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№ 

з/п 

Назва газети, журналу, теле-, 

радіоканалу, інтернет- 

видання 

Номер і дата виходу публікації, програми 

або посилання на інтернет-сторінку 
Назва статті, теле-, радіопередачі 

1 ІІІ видання «Науковці та освітяни 

України» 

грудень 2017 р. Управлінські аспекти інноваційного 

розвитку освітнього середовища ліцею  

2 Сайт «Спілка освітян України», 

публікація 

грудень 2017 р. Управлінські аспекти інноваційного 

розвитку освітнього середовища ліцею  

3 Науково-методичний журнал 

«Сучасний урок» 

частина 2 Урок з астрономії «Основи практичної 

астрономії. Рухома карта зоряного неба» 

4 Науково-методичний журнал 

«Сучасний урок» 

частина 2 Урок з математики  

«Тригонометричні функції» 

5 Сайт «Основи знань» http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code- 

7978351A877AD/list-B65BB05F26 

Урок з астрономії «Основи практичної 

астрономії. Рухома карта зоряного неба» 

6 Сайт управління освіти 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради  

http://uon.dnepredu.com/uk/site/olimpiadi-

konkursi-1.html 

Інформація про ученицю ліцею- 

переможця Всеукраїнського колоквіума 

школярів «Космос. Людина. Духовність» 

7 Сайт управління освіти 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради 

http://uon.dnepredu.com/uk/site/olimpiadi- 

konkursi-1.html 

Інформація про команду ліцею - 

переможця міського турніру  

«Юні економісти» 

8 Збірник наукових статей 

Всеукраїнської науково-методичної 

конференції «Стратегії сталого 

розвитку та STEM-навчання у змісті 

природничо-математичної освіти» 

Збірник статей ДОІППО, жовтень 2017  «Стратегії впровадження сталого 

розвитку в позаурочній діяльності на 

прикладі роботи Водно- інформаційного 

центру ліцею» 

9 Сайт управління освіти 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради  

http://uon.dnepredu.com/uk/site/olimpiadi- 

konkursi-1.html 

Інформація про команду ліцею- 

переможця міського турніру  

«Юні фінансисти» 
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УЧАСТЬ  В  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ  РОБОТІ 

 
Терміни 

впровадження 
Назва експерименту Рівень 

2015-2021 р.р. Обласна тема: «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку 

у навчально-виховний процес». 

Ліцейська тема: «Системне узгодження та 

збалансування економічної, екологічної та 

соціальної складових сталого розвитку у 

змісті ліцейської освіти». 

Обласний 

 

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 2019/2020 н.р. 

 

№  Назва роботи Результат Автор 

1 

Стаття 

науково-методичний 

посібник «Інноваційні 

технології розвитку 

особистості» 

Екологічна освіта в системі сталого 

розвитку 

Задесенець А.О., 

учитель біології 

2 

Стаття у науковому 

журналі «Питання 

біоіндикації та 

екології» Запорізький 

національний 

університет 

Біометричні показники 

асиміляційного апарату 

представників роду PINUS за дії 

забруднення ДТЕК Придніпровська 

ТЕС 

Нечай А..,  

учень групи 11-1 

3 

Стаття у науковому 

журналі «Ekology and 

noospherolog» 

Мінливість морфометричних 

характеристик листкової пластинки 

Betula pendula 

у техногенних умовах м. Дніпра 

Карась Г.,  

учениця групи 11-2 

 


