Європейський молодіжний  парламент; 

 ОБСЄ;  

 Британська Рада в Україні; 

 Маріупольська загальноосвітня школа 1-Ш ступенів № 20 (Донецька область) ; 

 Первомайська ЗОШ І-Ш ступенів № 4 (Миколаївська область) ; 

 Міжнародна компанія «Пірсон-Дінтернал» (методично-освітній центр із вивчення англійської 

мови в Україні) ;  
 Представництво британського видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес». 

Вагомою формою методичної роботи є вивчення, узагальнення та поширення педагогічного 

досвіду: 

Тема досвіду Автор Предмет 

Хто вивчав (директор, 

заст. директора, голова 

ШМО) 

Етап 

(вивчення, узаг., 

пошир.) 

Форми 

узагальнення, 

поширення 

Хмарні 

технології в 

освіті 

Бойко М.В. Інформатика заст. директора, 

голова ШМО 

вивчення, узаг., 

пошир. 

Електронний формат. 

Поширення через 

Інтернет 

Особливості 

застосування 

технології 

«Case study» на 

уроках історії 

Бобир 

Ю.В. 

Історія  Заступник директора  Вивчення 

досвіду  

Описано досвід 

Методика 

проведення 

квестів 

Бобир 

Ю.В. 

Лиховид 

О.В. 

Історія, 

географія, 

пр  

Директор, заступник  

директора, голова 

ШМО  

Поширення Використання на 

практиці 

 
3. Аналіз навчально-виховної діяльності Ліцею 

         Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно до Загальних критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених 

наказом МОН України № 371 від 05.05.08 р., здійснювався постійний контроль за їх дотриманням.  

Станом на 26 травня 2017 року  навчальні програми виконані в повному обсязі з усіх предметів. 

 

3.1. Внутрішньошкільний контроль. Вивчення стану викладання навчальних предметів 

Вивчення стану викладання навчальних предметів адміністрацією Ліцею проводилося з  

метою виявлення відповідності навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм та 

накреслення шляхів подолання виявлених недоліків. Вживалися  заходи щодо усунення прогалин 

у навченості учнів; проводилася корекція діяльності вчителя та учнів з метою запобігання низькій 

успішності. Результати контрольних робіт у 5-11-х класах аналізувалися, обговорювалися на 
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засіданнях МО. На виконання плану внутрішньошкільного контролю та перспективного плану 

вивчення стану викладання навчальних предметів (наказ №174 від 07.09.2016 р. «Про вивчення 

стану викладання навчальних предметів та внутрішньоліцейний контроль у 2016-2017 н.р.»)  

протягом 2016-2017 навчального року проведено вивчення стану викладання предметів. За 

підсумками перевірок видано накази : 

 

Предмет 

 

Класи Місяць проведення Відповідальний 

Основи здоров’я (наказ № 269 від 29.12.2016) 5 – 8 

класи 

жовтень 2016 Помошко Г.В. 

Історія України (накази № 211 від 07.11.2016,      

№263 від 29.12.2016) 

8 – 11 

класи 

листопад 

2016 

Клиновська Н.В. 

 

Англійська мова (накази №31 від 30.01.2017) 10-11 

класи 

жовтень-грудень 

2016 

Байкова С.Ю. 

 

    Англійська мова (наказ №153 від 26.05.2017) 1-9 

класи 

березень-  травень 

2017 

Байкова С.Ю. 

 

Економіка (наказ №33 від  30.01.2017) 10- 11 

класи 

січень 2017 Помошко Г.В. 

 

Українська мова (накази № 37 від 03.02.2017, 

№83 від 23.03.2017 ) 

5 – 11 

класи 

лютий 2017 Клиновська Н.В. 

 

Захист Вітчизни (накази №80  від 23.03.2017,  

№127 від 03.05.2017) 

10-11 

класи 

квітень 2017 Клиновська Н.В. 

 

 

          Під час перевірки стану викладання предмету «Основи здоров’я» адміністрацією Ліцею    

відвідано та проаналізовано уроки та вибірково, на кожній із паралелей,  проведено контрольні роботи, 

результати яких наведені в таблиці: 

Аналіз  письмових  робіт та робота учнів   на уроках   показали високий та достатній рівень знань 

з предмету «Основи здоров’я».  

Під час перевірки стану викладання історії України  проведені контрольні роботи у 8-А,Б,В;  

9-А, Б, В;  10-А,Б; 11-А класах ( наказ № 263від 29.12.2016). Результати подані в таблиці 

 
Клас У класі 

учнів 

Писали 

роботи 

Рівень навчальних досягнень 

Високий  Достатній Середній Початковий 

8-А 22 18 2/12% 10/55% 6/33% 0 

8-Б 28 20 12/60% 6/30% 2/10% 0 

8-В 27 23 12/52% 8/35%   3/13% 0 

9-А 28 13 0,7% 11/98,6% 1/0,7% 0 

   9-Б 24 19 6/31,5% 12/63,1%   1/5,4% 0 

   9-В 23 17 2/11,8% 12/70.6%   3/17,6% 0 

  10-А 28 18 1/5% 13/72% 4/23% 0 

10-Б 31 24 7/30% 11/45% 6/25% 0 

11-А 32 27 9/33% 8/30% 9/33% 1/4 % 

                

№ Дата 

проведення 

перевірочної 

роботи 

  Клас Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів , які 

писали 

роботу 

 

Результати навчальних досягнень учнів 

 

Висо- 

кий  

Достат-  

ній 

Серед- 

ній 

Початковий 

1 24.11.2016   5-А 31 26   14/54%     12/46% 0 0 

2 19.12.2016   6-Б 28 19   13/68%    6/32% 0 0 

3 15.11.2016   7-В 21 18    9/50%    7/39%     2/11% 0 

4 08.12.2016   8-В 27 20   15/75%    5/25%           0 0 
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       Аналіз контрольних робіт показав, що програмовий матеріал  учнями засвоюється на 

високому та достатньому рівні. Матеріали вивчення стану викладання історії України свідчать, 

що цей предмет цікавий учням, його вивчають із бажанням, проте більшу увагу необхідно 

приділити індивідуальній роботі з предмета, використовувати диференційований підхід до 

навчання, займатися проектною  та науково-дослідницькою діяльністю, ретельно готувати учнів 

до олімпіад, конкурсів, ЗНО .  

           Відповідно до плану роботи Ліцею з листопада по грудень вивчався стан викладання 

англійської мови у 10-11-х класах.  У старшій школі Ліцею здійснюється  профільне навчання 

за двома  напрямами: економічний профіль і профіль іноземної філології. Вивчення англійської 

мови (чотири предмети): практика англійської мови (на всіх профілях навчання) та спецкурсів: 

країнознавство, англійська та американська література, гіди-перекладачі  (профіль іноземної 

філології) та прикладна економіка (економічний профіль). У процесі контролю адміністрацією  

відвідано та проаналізовано уроки вчителів, які викладають англійську мову в 10-11-х класах: 

Константинова  О. М. (10-А,10-Б), Зайченко Н.С.(11А), Воловик Т. А.( 11А, 11Б), Корницька Я. 

О. (10А, 10Б, 11Б), Торутько О.О. (11-А, 11-Б), Фомічова О.С.  (10А), Сушко О. О. (10А, 10Б). 

Перевірено стан ведення учнівської та вчительської документації, проаналізовано стан 

навчально-методичного забезпечення процесу викладання англійської мови та спецкурсів 

англійською мовою. Аналіз відвіданих уроків свідчить про те, що вчителі англійської мови 

володіють методикою викладання предмета, використовують раціональні методи та прийоми 

навчання з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня їх підготовки. З метою визначення 

рівня навчальних досягнень учнів 10-11-х класів з англійської мови у листопаді- грудні 2016 року  

проведені контрольні зрізи знань. 

 
Клас У класі 

учнів 

Писали 

роботи 

Рівень навчальних досягнень 

Високий 

рівень 

Достатній Середній Початковий 

10-А 27 21 1/5% 17/81% 3/14% 0 

10-Б 32 26 12/46% 12/46% 2/8% 0 

11-А 32 22 4/19% 14/62% 3/14% 1/5% 

11-Б 28 22 3/15% 12/52% 6/28% 1/4% 

       

           Результати контрольних робіт свідчать про те, що навчальний матеріал з англійської мови в 

цілому засвоюється задовільно, але  учителям необхідно бiльше уваги приділяти розвитку навичок 

читання, письма та комунiкативного спiлкування, посилити роботу щодо розвитку граматичних 

навичок.  

  Під час перевірки стану викладання  економіки  адміністрацією Ліцею   відвідано та 

проаналізовано уроки,  проведено контрольні роботи в 11-А,Б класах, результати яких 

відображено в таблиці:  

           

          Аналіз  письмових  робіт та робота учнів   на уроках   показали високий та достатній рівень 

знань з економіки. Учителі Власюк О.В.(11-Б клас) та Лиховид О.В.(10-Б, 11-А класи) проводять 

уроки економіки відповідно до календарно-тематичного планування та діючої програми, 

доповнюючи її  матеріалом, пов’язаним із сьогоденням. На уроках проводяться дослідження, 

застосовуються різні види робіт, роздаткові матеріали, наочність.  

  Перевірка знань, умінь і навичок учнів з української мови ( наказ № 83 від 23.03.2017) 

проводилась у лютому 2017 року. Основною метою контролю було визначення якості засвоєння 

учнями програмового матеріалу, діагностика і корекція  знань та умінь учнів, виховання 

№ клас Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість учнів , 

які писали 

роботу 

Результати навчальних досягнень учнів 

Високий  Достатній Середній Початковий 

1 11-А 32 13 4/31% 7/54% 2/15% 0 

2 11-Б 27 11     11/100% 0 0 0 
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відповідального ставлення до навчання. Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів вивчався 

через  проведення письмових контрольних робіт у формі тестових завдань, диктантів. 

 

Проведені контрольні  роботи у 5-11 -х класах. Їх результати подаються в таблиці: 

 

Клас  Учнів 

у класі 

Писало 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній Середній Почат- 

ковий 

Учителі  

5-А 31 21 3-14% 10-48% 8- 38% 0 Клиновська Н.В. 

Кулик Т.М. 

5-Б 31 26 10 -39% 6- 23% 4- 15% 6-23% Клиновська Н.В. 

Кулик Т.М. 

Шаповалова Т.І. 

6-А 28 20 1- 5% 10-50% 7-35% 2-10% Мельник Г.Я. 

Мілоста Н.М. 

6-Б 28 20 3-15% 7-35% 8- 40% 2-10% Петренко В.І. 

Рудик І.М. 

6-В 26 21  3-14% 12-57% 5-24% 1-5% Петренко В.І. 

7-А 29 21 4- 19% 12- 57% 5- 24% 0 Мілоста Н.М. 

Мельник Г.Я. 

7-Б 18 15 3- 20% 7- 47% 5-33% 0 Рудик І.М. 

7-В 21 17 7- 41% 7- 41% 3-18% 0 Шаповалова Т.І. 

8-В 25 17 6- 35% 4- 24% 7- 41% 0 Кулик Т.М. 

Шаповалова Т.І. 

9-А 28 22 7-% 7-% 7-% 1-% Петренко В.І. 

Мельник Г.Я. 

9-Б 24 22 7-32% 9-41% 6-27% 0 Мельник Г.Я. 

10-Б 31 20 11-55% 9-45% 0 0 Рудик І.М. 

Кулик Т.М. 

11-А 32 20 13-65% 5-25% 2-10% 0 Мілоста Н.М. 

Шаповалова Т.І. 

11-Б 27 19 6-31% 10-53% 3-16% 0 Мілоста Н.М. 

Шаповалова Т.І. 

      

Результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал з української 

мови в цілому засвоюється задовільно, учні підтвердили семестрове оцінювання. Проте поряд з 

успіхами є й недоліки. Існує ще чимало невикористаних резервів учителів - словесників: 

диференціація домашніх завдань; систематична робота над помилками у робочих зошитах; 

наповнення навчальних кабінетів сучасними дидактичними матеріалами, таблицями; активізація  

науково- дослідницької  роботи в МАН, олімпіадах, конкурсах; робота з культури мовлення; 

дотримання структури уроку. 

        Предмет «Захист Вітчизни»  викладає Горовиць Ю.С. У 2016-2017 н.р.він навчав  34 юнаки 

10-х класів та 26 юнаків 11-х класів. З них: високий рівень навчальних досягнень мають  43 учні, 

достатній – 17 учнів. На  уроках учні  працюють у парах і в групах, проходять стройову та 

прикладну фізичну підготовку, викладач подає учням  прийоми і правила стрільби, 

використовуються наочні посібники, тир. Викладачем Горовцем Ю.С. у Ліцеї обладнаний 

кабінет «Захисту Вітчизни», який щорічно поповнюється новими матеріалами. Викладач формує 

громадянські компетентності учнів, проводить позакласну роботу для учнів. Він є керівником 

гуртка  «Юний стрілець», щорічно викладає факультатив «Музеї Києва як джерело 

патріотичного виховання учнів», готує команди юнаків для участі в районних стрілецьких 

змаганнях, змаганнях із загальної фізичної підготовки,   проводить заходи до місячника з 

національно -патріотичного виховання та оборонно - масової роботи,. 

      Відповідно до плану роботи  з березня по травень вивчався стан викладання англійської 

мови у 1-9-х класах.У початковій школі (1-4класи) вивчався  рівень  підготовки учнів відповідно 

до нового Державного стандарту.  Навчально-виховний процес з англійської мови  у початковій 

школі забезпечували  Лермонтова А. О.(1А, 1Б, 1В, 2А, 2В), Бутешова Я.С.(4В), Забєліна О. 
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Л.(2А, 4А ), Корницька Я. О.(4Б), Нестеренко Н. В.(1А,1Б), Осташевська Л.Р. (3Б, 3В, 4Б, 4А), 

Постоєнко О. Г.(4А), Смілян Н. О.(2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В),Супрун Н. С. (1В, 3А, 3Б), Фомічова О. С. 

(4А), Холод О. Ю. (3В), Раскіта А. В. (2Б,2В), Холод  Г. І. (1А, 1Б, 1В). Аналіз відвіданих 

уроків показав, що вчителі мають належний рівень  методичної та мовної підготовки,  

використовують різноманітні форми та прийоми роботи. Стан дотримання державних вимог до 

змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час 

проведення контрольних зрізів вибірково в 3-4-х класах: рівень якості навчання становить 89,6 

%. З метою удосконалення навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій школі 

вчителям рекомендовано приділяти належну увагу розвитку вмінь і навичок письма як одного з 

основних засобів навчання іноземної мови, диференціації навчання.  

      Учителі англійської мови у 5-9-х класах працюють творчо,  використовують новiтнi 

iнформацiйнi технологiï, застосовують  рiзноманiтнi  форми  i методи роботи: iндивiдуальну,  

роботу в парах, групах та гру. Вдало здійснюють міжпредметні зв'язки. Було проведено 

моніторингове дослідження якості  викладання англійської мови  на паралелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 

9-x класів (травень 2017 року). Мета дослідження – визначення якості рівня сформованості 

навичок письма з англійської  мови, вироблення стратегії щодо підвищення успішності учнів.. 

Маємо такі результати: 

 

Клас  Учнів 

у класі 

Писало 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній Середній Почат- 

ковий 
Учителі  

5-А 31 28 13/42% 13/42% 2/6%  Байкова С.Ю., Зайченко Н.С., 

Сушко О.О., Лермонтова А. О. 

5-Б 32 26 6/23% 14/54% 5/19% 1/3% Воловик Т.А., Сушко О.О., 

6-А 28 20 10/50% 9/45% 1/5%  Вигран О.Ф., Забєліна О.Л., 

Бутешова Я.С. 

6-Б 

 

28 19 5/26% 10/53% 4/21%  Воловик Т.А., Бутешова Я.С., 

Холод О.Ю. 

6-В 

 

26 23 3/13% 18/78% /29%  Вигран О.Ф., Воловик Т.А., 

 Холод О.Ю. 

7-А 29 26 15/58% 8/30% 3 /12%  Торутько О О., Вигран О Ф., 

Супрун Н. С. 

7-Б 18 16 212% 9/57% 5/31%         Осташевська Л Р., Раскіта О. В. 

7-В 22 18 5/28% 12/67% /15%  Вигран О. Ф., Воловик Т А 

8-А 22 20 8/40% 4/20% 5/25% 3/15% Cушко О.О.,Забєліна О.Л. 

8-Б 27 24 6/25% 16/67% /28%  Байкова С.Ю., Фомічова О.С., 

Забєліна О.Л. 

8-В 25 24 4/17% 7/29% 9/38% 4/17% Байкова С.Ю., Фомічова О.С., 

Раскіта О. В. 

9-А 28 26 15/58 % 8/31% 3/11%  Нестеренко Н.В.,  

Постоєнко О.Г., Фомічова О.С. 

9-Б 24 24 17/71% 7 / 29%            Нестеренко Н.В.,  

Постоєнко О.Г.,Холод О.Ю. 

9-В 23 22 10/46% 9/40% 3/4%  Зайченко Н.С., Постоєнко О.Г. 

 

            Результати контрольних робіт свідчать про те, що  більшість учнів  мали високий  та 

достатній рівень сформованості навичок писемного мовлення з англійської мови, засвоїли 

програмовий матеріал. 

Аналіз стану викладання предметів засвідчив, що вчителі прагнуть до підвищення якості 

навчання,  проявляють творчу ініціативу, креативність, використовують методи активного 

навчання на різних етапах уроку, використовують різнорівневі завдання,  навчають учнів робити 

висновки, аналізувати, узагальнювати; забезпечують  формування практичних умінь і навичок, 

передбачених програмою, розвивають логічне мислення.   

 

3.2.Моніторингові дослідження      
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          З метою вивчення рівня підготовки учнів  11-10-х класів до ЗНО у 2016-2017 навчальному 

році  проведені моніторингові дослідження з української мови та літератури, історії України, 

англійської мови, математики.  
Результати  моніторингів з української мови  в 11-А  класі (профіль іноземної філології)  
 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

1-й 

моніторинг  

05.10.2016  

( учитель) 

2-й 

моніторинг  

09.11.2016 
(Центр 

моніторингу) 

3-й 

моніторинг  

16.02.2017 

(заступник) 

4-й 

моніторинг  

17.05.2017 
(заступник) 

Річна за 11-й клас Приміт

ка  

  ЗНО 

Укр. 

мова 

Укр. 

літ. 

Високий  10-41% 1 -  4% 0 3 - 14% 17- 53% 21- 66% 14- 44% 

Достатній  11- 42% 11- 39% 5  -  19% 7 - 32% 11-34% 11- 34% 17- 53 % 

Середній  3  - 9% 13 - 46% 12 - 44% 12 - 50% 4 -13% 0 1 -  3% 

Початковий  2 - 8% 3  -11% 10- 37% 1 -  4% 0 0  

У класі  32 32 32 32    

Писало  26 28 27 22    

 
Результати моніторингів з української мови  в 11-Б  класі (економічний профіль)  

 

Рівень 

навчальн 

досягнень 

1-й 

моніторинг  

05.10.2016  

( учитель) 

2-й 

моніторинг  

09.11.2016 
(Центр 

моніторингу) 

3-й 

моніторинг  

16.02.2017 

(заступник) 

4-й 

моніторинг  

17.05.2017 

(заступник) 

Річна за 11-й 

клас 

Примітка 

ЗНО  

Укр.мова Укр.літ 

Високий  5 - 24% 0 0 0 13/48 19/ 

70% 
13-50% 

Достатній  13- 65% 13-52% 0 6-27% 13/48% 7/ 

26% 
11-42% 

Середній  3 -11% 12-48% 15-60% 11-61% 1/4 % 1/4% 3- 8% 

Початковий  0 0 10 – 40% 1-12% 0 0 0 

У класі  27 27 27 27 27 27  

Писало  21 25 25 18    27 

 
Моніторинг з Історії України в 11-А класі (профіль іноземної філології)  

проводився на основі матеріалів, вивчених учнями за 10-й та 11-й класи: 

 

Моніторинг з Історії України в 10-Б та 11-А класі (профіль іноземної філології), проведений  у травні, за 

програмою 10- го та 11-го класів: 

Клас  Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів що 

виконували 

роботу 

Високий 

рівень  

( 10 – 12) 

Достатній  

( 9 – 7) 

Середній  

( 6 – 4) 

Початковий 

( 1 – 3 ) 

Середній 

бал 

10-А 26 21 6/29% 11/52% 4/19% 0 8,7 

10-Б 31 24 8/33% 15/63% 1/ 4% 0 9,1 

11-А 32 23 0 21/52% 1/ 4,5% 1/ 4,5% 8,6 

ЗНО з Історії України складали 36 випускників, з них: високий рівень-10 (28%); достатній- 

17(47%); середній-9 (25%). 

 
Моніторинг з математики в 11-Б класі ( економічний профіль) проведено  в жовтні і травні,  

Клас  Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів що 

виконувал

и роботу 

Високий 

рівень  

( 10 – 12) 

Достатній  

( 9 – 7) 

Середній  

( 6 – 4) 

Початковий 

( 1 – 3 ) 

Середній бал 

11-А 32 27 9/33% 8/30% 9/ 33% 1/ 4% 8,2 
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за програмою 10- го та 11-го класів: 

Клас  Кількіст

ь учнів 

у класі 

Кількість учнів 

що виконували 

роботу 

Високий 

рівень  

( 10 – 12) 

Достатній  

( 9 – 7) 

Середній  

( 6 – 4) 

Початковий 

( 1 – 3 ) 

Середній бал 

11-Б 27 13 8/62% 4/31% 1/7% 0 9,3 

11-Б 27 19 6/32% 12/63% 1/5% 0 8,8 

ЗНО з математики складали 25 учнів, з них: високий рівень -10 (40%); достатній – 11(46%);  середній -

3(14%).   

Моніторинг з англійської мови проведено  у вересні та березні. Моніторингові дослідження 

проводилися в формі контрольних робіт,  завдання для яких були розроблені на основі завдань 

ЗНО минулих років. З трьох видів завдань (використання мови, читання, письмо) учні отримали 

три окремі оцінки, після цього виставлявся середній бал. 
Моніторинг з англійської мови в 11-А класі (профіль іноземної філології):  

Клас  Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів що 

виконува

ли роботу 

Високий 

рівень  

( 10 – 12) 

Достатній  

( 9 – 7) 

Середній  

( 6 – 4) 

Початковий 

( 1 – 3 ) 

Середній бал 

11-А 32 22 4/19% 14/62% 3/14% 1/5% 8   

11-А 32 17 9/53 7/41 1/6 0 9 

Моніторинг з англійської мови в 11-Б класі (економічний профіль) проведено  у вересні та березні 

(моніторингові дослідження проводилися у формі контрольних робіт, завдання для яких були 

розроблені на основі завдань ЗНО минулих років: використання мови, читання, письмо. Учні 

отримали три окремі оцінки, після цього виставлявся середній бал.): 
 

Клас  Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів що 

виконува

ли роботу 

Високий 

рівень  

( 10 – 12) 

Достатній  

( 9 – 7) 

Середній  

( 6 – 4) 

Початковий 

( 1 – 3 ) 

Середній бал 

11-Б 28 22 3/16% 12/53% 6/27% 1/4% 7 

11-Б 28 23 8/35% 13/57% 2/8% 0 8 

ЗНО з англійської мови складали 40 учнів, з них:високий рівень -19(48%); достатній -17(43%); 

середній -3(9%). 
За результатами проведених моніторингових контрольних робіт вчителі постійно 

надавали учням рекомендації щодо підготовки до ЗНО. 

 

Порівняльний аналіз результатів ДПА з української мови, математики, англійської мови 

в 9-х  класах з річними оцінками  за   2016-2017 н.р.: 

 

Клас  

 

                                                    ДПА   Примітка  

Українська мова              Математика          Англійська мова 

Висок. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Середн 

рівень 

Висок. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Середн 

рівень 

Висок. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Середн 

рівень 

9-А 

(28/26, 

25-англ) 

16/62% 8/31% 2/7% 12/46% 13/50% 1/4 % 21/84% 4/16% 0  

9-Б 

(24/23) 

14/61% 9/39% 0 12/52% 9/39% 2/9% 19/82% 4/18% 0  

9-В 

(23/22) 

13/59% 9/41% 0 9/41% 8/36% 5/23% 15/68% 5/22% 2/10%  

                                                                   Річні оцінки  
9-А  (28) 7/25% 20/71% 1/ 4 % 11/40% 13/46% 4/14% 17/61% 8/26 3/13%  
9-Б (24) 12/50% 12/50% 0 13/54% 10/42% 1/ 4 % 18/ 75%  6/ 25% 0  
9-В (23) 10/43% 12/52% 1/5% 6/26% 11/48% 6/26% 14/61% 8/35% 1/ 4 %  
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          Порівняльний аналіз річного оцінювання та державної підсумкової атестації  з української 

мови, математики(алгебра) , англійської мови свідчить, що учні ретельно готувались до ДПА і 

показали значно вищі результати , ніж річні оцінки. 

 

3.3. У 2016-2017 н.р. адміністрація здійснювала різні види контролю класних колективів  із   

психологічним супроводом. За результатами видані накази та підготовлені аналітичні довідки. 

Матеріали узагальнено й обговорено  на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при 

директорові та заступнику директора (накази№150 від 01.09.2016, №265 від 29.12.2016; №270 від 

29.12.2016; протоколи №4,8), прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час 

перевірки, намічено заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.  

Класно - узагальнюючий контроль: 

- 4-х класів – з метою вивчення  наступності у навчанні та вихованні ; 

- 5-х класів  - з метою вивчення  адаптації учнів до навчання у школі ІІ ступеня ; 

- 9-х класів - з метою вивчення питання  допрофільності навчання; 

- 10-х класів -  вивчення  правильності та відповідності вибору ліцеїстами профілів навчання 

Протягом жовтня- листопада 2016р. проведено порівняльний аналіз навчання учнів 4-х (2015-

2016 н.р.) та 5-х (2016-2017 н.р.) класів з метою перевірки об’єктивності оцінювання та 

наступності (наказ №265 від 29.12.2016 р.).  

Порівняльний аналіз успішності учнів 5-х класів порівняно з рівнем навчальних досягнень  у 

початковій школі. 

 

У процесі порівняльного аналізу результатів навчання учнів 5-х класів за результатами 

річного оцінювання за 2016-2017н. р. та результатів за 2015-2016 н. р. спостерігається тенденція 

збереження наступності. Результати успішності учнів 5-х класів порівняно з рівнем навчальних 

Клас, класний 

керівник 

Кількість 

учнів 
Українська мова 

Клиновська Н.В., 

Шаповалова Т.І. 

Математика 

Янчарек Е.В. 
Англійська мова 

Воловик Т.А.,  

Лермонтова А.О.,  

Сушко О.О. 
високий 

рівень 

достат

ній 

рівень 

серед 

ній 

рівень 

висо 

кий 

рівень 

достат-

ній 

рівень 

серед 

ній 

рівень 

висо 

кий 

рівень 

достат-

ній 

рівень 

серед 

ній 

рівень 

Показники 

4-Б класу 

ПогарськаЖ.М. 

28/28 

учнів 

 

  8/29% 19/68% 1/3% 14/50% 14/50

% 

 

0    22/73%   8/27% 0 

Показники 

5-Б класу 

Колесник Ю.В. 

30/24 

 

5/21% 7/29

% 

  9/38% 

Початко

вий 

рівень 

3/12% 

13/48% 10/37%    4 /15% 

 

 

 

  11/37% 18/60% 0 

Початко

вий 

рівень 

1/3% 

Клас, 

класний 

керівник 

Кількість 

учнів 
Українська мова 

Клиновська Н.В., Кулик Т.М. 
Математика 

Шевцова О.П. 
Англійська мова 

Байкова С.Ю., Зайченко 

Н.С.Сушко О.О. 

висо 

кий 

рівень 

достат-

ній 

рівень 

серед 

ній рів. 

висо 

кий рів. 

достат-

ній 

 

серед- 

ній рів. 

висо 

кий 

рів. 

достат-

ній 

рів. 

серед 

ній рів. 

Показники 

4-А класу 

Бойко Л.І. 

28/28 

учнів 

 

18/64% 10/36% 0   20/ 

71% 

  8/29% 0 12/44% 11/41% 4/15% 

Показники 

5-А класу 

Зайченко Н.С. 

31/24 учні 

 

 5/21% 12/61%  7/18% 6/22%  21/78% 0 22/73% 8/27% 0 
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досягнень у початковій школі дещо різняться, що свідчить про недостатньо сформовані соціальні 

компетентності учнів, складність адаптаційного періоду у деяких дітей. Знизилися якісні 

показники  у 2016-2017 н. р. Тому, під час роботи над поліпшенням якості знань у 5-х класах, 

слід багато працювати, використовуючи знання з психології учнів, дати можливість дітям 

адаптуватися до вимог основної школи, велику увагу приділяти індивідуалізації навчання. 

 Оперативий контроль учнів 

Кожного місяця  проводився оперативий контроль учнів 8-11-х класів з метою перевірки 

відвідування, запізнень на перший урок та на уроки протягом дня; з метою перевірки шкільної 

форми; дотримання норм культури поведінки. Зафіксовано порушення  Статуту Ліцею щодо 

запізнень (учні 1-11 класів запізнювалися на перші уроки з різних причин: заторів на дорогах у 

переважній більшості випадків,  відвідування лікаря).  

 Оглядовий контроль 

- 1-х класів - з метою вивчення  адаптації учнів до навчання; 

- 10-х класів - з метою вивчення  адаптації учнів до навчання за профілями; 

- 11-х класів - з метою вивчення організованості учнів у навчанні, відвідуванні занять, 

перевірки дисципліни та  вихованості учнів. 

3.4.   Індивідуальний контроль 

Відповідно до Закону України «Про освіту» Ліцей забезпечує доступність і безоплатність 

початкової, базової та повної загальної середньої  освіти;  надає очну форму навчання, інди-

відуальне навчання за станом здоров’я (надані медичні довідки з рекомендаціями лікарсько- 

консультаційних комісій), здобуття освіти за екстернатною формою навчання. На 

індивідуальному навчанні перебували 7 учнів:  Гладуш І. - 9-Б (наказ №238 від 06.12.2016), 

Проскуряков Д. - 9-В (наказ № 61 від 02.03.2017), Дремлюга Д.- 9-А (наказ №186 від 27.09.2016),  

Ковшарова А. - 10-А (наказ №186 від 27.09.2016), Бойко А.-10-А (наказ №25 від 30.01.2017), 

Науменко В. -8-В (наказ  № 108 від 18.04.2017), Самсоненко О.-11-А (наказ №237 від 06.12.2016). 

Усі ці учні успішно завершили навчання за відповідний курс, разом з класними керівниками 

підготували  папки, де  зібрані письмові контрольні роботи за відповідний період,  згідно наказів. 

Недоліком у роботі з питань індивідуального навчання є невчасне заповнення в індивідуальних 

журналах проведених  учителями занять (Тимошенко О.М., Панюкова Н.О., Кулик Т.М., 

Жигалюк О.Є., Ткачук Н.К.). Повну загальну середню освіту успішно здобули учні - екстерни 

(Галька А.- навчається у Франції; Гайдаєв М.- в Англії). 

3.5. Попередній контроль  

Попередній контроль готовності до державної підсумкової атестації  випускників 9-х класів 

проводився у формі контрольних робіт, консультацій, індивідуальних занять з української мови, 

математики, англійської мови; в 11-х класах (ДПА у формі ЗНО) - з української мови, математики, 

історії України, англійської мови – контрольні роботи, моніторинги, тести, консультації, 

відвідування курсів у вишах. 

3.6. Підсумковий контроль 

     Проаналізовано річні навчальні досягнення учнів з усіх предметів, визначено якісні показники 

успішності класних колективів. Проведено порівняльний аналіз з минулим роком. 

Клас Учнів на 

01.09.16. 

Учнів на 

26.05.17 

Не 

атестовано 

10- 12 

балів 

9 -7 

балів 

6 -4 

балів 

3 -1 

балів 

Примітка 

 

1-А 28 27       

1-Б 27 27       

1-В 21 21       

2-А 27 28  12 16 2 0  

2-Б 27 29  9 20 0 0  
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2-В 29 30  12 15 3 0  

3-А 30 29  7 22 0 0  

3-Б 26    26  9 15 2 0  

3-В 24 23  5 17 1 0  

4-А 26 25  6 19 0 0  

4-Б 23 23  10  13 0 0  

4-В 25 25  9 15 1 0  

5-А 30 31  6 23 2 0  

5-Б 30 32  6 17 9 0  

6-А 28 28  6 14 7 0  

6-Б 28 28  7 16 5 0  

6-В 26 26  2 19 5 0  

7-А 30 29  6 11 2 0  

7-Б 19 18  1 11 6 0  

7-В 21 21  2 10 9 0  

8-А 22 22  5 6 11 0  

8 -Б 28 27  7 7 13 0  

8-В 28 25  4 9 11 1  

9 -А 28 28  2 15 11 0  

9 -Б 24 24  9 11 4 0  

9 -В 23 23  6 8 9 0  

    10 -А 28 26  - 5 17 3  

     10- Б 30 31  7 15 9 0  

     11-А 32 32  8 19 5 0  

11-Б 29 27  5 17 4 1  

Всього 

797 791 

 168/ 24% 385 /54% 148/ 21,4% 5/ 0,6% Без 1-х класів, у яких 

75 учні 

Порівняння з 

2015-2016 797 794 

 147-21% 359-50,4% 203/28% 3/0,4% Без 1-х кл. 

 

      Підсумки навчальних досягнень свідчать про те, що педагогічному колективу  слід підняти на 

вищий рівень індивідуальну роботу з учнями, проводити постійний системний аналіз навчальних 

досягнень учнів. У 2017-2018 навчальному році педагогічному колективу  необхідно знайти такі 

форми  роботи, які б мотивували учнів до навчання, а вчителя - до творчості та ініціативи. Крім 

того,  кожному вчителеві слід постійно здійснювати самоаналіз своєї діяльності. 

 

3.7. Участь учнів у предметних олімпіадах та конкурсах 

Про результативність навчально-виховної  роботи з обдарованими учнями свідчать показники 

участі учнів у районних олімпіадах та конкурсах. У 2016 - 2017 навчальному році у районних 

олімпіадах брали участь близько 600 учнів, з них здобули призові місця: 

№ Предмет Кількість 

переможців 2015 р 
Кількість 

переможців 2016 р 

Кількість 

переможців 2017 р 

1 Українська мова і література 16 19 9 

2 Історія 15 12 9 

3 Математика 2 5 4 

4 Зарубіжна література 2 Не брали участі Не брали участі 

5 Англійська мова 35 42 43 

6 Німецька мова 2 5 3 

7 Французька мова 0 1 3 

8 Російська мова 4 1 1 

9 Хімія 2 1 4 

10. Біологія 11 8 8 

11. Географія 7 14 9 

12. Правознавство 4 6 6 

13.  Основи педагогіки і психології 2 Не брали участі Не брали участі 

14. Трудове навчання 3 7 3 

15. Інформатика 0 1 1 

16. Комп’ютерна графіка Не брали участі 5 1 

17. Веб-дизайн 0 0 1 

18. Екологія Не брали участі 1 0 
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19. Образотворче мистецтво Не брали участі 3 0 

20. Фізика 0 2 2 

 ВСЬОГО 105 130 107 

 

Переможці ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з англійської мови у 2016-17 навчальному році 

1 Барінов Антон 11-A IІІ Воловик ТетянаАнатоліївна 

2 Маедзіма Юта 11-А IІІ Корницька Яна Олександрівна 

3 Прудніков Данило  11-Б ІІІ Воловик ТетянаАнатоліївна 

4. Гаврилова Ксенія 10-А IІІ Корницька Яна Олександрівна 

5. Хрущакова Стелла  9-В I Зайченко Наталія Сергіївна 

 6. Харченко Валентин 9-Б IІ Нестеренко Наталія Вікторівна 

  

Крім того, у міських олімпіадах  учні здобули ще 8 призових місць (українська мова, біологія, 

географія, історія). 

      Ліцеїсти брали участь у   Міжнародній олімпіаді з математики за участю The national 

mathematics and science college (Велика Британія), яка проходила у два тури серед учнів 9-10-х 

класів нашого Ліцею. Переможцем олімпіади стала А.Свирида, учениця 9-В класу. 

Міжнародний математичний конкурс «КЕНГУРУ» 

        347 учнів Ліцею змагалися в інтелектуальному Міжнародному математичному  конкурсі 

«КЕНГУРУ», що об’єднує школярів 30 країн світу та проходить під егідою ЮНЕСКО. Головна 

мета конкурсу – залучити якомога більше дітей до розв’язання математичних задач, показати 

кожному школяреві, що завдання з математики може бути справою корисною, захоплюючою і  

веселою. Учні ліцею протягом кількох років із задоволенням беруть участь у конкурсі 

«Кенгуру».  У 2016-2017 н.р. переможцями Всеукраїнського конкурсу «КЕНГУРУ» стали 26 

учнів 2-6 класів ( І місце-1, ІІ-25), Міжнародного конкурсу «КЕНГУРУ» стали 96 учнів 2-11 

класів ( І місце-13, ІІ-83). 

 

Участь у роботі Малої академії наук України 
№ П.І.П. 

вчителя 

Базова 

дисципліна 

І етап (районний) ІІ етап 

(міський) 

1. Власюк О.В. Біологія 

 

1. Шевцов Владислав (біологія) – ІІІ місце (11-Б) Тема 

науково – дослідної роботи «Офтальмогеометричне 

визначення ментальних характеристик особистості». 

 

2. Рекконен І. О. Біологія Чала Єлизавета (10-А) «Дослідження біологічних 

властивостей грунтів для точного землеробства» 

Дронов (Руденко) Артем (10-Б) «Магнітні 

наночастинки оксиду заліза та їх медичне 

застосування» 

Захист у 

лютому 2018 

Дронова А. і  

Чалої Є. 

Слід відмітити низьку активність учнів щодо участі в МАН, ІІІ етапі олімпіад. Педагогічному 

колективу необхідно спланувати систематичну наукову  роботу з обдарованими учнями. 

3.8. Аналіз роботи методичних об’єднань 

У Ліцеї працюють вісім методичних об’єднань учителів-предметників: словесників, іноземних 

мов, математиків, початкової школи, природничих наук, істориків, художньо-естетичного циклу, 

фізичної культури та Захисту Вітчизни. Сьогодні змінено вимоги до освіти, по-новому визначено 

її роль і місце в житті кожної людини. Тому актуальною стає проблема постійного вдосконалення 

професійної компетентності педагога як фахівця, здатного вирішувати поставлені суспільством 

завдання, формувати всебічно розвинену особистість. Педагоги Ліцею постійно підвищували свій 

професійний рівень на засіданнях педагогічної та науково-методичної ради, ліцейних,  районних 

та міських методичних об’єднаннях,  районних та міських теоретичних і науково-практичних 
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семінарах,  конференціях, вебінарах, під час проведення відкритих уроків, заходів, міжнародних 

форумів. (Детальний аналіз роботи методичних об’єднань в окремому звіті).  

 

4. Аналіз експериментальної та інноваційної діяльності 

 Важливою складовою інноваційного потенціалу  є здатність навчального закладу до 

створення інноваційного середовища, наявність високого освітньо-культурного рівня батьків, 

учнів, можливість залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи, співпраця з ВНЗ, 

позашкільними  установами.  

У рамках Угоди про науково-методичне співробітництво Інституту педагогіки НАПН України 

та Ліцею міжнародних відносин № 51 навчальний заклад працює в регіональному експерименті 

за темою «Проектування освітнього простору початкової школи Ліцею міжнародних 

відносин № 51 як організаційно-педагогічна умова його інноваційного розвитку». (Наказ 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 533 від 17.06.2013). Науковий керівник 

експерименту – А.Д.Цимбалару, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій 

розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук. Термін 

проведення дослідно-експериментальної роботи: 1 вересня 2013 року - 31грудня 2017 року. Мета 

дослідно-експериментальної роботи полягає у побудові та експериментальній перевірці 

ефективності моделі освітнього простору молодших школярів, виявленні індивідуальних 

особливостей учнів за провідним каналом сприйняття інформації. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася відповідно до плану. На  V рефлексивному етапі дослідження відбувався 

порівняльний аналіз результатів констатувального і формувального етапів, що дало можливість 

узагальнити матеріали  експерименту. 

           У Ліцеї постійно проводиться робота щодо впровадження у навчально-виховний процес 

сучасних інформаційних технологій та забезпечення  педагогічного колективу мультимедійною 

технікою. Інформаційно-комунікаційні технології застосовуються при вивченні усіх предметів. 

Учителем інформатики Бойко М.В. було впроваджено систему електроного навчання Moodle, що 

дало можливість створити віртуальний освітній простір, де кожний учень має індивідуальну 

програму, з якою можна працювати як у мережі Інтернет, так і у локальній мережі. Moodle - це 

інструментальне середовище для розробки окремих онлайн-курсів та освітніх веб-сайтів. У цьому 

навчальному році Ліцей отримав сучасне цифрове обладнання для кабінету біології, учитель 

Рекконен І.О. пройшла навчання по використанню цього обладнання та уміло застосовує отримані 

знання на уроках. Учитель хімії Кибальник Л.Г. з допомогою Smart-дошки показує  досліди, які 

неможливо продемонструвати під час уроку, що суттєво підвищує рівень засвоєння учнями 

навчального матеріалу. Для демонстрації проектів та дослідів учитель фізики Кулик Г.І. 

використовує мультимедійний центр. Учителі географії  Власюк О.В. та Лиховид О.В. активно 

використовують інтерактивну дошку для віртуальних подорожей та організації перевірки знань. 

На уроках іноземних мов учителі використовують ІКТ для пошуку та отримання додаткової 

інформації; для застосування у навчально-виховному процесі величезного арсеналу  методичних 

та дидактичних матеріалів. Це, в першу чергу, стосується автентичних навчально-методичних 

комплексів видавництва Великої Британії: Oxford University Press, Pearson Longman, Cambridge 

University Press, Express publishing. Створено єдиний електронний методичний банк учителів 

іноземних мов, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх 

учасників навчального процесу. Вчителі іноземних мов використовують  ІКТ для формування 

комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. Вони беруть активну участь у міжнародних 

проектах  ( eTwinning, ПАШ ЮНЕСКО ) та міжнародних конкурсах.  Цього року в рамках 

програми Microsoft "Партнерство в навчанні" (Partners in Learning) учитель англійської мови 

Зайченко Н.С. отримала статус Microsoft Innovative Educator та Educator Community Contributor.  
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5. Звіт про міжнародну діяльність ліцею та аналіз роботи у Проекті   «Асоційовані школи 

ЮНЕСКО»  (ПАШ ЮНЕСКО) 

З метою формування  полікультурних та соціокультурних компетенцій  учнів Ліцей 

міжнародних відносин № 51 бере участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних проектах, серед 

яких найбільш дієвим є ПАШ ЮНЕСКО. Для успішної співпраці в ПАШ ЮНЕСКО налагоджені 

зв’язки з навчальними закладами КНР, Франції, Норвегії, Німеччини, Кіпру, Болгарії та Польщі. 

Учні ліцею багато років є активними учасниками міжнародних обмінів. Обміни між навчальними 

закладами вдосконалюють соціальні та мовні компетенції, розширюють  світогляд  молоді. 

Ліцеїсти беруть участь у  міжнародних проектах різноманітних напрямків.  Пріоритетними є 

освітні, театральні та екологічні проекти. Робота в  ПАШ ЮНЕСКО  створює дружню та творчу  

атмосферу співпраці педагогів, учнів і батьків. Відповідальні за роботу в проекті – заступник 

директора з навчально-виховної роботи С.Ю.Байкова, учитель географії О.В.Власюк. Навчальні 

теми  ПАШ  ЮНЕСКО, які наш заклад  обрав для діяльності в цьому році:  

 Освіта для сталого розвитку.  

 Вивчення та збереження всесвітньої культурної та природної спадщини. 

 Формування екологічної культури. 

 Формування культури миру. 

 Країни і культури (міжкультурне  взаємозбагачення). 

 Відзначення пам’ятних дат ЮНЕСКО. 

 Розвиток молодіжної дипломатії на основі толерантності. 

 

5.1. Обміни та співробітництво зі школами в інших країнах 

1. У березні, під час візиту до Національного Коледжу математики та науки (The National 

Mathematics and Science College), що знаходиться у Ковентрі (Великобританія), було підписано 

угоду про спільну діяльність між Ліцеєм та Коледжем. Коледж є лідером у напрямку STEM 

освіти. Його учні є переможцями цьогорічної  світовоі олімпіаді з математики, а випускники вже 

навчаються у провідних університетах світу. Ми прагнемо долучати учнів нашого Ліцею до 

найкращих світових практик та будуємо мости з провідними навчальними закладами світу. У 

рамках проектної діяльності, що спрямована на багаторічну співпрацю, із залученням викладачів 

колледжу, у травні в  Ліцеї, серед учнів 9 та 10 класів, було проведено Олімпіаду з математики. 

А.Свириду (9-В клас), переможця інтелектуального турніру, було запрошено на навчання до 

Великої Британії.  

2. Міжнародний проект «Україна – Франція – Польща – вектор співробітництва в освіті» 

(початок роботи над проектом - квітень 2013 р.). Асоційовані школи ЮНЕСКО в цьому 

проекті: Гуманітарний Колеж м.Санліс (Франція), Шкільне об’єднання № 3 м. Легіоново 

(Польща).  Зустріч на Міжнародному форумі «Європа та Азія в діалозі  культур. Уроки життя від 

Конфуція» 

3. Міжнародний проект «Європа та Азія в діалозі  культур. Silk link». У рамках цього проекту 

підписано угоду зі Школою Тайань Інь Шунь Шань (Tai’an Ying Xiongshan Senior Middle School) 

міста Тайань провінції Шаньдун (КНР). 

        10 квітня в Ліцеї міжнародних відносин №51 м. Києва проведено  Міжнародний форум 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Європа та Азія в діалозі  культур. Уроки життя від 

Конфуція» у рамках Десятиріччя зближення культур (2013 – 2022 рр.), оголошеного 

Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/67/104). Мета заходу - формування полікультурних 

компетенцій учнів в умовах глобалізованого світу,  залучення  молоді до вивчення культури КНР 

та спадщини видатного китайського філософа Конфуція. Міжнародний форум відбувся за участю 

делегації з Польщі, представників посольств КНР та Королівства Бельгії в Україні, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Інституту Конфуція при 

Київському національному   університеті ім.Т. Шевченка.  Учасниками форуму були Перша 

міська гімназія м. Черкаси та асоційовані школи ЮНЕСКО м. Києва (НВК «Гуманітарна гімназія 



24 

 

«Гармонія», НВК «Оболонь», Коледж економіки, права та інформаційних технологій «КРОК», 

Київська гімназія східних мов №1, Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Т.Шевченка, 

Гімназія №109 ім. Т.Шевченка, Спеціалізована школа №47 ім. А. С. Макаренка з поглибленим 

вивченням іноземних мов, Печерська гімназії №75, Спеціалізована школа  з поглибленим 

вивченням англійської мови №85, Спеціалізована школа №80). 

       

5.2. Участь у міжнародних проектах     

       Міжнародний проект «eTwinning» (керівники - учителі англійської мови Зайченко Н.С.,  

Постоєнко О.Г.). У 2016 – 2017 навчальному році учні Ліцею міжнародних відносин №51 у 

рамках проекту Європейського співтовариства «eTwinning» працювали над проектами:  

«’YOU’ropean. You have voice, you have rights. You are a child, you are a European»; «Growing up in 

Europe»; «My classroom magazine». Основною метою проекту є розвиток у дітей життєвих 

компетентностей необхідних для життя у глобалізованомому суспільстві.  

 

5.3. Вивчення та збереження всесвітньої культурної та природної спадщини. Участь у 

регіональних проектах 

         Участь у Проекті Асоційованих шкіл ЮНЕСКО Печерського району м. Києва 

«Печерськ: екологія буття». (Керівник проекту – Власюк О.В.) Мета проекту: багатоаспектне 

дослідження Печерська як феномену історичної пам`яті, національної ідентичності, культури, 

мови, ментальності та інших форм взаємодії людини, природи та соціуму. Мови проекту: 

українська та іноземні мови. Учасники проекту: УГЛ Київського національного університету  

ім. Т.Шевченка; Ліцей міжнародних відносин №51; Гімназія № 109 імені Т.Г. Шевченка;  Києво – 

Печерський ліцей № 171 «Лідер»;  Спеціалізована школа № 80; Печерська гімназія № 75. 

Напрями дослідження: Екологія історичної пам’яті, Екологія національної ідентичності, Екологія 

мови, Екологія соціуму, Екологія спілкування, Екологія міської інфраструктури, Екологія 

природи. 

 

5.4. Участь у конференціях ПАШ ЮНЕСКО; у національних, регіональних, міжнародних 

зустрічах, організованих у рамках ПАШ ЮНЕСКО 

        Ліцей міжнародних відносин № 51 є активним учасником Всеукраїнських конференцій учнів 

ПАШ ЮНЕСКО. 24 березня 2017 року ліцеїсти  брали участь у роботі  ХVІІІ Всеукраїнської 

конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Вчимося знати, вчимося робити, вчимося бути, 

вчимося жити разом: трансформація освітнього ландшафту школи засобами сучасних 

технологій» (м.Буча). Команда ліцею отримала дипломи за унікальний погляд на трансформацію 

освітнього ландшафту сучасної школи, творчий підхід та інноваційні рішення щодо впровадження 

концепції Нової української школи.  

        3 січня 2017 року учні ліцею  брали участь у Міській учнівській конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО, присвяченій Дню Соборності України, «Видатні місця та культурна 

спадщина ЮНЕСКО в Україні». Метою конференції було ознайомлення учнів з об’єктами 

культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні, виховання особистості на засадах патріотизму, 

формування активної громадянської позиції та особистої відповідальності за долю і єдність 

країни.  

     5 листопада 2016 року команда Ліцею брала участь у Фестивалі ініціатив столичних шкіл, 

який відбувся у НВК № 30 «Еконад» м. Києва. Девіз фестивалю – «Толерантність заради миру».У 

фестивалі взяли участь представники українських громадських організацій, депутати київської 

міської влади та учні ПАШ ЮНЕСКО м. Києва.  

 

5.5. Відзначення Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч ЮНЕСКО і ООН.  
Щороку ми відзначаємо Міжнародні Дні ЮНЕСКО, ООН:  

 21 вересня – Міжнародний день миру; 

 25 вересня - Європейський день мов; 

 7 жовтня - Міжнародний день посмішки; 

 5 жовтня – Всесвітній день вчителя; 
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 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю; 

 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй; 

 16 листопада – Міжнародний день толерантності; 

 19 листопада - Всесвітній день філософії; 

 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

 10 грудня – День прав людини;  

 21 лютого  - Міжнародний день рідної мови; 

 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів; 

 23 квітня - Міжнародний день англійської мови; 

 22 квітня - Міжнародний день Землі; 

 15 травня - Міжнародний день сім`ї; 

 21 травня –День Європи. 

  

5.6. Конкурс – фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті -2017» 

             21 березня 2017 року учні Ліцею міжнародних відносин № 51 стали активними учасниками 

районного етапу ХІV загальноміського конкурсу – фестивалю «Діалог держав: партнерство в 

освіті», який проходив під гаслом «Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних». 9 

команд навчальних закладів Печерського району представили мультимедійні презентації та 

танцювально – музичні композиції, що стали віртуальною мандрівкою до країн Європи. Ліцей 

міжнародних відносин №51 представляв співпрацю закладу з Кіпром у рамках угоди з 

Міжнародною школою «Американська Академія».    

6. Аналіз виховної роботи 

Виховна робота Ліцею була спрямована на вирішення таких завдань: створення умов для  

духовного та фізичного розвитку учнів; пропаганда здорового способу життя; творчий розвиток 

особистості; трудове виховання як одна із складових підготовки учнів до дорослого життя; 

виховання громадянських компетенцій, участь у краєзнавчій та військово-патріотичній роботі; 

участь у волонтерському русі. Мета виховної роботи -  виховання соціально активної  

особистості, яка наділена громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, 

вивчає та толерантно ставиться до національних традицій, культур інших народів, здатна до 

самоосвіти і самовдосконалення. Над реалізацією мети виховної роботи в Ліцеї у 2016-2017 

навчальному році працювали: 30 класних керівників 1-11 класів,  2 практичних психологи; 3 

соціальних педагоги, заступник директора  з виховної роботи.  

6.1. Національно-патріотичне виховання. 

У Ліцеї національно-патріотичному вихованню приділяється велика увага. 21 вересня 

(День миру) ліцеїсти вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності та Героїв 

Небесної сотні хвилиною мовчання та поклали квіти на місця загибелі учасників протистоянь. 

Традиційно учні 8-х класів  пройшли символічною Ходою Миру до пам’ятного знака жертвам 

терористичних актів 11 вересня 2001 року у США «Розбите Серце» (вулиця Мечникова, 14/1 ). 

13 жовтня (День захисника Вітчизни) була організована виставка дитячих малюнків та 

проведені тематичні уроки в 1-11 класах. Викладач предмету «Захист Вітчизни»  Горовець Ю.С. 

підготував спільно з учням виставку «Україна понад усе». У класах пройшли зустрічі з воїнами 

АТО, тематичні екскурсії до музею Збройних Сил України та експозиції «Пам’яті Небесної 

Сотні». 21 листопада (День гідності та Свободи)  проведено акцію «Ланцюжок єдності : 

візьмемося за руки!», яку було  присвячено тим, хто постав на захист демократичних цінностей, 

прав і свобод громадянина, національних інтересів України та ії європейського вибору. 22 січня 

(День соборності)  проведено тематичні виховні години, конкурс учнівських газет, малюнків, 

творів серед учнів 3-6-х класів. 27 січня (День вшанування пам’яті Героїв Крут) відбулося 

покладання квітів учнями 10-х класів на місці захоронення Героїв Крут  біля Аскольдової 
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могили,  для учнів 5-11 класів проведено тематичні виховні години. Героям Крут була 

присвячена Година – реквієм «Крути: і сум, і біль, і вічна слава». На заході були присутні 

Юрій Сиротюк, депутат Київської міської ради, Марія Петрова, заступник голови Національної 

Ради жінок України, батьки, учні 9-11 класів, адміністрація та вчителі Ліцею. 15 лютого (День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав)  учні старших класів та лідери 

учнівського самоврядування поклали квіти до пам’ятника воїнам-афганцям. 20 лютого (День 

вшанування Героїв Небесної Сотні)   відбувся Урок-реквієм «У нашій пам’яті назавжди ці 

дні» для учнів 8, 9,10 класів. Старшокласники згадали поіменно Героїв Небесної Сотні, 

переглянули документальні фільми, читали вірші, спогади очевидців. Учні 4-х класів 

організували акцію «Запали свічку пам’яті». 5 травня (День перемоги над нацизмом) 

проведено тематичні виховні години. Старшокласники вшанували пам'ять загиблих хвилиною 

мовчання біля пам’ятника Невідомому солдату. Учні 8-х класів відвідали  Національний музей 

історії України у Другій світовій війні. Для ветеранів війни проведено святковий концерт, який 

було підготовлено вчителем музики Ассаул В.Є. У Ліцеї працює Музей Пам’яті та Слави, який 

традиційно є центром волонтерської роботи та роботи з ветеранами Другої світової війни.   У 

2016-2017 н. р. проведено часткове оновлення експозицій музею. 

6.2. Волонтерський рух. 

 У Ліцеї створено умови для розвитку волонтерського руху учнів. Разом із батьківською 

громадськістю вирішуються питання благодійної допомоги воїнам АТО, постраждалим 

громадянам під час бойових дій, ветеранам Другої світової війни, дітям-сиротам підшефної 

школи-інтернату у м.Городня.   

Проведено зустрічі учнів з воїнами АТО, парамедиками, госпітальєрами. Через волонтерів 

ліцей передає благодійну допомогу, теплі речі, медикаменти, малюнки, листівки та солодощі. У 

вересні 2016 року направили теплий одяг для бійців АТО через Печерську адміністрацію.  До 

Дня гідності і свободи у листопаді діти писали листівки воїнам АТО, малюнки та подарунки, які 

було передано за допомогою волонтерів.  У грудні та листопаді  2016 року проведено зустрічі 

учнів 8-11 класів із парамедиком Паньшиним Дмитром та бійцями  5 та 8 батальйонів 

Української Добровольчої Армії. В грудні 2016 року  проведено благодійний марафон «Оберіг 

для воїна АТО».  Від учнів ліцею  бійці  5 та 8 окремих батальйонів Української Добровольчої 

Армії та  медичного підрозділу УДА «Госпітальєри»  отримали теплий одяг, листи та малюнки. 

Відео-відгук від бійців 5 та 8 батальйонів Української Добровольчої Армії  та медичного 

підрозділу  за  посиланням: http://sectorpravdy.com/ua/news/duknews/2019-kyivskyi-litsei-51-

peredav-biitsiam-podarunky-vid-mykolaia. 2 лютого  педагогічний колектив  Ліцею разом із 

батьківським комітетом  брав участь у благодійному проекті Печерської районної адміністрації 

«Допомога Авдіївці». 

Волонтери Ліцею протягом року традиційно опікувались підшефними ветеранами – 

учасниками  Другої світової війни. Проведено зустрічі ветеранів з учнями, святкові концерти для 

ветеранів під керівницвом Ассаул В.Є., яка активно працює в багаторічному  проекті «Вахта 

пам’яті» разом із класними керівниками та учнями. 

Протягом 15-ти років Ліцей співпрацює з Городнянською школою-інтернатом для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У грудні 2016 року за ініціативою Ради 

самоврядування старшокласників проведено традиційний благодійний ярмарок «Діти – дітям», у 

якому брали участь учні, вчителі та батьки. Зібрані кошти передано лідерами учнівського 

самоврядування у благодійний фонд «Україна XXI століття» і відправлено у Городнянську 

школу-інтернат для придбання необхідних дітям речей.  

 

http://sectorpravdy.com/ua/news/duknews/2019-kyivskyi-litsei-51-peredav-biitsiam-podarunky-vid-mykolaia
http://sectorpravdy.com/ua/news/duknews/2019-kyivskyi-litsei-51-peredav-biitsiam-podarunky-vid-mykolaia
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6.3. Морально-правове виховання 

 Під час проведення заходів з правового виховання педагогічним колективом Ліцею 

формувалися соціальні та громадянські компетенції учнів. 

  У січні 2017 року у ліцеї проведено заняття правового лекторію у формі «круглого столу» 

на тему «Право і ми» для  учнів 9, 10 та 11 класів, лідерів учнівського самоврядування. У 

правовому лекторії брали участь представники Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України Кравецька Н.Н. та Гурська Г.А. 

Зважаючи на реальну необхідність поширення правоосвітницьких практик в Україні, у 

травні проведено тренінг StreetLaw за ініціативою керівництва Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції та Української фундації правової допомоги.  StreetLaw – це 

навчання школярів основним темам практичного права в інтерактивному форматі, проведення 

тренінгів, обговорення певних ситуацій, під час яких порушуються права людини. Сама ідея 

виникла в США, однак з надзвичайним успіхом упроваджується в усьому світі.  

Організовано ефективну співпрацю психолога, класних керівників старших класів із 

шкільним офіцером Дмитром Парвовим. Це новий формат професійної юридичної допомоги 

педагогічному колективу у виховній роботі. У 2016-2017 році проведені сумісні профілактичні 

лекції (шкільний офіцер Парвов Д.В., психолог Величко М.С.) з учнями 8, 9, 10 класів на теми 

кіберзлочинності, відповідальності за знущання над іншими учнями, включаючи образи у 

соціальних мережах,  індивідуальні  бесіди.  

Проведено Тиждень  правової освіти у жовтні 2016 року,  Всеукраїнський тиждень права у 

грудні 2016 року, тижні боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, Тиждень 

історії та правознавства, конкурс плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківські збори, 

лекції для батьків, тематичні виховні години: «Права дитини» (1-4 класи), «Особливості 

відповідальності неповнолітніх» (5-6 класи), «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи), «Стосунки між 

однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи). У рамках щорічної акції «16 днів проти 

насильства» (координатор проекту Таран М. В.) учні початкових класів презентували свої міні-

проекти: «Моя щаслива родина» ( 1-2 класи),  «Наші дружні справи» ( 3 класи), «Людські 

чесноти: доброта, повага і любов» (4 класи).   

Постійно проводились профілактичні бесіди з метою запобігання  шкідливим звичкам, 

наркоманії, впровадження здорового способу життя -  як для учнів, так і для їхніх батьків на 

батьківських зборах. Залучалися працівники медичних та правоохоронних органів. З метою 

профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у  5-10  класах 

здійснювався постійний контроль за відвідуванням уроків. Учні, схильні до пропусків занять без 

поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у ліцеї, за необхідністю 

запрошувались  на бесіди до адміністрації, засідання Координаційної Ради. У 2016-2017 н. р. 

проведено 9 засідань Координаційної Ради.  

Класні керівники Власюк О.В. (9-А клас) та Головко Л.Г. (4-А клас) брали участь та 

здобули перемогу у районному конкурсі сценаріїв з гендерного виховання, на міському етапі 

конкурсу отримали Почесні грамоти за гідний рівень представлених робіт.  

 

6.4. Художньо-естетичне виховання 

 Головною метою естетичного виховання є формування  в учнів здатності сприймати і 

перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності, відкриття талантів та 

здібностей кожної дитини. 

 Навчальний рік традиційно відкрито Святом знань, урочистою лінійкою. У День 

Учителя учні привітали вчителів концертною програмою. День першокласника традиційно 
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проведено для учнів 1 класів (класні керівники  Бойко Л.І., Бугайова Ж.М., Бугайова І.М., 

вчитель музики Ассаул В.Є.). Проведено Новорічні вистави -  «Пітер Пен»  (учні 4 Б клас, 

класний керівник Галька С.В.), «Ласкунчик»  (учні 3-А, 3-В класів, класні керівники Супрун 

Т.С., Матіос Г.І., режисер  Демченко В.П.),  Свята з вивченням різдвяних та новорічних традицій 

у 1-4-х класах. Проведено веселий новорічно-різдвяний святковий  квест «У пошуках різдвяних 

скарбів» для учнів 7-9 класів.  24 лютого учні та вчителі проводжали зиму та закликали весну 

українськими піснями, загадками та весняними прикметами під час веселого квесту (Масляна).  

Команди Ліцею брали участь у 2-х фестивалях КВН  Печерського району. 22 березня 

команда “Вогники”  (учні 7-Б класу) брала участь у районному Фестивалі команд веселих та 

найкмітливіших юних пожежників ім. Л.П. Телятнікова “Хай буде безпечно у кожній оселі“  (ІV 

місце). 6 квітня команда КВН 8-х класів «Адекватні діти»  - у грі Клубу веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів дорожнього руху Печерського району (ІV місце).  

2 березня у Ліцеї проведено захід, присвячений пам’яті Івана Франка. На заході були 

присутні почесні гості: внук Івана Франка, Роланд  Франко, заслужений діяч мистецтв, поетеса 

Зоя Кучерява. З великою цікавістю учасники зустрічі слухали пісні, написані на слова Івана 

Франка, у виконанні Заслуженої артистки України Оксани Нестеренко.  

У березні  презентовано проект «Шевченкова весна».  Педагогічний та учнівський 

колективи  провели низку заходів, присвячених Кобзарю: відбулися відкриті уроки: «Слово, 

якому вічно жити», «Тема жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка», виставки, читання уривків з 

поетичних та прозових творів поета і художника, переглянуто відеофільми «Печерськ Тараса 

Шевченка» та «Заповіт».  Колектив одержав, як дарунки, знакові твори: шевченкознавець Сергій 

Гальченко, заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури  імені 

Т.Шевченка,  подарував шеститомну «Шевченківську енциклопедію», а професор педагогічного 

університету імені М.Драгоманова, письменник Віктор Жадько подарував свої твори «Ідемо за 

Шевченком», «Шевченків Вільно» та упорядковану ним «Енциклопедію «Черкащина», де 

зібрано матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка.  

Театральний колектив Ліцею «Студія 5.1» 24 квітня 2017 року брав участь у традиційному 

районному фестивалі театрально-драматичних колективів «Кришталевий каштан 2017» з  

виставою «Уламки подиху» та отримав Гран-Прі фестивалю. 19 травня театральний колектив 

«Студія 5.1»  брав участь у міському фестивалі - конкурсі  «Срібне джерело 2017»,  знову 

отримали  Гран –Прі за краще мультимедійне рішення  та спецприз ім. Я.Корчака ( режисер 

вистави – Валерія Демченко).  

 Учні 10-11 класів брали участь у конкурсі «Київський вальс», отримавши Гран-Прі у 

Печерському районі, а в міському конкурсі,  на сцені міського Палацу дітей та юнацтва, - 

спеціальний приз за найкращу театрально-хореографічну композицію.  

У квітні 2017 року Іван Переверзєв брав участь у районному  та міському Фестивалях 

авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців та виборов Гран-прі.  

У травні учні 4-х класів прощалися із початковою школою. «Свято останнього дзвоника» 

яскраво та зворушливо завершило 2016-2017 навчальний рік.  

6.5.  Формування здорового способу життя 

У Ліцеї проводились профілактичні заходи, спрямовані на формування 

здоров'язбережувальних компетенцій, пропаганди здорового способу життя, попередження 

алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх. Організовано та проведено зустрічі учнів ліцею з 

представниками служби захисту дітей, з районним лікарем – наркологом. Формування основ 

здорового способу життя здійснювалося шляхом проведення фізкультхвилин на уроках, 

різноманітних шкільних спортивних змагань з футболу, волейболу, великого тенісу, шахматів, 
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американського футболу, настільного тенісу. Учні  різних вікових категорій ліцею успішно брали 

участь у всіх змаганнях Печерського району - Олімпійське лелеченя, районні змагання з футболу 

«Ліга старшокласників»,  районних змаганнях з футболу учнів 2006 року народження «Шкіряний 

м’яч», районних змаганнях з легкої атлетики, районних змаганнях з футболу учнів 2004, 2005, 

2006 року народження, у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Проведено у вересні 

2016 року  Олімпійський тиждень та Олімпійський урок  за участю чемпіонів та призерів 

Олімпійських ігор, видатних діячів сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху. 

Проведено спортивне свято «Мама, тато, я  - щаслива родина»,  у форматі «Веселі старти»  -  

змагання між родинами учнів різних навчальних закладів Печерського району. Учні 5-х класів,  

брали участь у заході, який  проведено до Всесвітнього дня здоров’я в центрі Києва, на 

оглядовому майданчику в Маріїнському парку.  

6.6. Учнівське самоврядування 

 У Ліцеї діє учнівське самоврядування – учнівська рада старшокласників, до якої входять 

лідери 5-10 класів. Було обрано новий склад Ради самоврядування на чолі з президентом 

Переверзєвим Іваном.  Радою учнівського самоврядування виконувалися такі завдання: творчий 

пошук  нових форм роботи з учнівською молоддю,  формування управлінських компетенцій. 

Підтримувався постійний зв'язок лідерів учнівського самоврядування Ліцею із Радою лідерів 

навчальних закладів Печерського району «Перл», виконувалися спільні проекти. У березні  учні  

брали участь у конкурсі «Найкраща ідея створення лавки для відпочинку» у Маріїнському парку. 

У травні учні 10-х класів, лідери учнівського самоврядування брали участь у флешмобах «Тільки 

ти повертайся живим», проекті Ради лідерів Печерського району «Перл» та флешмобі до Дня 

Києва. 

Організація учнівського самоврядування надає учням ключ до особистісного успіху, 

створює умови для формування лідерства, відкритості, креативності, відповідальності та 

толерантності.  

6.7. Туристсько-краєзнавча робота. 

Учні успішно брали участь у різних змаганнях та квестах: Брейн-ринг юних краєзнавців 

м.Києва «Шевченко – художник» (І місце у молодшій віковій групі, ІІ місце у старшій віковій 

групі); Х етап міського конкурсу-гри «Краєзнавчий квест» (І місце  у молодшій віковій групі, ІІІ 

місце у старшій віковій групі); Міський конкурс – гра «Краєзнавчий калейдоскоп» (І місце у 

молодшій віковій групі у ІІІ етапі конкурсу). 

      Команди учнів ліцею вибороли такі місця під час 50 –го туристсько - краєзнавчого зльоту до 

Дня Києва: пізнавальний квест «Скарби гетьмана Полуботка» (І місце у середній віковій групі; І 

місце у старшій віковій групі). У фотоконкурсі  «Туристським зльотам  - 50 років» - команда 

ліцею - лауреат конкурсу; у конкурсі «Знавці музейних експонатів» - І місце; у конкурсі 

«Туристська мозаїка»  - ІІІ місце у молодшій віковій групі;  у туристсько-краєзнавчій вікторині  

«Сторінки боротьби за незалежність»  - ІІ місце у середній віковій групі. Учні 6-8 класів 

продемонстрували активність, мотивацію та високий рівень знань під час змагань та конкурсів.  

 

6.8. Розвиток особистості дитини. Робота гуртків 

 У 2016-2017 навчальному році близько 400 дітей  були охоплені позаурочною діяльністю на 

базі навчального закладу. Працювали такі гуртки та секції: секція футболу, «Юний рятівник»,  

(керівник  Машевський О. А.), секція з тхеквандо (керівник Литвиненко С. Л.), секція з тенісу 

(керівник  Борисова Н. О.), секція з баскетболу (керівник Єщенко Л. М.), Американський футбол 

(керівник  Допірчук Я. Ю.), гурток «Захист Вітчизни» (керівник Горовець Ю. С.), гурток «Юний 

звукорежисер» (керівник Таранушко І. Г.), гурток «Юний умілець» (керівник Редькін М.О.), 
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гуртки «Офісні технології», «Веб-дизайн» (керівник Стаднік Р. П.), гуртки «Комп’ютерна 

анімація», «Комп’ютерна графіка» (керівник Бойко М. В.), гурток «Хорове мистецтво» (керівник 

Ассаул В. Є.), гурток «Петриківський розпис» (керівник Афоніна Л. Ю.), гурток «ЮНЕСКО», 

(керівник Власюк О. В.), гурток «формування емоційного інтелекту» (керівник Коренєва Н.А.), 

гурток «Київський вальс» (керівник  Демченко В. П.), театральні гуртки для старших та молодших 

класів (керівник Демченко В.П.).  Ліцей проводить спільну гурткову роботу  з Київським палацом 

дітей та юнацтва та з Палацом дітей та юнацтва Печерського району.  

7. Залучення педагогічної  та батьківської громадськості  Ліцею до управління його 

діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.  

  Співпраця адміністрації ліцею з батьками та громадськістю здійснювалася через діяльність 

батьківського комітету, учнівського самоврядування, Ради ліцею, Піклувальної ради, 

Координаційної Ради з питань профілактики правопорушень. У ліцеї діє система взаємодії і 

співпраці з органами місцевого самоврядування, службами і відділами Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації з питань захисту прав неповнолітніх, кримінальною міліцією у 

справах дітей.  

 Батьківські збори в 1-11 класах проведено 5 разів протягом навчального року.  На класних 

батьківських зборах обговорювалися результати навчальної та виховної роботи, проводилися 

тематичні бесіди, здійснювалося анкетування. На загальних зборах батьківської громадськості та 

педагогів проводився звіт директора ліцею та благодійного фонду  про роботу за 2016-2017 н.р. з 

різних напрямків роботи. Директор зустрічаласьз батьками 1,5,9,11-х класів. 

Батьківський комітет ліцею активно представляє батьківську громадськість, беручи участь в 

організації позакласної та позашкільної виховної роботи, засіданнях педагогічної ради,  

психолого-педагогічних консиліумах, засіданнях Координаційної ради. Пріоритетними  

напрямками роботи загальношкільного батьківського комітету є: співпраця у межах тристоронньої 

угоди між батьками, учнівським та педагогічним колективами;   сприяння дотриманню санітарно-

гігієнічних та матеріально-технічних умов роботи Ліцею; участь у прийнятті рішень щодо 

організації інноваційної та експериментальної роботи; вирішення питання збереження стану 

здоров’я учнів та шляхи його покращення; надання допомоги обдарованим дітям; участь батьків у 

попередженні неправових вчинків серед дітей та підлітків; активна участь батьків у житті класних 

колективів; допомога ліцею у вирішенні господарських питань.  

 

8. Аналіз діяльності соціально-психологічної служби  

Соціально-психологічна служба ліцею у 2016-2017 н.р складалась із соціальних педагогів   та 

психологів (Матіос Г.І., Величко М.С.). 

Цілі і завдання соціально-психологічної служби ліцею: забезпечення якісного психологічного 

супроводу процесу навчання школярів, здійснення діагностики готовності дітей до навчання у 

школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які мають труднощі та відстають у 

навчанні; виявлення та розвиток здібностей і обдарованості дитини, побудова методик профільної 

допомоги у пристосуванні дитини до шкільного середовища; забезпечення учням гармонійного 

психічного розвитку. 

     Робота служби спрямована на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в 

учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки 

підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу, насильства, 

безпритульності, незаконних форм експлуатування дитячої праці. На виконання Закону України 

«Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи із забезпечення соціально-правових 

гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та 

різностороннього їх розвитку в закладі організовувалась та проводилась робота щодо створення 
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сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між 

сім`єю та школою. 

 Протягом 2016-2017 н.р. робота служби проводилась з усіма класами, але посилена увага 

приділялась класним колективам 1,4, 5, 9, 10-м класів.  

У рамках роботи  з дітьми пільгових категорій  у ліцеї  було оформлено соціальні паспорти 

по класах та на підставі їх - соціальний паспорт ліцею.  На основі зібраних даних, учні, 

позбавлені батьківської опіки, забезпечувалися безкоштовним харчуванням, єдиним квитком, 

безкоштовною шкільною та спортивною формами, відвідували гуртки. Була організована 

активна співпраця соціальногих педагогів, психологів з опікунами учнів. Проводилися у 

співпраці з класними керівниками обстеження житлово-побутових умов учнів. Для батьків та 

опікунів учнів ліцею  організовано консультації психолога, соціального педагога, вчителів-

предметників та класних керівників з питань соціального захисту дітей різних пільгових 

категорій.  Батьки  учнів пільгових категорій були повідомлені про щорічне  оздоровлення у ДЦ 

«Молода гвардія», що організував Департамент освіти і науки, молоді та спорту (КМДА). З 

учнями  ліцею, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, соціальні педагоги та 

психолог ліцею відвідали безкоштовні новорічні вистави і заходи, які відбулись у Театрі юного 

глядача. До служб у справах дітей надано характеристики на учениць, які перебувають під 

опікою.  

           Важливий напрям роботи з соціального захисту дітей - робота з батьками учнів. Для батьків 

були оформлені інформаційні стенди («Підготовка дитини до школи», «Компоненти готовності 

дитини до школи. Рекомендації», «Поради батькам першокласників. Рекомендації. 

Консультація»).  

        Проводилась робота по забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі їх 

психологічного вивчення; пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, 

наркоманії, злочинності;  забезпечення  знаннями про права та свободи дітей.  Із учнями, що 

стоять на внутрішкільному обліку, систематично проводилась робота. За кожним із них закріплені 

наставники – класні керівники.  Учні, які порушували Статут ліцею, запрошуювались на 

Координаційну раду Ліцею з профілактики правопорушень.  

       Проводилася систематична робота з педагогічними працівниками - психологічна просвіта та 

консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, психологічний супровід 

функціонування дитячого та педагогічного колективу на різних етапах його існування. 

       Проводилася робота з батьками - психологічна просвіта та консультування з питань розвитку 

та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей сімейного 

виховання, мікроклімату в родині. У лютому  на батьківських зборах  проведена лекція-бесіда 

для батьків учнів 6-10 класів за темою «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків. 

Особливості підліткового віку» фахівцями Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» психологом – Усіковою Л.Ф. та психіатром Філіповою Є.П. 

Здійснювалася робота по формуванню психологічної готовності учасників навчально-

виховного процесу до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами  та психологічний 

супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти . 

Були поповнені матеріали науково-методичного забезпечення, у великій кількості 

представлено діагностичний матеріал, тренінгові програми та просвітницькі виступи. Це дало 

можливість змінити стиль роботи. Якщо раніше більше уваги приділялося індивідуальній роботі 

під час консультацій, то у 2016-2017 році збільшилася кількість годин розвивальної та 

корекційно-відновлювальної роботи.  

 Учні постійно зверталися за допомогою. Найбільша кількість консультацій проведена на 

тему «Психологія спілкування та взаємовідносин», «Як керувати емоціями»,  «Шляхи подолання 
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конфліктних ситуацій», «Дружба та кохання»,«Що зі мною відбувається», «Мої батьки», «Світ 

дорослих», «Майбутня професія». Успішно проводилися «години психолога», за рахунок яких 

було підвищено рівень психологічної просвіти та психопрофілактики серед підлітків та юнацької 

молоді.  

Упродовж року проведена психодіагностична робота, яка допомогла виявити й допомогти 

учням, які мали прояви дезадаптації у навчанні.  

                9. Аналіз  роботи бібліотеки 

          Діяльність бібліотеки у 2016-2017 н. р. була спрямована на виконання завдань, які висуває 

перед нею перебудова всіх складових сучасної освіти і здійснювалась з таких основних 

напрямків:виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення 

до книги; формування патріотизму, правової культури читачів; здорового способу життя; 

сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи; створення, 

використання і зберігання бібліотечного фонду; популяризація літератури та книги. За минулий 

навчальний рік у фонд бібліотеки надійшло 3288 примірників підручників. Учні Ліцею на 

100% були забезпечені друкованими та електронними  підручниками. Здійснено передплату 

періодичних видань серії «Шкільний світ», «Рідна школа», «Початкова школа», «Дивослово», 

«Безпека життєдіяльності» та інші. Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі 

аспекти навчально-виховного процесу ліцею. Інтернет-мережа допомагала читачам знайти 

потрібну інформацію. Проведено низку заходів, спрямованих на збереження книжок: бесіду 

«Бережіть книжку», годину інформації, бібліотечні уроки «Як книжка прийшла до людей», 

«Людина перестає мислити, коли перестає читати». З дітьми 1-4 класів проводились 

індивідуальні бесіди про бережливе ставлення до книги.  

      Фонд підручників – 26166 примірників; фонд художньої літератури – 2115 примірників. За 

минулий рік до бібліотеки надійшло згідно новій програмі підручників  для 4-х, 7-х та  8-х класів 

понад 3500 примірників проти 82 у 2015 та 1900 у 2012 році.   

       Інформаційно були забезпечені заходи, що проводились з учнями Ліцею. З учнями 7-8 класів  

проведений бібліотечний урок «Історія виникнення книги», для молодших школярів цікаво 

пройшло свято книги « Книга – це мудрість століть»   та ін. Питання збереження навчальної 

книги постійно обговорювались на педрадах, батьківських зборах. 

      У березні  здійснено аналіз стану підручників 1-11-х класів, що використовувались понад 

п’ять років. У квітні проведена робота по замовленню у депозитарії підручників для 9-х класів на 

2017-2018 навчальний рік. 

10. Аналіз роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності  

 Проводилась постійна робота щодо створення безпечних умов під час  навчально-виховного 

процесу. Призначено відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності, пожежну 

безпеку, створено комісію з охорони праці, закріплено відповідальних осіб за навчальними 

кабінетами (наказ № 2 від 06.01.2017). 

Комісія з охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснювала адміністративно-громадський 

контроль за дотриманням усіма посадовими особами трудового законодавства, вимог безпеки, 

правил, норм та  інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Результати перевірок 

доводяться до відома адміністрації навчального закладу, обговорюються на зборах трудового 

колективу, педагогічних радах та нарадах при директорі. 

  Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників Ліцею проводилося 

відповідно до Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони 

праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 
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(протоколи № 1, 2 засідання Постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці , 

безпеки життєдіяльності). Також проводились навчання з охорони праці , безпеки життєдіяльності 

для новопризначених працівників.      

  Посадові інструкції з охорони праці для працівників відповідають вимогам чинного 

законодавства, затверджені директором ліцею. Відпрацьована система інструктажів з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності: вступний  інструктаж проводить директор ліцею  Шевцова С.М., 

первинний інструктаж на робочому місці, повторні та цільові інструктажі для педагогічних 

працівників – заступник директора з навчально-виховної роботи Помошко Г.В., для технічних 

працівників – заступник директора з господарської роботи Лосєв І.Ю.  Проведені інструктажі 

своєчасно реєструються у відповідних журналах.  

Вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності для учнів проводили на початку навчального 

року всі класні керівники з відповідними записами в класних журналах.   Інструктажі з охорони 

праці для учнів проводяться на початку навчального року  в кабінетах підвищеної небезпеки 

(кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, спортивні зали, майстерні) реєструються у 

спеціальних журналах. Інструктажі з дотримання правил безпеки життєдіяльності під час уроків 

практичного спрямування (практичні, лабораторні роботи, заняття на комп’ютерах, уроки 

трудового виховання, фізичної культури) проводяться на початку уроків, відмітки про інструктажі 

заносяться до класних журналів. 

У ліцеї проводиться систематична робота щодо профілактики травмування учасників 

навчально-виховного процесу. Складений та затверджений графік чергування педагогічних 

працівників під час перерв на кожному поверсі навчального закладу. Систематичний характер має 

робота по запобіганню травматизму учнів ліцею під час проведення екскурсій, поїздок, 

спортивних змагань, інших заходів. Наказом по ліцею визначаються відповідальні за збереження 

життя і здоров'я учнів особи. Цільові інструктажі проводяться як з відповідальними особами, так і 

з учнями. Реєстрація проведення інструктажів здійснюється у відповідних журналах. 

Навчання учнів з питань безпеки життєдіяльності проводиться у рамках навчального курсу 

«Основи здоров’я» за діючою державною програмою з цього предмету. У квітні, вересні та  грудні  

проведені «Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» згідно плану, розробленого Печерським 

управлінням освіти та інноваційного розвитку. Кожний класний керівник проводить під  час 

виховних годин з учнями класу тематичні бесіди з питань охорони життя і здоров'я учнів, 

інструктажі з  безпеки життєдіяльності та правил поведінки, які є актуальними на даний день. 

Перед початком канікул у ліцеї проходить «Єдиний урок з  безпеки життєдіяльності». Всупереч 

систематичнй роботі адміністрації та колективу ліцею з попередження травматизму, мали місце 5 

випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу. Усі випадки проаналізовано, 

проведено інструктажі з учнями та вчителями, проведено розслідування та складено акти. 

З метою створення умов, що попереджають травмування учнів, до початку навчального року 

проводиться обстеження будівлі, спортивного обладнання, кабінетів підвищеного ризику, 

упорядковується територія, про що складаються відповідні Акти-дозволи  на початок роботи  

навчальних приміщень, спортивних залів та спортивного майданчика.    

11. Медичне обслуговування учнів  

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я учнів є одним із 

пріоритетних завдань навчального закладу. Медичне обслуговування здійснюється 

кваліфікованим медпрацівником - лікарем-педіатром Колюжною О.І. Медичний кабінет, 

розташований на першому поверсі Ліцею, повністю забезпечений необхідними медикаментами. З 

метою покращення   здоров’я учнів  та всіх учасників навчально-виховного процесу  проведено  

необхідні медичні заходи. 
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          Після  канікул учні  оглядалися на педикульоз, коросту, мікроспорію. Дітям були надані 

медичні рекомендації. У вересні-жовтні 2016 року проаналізовано стан здоров’я учнів  за 

наявністю медичних документів (ф№ 86-1) та були сформовані групи здоров’я; групи з 

фізкультури; група диспансерних дітей (із внесенням даних у диспансерний журнал). Спільно з 

класними керівниками створені листи здоров’я. Проведено антропометрію учнів та визначено 

номери шкільних меблів для дітей. Перевірено наявність медичних карток учнів (ф № 26) зі 

списками класів та впорядковано медичні довідки у медичних картках.  

         Надано медично-амбулаторну допомогу учням: за І четверть – 315 осіб, ІІ четверть – 328 

осіб, ІІІ четверть – 366 осіб, ІV четверть – 243 особи. Проаналізовано довідки по хворобі учнів 

за 2016-2017 н.р. Систематично ведеться журнал захворюваності учнів. Протягом 2016 -2017 

н.р надано направлення на профілактичні щеплення учням 1-3 класів; 8-9 класів; 10-11 класів у 

дитячу поліклініку. Оновлено карти профілактичних щеплень (форма 063) 61 учневі та   надано 

власникам для вступу до ВНЗ.  

         Постійно здійснювався контроль за станом самопочуття учнів під час уроків фізичної 

культури та під час спортивних секцій,  за руховим режимом учнів. Проводились тренінг-

хвилинки з навчання техніки правильного дихання ( з метою зниження почуття тривоги та 

підвищення імунітету) серед учнів 3-4, 9 класів.       

        Контролювався санітарно-гігієнічний стан Ліцею, розведення та використання 

дезинфікуючих засобів. Проводилася санітарно-інформаційна робота серед учнів, батьків, 

учителів та технічного персоналу. Здійснювався щоденний контроль за роботою їдальні. 

 

12. Аналіз організації харчування учнів ліцею  

У Ліцеї велика увага приділяється  організації раціонального, збалансованого харчування 

відповідно до віку і стану здоров’я учнів.  Розроблені комплексно-цільові заходи, якими 

передбачено: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; удосконалення різноманітності 

раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя. 
 Відповідали за організацію харчування - інспектор з харчування Борисенко О.О., медична 

сестра   - Калюжна О.І.  Контроль за організацією повноцінного якісного харчування   учнів 

згідно із затвердженими нормами проводився інспектором з харчування Борисенко О.О., 

заступником директора Байковою С.Ю.  

Харчування учнів було організовано на основі циклічного перспективного меню, яке 

погоджувалося з державною санітарно-епідеміологічною службою. (Двотижневе меню 

затверджено  СЕС та КП «Шкільне»).  

 Питання організації харчування знаходилося на постійному контролі Ради ліцею, 

адміністрації та директора. Технологічне обладнання було  в робочому стані,  шкільний 

харчоблок  був забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та диззасобами. Велися 

журнали бракеражу сировини та готової продукції. Добові норми продуктів забезпечувалися.  

  Було продовжено безкоштовне одноразове харчування згідно з нормами  харчування, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: учнів 1-4 класів (сніданки) 

– вартість 12гр. 05коп (з вересня 2016 по січень 2017), вартість 12 гр. 49 коп. (з лютого по травень 

2017);  окремих  категорій ліцеїстів  (обіди) - вартість 21гр. 93 коп. (з вересня 2016 по січень 

2017),  вартість 22 гр. 15 коп. (з лютого по травень 2017): 

- учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» (1 сирота Ольнова Марина, 8А клас); 

- учнів 5-11 класів із сімей киян – учасників антитерористичної операції та дітей із сімей 
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загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. (Радченко 

Дар`я (8-В клас), Редько Олена (9-Б клас), Іващенко Герман (5-Б клас ),Осадчий Пилип (5-Б 

клас). 

    Було організовано гаряче харчування за кошти батьків згідно наказу № 265 від 01 серпня 

2006 року «Про затвердження методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах».  Учні 5-А,Б; 6-А,В класів (частково), за бажанням 

батьків,  отримували гарячі обіди, які попередньо замовляли (вартість-22 гривні). Учні 

початкової школи, що відвідували ГПД, отримували гарячі обіди вартістю 22  гривні. У ліцеї 

працювали два буфети КП «Шкільного», де учні могли придбати гарячі та холодні напої, 

кондитерськи вироби, випічку, салати, гарячі страви власного виробництва.  

 

13. Аналіз роботи оздоровчого мовного табору 

       З метою оздоровлення  та популярізації вивчення іноземних мов, удосконалення мовленнєвої 

компетенції учнів у Ліцеї  організовано літній мовний табір «Smile», у якому 45 учнів 5 – 8 класів 

протягом трьох тижнів з 31травня  по 16 червня 2017 року мали можливість поглиблювати 

знання з іноземних мов. Учні мали змогу брати участь в ігрових програмах – подорожах, 

вікторинах, квестах, дискусійних клубах, конкурсах міні-проектів.  У роботі педагогів 

використано різні інтерактивні методики, відео- та аудіо матеріали, елементи арт-терапії. Вони 

працювали над захоплюючими граматичними квестами, зацікавили дітей театральними 

виставами та музичними вікторинами. Отже, у літньому мовному таборі учні мали можливість  

підвищити рівень мовної та мовленнєвої компетенцій; отримати мотивацію для подальшого 

удосконалення іноземної мови; навчитися  застосовувати критичне мислення у нестандартних 

ситуаціях. 

14. Фінансово – господарська діяльність  
У листопаді - грудні  2016 року була здійснена інвентаризація матеріально-технічних 

засобів, які числяться за навчальним закладом. При проведенні інвентаризації розбіжностей в 

обліку не виявлено. Весною 2017 року було здійснене списання матеріальних засобів, які були 

використані для господарчої діяльності в Ліцеї.  

У 2016 – 2017 н. р. проводилась робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею. 

Від районного управління освіти та інноваційного розвитку було отримано матеріальних 

цінностей, придбаних за бюджетні кошти (ВСЬОГО:  629755.10 грн.). 

1.Спортивне обладнання  (28489.28 грн.):     

- м’ячі ( баскетбольні, волейбольні, футбольні) – 8209.00 грн.; 

- набори для тенісу – 1916.00 грн. ; 

- насоси – 449.00 грн. ; 

- сітки ( баскетбольна, волейбольна) – 1112.40 грн. ; 

- скакалки – 251.68 грн. ; 

- мати спортивні – 12971.20 грн. ; 

- столи тенісні – 13580.00 грн.  

2.Кабінет географії  (13998.00 грн.) : 

- глобус, карта географічна – 7998.00 грн.; 

- метеостанції – 6000.00 грн. 

3.Кабінет біології  (218880.34 грн.) отримано від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

(КМДА) : 

- навчальне обладнання ( ноутбук вчителя, проектор, комбінована дошка, цифровий 

вимірювальний комплкс, мікроскопи цифрові) – 204090.34 грн. ; 

- демонстраційні набори – 14790.00 грн. 

4.Кабінет фізики ( частомер) –  8000.00 грн. 

5.Кабінет «Захист Вітчизни» ( мультимедійний тир ) – 93200.00 грн. 

6.Кабінет обслуговуючої праці ( швейна машина BROTHER) – 8253.26 грн. 
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7. Медичний кабінет (лікі, термометри, вимірювач тиску) – 2120.00 грн. 

8. Холодильне обладнання – 86504.13 грн. 

- шафа морозильна – 43723.33 грн. 

- шафа холодильна – 37871.06 грн. 

- холодильник ( медпункт) – 4909.74 грн. 

9. Господарчі, будівельні та канцелярські товари – 78925.83 грн. 

10. Посуд для їдальні (15339.92 грн.): 

- каструлі ( 5- 50 л.) – 7286.28 грн. 

- обідній посуд ( тарілки, чашки, ложки, вилки, дошки ) – 8053.64 грн. 

11.Ксерокс,телевізор,телефони,калькулятори, 

      радіомікрофон,система відеонагляду – 49871.14 грн. 

12. Меблі – 26173.20 грн. : 

- комплект-учнівський стіл із стільцями – 18273.60 грн. 

- крісла « Престиж » - 7899.60 грн.                             

Надходження матеріальних цінностей у якості благодійної допомоги від батьків та спонсорів 

(ВСЬОГО: 155736.41 грн.): 

1.Телевізор ( 1 шт.) – 7499.00 грн. 

2. Кондиціонер ( 1 шт.) – 11599.00 грн. 

3. Ноутбуки ( 3 шт.) – 31100.00 грн. 

4. Моноблок (1шт.) – 12600.00 грн. 

5. Багатофункціональні пристрої ( 2 шт.) – 10084.00 грн. 

6. Радіообладнання – 44540.00 грн. 

7. Меблі (крісло, шафи,тумби,стелажі) - 26924.41 грн. 

8. Кулер для води – 2030.00 грн. 

9. Факс ( 1 шт.) – 5400 грн. 

10. Футбольні м’ячі ( 18 шт.) -  3960.00 грн.                                      

Надходження матеріальних цінностей у якості благодійної допомоги від Благодійного фонду  

«Україна – ХХІ століття» (ВСЬОГО:  207818.97  грн.): 

1. Господарчі товари – 86462.64 грн.   

2. Медичні ліки та обладнання – 6662.00 грн. 

3. Електричні товари – 6918.28 грн. 

4. Сантехнічні матеріали – 19626.28 грн. 

5. Будівельні матеріали – 19577.06 грн. 

6. Канцелярські товари – 8621.25 грн. 

7. Посуд для їдальні – 18141.66 грн. 

8. Меблі – 5700.00 грн. 

9. Багатофункціональні пристрої ( 2 шт.) – 8305.20 грн. 

10.  Жалюзі ( 6 шт.) –  8331.60 грн. 

11.  Магнітофони ( 5 шт.) – 7045.00 грн. 

12.  Моноблок ( 1 шт.) – 7999.00 грн. 

13.  Масляні радіатори ( 2 шт.) – 1720.00 грн. 

14.  Мольберт ( 1 шт.) – 270.00 грн. 

15.  Навушники ( 20 шт.) – 1340 грн. 

16.  Джерело бесперебійного живлення ( 1 шт.) – 1099.00 грн. 

 В 2017 році, за допомогою БФ «Україна – ХХІ століття», БФ «Віват Арт», спонсорів та 

працівників ліцею було здійснено підготовку навчального закладу до нового навчального 

року. Були виконані наступні ремонтні роботи: 

- за допомогою управління освіти та інноваційного розвитку здійснена перевірка 

вогнегасників; 

- пофарбовано підлогу в нижньому спортивному залі 620 м
2
 (фарба надана управлінням 

освіти та інноваційного розвитку); 

- проведено ремонт електроплит та ліфту в їдальні (районне управління освіти та 

інноваційного розвитку); 



37 

 

- проведено дератизацію в харчоблоці (районне управління освіти та інноваційного 

розвитку); 

- організовано вивіз списаних меблів, будівельного сміття  (районне управління освіти та 

інноваційного розвитку);  

- виконано паркетно-лакувальні роботи всіх приміщень (2254,10 м
2
); 

- здійснено часткове фарбування фасаду Ліцею; 

- проведена ревізія та ремонт сантехнічного обладнання; 

- замінено керамічну плитку в туалетнй кімнаті для дівчат ІІІ поверх; 

- замінено двері в туалетних кімнатах для дівчат ІІ та ІІІ поверхів; 

- частково пофарбовані стіни в актовій залі; 

- пофарбовано стіни в коридорі І поверху, частково пофарбовано ІІ та ІІІ поверхів; 

- проведено ремонт стіни на ІІ поверсі і в кабінеті № 6 відповідно; 

- проведено частковий ремонт стелі ІІ та ІІІ поверхів; 

- проведено частковий ремонт стін ІІ та ІІІ поверхів  правої добудові (початкова школа); 

- пофарбовані двері; 

- відремонтовані і пофарбовані відкоси всіх вікон; 

- проведено фарбування спортивного інвентарю; 

- зроблений частковий ремонт в кабінетах № 45, 49, 50;  

- батьками зроблений частковий ремонт в кабінетах №12 (підлога,стіни, стеля), 18 (стіни, 

підлога);  

- зроблений ремонт сходинок спортивного комплексу та виходу № 2; 

- відновлено сходини центрального входу; 

- пофарбована підлога виходу № 6; 

- частково оновлено фойє; 

- здійснено частковий ремонт фасаду та аварійної колони спортивного комплексу; 

- проведена заміна лінолеуму біля кабінету образотворчого мистецтва, підсобного  

приміщення кабінету № 51; 

- замінено жалюзі в коридорі на І поверсі та на центраьних сходах; 

      -   проведено частковий ремонт в приміщенні для миття посуду (їдальня). 

      -   проведено заміну дверей в кабінеті біології та заступника директора з 

   науково-методичної роботи;  

- встановлено вентеляцію в конференційному залі. 

           Ліцей продовжує активну співпрацю з Благодійним фондом «Україна – ХХІ століття », 

який створений батьками учнів Ліцею (рішення установчих зборів від 10 грудня 1993 року, 

зареєстрований Управлінням юстиції м. Києва 19.05.1994 року за № 236 і перереєстрований 

05.02.1999 р. за № 0247-99) з метою допомоги в організації навчально-виховного процесу та 

зміцнення матеріально-технічної бази Ліцеї міжнародних відносин № 51. (Звіт про фінансову 

діяльність БФ «Україна – ХХІ століття»  додається). 

  Наглядова рада фонду контролює діяльність благодійного фонду, ефектівність 

використання коштів та майна. Звіт по використанню благодійних внесків надається членам 

благодійного фонду – батькам 4-5 разів на рік. Звіт в письмовому вигляді передається для 

ознайомлення членам батьківського комітету, батьківським колективам під підпис.                   

 

14.  Завдання на 2017-2018 навчальний рік 

Проаналізувавши роботу навчального закладу, слід відмітити, що педагогічний колектив 

Ліцею  протягом 2016 - 2017 навчального  року  забезпечував навчально-виховний  процес на 

належному рівні. Важлива інформація про освітню діяльність висвітлювалась на веб-сайті Ліцею 

та в засобах масової інформації (ТРК «Київ», «1+1», «Тоніс» та фахових журналах). Однак 

педагогам, батькам, учнівському самоврядуванню необхідно докласти зусиль  щодо покращення  

культури поведінки  учнів, частіше залучати батьківську громадськість до шкільних справ. 

Учнівському самоврядуванню слід розгорнути більш активну роботу по залученню класних 

колективів до цікавого життя в класах та Ліцеї.  
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У наступному 2017- 2018 навчальному році необхідно: 

-  продовжити роботу по формуванню десяти ключових компетентностей згідно Концепції 

Нової української школи; 

- особливу увагу приділити вивченню державної мови; 

- продовжити розвивати профільне навчання в Ліцеї; 

- завершити експериментальну роботу за темою «Проектування освітнього простору молодших 

школярів як організаційно - педагогічна умова його інноваційного розвитку»; 

-  упроваджувати у навчально-виховний процес STEM- технології; 

- організувати всі види діяльності у навчально-виховному процесі  з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів; 

- розвивати самосвітню діяльність учнів;  

- продовжити використовувати проектні технології у навчально-виховному процесі 

(застосовувати проектний метод у навчанні, працювати над проектами ЮНЕСКО, 

міжнародними проектами; над педагогічними  та методичними  проектами: «Вивчаємо 

педагогічну спадщину»; «Формування емоційного інтелекту учнів»; «Від творчого вчителя до 

творчого учня»); 

- здійснювати науково-педагогічне керівництво роботою з обдарованими учнями, створювати 

необхідні умови для навчання обдарованих учнів та роботи вчителів; 

- педагогічному колективу та класним керівникам спрямувати виховну роботу  на формування 

національно-патріотичних почуттів, волонтерського руху, оновлення та актуалізацію 

експозицій музеїв Ліцею;  

-  удосконалювати роботу в системі АС «Школа» (залучення молодих педагогів); 

-  завершити оформлення методичного кабінету; створити у методичному кабінеті «Педагогічну 

скарбничку досвіду»; вивчати та поширювати педагогічний досвід учителів; 

- розвивати  веб-сайт  закладу, узагальнювати  і презентувати на ньому матеріали з досвіду 

роботи вчителів;  

- створити творчу групу вчителів та учнів для випуску ліцейної газети  та буклетів «Стежинами 

історії»; «20 років з ЮНЕСКО»;  

- укласти угоду про співпрацю з Інститутом обдарованої дитини та Інститутом психології імені 

Г.Костюка з метою роботи над спільними проектами; 

- запровадити електронні щоденники. 

        

          Ліцей міжнародних відносин №51 – це сучасний навчальний заклад, де життя  

насичене  та цікаве, де панує толерантність та доброзичливість, взаємоповага та 

розуміння, де створено  дружню та творчу  атмосферу співпраці педагогів, учнів і 

батьків.  

 

 

         З  глибокою повагою, щирою вдячністю  

за співпрацю у 2016-2017 н.р.  батьківській громадськості,  

заступникам директора, вчителям та учням Ліцею 

                                                      

                                                                             директор С. Шевцова 

 


