
ЗВІТ 

 

директора Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради перед педагогічним колективом  

та громадськістю 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Повна назва навчального закладу: Комунальний заклад освіти «Фінансово-

економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради. 

Форма власності: комунальна. 

Юридична адреса: Україна, 49125, м. Дніпро, вул. Вітчизняна, 93. 

Мова навчання та виховання: українська. 

Кількість класів, місць за проектом: 8 груп, 240 учнів. 

Кількість учнів у навчальному закладі: 255. 

Рух учнів протягом навчального року: вибуло - 7; прибуло -1. 

Режим роботи навчального закладу: Відповідно до статті 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту» навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня 

і закінчується не пізніше 1 липня. Тривалість канікул протягом навчального року не 

перевищує 30-ти календарних днів. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, проводяться в одну 

зміну, розпочинаються о 8.30 і закінчуються о 15.15. Уроки спарені, по 40 хвилин (різниця 

в часі навчальних годин обліковується і компенсується проведенням додаткових 

індивідуальних занять та консультацій з учнями за окремим графіком). Перерви між 

уроками 10-15 хвилин. Чотири обідні перерви по 15 хвилин. Після уроків проводяться 

консультації за розкладом, факультативи, гуртки. 

Згідно рішенню Дніпровської міської ради від 20.02.2018 р. «Про перейменування 

Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської 

ради» заклад перейменовано в Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської 

міської ради. Наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

затверджено Статут ліцею, поновлено печатку, штамп та вивіску над закладом. 

Згідно Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2019 р. № Р-235/0/3-19 

ліцею надана ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти (базова середня, профільна середня освіта), реєстраційний № 0794. 
 

1. Матеріально-технічна база навчального закладу 

 

У ліцеї успішно діє державно-громадське управління, завдяки якому зміцнюється 

матеріально-технічна база. 

Оформлена музейна експозиція «Грошова одиниця України», «Водно-

інформаційний центр». Сім з одинадцяти навчальних кабінетів, бібліотека та їдальня є 

переможцями міських та обласних конкурсів-оглядів. Всі кабінети комп'ютеризовані, 



оснащені інтерактивними дошками, плазменними екранами.  

 
Ліцей має парк інформаційної техніки, а саме: 

 

№ Назва ТНЗ Кількість 
У тому числі 

справні несправні 

1 Комп'ютери та комп'ютерна техніка 38 38 - 

2 Магнітофони 1 1 - 

3 Телевізори 8 8 - 

4 Екрани 2 2 - 

5 Інтерактивні дошки 10 10 - 

6 Інтерактивні модулі 2 2 - 

7 Проектори 13 13 - 

8 Відео-плеєр 1 1 - 

9 Відео-камера 1 1 - 

10 Веб-камера 1 1 - 

11 Музичний центр 1 1 - 

12 Принтери 10 10 - 

13 Сканери 2 2 - 

14 Багато функціональний пристрій 7 7 - 

15 Мікроскопи 4 4 - 

16 Фотоапарат 1 - 1 

 
 

Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів, проте рівень оснащення 

технічними засобами навчання потребує модернізації. Необхідне поповнення 

лабораторного обладнання та препаратів для якісного проведення практичних робіт з 

хімії та фізики. 

Територія подвір’я упорядкована. Задля 

відпочинку ліцеїстів оформлена зона релаксації. 

Клумби оформлені згідно ландшафтного 

дизайну, проведені роботи з озеленення, влітку 

зелена зона забезпечена системою поливу. 

Дерева, кущі, майданчик постійно доглянуті й 

знаходяться у задовільному стані. 

На території ліцею є підходи з твердим 

покриттям до приміщення закладу, окремий в’їзд до господарської зони та майданчики 



для рухливих ігор і відпочинку на перервах для учнів ліцею. Забезпечені всі умови для 

освітлення та охорони території ліцею у вечірній час. З травня 2018 року охоронні 

послуги здійснює ПП «Гуард - 

Корпорація». 

На сьогоднішній день потребує 

капітального ремонту фасад ліцею, 

вимощення навколо ліцею та 

каналізаційна система. Відповідні 

клопотання надані до департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради.  

 

 

  



Інформація 

про виконання плану соціально-економічного розвитку та навчально-

виховної роботи у 2019/2020 навчальному році 

№ 

з/п 
Види робіт  

Термін 

виконання 

Кошти, що будуть залучатись, тис. 

бюдже

т- 

ні 

депутат-

ські 

спонсо

р-ські 
всього 

1 Придбання інтерактивного комплексу грудень  66.0  66.0 

2 

Придбання 2 комп’ютерів 

(приймальня, каб.№ 6), 1 принтера 

(приймальня), 1 монітора (каб.№ 6), 1 

ноутбука (методичний кабінет) 

протягом 

року 
 30.6 34.4 65.0 

3 Придбання мережевого обладнання грудень 19.3   19.3 

4 Монтаж мережевого обладнання грудень 16.6   16.6 

5 Придбання жалюзі жовтень   15.1 15.1 

6 Придбання стелажів у бібліотеку грудень   8.1 8.1 

7 Реставрація диванів листопад   9.3 9.3 

8 
Придбання кондиціонеру в 

приймальню 
березень   10.5 10.5 

9 Придбання миючої ванни жовтень   2.8 2.8 

10 
Обслуговування комп’ютерної техніки 

та сайту 

протягом 

року 
  14.2 14.2 

11 Оплата за користування Інтернетом 
протягом 

року 
  10.7 10.7 

12 Підписка на періодичні видання грудень   8.3 8.3 

13 Придбання господарчих товарів 
протягом 

року 
5.1  19.7 24.8 

14 Придбання будівельних товарів вересень   0.7 0.7 

15 Придбання канцтоварів  
протягом 

року 
  11.4 11.4 

16 Придбання медикаментів жовтень   4.2 4.2 

17 Оплата за охорону ліцею 
протягом 

року 
  102.6 102.6 

18 

Участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних та міських 

конкурсах та конференціях 

протягом 

року 
  67.7 67.7 

19 Озеленення вересень   1.8 1.8 

20 Ремонт вікон у каб.№3 грудень   0.8 0.8 

21 Електровимірювальні роботи грудень   0.9 0.9 

 Всього:  41.0 96.6 323.2 460.8 

 
 

 

 



2. Кадрове забезпечення ліцею 

Інноваційні засади навчально-виховної роботи втілює педагогічний колектив у 

складі 26 вчителів ліцею та викладачів Університету митної справи та фінансів.  

Керівництво участі учнів у науковій, дослідницької-експериментальній та 

пошуковій роботи здійснюють 17 учителів ліцею (63% педагогічного складу), які мають 

почесне звання «Відмінник освіти України»  та педагогічне звання «учитель-методист»; 

9 викладачів закладів вищої освіти (30% педагогічного складу), з них мають науковий 

ступінь 4 (15% педагогічного складу) – 2 доктори філософії, 2 кандидати наук. 

 П’ять учителів та директор стали переможцями різних етапів Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року».  

 

 

88 % вчителів ліцею мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить 

про їх компетентність та досвідченість. 94 % 

педагогічних працівників навчалися за програмою 

«Intel. Навчання для майбутнього», 76% вчителів 

отримали сертифікат по проходженні курсів «Intel.10»,

 100% вчителів пройшли курси «Ефективне 

використання Інтерактивних дошок Panasonik у 

навчальному процесі», вчителем інформатики 

Філозовою Л.В. пройдено курси: «Учителі в онлайні», 

«Microsoft Excel у профільному навчанні», «Основи візуального програмування», 

«DigitalLiteracy», отримано сертифікат обласного тренера 

та проведено обласний семінар-тренінг за програмою 

«Учителі в онлайні». 

Під час дистанційного навчання педагоги ліцею 

пройшли курси, вебінари, тренінги на платформах 

«Рrometheus», «Ed-era», «На Урок», «Оsvitoria», 

дистанційні курси Дніпропетровської академії 

неперервної освіти та отримали  56 сертифікатів.  

Свої педагогічні здобутки педагогічні працівники 

 



ліцею презентують на різнорівневих конференціях, виставках, семінарах, використовуючи 

сучасні інформаційні технології. Активно працює та систематично поповнюється ліцейський 

сайт. 

 

Інформація 

про участь педагогічних працівників, здобувачів освіти  

у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах  

 

Участь Дата 

проведення 
Повна назва, рівень 

Місце 

проведення 
Учасник 

Педагогічні заходи 

Участь 
11.02.2019 -

013.09.2019 

Курси директорів 

(заступників директорів) 

гімназій, колегіумів, НВК 

Київ, ЦІПО 

Нікіфорова Т.І., 

Срібненко О.О., 

заступники директора 

Участь 17.09.2019 

Круглий стіл з питань 

обговорення можливих 

моделей старшої 

профільної школи та 

створення ліцеїв, що 

забезпечують профільну 

середню освіту 

Київ, МОН 
Новохатна Д.А., 

директор ліцею 

Виступ 27.08.2019 
Серпнева нарада вчителів 

хімії АНД району 
НВК №57 

Крайняк О.В., 

учитель хімії 

Виступ 24.10.2019 
Коучинг для молодих 

вчителів хімії та біології 

міста Дніпро 
ЗСШ № 43 

Крайняк О.В., 

учитель хімії 

Участь 31.10.2019 

Ефективні технології в 

роботі з традиційними 

темами ЗНО й 

нововведеннями 

Видавництво 

«Ранок» 

Хоменко О.М., 

учитель хімії 

Участь 13.11.2019 

Творча зустріч з 

заслуженим вчителем 

України, співробітником 

УЦОЯО Г.І. Карпюком 

ДАНО 
Срібненко О.О., 

заступник директора 

Участь 29.11.2019 
Відкриття центру 

інформаційних технологій в 

УМСФ 
УМСФ 

Філозова Л.В., 

учитель інформатики, 

учні ліцею 

Участь 05.12.2019 
Освітній хакатон «Актуальні 

зміни сьогодні- успішна 

школа завтра» 

Департамент 

гуманітарної 

політики  

Нікіфорова Т.І., 

заступник директора 

Участь 03.02.2020-

06.03.2020 

Курси «Створення та 

розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти та інституційний 

аудит» 

Київ, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти» та 

Державна 

служба якості 
освіти України 

Новохатна Д.А., 

директор 

Виступ 20.12.2019 
Вебінар для учнів та 

вчителів Дніпропетровської 

області 

ДОЦННТ та 

ІТУМ 
Нікіфорова Т.І., 

заступник директора 

Виступ 19.05.2020 

Вебінар для директорів 

м.Дніпра «Запровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» 

ZOOM 
Новохатна Д.А., 

директор 



Виступ 
З 21.03 по 

03.04.2020 

(5 уроків) 

Онлайн школа ТВ ДНІПРО 
Нікіфорова Т.І., 

заступник директора 

Виступ 
З 21.03 по 

03.04.2020 

(2 уроки) 

Онлайн школа ТВ ДНІПРО 
Срібненко О.О., 

заступник директора 

Учнівські конференції 

Виступи 03.12.19 

VІІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція «Молодь: 

наука та інновації» 

НТУ 

«Дніпровська 

політехніка» 

Карась А. 

 Тітов О. 

 Нечай А. 

Виступ Березень 

 2020 

Науково практична 

конференція в рамках 

роботи Малої академії 

наук України 

ДВ МАН 

УКРАЇНИ 
Кулєшова С. 

Виступ 

Стаття 

Листопад 

2019 

Міжнародна 

університетська науково-

практична конференція 

молодих вчених: 

«Економіко-правові та 

управлінські аспекти 

розвитку суспільства: 

молодіжний погляд» 

Дніпро  

УМСФ 

Даців А.  

 

Виступ 

Стаття 

Лютий  

2020 

Міжнародна 

університетська науково-

практична конференція 

молодих вчених: 

«Становлення нової 

економіки в сучасних 

умовах: особливості, 

напрями та пріоритети» 

 

Київ 
Сєріков К.С. 

 

 

 

Інформація про участь у Міжнародних виставах  

та форумах педагогічних працівників 

 

Дата проведення Повна назва Місце 

проведення 

Рівень Результат 

участі 

22-24 жовтня 

2019 року 

Десятий 

міжнародний 

форум «Інноватика 

в сучасній освіті» 

м.Київ  

 
Міжнародний Золота медаль  

12-14 березня 

 2020 року 

 

Міжнародна 

виставка 

«Сучасні заклади 

освіти» 

м.Київ  

 
Міжнародний 

Перенесено у 

зв’язку із 

карантином 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

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 

грудень 2019 –  
жовтень 2020 року 

Науково-педагогічний проект «Школа вирішення 

конфліктів «Митці згоди». 

Обласний 

 
 

Участь у Міжнародних виставках «Інноватика 

в сучасній освіті-2019», Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних науково-практичних 

конференціях та семінарах характеризує високий 

рівень інноваційної діяльності ліцею, невпинне 

вдосконалення рівня педагогічної майстерності, 

інформаційної і методологічної культури, 

компетентності вчителів. 

  
 



3. Медичне обслуговування учнів 
 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про ліцензування медичної 

практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з 

переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України»  від 21.03.2019 № 

620 ліцею видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики.  

З 01.04.2019 р. до штатного розпису ліцею введено 1 посадову одиницю медичної 

сестри. 

Медичною сестрою своєчасно складаються та упорядковуються медичні карти, у 

класних журналах створено листи здоров'я, в яких зазначається стан здоров'я учнів, 

фіксуються індивідуальні норми фізичного навантаження. Згідно зі станом здоров'я учнів 

створено групи для дітей з обмеженим фізичним навантаженням. Проводиться планове 

щеплення. 

Медичний блок, що складається з 2-х кабінетів (13.1 м): медичного та процедурного, 

які укомплектовані необхідним медичним обладнанням та медикаментами, забезпечені 

холодною та гарячою водою, обладнаний згідно з нормативними вимогами: є ваги, 

ростомір, бактерицидна лампа, холодильник для бак препаратів, сумка-холодильник, 

кушетка, ширма, маніпуляційні столики, шафа медичної допомоги, шафа для медичних 

карток, письмові столи. 

У ліцеї спланована робота щодо покращення медичного обслуговування учнів та 

працівників. Медична документація на учнів та санітарні книжки вчителів відповідають 

вимогам нормативів. 

Систематично проводяться рейди з перевірки санітарно-гігієнічного стану 

кабінетів, рівня освітленості приміщень. Для релаксації ліцеїстів на перервах встановлені 

м'які куточки. 

Кафедра фізичного виховання та зміцнення здоров'я 

проводить єдині дні медичної інформації, висвітлює 

найбільш актуальні проблеми, що пов'язані зі станом 

здоров'я населення України й людства в цілому, 

профілактикою шкідливих звичок і різних захворювань 

серед учнів та працівників навчального закладу. 

 Усі вчителі використовують здоров'язберігаючі 

технології в ході організації освітнього процесу. 

Матеріали просвітницької роботи щодо збереження 

здоров'я висвітлюються в стенді «Здоров'я через освіту». 

На нарадах при директорові, педрадах, батьківських 

зборах обговорюються питання загального стану здоров'я. 

На виконання Закону України «Про освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 

11.03.2020 № Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на 

території Дніпропетровської області», листа управління освіти департаменту 



гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 12.03.2020 № 7/6-873 з 12 березня 

ліцей переведений на дистанційне навчання. Забезпечено неухильне дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму в ліцеї, належного повітряно-теплового режиму у 

приміщеннях, проведення вологого прибирання з використанням дезінфікуючих 

розчинів в туалетах, коридорах 3-4 рази на день, миття дверних ручок, перил, 

провітрювання  класів. 

 

4. Організація харчування 
 

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального 

харчування дітей протягом перебування у ліцеї. 

Стан харчування учнів знаходиться під постійним контролем адміністрації. З 

кожним роком харчування дітей покращується. Урізноманітнено меню ліцейських обідів. 

Харчування учнів забезпечує ТОВ «Контракт Продрезерв 5», їдальня укомплектована 

фахівцями на 100%. 

Харчування дітей проводиться відповідно до меню, 

затвердженого санепідемстанцією. На всі продукти є 

сертифікати якості. 

Розроблено та затверджено режим та графік харчування 

дітей у їдальні. Відповідно до результатів медичного огляду 

дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються 

спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів, 

яким потрібне дієтичне харчування. В ліцеї організоване 

дієтичне харчування 22-м учням, безкоштовне харчування 

31-м учням пільгових категорій (1 – дитина сирота, 17 – дітей 

багатодітних сімей, 3 – дітей з інвалідністю, 5 – дітей батько 

є учасником АТО, 1-дитина, потерпіла внаслідок аварії на 

ЧАЕС). Проводився облік учнів, які отримували гаряче харчування за кошти батьків. 

Гарячим харчуванням було охоплено 255 учнів 8 – 11-х класів, що становило   100 %.  

Медична сестра здійснює контроль за технологією приготування їжі та за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм у їдальні, 

систематично підписує брокеражний журнал. 

Адміністрація ліцею, куратори, члени центру дисципліни 

та порядку учнівського Парламенту контролюють процес 

прийому їжі учнями. 

Регулярно заступником директора з НВР Богуславською 

Т.О., яка відповідає за організацію гарячого та пільгового 

харчування, проводиться аналіз організації гарячого 

харчування. Інформація про якість та обсяг харчування 

доводиться до відома педагогічного колективу та батьків. 

Ведеться моніторингове дослідження організації 

гарячого харчування, створюються оптимальні умови для 

забезпечення якості обслуговування та якості 

приготування їжі з боку ради ліцею.  



5. Навчально-виховна робота 

У поточному році в 8-ми групах навчались 255 учнів. За результатами                    

2019/2020 н.р.: 

- нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» випускницю 

2020 року  Сергієнко  Софію (11-2); срібною медаллю «За досягнення у навчанні» 

випускницю 2020 року  Іваненко Валерію (11-2); 

- видано свідоцтва по повну загальну середню освіту 60 випускникам 11-х класів; 

- нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» 39 випускників 11-х класів; 

- нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»  Білу 

Катерину, Грачова Олексія, Демчук Дар’ю, Кулєшову Софію, Ночовку Анну (10-1); 

- видано свідоцтва з відзнакою Теслі Олені, Шишковій Діані (9-1), Пантелусю 

Владиславу, Томілі Івану (9-2). 

- видано свідоцтва про базову загальну середню освіту 63 учням 9-их класів; 

- переведено 64 учня 8-их класів до 9-го класу, 67 учнів 9-их класів до 10-го класу,  

64 учня 10-их класів до 11-го класу.  

Згідно наказу від 26.05.2020 р. № 36 «Про організацію проведення відбіркових турів 

для комплектування контингенту учнів ліцею» проведено три тури комплексного набору, 

в ході яких зараховано до 10-ого класу –  1 учня, до 8-ого класу – 60  учнів. 

Згідно з річним планом роботи ліцею та планом контролю за якістю навчальних 

досягнень учнів, враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в  

закладах освіти предметів інваріантної складової Типових навчальних планів 

заступником директора з НВР Богуславською Т.О. в червні 2020 року здійснено перевірку 

виконання навчальних планів і програм.  

У ході вивчення стану виконання програм були звірені календарно-тематичні плани, 

навчальні програми, записи на відповідних сторінках у класних журналах, проведено 

співбесіди з учителями ліцею, вивчено стан ведення класних журналів. 

Основну увагу було надано перевірці: 

- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану; 

- відповідності вивченого навчального матеріалу учнями навчальним програмам та 

календарному плануванню вчителів; 

- фактичній кількості використаних годин для вивчення навчальних предметів 

запланованій; 

- відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт, 

уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення кількості 

запланованим. 

Перевіркою засвідчено, що у 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класах за кількістю годин та 

змістовно навчальну програму за 2019/2020 н.р. виконано повністю. Кількість 

контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає календарно-тематичним 

планам та програмам з відповідних предметів.  

На виконання Законів України «Про освіту» і «Про повну загальну середню 

освіту», Статуту ліцею, адміністрацією ліцею проведено аналіз показників якості 

навчальних результатів, показників навченості учнів, рейтингових показників учнів 

навчальних груп порівняно із  І семестром 2019/2020 н.р. 



Аналіз показав, що загальний показник якості результатів навчання учнів ліцею 

підвищився на 19,6% і складає 68,6%; ПЯН підвищився на 7,2% і складає 58%, що 

відповідає допустимому рівню якості навченості здобувачів освіти. 

Суттєво підвищили показники якості результатів навчання учні груп: 8-1 (на 26%), 

8-2 (на 28%),  9-1 (на 15%), 9-2 (на 15%), 10-2 (на 18%), 11-1 (на 28%), 11-2 (на 25%). 

Показник якості навчання в групі 10-1 підвищився лише на 6%, але збільшилась кількість 

відмінників. В групі 8-1 показник якості збільшився, але залишився на низькому рівні 

(45%).  

Самий високий показник якості результатів навчання (94%) мають учні групи 11-1 

і (93%) учні групи 11-2. Самий високий рівень ПЯН (70,1%) мають учні групи 11-1. 

Самий низький показник якості результатів навчання (45%) мають учні групи 8-1, 

самий низький рівень ПЯН (48,6%) мають також учні групи 8-1, що відповідає низькому 

рівню якості навченості. 

Показник якості навченості (ПЯН) учнів ліцею складає: по 8-9 класам – 52,9% 

(допустимий рівень), по 10-11 класам – 63,5% (допустимий рівень), по ліцею – 58%, що 

відповідає допустимому рівню. Найвищий рейтинговий показник має група 11-1 

(80,73%), найменший – група 8-1 (67,45%). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

 

Група 

Високий 

рівень 

10-12 б. 

Достатній 

рівень 

7-12 б. 

Середній  

рівень 

4-12 б. 

Початковий 

рівень 

1-12 б. 

Рейтинговий 

показник 

групи 

Порівняно з 

результатами 

за 2018/2019 

н.р. 

10-1 

34  

учні 

5 

Біла  

Грачов 

Демчук 

Кулєшова 

Ночовка 

(Похвальний 

лист, 

претенденти 

на медаль в 

2021 році)  

17 

12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Воробйов (англ.мова) 

Бідняк (математика) 

0 

 

 

72,95 % 

↑↑  

на 2,9 % 

 

Якість 

підвищилась 

на 6 % 

ПЯН 

підвищився 

на 4,3 % 

 Якість – 65 % ↑↑ на 6 % ПЯН – 59.4 % ↑↑ на 4,3 %  (допустимий рівень)     Успішність – 100 % 

10-2 

30  

учнів 

0 

 

23 7 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Белякін (географія) 

Гарагата (математика) 

Кожанова (математика) 

Ниткін (математика) 

Нечепоренко 

(англ.мова) 

0 

 

70,34 % 

↑↑  

на 0,03 % 

 

Якість 

підвищилась 

на 18 % 

ПЯН 

підвищився 

на 4,9 % 

 Якість – 77 % ↑↑ на 18 %  ПЯН – 57,5  % ↑↑ на 4,9 % (допустимий рівень)     Успішність – 100 % 

11-1 

32  

учні 

7 

Єрак 

Іванова 

Орєхова 

Пархомук 

Сімонова 

Тітов 

Юрескул  

23 2 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Вінніченко (англ.мова) 

Піскова (математика) 

 

0 

 

80,73 % 

↑↑ 

на 4.1 %   

Якість 

підвищилась 

на 28 % 

ПЯН 

підвищився  

на 14,6 % 

 Якість – 94 % ↑↑ на 28 % ПЯН – 70,1 % ↑↑ на 14,6 % (допустимий рівень)   Успішність – 100 % 



11-2 

28 

учнів 

4 

Іваненко, 

Сергієнко 

 (претенденти 

на медаль) 

Журавель 

Матулевська  

 

22 

  

2 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня: 

Джрагацпанян 

(англ.мова) 

Сапко (укр.мова) 

0 

80 

75,46 % 

↑↑ 

на 2,7 % 

Якість 

підвищилась 

на 25 % 

ПЯН 

підвищився  

на 9,5 % 

 Якість – 93 % ↑↑ на 25 % ПЯН – 67,1 % ↑↑ на 9,5 % (допустимий рівень)   Успішність – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

Високий 

рівень 

10-12 б. 

Достатній 

рівень 

7-12 б. 

Середній  

рівень 

4-12 б. 

Початковий 

рівень 

1-12 б. 

Рейтинговий 

показник 

групи 

Порівняно з 

результатами 

І семестра 

8-1 

31  

учень 

0 

 

14 17 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Мороз (фізика) 

0 
 

67,45 % 

↑↑ 

на 2,1 %   

Якість 

підвищилась 

на 26 % 

ПЯН підвищився  

на 7,2 % 

 Якість – 45 % ↑↑ на 26 % ПЯН – 48,6 ↑↑ на 7,2 %      (низький рівень)       Успішність – 100 % 

8-2 

33  

учні 

0 

 

20 13 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Єрух (фізика)  

Савін (укр.мова) 

Толкачов (алгебра) 

0 

 

69,55 % 

↑↑ 

на 3,1 %   

Якість 

підвищилась 

на 28 % 

ПЯН підвищився  

на 7,7 % 

 Якість – 61 % ↑↑ на 28 % ПЯН – 53 % ↑↑ на 7,7 %    (достатній рівень)    Успішність – 100 % 

9-1 

34 

 учні 

2 

Тесля 

Шишкова  

(свідоцтво 

з 

відзнакою)  

 

17 15 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Михайлова (алгебра) 

 

0 

 

72,54 % 

↑↑ 

на 4,6 %   

Якість 

підвищилась 

на 15 % 

ПЯН підвищився  

на 4,2 % 

 Якість – 56 % ↑↑ на 15 %  ПЯН – 53,8 % ↑↑ на 4,2 % (достатній рівень)  Успішність – 100 % 

9-2 

33  

учні 

2 

Пантелусь 

Томіло 

(свідоцтво 

з 

відзнакою)  

 

19 12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Стрижикурка 

(геометрія)  

Щербець (алгебра) 

0 

 

73,21 % 

↑↑ 

на 3,8 %   

Якість 

підвищилась 

на 15 % 

ПЯН підвищився  

на 6,4 % 

 Якість – 64 % ↑↑ на 15 % ПЯН – 56 % ↑↑ на 6,4 % (достатній  рівень)     Успішність – 100 % 

Всього 

по 8-9 

класам 

131 учн. 

74  

Якість – 56 % ↑↑ на 20 % 

(достатній рівень) 

ПЯН – 52,9 % ↑↑ на 6,3 % 

(достатній рівень) 

Успішність – 100 %  

 

  70,7 % 

↑↑ 

на 3,2 %    

 

Якість 

підвищилась 

на 20 % 

ПЯН 

підвищився  

на 6,3 % 

Всього 

по  

ліцею 

255 учн. 

175 

Якість – 68,6 %  

↑↑ на 19,6 % 

(достатній  рівень) 

ПЯН – 58 %  

↑↑ на 7,2 % 

(допустимий рівень) 

Успішність – 99 %  

 73,35 % 

↑↑ 

на 3 %  

Якість 

підвищилась 

на 19,6 % 

ПЯН 

підвищився  

на 7,2 % 

СТУПЕНІ ЯКОСТІ НАВЧЕНОСТІ 

УЧНІВ 

           Критичний рівень:        0 – 44 % 

           Низький рівень:            45 – 49 % 

           Допустимий рівень:      50 – 74 % 

           Оптимальний рівень:   75 – 100%  



 

Робота предметних комісій спрямована на реалізацію ліцейської науково-

методичної теми: «Формування ключових компетентностей ліцеїстів методом педагогіки 

партнерства», на впровадження ІV етапу дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня за темою: «Системне узгодження та збалансування економічної, 

екологічної та соціальної складових сталого розвитку у змісті ліцейської освіти» та 

науково-педагогічного проекту регіонального рівня «Школа вирішення конфліктів 

«Митці згоди». 

Розв’язанню питань методичної роботи сприяє розроблена структура методичної 

роботи, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та 

технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Реалізація напрямків науково-методичної роботи включає в себе навчальну 

діяльність, позакласну роботу, адміністративно-господарську діяльність, ліцейське 

самоврядування, роботу з органами місцевого самоврядування, взаємодію з місцевою та 

батьківською громадою.   

Дидактичні форми науково-методичної роботи: теоретичні семінари, методичні 

оперативки, майстер-класи на базі ліцею, творчі звіти, педагогічні ради, діагностика, 

аналіз труднощів у роботі вчителя, індивідуальні консультації, моніторинг якості 

навчання дозволяють педагогам підвищувати свій професійний та методичний рівень. 

Адміністрація ліцею контролює діяльність методичних комісій, аналізує якість 

методичних заходів на оперативних нарадах за участю директора.  

Результатом методичної роботи є презентація педагогічного досвіду педагогічних 

працівників ліцею та ліцеїстів на різнорівневих методичних заходах, Міжнародних 

форумах та виставках, участь у конкурсах фахової педагогічної майстерності. 

 Згідно Плану здійснення Державною службою якості освіти України заходів 

державного нагляду (контролю) на 2020 рік у лютому поточного ліцей готувався пройти 

інституційний аудит для того, щоб підтвердити наукове спрямування ліцею. Перед 

аудитом  проведено самооцінювання освітньої діяльності, а саме:  

-  освітнього середовища (наскільки безпечно та комфортно у ліцеї, як організоване 

харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, кабінетів тощо); 

- системи оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють  навчальні досягнення учнів, 

наскільки система оцінювання прозора  та  зрозуміла); 

- педагогічної діяльності (якість викладацької  діяльності,  

професійний розвиток педагогів, налагодженість співпраці 

між  учасниками  освітнього  процесу); 

- управлінських процесів (наскільки управлінські рішення сприяють забезпеченню 

та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, наскільки ефективна 

внутрішня   система забезпечення якості освіти тощо). 

Самооцінювання освітньої діяльності проводилося  в процесі моніторингу реалізації 

основних нормативних документів ліцею, які оприлюднені на сайті: 

- Статуту ліцею; 

- Стратегії  розвитку на 2018-2023 роки, ухваленої радою ліцею та суголосної 

конкурсній програмі розвитку директора; 

- Освітньої програми, схваленої педагогічною радою та затвердженої директором; 

- Річного плану роботи, затвердженого педагогічною радою; 

- Положення про  внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти, ухваленого педагогічною радою;  



- Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, 

ухваленого педагогічною радою;  

- Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками 

освітнього процесу, ухваленого радою ліцею; 

- Правил поведінки здобувачів освіти тощо. 

З метою об’єктивного самооцінювання моніторинг у формі анкетування проводився 

серед всіх учасників освітнього процесу: здобувачів освіти, батьківської громадськості та 

педагогічних працівників. З-за карантину інституційний аудит перенесено на 2021 рік. 

У ліцеї продовжується впровадження цільової програми «Обдаровані діти – надія 

України». Систематично поповнюється «банк даних» обдарованої дитини, запроваджена 

гнучка система організації освітнього процесу, що відповідає сучасним  тенденціям 

розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим  моделям роботи з обдарованими 

учнями. З метою творчого розвитку обдарованих дітей, в ліцеї працює цілісна система 

роботи, а саме наукове товариство «Fellow», членами якого є 124 учня та 26 вчителів 

ліцею. Складено заходи та плани роботи. Усі учні 10-х та 11-х класів захистили власні 

науково-дослідницькі роботи на 1 етапі на ліцейській науково-практичній конференції та 

отримали оцінку свого дослідження. 26 ліцеїстів презентували науково-дослідницькі 

роботи на ІІ етапі конкурсу-захисту. Переможцями ІІ етапу МАН стали 14 учнів ліцею, 

які отримали перемогу за різними напрямками. Результативність методичної роботи 

підтверджують досягнення ліцеїстів у профільних турнірах. Учні ліцею стали 

переможцями міського, обласного та лауреатами Всеукраїнського Турніру юних 

економістів. Учні ліцею отримали перемоги у 30 учнівських конкурсах, з яких 6 

Міжнародних, 10 Всеукраїнських, 5 обласних, 6 міських, 2 районних. 

Здобувачі освіти ліцею презентували свої дослідницькі роботи на 3 студентських та 

учнівських конференціях. 

 

 

Таблиця результативності участі ліцеїстів  

у Всеукраїнських предметних олімпіадах 

 

 

 

Навчальний 

рік 

Кількість 

учнів 

Кількість  

переможців  

ІІ етапу  

Кількість  

переможців  

ІІІ етапу  

Кількість 

переможців 

ІV етапу 

% переможців 

від контингенту  

учнів 

2015/2016 252 68 18 3 лауреати 30,2% 

2016/2017 250 72 19 
1 переможець 

1 лауреат 
36,7% 

2017/2018 251 65 22 3 лауреати 35,9% 

2018/2019 251 56 22 
1 переможець 

3 лауреати 
32,7% 

2019/2020 254 59 24 

не відбувся  

у зв’язку 

із карантином 

32,7% 



Таблиця результативності участі ліцеїстів  

у конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН  

 

Особливістю навчального року стало запровадження дистанційних технологій 

навчання. На початку карантину вчитель інформатики Філозова Л.В. провела тренінг для 

вчителів ліцею з оволодіння дистанційними технологіями. Пріоритетними напрямками 

методичної роботи стали: 

- запровадження дистанційного навчання з використанням платформ  Google Classroom, 

сервісу для проведення онлайн-конференцій ZOOM, месенджерів Viber, Telegram; 

- розробка вчителями власних електронних уроків та портфоліо для дистанційного 

навчання; 

- проведення відеоуроків учителями  на телебаченні Дніпро-TV; 

- проходження дистанційних курсів, вебінарів, тренінгів на платформах Рrometheus, за 

допомогою Освітнього  проекту «На Урок», освітнього контенту Оsvitoria, дистанційних 

курсів Дніпропетровської академії неперервної освіти. 

У 2019/2020 навчальному році виховна робота в ліцеї була спрямована на 

вирішення виховної проблеми: «Виховання громадянської свідомості учнів як 

пріоритетна складова процесу соціалізації особистості». 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася 

в ряді пріоритетних напрямків. 

І.   Ціннісне ставлення до себе  

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та 

неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на 

здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною.  

Робота з даного напрямку була представлена такими блоками: 

1. Організація самоврядування (професійна орієнтація). 

Учнівське самоврядування координує ліцейський парламент на чолі з президентом 

Мотулевською О.  

Цікавими проектами ліцейського парламенту 2019/2020 н.р. стали: святковий 

флешмоб «Пікнік науки», участь у карнавальній ході до Дня міста, проведення вечора 

Навчальний 

рік 

Кількість 

учнів 

Кількість 

переможців  

ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу МАН 

Кількість переможців  

ІІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу МАН 

% переможців 

від  

контингенту  

учнів 

2015/2016 252 11 
1 (ІІІ місце) 

 1 учасник  
4,9 % 

2016/2017 250 14 
1 (ІІІ місце) 

 1 учасник 

6,0 % 

2017/2018 251 13 
1 (ІІ місце) 

2 учасника 
6,4 % 

2018/2019 251 19 2 переможця 8,4% 

2019/2020 254 14 
перенесено у зв’язку 

 із карантином 
5,5 % 



знайомств «Наукове паті «За 5 хвилин до…»; проведення тематичних лінійок: День 

партизанської слави, День Захисника України, визволення України, До дня рідної мови,  

День Гідності та Свободи, Права людини, права дитини, «Вони першими ринулись в бій»  

(до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС), «Живи, Україно, живи для краси…», 

«Герої не вмирають…Просто йдуть..», Її Величність – Мова, сумісні акції з громадськими 

організаціями, випуск комп’ютерної газети «Fellow». Під час дистанційного навчання 

парламентом створено власний Telegram-канал, де проходили ліцейські заходи, а саме: 

конкурс плакатів «Родинна економія під час карантину + та -», фотовиставка «Моя перша 

пасхальна перепічка», фотовиставка до Дня вишиванки. Активність при дистанційному 

навчанні спостерігали під час створення руханки, найцікавішим проектом стало 

привітання до останнього дзвоника. 

. За підсумками участі груп у виховних заходах кубком «Креативушка» нагороджена 

група 11 -2 (куратор Задесенець А.О). 

2. Організація спортивно-оздоровчої роботи (фізичне виховання).  

У вересні 2019 року відкрито ліцейську спартакіаду. Традиційними спортивними 

заходами стали: 

- змагання зі стрічкою серед дівчат 8 – 9-х класів; 

- спортивні змагання до Дня захисника України; 

- змагання серед учнів на першість з футболу, волейболу та настільного тенісу. 

Оздоровча робота була направлена на пропаганду здорового способу життя. 

Ліцеїстами проведено конкурс на кращу соціальну рекламу протидії тютюнопаління 

«Скажемо тютюнопалінню – Ні!», до всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням 

проведено просвітницький ярмарок «Павільйон доброго самопочуття». Ліцеїсти взяли 

участь у Дні здоров’я при міській лікарні № 9. Хлопці допризовного віку пройшли 

медичне обстеження. 

II. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини (родинно-сімейне виховання) 

Виховними досягненнями цього напрямку є знання  та розуміння особистих, 

родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння 

співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити 

пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з 

цим найцікавіше проведено свято «Вечір знайомств», святкова лінійка, присвячена Дню 

вчителя, свято «День ліцейського братерства», свято День Святого Валентина,  концерт 

творчої самодіяльності до Міжнародного жіночого дня. Лінійка до Міжнародного дня 

прав людини.  

Ліцей входить до 150 фінансових клубів по Україні. У рамках клубу проведено: 

- гру «Життєвий капітал» (10-2);  

- батл «Батьки - діти».  

Батьки переконались, що гра дає можливість змоделювати практично увесь спектр 

життєвих ситуацій, в яких застосовуються різноманітні фінансові інструменти, навчитися 

вести переговори і домовлятися, відтворити стресові та ризикові ситуації ведення бізнесу 

тощо.  

Серед ключових принципів сучасної освіти є гуманізація і демократизація 

навчально-виховного процесу. Важливими складниками освітнього процесу є технології 

співробітництва та педагогіка партнерства, які передбачають взаємодію між учнями, 



вчителями, батьками на засадах демократії, рівноправ’я, взаємодопомоги, поваги, 

толерантності. 

Ліцей в 2019 році приєднався до науково-педагогічного проекту регіонального 

рівня «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди».  

Метою проекту є розробка шкільної системи попередження та вирішення 

конфліктів творчими методами та упровадження їх в освітній процес Нової української 

школи.  

III. Ціннісне ставлення до праці (професійна орієнтація) 

Виховними досягненнями цього напрямку ставлення до праці є усвідомлення 

соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички 

самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. Учні ліцею активні учасників 

предметних олімпіад, конкурсів – захистів МАН, творчих конкурсів.  

У рамках співпраці з InterPipe TechFest відбулися змагання шкільних команд з 

Мехатроніки, в яких команда ліцею виборола третє місце.  

Обговоренню проблем реформування освіти в Україні, втіленню інноваційних 

технологій та профорієнтаційному розвитку школярів була присвячена зустріч школярів 

міста з Міністром освіти та науки Ганною Новосад, в якій взяли участь випускники ліцею. 

 Учні групи 8-1 відвідали  кондитерську фабрику АВК. Під час екскурсії діти на 

власні очі побачили як працює виробництво. Вони пройшли цехами фабрики, почули 

історію народження шоколаду та пригощалися солодощами від компанії АВК. 

Традиційно ліцеїсти взяли участь  в обласному конкурсі «Мирний космос», де 

отримали три призових місця.   

IV.Ціннісне ставлення до природи (еколого-натуралістичне виховання). 

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як 

невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення 

до природи. 

Ліцеїсти щорічно беруть участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи» та  Всеукраїнському конкурсі «Intel- Еко 

Україна». Роботи учнів були високо оцінені журі та посіли по три призові місця в 

кожному конкурсі.  

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне виховання) 

Виховними досягненнями цього напрямку  є знання про види мистецтва та засоби їх 

ви-разності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в 

мистецькій сфері та самореалізації. 

У вересні ліцеїсти взяли участь у святкових заходах до Дня міста:  карнавальній 

святковій ході, представляючи наукове товариство та гурток гідробіологів, 

танцювальному флешмобі «Дніпро єднає покоління». 

Традиційно на початку вересня проходить Вечір знайомств з новоприбулими 

учнями. У цьому році проведено наукове паті: «За п’ять хвилин до…», де кожна група 

розкрила секрети великих досліджень та відкриттів,  намагалася зацікавити кожного учня 

різними науками. 

Під час місячнику шкільних бібліотек проведено: 

- поповнення буккросингу; 

- смайл-опитування учнів; 



- книжкова виставка «Відповідаємо за тих, кого приручили»; 

- книжкова виставка «Козацькому роду нема переводу»; 

- реклама книжок; 

- акція «Подаруй книгу бібліотеці!»; 

- бібліокешинг «Острів книжкових скарбів»; 

- гра-пошук знавців книжок. 

В  День української мови та писемності мали змогу ліцеїсти пізнати красу й 

безмежне багатство рідного слова. Учні переконалися, що слово здатне  хвилювати 

найтонші струни людського серця, послухавши пісню у виконанні місцевого кобзаря 

Шапи Миколи Миколайовича. Рада ліцею прийняла рішення: під час перерв спілкуватися 

українською мовою. 

До Міжнародного Дня проведено лінійку «Свято українського Слова», під час якої 

порушено проблеми сучасної української мови, мовної стійкості українців.  

Учні ліцею брали участь у районних, міських та обласних конкурсах: 

№ 
Назва конкурсу, 

турніру 

Рівень (міський, 

обласний) 

Вікова 

категорія 
результативність 

1 

«Уроки війни. Уроки 

Голокосту. Уроки 

толерантності» 

Міжнародний  11-2 Іваненко В. (І місце) 

2 «Формула успіху» Міський  9 – 11 Півфінал  

3 

До дня народження 

Т.Г.Шевченка 

(малюнки та вірші) 

міський 8 - 11  

Участь в спортивних конкурсах та змаганнях 

4 

Фітнес марафон 

«Дніпро-фітнес-

штурм» 

міські 9-2  

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої 

обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: 

виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. 

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована 

молодь».  У 2019/2020 н.  р. він нараховує - 73 учня, з них: 

•   академічної обдарованості – 53 учні; 

•    творчої обдарованості – 14 учнів. 

У  ліцеї  створені   відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. В 

ліцеї передбачено розвиток творчих здібностей ліцеїстів, формування  інтелектуальної 

еліти в ліцеї, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. 

VІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (національно-

патріотичне, превентивне виховання) 

У вересні у ФЕЛ пройшла акція «Долоньки миру». Ліцеїсти передавали тепло 

долоньок один одному, залишали відбитки яскравих долоньок як символу миру на білому 

аркуші.  

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної 

цілісності, військових традицій Українського народу, сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу в суспільстві Президентом України встановлено День Захисника 



України (Указ від 14 жовтня 2014 року № 806) – свято, яке щорічно відзначається 14 

жовтня. 

11 жовтня в ліцеї пройшов огляд-конкурс інсценованої національної пісні. Ліцеїсти 

підійшли до конкурсу творчо, креативно, використали сучасні та традиційні національні 

пісні. 

А також пройшли спортивні змагання серед хлопців 8 – 11-х класів, хлопці 10 – 11 

класів змагалися в стройовій підготовці. 

День визволення України від фашистських загарбників відзначається в Україні 28 

жовтня. Свято встановлено в Україні «…з метою всенародного відзначення визволення 

України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності 

Українського народу у Другій світовій війні…» згідно з Указом Президента України. 

25 жовтня учні 11-1 групи провели лінійку «Навічно в пам’яті народній…», під час 

якої нагадали, що протягом 1225 днів і ночей Україна була ареною жорстоких 

кровопролитних боїв. Ми пам’ятаємо відвагу наших предків. Їх сила та відвага допомагає 

нам сьогодні у побудові нової історії України. 

22 листопада в Університеті митної справи та фінансів спільними зусиллями 

факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин та навчально-наукового 

інституту права та міжнародно-правових відносин відбувся круглий стіл за темою 

"Голодомор 1932 – 1933 рр. та його наслідки для українського суспільства", проведений 

силами учнів фінансово-економічного ліцею, Міського юридичного ліцею та студентів 

факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин УМСФ. 

14 грудня учні групи 10-2 провели лінійку «Є місце подвигу не тільки в дні війни 

…». Вони пригадали події квітневих днів, вшанували пам'ять  пожежників, солдат, 

інженерів, медиків, які відчайдушно боролися з радіацією. 

22 січня до Дня Соборності в ліцеї пройшла тематична лінійка «Україна: єдина, 

соборна». Учні групи 9-1 розповіли про події, пов’язані з Днем Соборності, про традиції 

українського народу в цей день та створили живу карту України. 

29 січня – День пам’яті героїв Крут – саме там, у 1918 році відбувся бій, що на довгі 

роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. 

З пошаною і вдячністю ліцеїсти групи 11-2 запалили свічки, принесли квіти і 

відтворили стилізований бій під Крутами. 

20 лютого – особлива дата, День Героїв Небесної Сотні. Учні групи 11-2 провели 

лінійку «Герої не вмирають…Просто йдуть…». Вони пригадали подій «чорного 

четверга», вшанували пам'ять  героїв Майдану, які померли за світле майбутнє України. 

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов 

Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної 

державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру в навчальному закладі проводилася відповідна робота. 

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2019/2020 н.р. 

ліцеєм  в цілому виконані. 

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, 

працівників ліцею відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних 

закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО. 



Згідно з планом проведення Дня ЦЗ показано теоретичні та практичні заняття з 

учнями 8-11 класів ліцею. 

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної 

допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок, 

практичних діях санпостів узяли участь  250 учнів.  

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести 

дітей з приміщення ліцею. 

Навчання учнів проходить за програмами   «Основи   здоров'я», «Захист Вітчизни».  

На суворому контролі в ліцеї стоїть питання праці та безпеки життєдіяльності.  

З учнями ліцею перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався 

в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, 

спортзалі. 

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки 

з безпеки життєдіяльності учнів та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо 

запобігання дитячого травматизму».  

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням 

завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, 

фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. 

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі ліцею. 

Куратори груп систематично  проводили профілактичні бесіди  щодо запобігання 

дитячого травматизму 

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на засіданні 

методоб’єдання  кураторів:  31.08.2019, 13.01.2020, 21.05.2020. 

Протягом навчального року в ліцеї був 1 випадок побутового травматизму (учениця 

гр.11-2 Сухий А. - ДТП). 

Правове   виховання   учнів   здійснювалося в ліцеї  на уроках правознавства в 9 кл.; 

виховних    годинах    кураторами груп  8-11-х кл. Протягом року ліцеїсти зустрічалися зі 

шкільним офіцером поліції, на зустрічі розглядалися наступні теми: 

- відповідальність підлітків за порушення закону (алкоголь, куріння, норми 

поведінки); 

- дії, коли тебе затримала поліція; 

- поведінка у місцях скупчення великої кількості людей (стадіони, мітинги); 

- поліція і громада (профорієнтаційна тема щодо роботи поліцейського). 

У ліцеї  в 2019/2020 н.р. були учні пільгового контингенту, це: 

• діти сироти – 1 учень; 

• діти з багатодітних сімей —  16 учнів; 

• діти з інвалідністю – 2 учнів; 

• діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3 учні; 

• діти, батьки які беруть участь в АТО – 5 учнів; 

• діти, які переміщуються з тимчасово окупованої території – 3 учнів; 

• діти, з неповних  сімей  — 21 учень. 

Протягом навчального року учні ліцею були забезпечені засобами невідкладної 

першої допомоги. 

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові  обстеження,   щеплення,  здали  



аналізи. 

Усі учні  призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому 

комісаріаті та одержали приписне свідоцтво. 

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: 

розроблені функціональні обов'язки з питань охорони праці для всіх категорій 

працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації 

навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, 

спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на 

робочому місці співробітників закладу, учнів.  

Цікаво протягом року учні ліцею проводили своє дозвілля відвідували культурні 

заклади міста, побували на екскурсіях. 

 

Аналіз відвідування учнями ліцею культурних закладів міста 

 

 
Дата 

відвідування 
Кількість учнів 

Музей Українського інституту 

вивчення Голокосту «Ткума» 
24.12.2019 25 

Художній музей 03.01.2020 20 

Музей АТО 
02.11.18 

16.11.18 

20 

50 

 

Аналіз проведення екскурсій для учнів  ліцею 

 

 
Дата 

екскурсії 

Кількість учнів 

Екскурсія  на АВК 24.10.2019 27 

Екскурсія до м.Харків 
13.10.19 – 

14.10.19 
28 

Екскурсія до м.Одеса 29.10.2019 20 

Екскурсія до м.Київ 29.10.2019 20 

Екскурсія до Карпат 03.01.2020 10 

 

 

6. Робота з батьками та громадськістю 

Створення системи державно-громадського 

управління закладом освіти забезпечує тісну 

взаємодію усіх напрямків управлінської діяльності. 

У закладі працює Рада ліцею, котра активно 

вирішує питання ліцейського життя, допомагає в 

удосконаленні матеріальної бази ліцею, забезпеченні 

навчального процесу наочністю, фаховими 

журналами, посібниками, технічними засобами 

навчання. Рада ліцею розглядає питання соціального захисту учнів пільгових категорій, 

оздоровлення, матеріального стимулювання учнів. 

Спільно з педагогічною радою члени ради ліцею приймають рішення щодо 



нагородження випускників Золотою й Срібною медалями, похвальними листами й 

грамотами, визначають доцільність вибору предметів варіативної частини робочих 

навчальних планів. Представники ради беруть участь у засіданнях атестаційної комісії, у 

рейдах з обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгових категорій, 

розглядають питання щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього 

процесу, подають на розгляд педради пропозиції щодо поліпшення позакласної й 

позаурочної роботи з учнями. 

У закладі діє Рада лідерів, яка тісно співпрацює з адміністрацією закладу. Учнівська 

рада має свій Статут, в якому відображено права та обов'язки учасників учнівського 

самоврядування. У Статуті визначені основні напрямки роботи учнівської ради. 

Учнівська рада проводить всі напрямки діяльності 

в узгодженні зі своїм планом роботи. Учні 

координують свою діяльність з громадськими 

організаціями в районі, активно допомагають у 

важливих ліцейських справах. Взаємини членів 

ради учнівського самоврядування та педагогічного 

колективу побудовані на довірі та співробітництві. 

Науково-методична робота ліцею 

забезпечується завдяки плідній співпраці між 

ліцеєм та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, державними 

організаціями. 

Таким чином, у ліцеї створена атмосфера підтримки, довіри, розуміння, яка 

допомагає здобувачам освіти ефективно навчатися та досягати успіхів. 

 
 
 
 
 

Директор ліцею                               Д.А. Новохатна                       



Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

30.07.2020 року м. Дніпро 

Загальні збори 

Голова – Богуславська Т.О. 

Секретар - Мар'їна О.В. 

Присутні онлайн: 55 представників педагогічного колективу, батьківської громадськості, 

учнівського парламенту. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звітування директора Комунального закладу освіти «Фінансово- економічний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської 

ради Новохатної Д.А. перед педагогічним колективом та громадськістю. 

2. Оцінка діяльності директора ліцею шляхом онлайн-голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

Новохатну Д.А., директора ліцею. 

Доповідь додається (додаток 1). 

Шляхом онлайн-голосування учасники загальних зборів визначили діяльність 

директора ліцею: 

- задовільною - 55 чол.; 

- незадовільною - 0; 

- утримались - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вважати діяльність директора ліцею Новохатної Д.А. задовільною. 

2. Оприлюднити Звіт директора перед громадськістю на ліцейському сайті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів 

Секретар 

Т.О.Богуславська

О.В. Мар'їна 



Онлайн-голосування 

 

От  Татьяна Соколова 11-1   Соколова Татьяна -11-1 + 

 От  Давид Степаненко   Степаненко Давид 8-2 + 

 От  Нагорна Таїсія 8-2   Нагорна Таїсія 8-2 + 

 От  Олександр Витвицький   Витвицький Олександр 11-1 + 

 От  Саша Ерак   Єрак Олександр 11-1 + 

 От  Коробка Богдан и Ольга 9-1   Коробка Богдан и Ольга 8-1 ++ 

 От  Ирина Гаращенко   Гаращенко Карина 9-2 + 

 От  Татьяна Соколова 11-1   Соколова Тетяна 11-1 "+" 

 От  Аня Кожанова   Кожанова Анна 10-2 + 

 От  Анна Ляшко   Ляшко Ганна 8-2 + 

 От  Анна Ночовка   Ночовка Анна 10-1 + 

 От  Тороп Кристина   Тороп Кристина 10-2 + 

 От  Давид Степаненко   Степаненко Давид 8-2 + 

 От  Данил Шевченко   Шевченко Данило 11-1 + 

 От  Mebel Store   Колтонюк Ирина Вячеславовна 8-1 + 

 От  Бідняк Аким 11-1   Бідняк Аким 10-1 + 

 От  Max Kopanichuk   Копанічук Максим 10-2 + 

 От  Девяткова Наталья 

Николаевна 11-2  

 Девяткова Наталья 10-2 + 

 От  Nataliia Nechai   Нечай Н.М. 11-1 + 

 От  Зоя Олександрівна   Демчук Зоя Олександрівна + 

 От  Victoria Pankratova   Панкратова Ірина Анатоліївна 10-1  + 

 От  Мария Жуковская   Жуковська Марія 8-1+ 

 От  Арина Матуоевская   Матулевская Арина и Татьяна 11-2 ++ 

 От  Кузьменко Даниил   Кузьменко Данііл 9-1 + 

 От  Марина Белова   Белова Марина 9-2 + 

 От  Ольга Марьина   Марьина О.В. + 

 От  Tetiana Nikiforova   Нікіфорова Тетяна Іванівна + 

 От  Алексей Титов   Тітова Альона, 11-1 + 

 От  Черкасова Марія, 11-1   Черкасова Марія 10-1 + 

 От  Юлия   Пачура Алеся 11-2 + 

 От  Татьяна Дидорчук   + 

 От  Anya Melnik   Мельник Г.С. + 

 От  Нагорна Таїсія 8-2   Нагорна Таїсія 8-2 + 

 От  Кузьменко Виктория   Кузьменко Виктория 10-1 + 

 От  Олександр Витвицький   Витвицький Олександр 11-1 + 

 От  Yaroslav Nevzlin   Невзлин Ярослав 9-1 + 

 От  Rusulika   Русских Юлия 10-1 + 

 От  Елена Ночовка   Ночовка О.І. 10-1 + 

 От  Грановська Юліана, 10-1   Грановська Юліана Романівна 10-1 + 

 От  Пузырин Андрей   Пузырин Андрей+ 

 От  Саша Ерак   Єрак Олександр 11-1 + 

 От  Анастасия    Ляшенко Анастасія 9-1 + 



 От  Анна Четвертак   Четвертак Анна 9-2 + 

 От  Galaxy A71   Николаенко 9-2 + 

 От  Л Белая   + 

 От  Юлия   Пачура Юлия 11-2 + 

 От  Зоя Олександрівна   Клачкова Марія Антонівна + 

 От  Голубенко Лилия, 11-2   Голубенко Лилия Валерьевна группа 11-2, 

+ 

 От  Мария Борисенко   Борисенко Марія 9-1 + 

 От  Наталья Стернад   Стернад Н.А. 9-2 + 

 От  Дарія Анатоліївна   Богуславська Тетяна + 

 От  Анна Четвертак   Зайцева Олександра 9-2 + 

 От  Челядина Анастасия 11-2   Челядина Анастасия 11-2 ++ 

 От  Татьяна   Шаріпова Тетяна Володимирівна + 

 От  Девяткова Наталья 11-2   Девятков Глеб 10-2 + 

 От  Олена Крайняк   Крайняк + 

 От  Олена Крайняк   Срибненко + 

 От  Nataliia Nechai   Дякуємо за Вашу роботу та навчання 

наших дітей! 

 От  Наталья Стернад   спасибо 

 


