
ЗВІТ  

про роботу Технічного ліцею 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Технічний  ліцей - орієнтований  на  неперервність  середньої  та  

вищої  освіти. Технічний ліцей - заклад освіти ІІ-ІІІ ступеня,  працює за 

експериментальною програмою:  «Організаційно-педагогічні умови ранньої 

профілізації учнів як засіб перетворення «школи навчання» на «школу 

життя»  в якому навчаються учні з 8 по 11 клас. Метою  створеного  у 1992  

році   ліцею  є: 

- освіта  обдарованої  молоді; 

- формування  особистості, яка  поєднує  високий  інтелектуальний  та  

духовний  розвиток, свідомих  громадян, готових  до  вибору  майбутньої  

професії. 

 

Технічний ліцей сьогодні – це: 

- висококваліфікований педагогічний колектив; 

- розширена і оновлена навчально-методична база; 

- впровадження в науково-методичну та освітню роботу нових технологій 

навчання; 

- забезпечення психологічної підтримки кожного учня; 

- співпраця з науковими установами та вищими навчальними закладами; 

- високий рівень загальноосвітньої підготовки; 

- поглиблене  вивчення окремих предметів; 

- реалізація індивідуальних можливостей учнів через вибір курсів за 

вибором, факультативів, гуртків, наукове товариство учнів «Інтелект»; 

- система освітньої роботи, спрямована на формування єдиних пріоритетів, 

що забезпечують громадянську позицію,  толерантності; 

- міжнародні партнерські зв’язки; 

- участь у міжнародних проектах; 

-  виявлення лідерських якостей через учнівське самоврядування; 

- система роботи гуртків та секцій в програмі «Ліцей повного дня»;  

Прийом  здобувачів освіти до навчального закладу здійснюється  на  

конкурсній  основі  згідно  з  Правилами, розробленими  відповідно  до  

наказу Міністерства освіти України від 16.04.2018р.  та  Протоколом 

педагогічної ради Технічного ліцею № 8 від 11.05.2018р. 



Навчання  триває  протягом  семи   років  і  складається  з  трьох  

етапів. На  першому - адаптаційному  етапі  (5-7 - ті  класи)  виявляються, 

розвиваються  здібності  учнів. На другому етапі (8 – 9-ті класи) ліцеїсти 

мають змогу обрати поглиблене вивчення окремих предметів: історії, 

української мови, математики,  згідно своїх нахилів та здібностей.  

На  третьому  етапі  (10-11- ті  класи )  остаточно  формуються  та  

закріплюються  знання,  вміння  та  навички  на  основі  поглибленого 

вивчення окремих предметів. Учні  мають  можливість  вибирати  додаткові  

заняття  та  спецкурси, факультативи для  поглиблення  знань  у  певній  

галузі. 

Наявність  поетапного  навчання,  робота факультативів, гуртків,  що  

проводиться у ІІ половині дня, дає  можливість учням розвинути  здібності  

та  нахили  з  найвищою  результативністю. 

Важливою  складовою  освітнього процесу  в  Технічному  ліцеї  є  

класи з поглибленим вивчення окремих  предметів.  Така  форма  роботи  

відповідає  реалізації програми  особистісно-орієнтованого  навчального  

процесу,  при  якому  істотно  розширюються  можливості  учня  будувати  

індивідуальну  освітню  траєкторію.  

Поглиблене вивчення окремих предметів у 10-11-х класів відбувається 

згідно навчального-плану: математика, українська мова, історія,  що   значно  

впливає  на  рівень  навчальних  досягнень  ліцеїстів 

Колектив ліцею працює в режимі  «Ліцей  повного  дня»,  реалізація 

програми проводилась у 16 навчальних групах (класах),  до роботи були 

залучені всі  учні та  педагогічні працівники.  

У  2019/2020  навчальному  році в  ліцеї  навчались  469 учнів. 

Функціонувало  16 класів. 

5-тих – 3 класи (98 учнів); 

6-тих – 3 класи (92 учні ); 

7-мих – 2 класи  ( 63 учні);  

8-мих – 2  класи  (57 учнів); 

9-тих – 2  класи  (55 учнів); 



10-тих – 2  класи (53 учні); 

11-тих – 2  класи  (51 учень). 

Свідоцтво про загальну середню базову освіту отримали  55 учні.  

  Атестат про  повну  загальну  середню освіту отримали 51 учень освіти: 

нагороджені Золотою медаллю – 2 випускники. Срібною медаллю - 2 

випускники. 

У 2019-2020 навчальному року зі здобувачами освіти працювали 

висококваліфіковані  педагогічних працівники, з яких: 

- «Відмінників освіти» – 3; 

- «Відмінників столичної  освіти» – 1; 

- «учителів – методистів» – 16; 

- «старших учителів» – 4; 

- вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 23; 

- вчителів І кваліфікаційної категорії – 7; 

- вчителів ІІ кваліфікаційної категорії – 2 ; 

- вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 2 ; 

- керівників гуртків – 15; 

- керівник гуртка методист – 2; 

- практичний психолог – 1; 

- бібліотекар – 1. 

Освітня робота  в  ліцеї  зумовлена  нормативно – правовою  базою  в  

галузі  освіти  і  спрямована  на  реалізацію  положень  Національної  

доктрини  розвитку  та  забезпечення  її  якості. 

Педагогічний колектив  закладу  працював  над  вирішенням  

наступних завдань: 

- формування  особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 



- створення  умов  для  здобуття  якісної  освіти  на  рівні  державних  

стандартів  для  обдарованих  та  здібних  дітей, для  реалізації  

індивідуальних  творчих  потреб; 

- забезпечення  умов  для  самовираження,  саморозвитку, самореалізації 

ліцеїстів  через  різні  види  діяльності; 

-  прищеплення  потягу  до  одержання  сучасних  наукових  знань; 

- створення  системи  безперервного  спостереження, оцінювання  стану  

освітнього  процесу, прогнозування  на  підставі  інформаційно - 

аналітичного  матеріалу  об’єктивних  даних  динаміки  і  тенденцій  

розвитку  освітнього  процесу; 

- формування  навичок  вільного  володіння  інформаційними  технологіями  

пошуку,  опрацювання  та  використання  знань; 

- ознайомлення  з  найбільш  вагомими  проблемами,  ідеями  та  темами  

сучасної  науки, активізація  на  цій  базі  мислення  ліцеїстів; 

- стимулювання  самостійності  й  ініціативи  в  навчанні  та  саморозвитку; 

- розвиток  творчого  мислення  та  компетентнісних здібностей здобувачів 

освіти; 

- створення  умов  для  отримання  знань  в  класах з   поглибленим 

вивченням окремих предметів; 

- підготовка  здобувачів освіти  до  подальшого  навчання  у  вищих 

навчальних закладах; 

- забезпечення  інтеграції  основної  і  додаткової  освіти; 

- забезпечення  взаємодії  сім’ї  та ліцею ; 

- створення  системи  соціально – психологічних  та  педагогічних  впливів  

на  особистість  ліцеїста  з  метою  умінь  та  навичок  здорового  способу  

життя; 

 Було  проведено     засідання  педагогічної  ради:  

- Аналіз результатів діяльності ліцею за 2019 – 2020 навчальний рік; 

- Становлення особистості суб’єктів освітнього процесу шляхом формування 

життєвих компетентностей; 



- Науково-методична робота як показник освітніх досягнень; 

- Особливості проведення ДПА  у 2019-2020 навчальному році; 

- Перспективи розвитку ліцею на 2020 – 2021 навчальний рік; 

- Переведення здобувачів освіти до наступних класів на 2020– 2021  

навчальний рік; 

- Представлення до нагородження Золотою та Срібною медалями; 

- Випуск та нагородження здобувачів освіти 9-х класів. 

Наукова та методична робота,  яку координувала  науково-методична  

рада, являла собою цілісну, засновану на досягненнях науки та передового 

педагогічного досвіду і на конкретному аналізі освітнього процесу систему 

взаємозалежних дій та заходів, які були  спрямовані на підвищення 

кваліфікації та удосконалення  професійної майстерності кожного вчителя і 

педагогічного колективу в цілому, на удосконалення навчання, на досягнення 

оптимального рівня освіти та розвитку учнів. 

 

Науково - дослідна  діяльність  орієнтована  на: 

-  забезпечення  якості  та  ефективності  освітнього процесу  шляхом  

вивчення  та      впровадження  останніх  пропозицій  педагогічної  науки  

в  різних  її  галузях; 

- встановлення нових  зв'язків  із  закладами освіти для  забезпечення  

досконалості  дослідницьких  робіт учнів  (МАН, конкурси  учнівських  

досліджень та  відкриттів),поглиблення  знань  та  розширення  

можливостей  їх  виконання;  

- зростання  наукового  рівня  роботи  педагогічного  колективу  в  цілому; 

- координація  змісту  наукової  роботи  з  діяльністю  наукових  центрів  

району  та  міста; 

 



 
 

Система  методичної  роботи  спрямована на: 

- створення  організаційних  умов  для  безперервного  вдосконалення  

фахової  освіти  і  кваліфікації  педагогічних  працівників, підвищення  їх  

компетентності; 

- керівництво  роботою методичних об’єднань  кафедр  та  координацію  

їхньої  діяльності; 

- проведення  методичних  заходів,  спрямованих  на  розвиток  творчих  

можливостей  педагогів  (відкриті  уроки, позаурочні  заходи, участь  в  

конкурсах  педагогічної  майстерності);  

- вивчення, узагальнення  і  поширення  педагогічного  досвіду;  

- впровадження  в   освітній  процес  нових  інноваційних  технологій, 

особистісно-орієнтованих  форм  і  методів  роботи;  

-   розробка  та  затвердження  Міністерством   освіти  і науки програм, 

інтегрованих курсів та спецкурсів для учнів; 

 -   запровадження стажування    вчителів-предметників    відповідних кафедр   

на    базі   НДПУ   ім.   Драгоманова та ІППО ім. Грінченка   через        

систему        індивідуальних консультацій,                    відвідування 

тренінгових занять у ВНЗ, роботу в методичному       кабінеті,       онлайн-

семінарів;  

- створення  умов  для  збереження, систематичного  поповнення  та  

ефективного  використання  методичного  фонду  літератури; 

-  координація  змісту  методичної  роботи  зі  змістом  діяльності  науково-

методичних  установ  району  та  міста. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ТЕМИ  МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ КАФЕДР: 

 

1. Методичне об’єднання кафедри суспільних  дисциплін – «Застосування  

методу проєктів для формування навчальних компетентностей учнів»;  

 

2. Методичне об’єднання кафедри гуманітарних дисциплін- «Формування 

мовної культури  шляхом  саморозвитку  та самопізнання учнів»; 

 

3. Методичне об’єднання кафедри математики та  інформатики- 

«Організаційно-педагогічні умови розвитку старшої школи закладу 

загальної середньої освіти»; 

 

4. Методичне об’єднання кафедри іноземних мов-« Ігрові форми роботи на 

уроках  як засіб формування комунікативної компетенції учнів" 

 

5. Методичне об’єднання кафедри природничих дисциплін- «Впровадження 

інноваційних технологій на уроках для підвищення якості знань учнів та 

розвитку творчих здібностей». 

 

Впровадження в освітній процес інноваційних технологій сприяє 

зростанню фахової та методичної майстерності вчителя і вимагає вироблення 

ефективних стратегій навчання. 



     За  підсумками  атестації у  2019/2020  навчальному році  рішенням  

атестаційної  комісії  при  управлінні  освіти  Шевченківської  у  місті  Києві  

районної  державної адміністрації  вчителі  ліцею  мають  такі  результати: 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3; 

- підтверджено  педагогічне  звання  «вчитель – методист» –  3; 

- присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 1; 

- присвоєння кваліфікаційної категорії « спеціаліст першої категорії» - 2. 

     

 

 

 

У 2019-2020 навчальному році  вчителями ліцею  були проведені такі 

методичні заходи: 

- Два майстри-класи для вчителів зарубіжної літератури міста Києва (Мегедь 

І.В.); 

 - Школа педагогічної майстерності яку очолює в ліцеї  Мегедь І.В., під її 

керівництвом було  проведено:  ряд семінарів – практикумів,  робота вчителів у 

міні – проєктах  на міському та районному рівнях. 

- В рамках районного проєкту «Школа підприємництва. Фінасова грамотність» 

для учнів району було проведено гру: «Фінансовий круїз»6-7 класи- Медведєва 

О.Л. 

 Вихователі групи продовженого дня:  Медвецька Л.П.,  Іщенко І.М.: 

- Плідно продовжили  працювати над  проектом «Хелзі Скулс» за здоровий 

спосіб харчування підлітків. Проведено ряд відкритих заходів на рівні району та 

ліцею за даною  тематикою. 

- Проєктна робота: «Традиції вашої родини» 5 клас- Медвецька Л.П. 

- Проєктна робота:» Школа здорового способу життя» 6 класи-Іщенко І.М. 

- Філологічний турнір мовознавців: «О, слово рідне хто без тебе я?»  «Мова 

єднає всіх» 6 класи- Герасимець Я.О. 

- Інтелектуальна гра -квест» Сходження на мовний Олімп» 8 класи- Божок 

Н.М. 

- Проєкт «Поет чи драматург»11 класи-Зозуля Л.В. 

- Мовно-літературний  квест  «Від Кобзаря до Букваря» 5 класи-Божок Н.М. 

- Інформаційна лінійка до Міжнародного  дня рідної мови 8 класи- Божок 

Н.М., Марченко О.М. 

     - Проєкт «Ознайомлення з колекцією мінералів родовищ, які знаходяться в 

україні» 8 класи-Степаненко Н.В. 



- Проєкт «Мій родовід « (визначення спадкових ознак у поколіннях родини) 9 

класи-Скостарєва Т.І. 

     - Дослідницький проєкт «Скільки часу ви проводите в інтернеті?»5-6 класи- 

Ридзель І.В., Корчигіна Т.С. 

- Проєкт  «Соціальна справедливість що це?» 11 класи-Ридзель І.В. 

- Медіа-проєкт «Багатоголосся городів» 9 класи- Пронтенко О.С. 

- Брейн-ринг «Кращий знавець англійської мови» 5 класи- Нестеренко О.П. 

- Інтелектуальна гра: «Найрозумніший» 11 класи- Свець М.А. 

- Урок-тренінг «Жага до життя» 6 класи- Бойко Ю.С. 

- Брейн-ринг «Кращий знавець Німеччини» 8 класи- Волошина А.О. 

- Майстер -клас «Фінансова грамотність на уроках англійської мови» 6 класи- 

Лавренчук В.В. 

- Семінар-практикум «Застосування інформаційно-комунікаційних  технологій 

на уроках  іноземних мов» 8 класи- Нестеренко О.П. 

- Брейн-ринг «Змагання за знанням текстів зарубіжної літератури» 5 класи, 

7класи, 10 класи- Бойко А.О. 

    - Математичний квест 10 класи- Шевченко О.М. 

- Математична вікторина 7 клас-Хоменко Н.В. 

- Проєкт « Математика в життті» 6класи, 7 класи- Додатко О.Т., Олишевець В.Г. 

- Ліцейний конкурс презентацій 10 класи- Шугаєвська Л.В. 

- Проєктна робота «Програмуємо всі» 8 класи- Охмакевич В.М. 

- Інтелектуальна гра «Інформатика у світі» 6 класи- Капшученко Н.В. 

 

Проведені   предметні  тижні,  які  готували  вчителі методичних 

об`єднань кафедр: 

   1)  Тиждень  методичного об’єднання суспільної кафедри тривав з 

09.12.2019р. по 13.12.2019р. під керівництвом голови методичного 

об’єднання кафедри Корчигіної Т.С. та вчителів: Мосякової І.Ю., Ридзель 

І.В.,  Щерецької Г.Л., Луценко В.О., Пронтенка О.С. Під час предметного 

тижня були  проведені такі заходи: 

- Дослідницький проєкт «Скільки часу ви проводите в інтернеті?»5-6 

класи. 

- Проєкт  «Соціальна справедливість що це?» -11 класи. 

- Медіа-гра «Історія народів» -9 класи. 

- Анкетування «Що ти знаєш про конвенцію ООН дитини в Україні» 5-9 

класи. 

Предметний тиждень стимулював ліцеїстів до вивчення мистецтва та 

історії, підвищив рівень здобувачів освіти у галузі суспільних наук, 



сформував  практичні навички з різних навчальних дисциплінах. Ліцеїсти 

вразили своїми знаннями з правознавства, історії, мистецтва. 

 

    2) Тиждень методичного об’єднання кафедри математики та 

інформатики  тривав з 24.02.2020р. по 28.02.2020р.  під керівництвом 

голови методичного об’єднання кафедрою Шугаєвської Л.В. та вчителями: 

Сагінашвілі І.Г., Шевченко О.М., Хоменко Н.В., Додатко О.Т., Олишивець 

В.Г. Під час предметного тижня були проведені такі заходи: 

-Гра математична дуель - 6 класи; 

- Математичний бій – 5 клас; 

 -Конкурс «Найкраща презентація з математики, інформатики, 

технологій» 5-11 класи; 

-Математичний квест»-10 класи; 

-Математична вікторина-7 клас». 

 

Проведена робота сприяла поглибленню знань з математики та 

інформатики, формуванню вмінь і навичок програмування, підвищенню 

інтересів до вивчення математики. Предметний тиждень стимулював творче 

самовдосконалення ліцеїстів та підвищив їх освітній рівень. 

 

     3 )Тиждень методичного об’єднання гуманітарної кафедри тривав з 

10.03.2020р. по 13.03.2020р. під керівництвом голови методичного 

об’єднання кафедри гуманітарних дисциплін  Герасимець Я.О. та вчителями: 

Божок Н.М., Бойко А.О., Ілюшина О.О, Зозуля Л.В., Марченко О.М. Під час 

предметного тижня всіх ліцеїстів було ознайомлено з творчістю Т.Г. 

Шевченка, адже саме в цей період проходить традиційне святкування 

«Шевченківських днів» та були проведені наступні заходи: 

- Мовно- літературний квест «Від Кобзаря до Букваря» 5 класи; 

- Мовознавчий турнір «Мова єднає всіх» 6 класи; 

- Інформаційна лінійка присвячена Шевченківським дням 5-11 класи; 

- Гра-асоціація «Вгадай емоцію однокласника українською мовою»7 

класи. 

 

4) Тиждень методичного об’єднання природничичої кафедри тривав 

дистанційно з 01.04.2020р. по 08.04.2020р. під керівництвом голови 

методичного об’єднання кафедрою Іщенко І.М. та вчителі: Додатко О.Т., 

Степаненко Н.В., Медведєва О.Л., Лещенко Н.С., Лозицький І.І. згідно плану 

роботи були проведені такі заходи:  

- Демонстративні відео- заходи з фізики 8-9 класи; 

- Онлайн-екскурсія до Природничого музею 5-8 класи; 

- Гра «Частини тіла людини» 10 класи; 

- Інформаційна-гра «На чому можна заощадити під час карантину»6 

класи. 



Предметний тиждень удосконалив практичні здібності ліцеїстів на 

прикладі  демонстративних лабораторних робіт по фізиці та біології.  

Екскурсійна практика підвищила зацікавленість до предмету географія. 

 

5)Тиждень методичного об’єднання кафедри іноземних мов та 

зарубіжної літератури тривав дистанційно з 04.05.2020р. по 08.05.2020р.  

під керівництвом голови методичного об’єднання кафедрою іноземних мов 

та зарубіжної літератури Нестеренко О.П. та вчителів: Свець М.А., Бойка 

А.О., Лавренчук В.В., Волошиної А.О., Бойко Ю.С. Під час предметного 

тижня були проведені такі заходи: 

- Дискусія «AU about food» 5 класи; 

- Гра »Der krokodil» - 7 класи; 

- Гра «Сепарінтуіція» -9 класи; 

- Урок-тренінг «Жага дод життя» за оповіданням Дж. Лондона. 

Освітня робота сприяла поглибленню знань іноземних мов ліцеїстів, 

удосконалювався словниковий запас знань та пошук нових ідей. 

 

ПРЕДМЕТНІ ОЛІМПІАДИ 

 

         I  етап  предметних  олімпіад  ( ліцейний ) –  переможців – 165 призерів;  

II  етап  ( районний ) Всеукраїнських  олімпіад  з  предметів – 30 

призерів; 

 

ІІІ етап (міський) Всеукраїнських  олімпіад  з  предметів –  8 призерів. 
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- взяли участь – 8  робіт ліцеїстів; 

- призерів  районного  конкурсу – 3 роботи ліцеїстів. 

 

 

 

 

Участь ліцеїстів   у фестивалях, олімпіадах,  конкурсах, проєктах : 

- Всеукраїнському  математичному конкурсі «Кенгуру» - 60 учасників,  з 

них – відмінний результат – 1 учасник, добрий результат – 28 учасників; 

Конкурс - захист  робіт  

МАН 

 



- V Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок»-35 учасників; дипломи І 

ступеня-1 учасник; дипломи ІІ ступеня 3 учасники; дипломи ІІІ ступеня -4 

учасники; 

- Міжнародний конкурс з інформатики «Bebras-2019-2020»-16 учасників; 

результат відмінно- 7 учасників; результат добре-7 учасників; результат 

просто учасник-2; 

- Міжнародний конкурс «Соняшник» - 147– учасників, дипломи: ІІ 

ступеня – 5 учасників,  ІІІ ступеня – 3 учасника,  І ступеня-3 учасника; 

- Міжнародний конкурс «Колосок» - 70 учасників, дипломи І ступеня– 12 

учасників, дипломи ІІ ступеня – 18 учасників; 

-  ІХІ Міжнародний конкурс  імені Петра Яцика  ІІ (районного) етапу- 1 

призове місце ; 

- ІХІ Міжнародний конкурс  імені Петра Яцика  ІІІ (міський етап)-1 призове 

місце; 

- Х Міжнародний  мовно-літературний  конкурс імені Тараса Шевченка 

(міський етап) в 2019-2020 н.р.-1 призове місце; 

- Міжнародний мовно-літературний  конкурс імені Тараса Шевченка 

(районний етап) в 2019-2020 н.р. – 3 призових місця;  

- Всеукраїнська онлайн-олімпіада з англійської мови «Олімпус»  – 9 

учасників, 3 дипломи І ступеня, 4 дипломи ІІ ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс  з англійської мови «Гринвіч»-118 учасників. 

- Всеукраїнська онлайн-олімпіада з англійської мови «На урок» - 49 

учасників, 1 місце-15 учасників; 2 місце-4 учасники. 

- Всеукраїнський фестиваль зарубіжної літератури «Юнь» - ІІ місце. 

- Всеукраїнська олімпіада з англійської мови «Всеосвіта» - 2 місце – 1 

учасник. 

    Участь у проєкті «STEM: ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО» дала можливість 

учням 9-10-х класів відвідати захоплюючі заняття та виставку наукових робіт з 

математики, фізики, та інформатики. Проект допоміг багатьом учасникам 

визначитись з професією, дізнатися більше про майбутнє розвитку ІКТ, 

молекулярної фізики, математичної- інженерії.  

        Вчителі природничо-математичного напрямку в роботі систематично 

використовують  к’юар-код    під час роботи в напрямку « Stem-освіти». З його 

допомогою на сайті ліцею можна швидко знайти потрібну інформацію для 

ліцеїстів до уроків: математики, інформатики, хімії, біології, географії.  

 Виховна  робота в ліцеї була спрямована  на  реалізацію  

державних  програм,  молодіжних  акцій, метою  яких  є формування  єдиних  

пріоритетів,  що  забезпечують    громадянську  позицію, виховання  



гуманізму,  толерантності.  Велика  увага  приділяється  забезпеченню  

творчої  самореалізації  учнів,  збереженню  і  зміцненню  їх  морального  та  

фізичного  здоров'я,  етичному  та  естетичному  вихованню. У Технічному 

ліцеї  впродовж 2019/2020 навчального року виховна робота була спрямована 

на: 

 духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-

культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина 

України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань 

світової цивілізації; 

  ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського 

народу; 

  формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;  

 підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики 

тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу; 

 профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед 

дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства; 

 попередження жорстокого поводження підлітків один проти одного; 

 попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у 

злочинну діяльність; 

 поглиблення профілактики злочинності та правопорушень серед 

підлітків; 

 попередження формування та розвитку серед дітей залежності від 

комп’ютерних ігор та інтернетзалежності; 

 формування правових компетентностей,  створення системи знань 

учнями своїх прав та обов’язків, а також системи покарань за 

правопорушення; 

 виховання  на  традиціях  ліцею; 

 виховання на українських народних традиціях; 

 сприяння  самореалізації  учнів; 

 створення  творчого  виховного  середовища; 

 розвиток  пізнавальної  активності; 

 розвиток  та  підтримка  діяльності  учнівського  самоврядування;  

 екологічне  виховання; 

 психолого-педагогічний  супровід  виховання  та  розвитку  учнів; 

 виховання почуття необхідності консолідації нації, неприпустимості 

проявів сепаратизму та утвердження суверенності та неподільності 

нашої держави; 

 створення сприятливого клімату для учнів, що перебували у населених 

пунктах захоплених терористами та у зоні бойових дій; 

 налагодження соціально-педагогічної та психологічної роботи з 

ліцеїстами у період переживання соціально-політичних конфліктів та 

пост конфліктних ситуаціях; 



 педагогічну просвіту батьків з використанням сучасних форм і методів 

та активне залучення їх до виховної роботи, підготовки молодого 

покоління до дорослого життя. 

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані 

між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи навчального 

закладу на 2019/2020 навчальний рік, планами роботи класних керівників, 

вихователів, психолога, педагога-організатора, ліцейної бібліотеки, гуртків. 

Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальноліцейних 

заходах, так і при проведенні індивідуальної роботи з ліцеїстами. 

З метою забезпечення відповідності діяльності ліцею державним 

стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної 

роботи, у ліцеї постійно здійснюється управління та внутрішньоліцейний 

контроль за виховною роботою. Для проведення підсумків різних видів 

контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, 

індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при 

директорові, на засідання педагогічної ради, методичних  об’єднань  класних 

керівників та вихователів. Аналіз  відвіданих  виховних  заходів  показав, що  

виховна  робота  проводиться  на  достатньому  рівні, використовуються  

сучасні  технології  виховання  учнів: соціальне  проектування, колективні  

творчі завдання та проекти, навчально-виховні  проекти, технологія  

самовиховання  і  саморозвитку.  

В ліцеї  особливу увагу звертають  на  виховання  лідерських  якостей, 

на залучення  учнів  до  участі  в  заходах,  що  стосуються  самореалізації  

особистості  (проведення  конкурсів  ерудитів,  брейн – рингів, круглих 

столів тощо),  сприянню  молодіжними  обмінами (партнерські  зв'язки),  

підтримці  ініціатив  за  допомогою  рейтингової  системи  та  системи  

нагород.  

З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, 

розвитку духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських 

моральних цінностей , враховуючи специфіку навчального та виховного 

процесу ліцею були проведені традиційні заходи: 

- День  знань (1 вересня); 

- відкриття  спартакіади  (виїзні  змагання); 

- благодыйна ярмарка до Дня козацтва; 

- допомога благодійним фондам та притулкам; 

- посвята  в  ліцеїсти; 

- акція „Молодь за здоровий спосіб життя”; 

- новорічні щедрування та колядки; 



- презентація предметних кафедр та гуртків;  

- науково - практична  конференція;  

- День  самоврядування; 

- загально-ліцейний фестиваль мистецтв; 

- останнього  дзвоника; 

- акція до Дня святого Миколая для вихованців школи-інтернату для 

дітей з особливими потребами; 

- Шевченківські дні; 

- Міжнародний жіночий день; 

- Міжнародний день рідної мови; 

- День вишиванки; 

- День памʼяті та примирення; 

- День Європи. 

             На виконання Національної програми патріотичного виховання, 

національно-культурного відродження, відновлення історичної пам’яті, 

формування національної  самосвідомості, в рамках програми «Музейна 

практика» та в рамках програми «Культурний пакет школяра» було 

проведено  такі екскурсії: 

- місто Межигір’я; 

- місто Переяслав - Хмельницький; 

- місто Житомир; 

- місто Вінниця; 

- подорож до Італії; 

- село Крути Ніжинського району; 

- місто Канів; 

- місто Івано-Франківськ; 

- бібліотека ім. І.Котляревського; 

- Національної бібліотеки України; 

- дендрологічні парки; 

- Київського міського центру крові; 

- Національного науково-дослідного інституту Промислової безпеки 

та охорони праці; 

- Меморіальний комплекс: «Бабин Яр»; 

- Меморіального комплексу «Зали пам’яті» Міністерства оборони 

України; 

- Центру зайнятості Шевченківського району міста Києва; 

- Музеї: М.Старицького, Л.Українки, І.Франка, Т.Шевченка, 

П.Тичини, М.Заньковецької, літератури, шістдесятництва, Пінчук 

Art Центр, Міжнародного центру сучасного мистецтва ХХІ сторіччя, 

пожежної частини. 

 Члени ліцейного самоврядування брали  участь у проведенні 

традиційних свят, акцій, конкурсів, змагань тощо. На засіданнях ліцейного 

парламенту розглядались питання навчання, дозвілля, участі в роботі 

районного самоврядування. Роль ліцейного самоврядування підвищується у 



зв’язку з результативністю діяльності й підняттям його авторитету серед 

здобувачів освіти та педагогічного колективу, але однією зі складних 

проблем залишається невелика чисельність активістів та недостатній рівень 

інформаційного забезпечення про самоврядування серед  ліцеїстів. 

  Психологічна служба ліцею представлена практичним 

психологом Бойко Юлією Станіславівною. 

Основною  метою  роботи  практичного психолога  є  здійснення 

психологічного супроводу інтелектуального та особистісного розвитку 

здобувачів освіти на кожному віковому етапі, їх адаптація, формування в них 

психологічної готовності до життєвого самовизначення; сприяння 

оптимізації освітнього процесу. 

На початку 2019-2020 навчального року було визначено такі завдання: 

 Вивчення рівня адаптації  учнів 5 класу, допомога учням з ознаками 

дезадаптації; 

 Проведення роботи з обдарованими  дітьми; 

 Допомога в професійному та життєвому самовизначенні 

старшокласників; 

 Запобігання конфліктів в учнівському та педагогічному колективах; 

 Виявлення дітей та підлітків «групи ризику» та робота з ними; 

 Проведення профілактики адиктивної та девіантної поведінки; 

 Формування навичок здорового способу життя; 

 Психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу  

 

У 2019-2020 навчальному році психологічна служба працювала над 

проблемою «Організація психологічного супроводу учасників освітнього 

процесу в питанні профілактики булінгу та формуванні толерантності». 

 Завдання: 

1. Формування соціально прийнятного та активного стилю життя; 

2. Розвиток співчуття, поваги та толерантного ставлення здобувачів 

освіти один до одного; 

3.  Сприяти розвитку власної гідності, самоповаги. 

Психологічна служба ліцею брала безпосередню участь в організації та 

проведенні DOCU тижня протидії булінгу та зустрічі здобувачів освіти 

Технічного ліцею з режисером фільму «Булер» Лі Гіршем 



 

 
 

Разом з організацією «Точка опори» провели триденний тренінг для 

педогогічного колективу «Різні, але рівні». 

 

 
 

 



Організація адаптаційного періоду в 5 та 10-х класах. Проведено 

діагностування: 

• «Соціометрія» О.В.Киричук; 

• методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса;  

• анкета п’ятикласника; 

• «Шкала соціально-сутиативної тривожності Кондаша (адаптація 

А.М. Прихожан)»; 

• спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу. 

Метою діагностування було:  

 визначення рівня адаптації здобувачів освіти до умов навчання у 5-у та 

10-у класі; 

 визначення причин дезадаптації; 

 складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. 

Також було проведено заходи, які сприяли формуванню позитивного 

мікроклімату в класних колективах та профілактиці дезадаптації. 

 
 

 

Потягом 2019-2020 навчального року психологічна служба ліцею 

здійснювала активну просвітницьку діяльність з метою формування 

психологічної культури здобувачів освітив, педагогів та батьків. Були 

проведені заняття з елементами тренінгу: «Толерантна особистість», «Скажи 

«НІ» булінгу! Будь у тренді!», «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД», «Мій вибір – 

бути здоровим!», «Безпечний інтернет» тощо. 



   

 
 

 

 Інтерактивна лекція для педагогів «Покоління Альфа» у новому 

коворкінг-просторі. 

  

Проводилася профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти 9 та 11 класів. 



 

На період роботи з  16.03.2020 – 29.05.2020 був складений план роботи 

на час карантину. 

Відповідно до складеного плану  здійснювали самоосвіту,   

підвищували рівень професійної майстерності, переглядали вебінари на 

платформах  На Урок  та  Всеосвіта. Проходила дистанційні курси на 

освітній платформі «Prometheus» та «EdEra». 

 

Робота з батьками проводилася через спільну групу в мережі Viber та 

висвітлення інформації на сайті Технічного ліцею.  Були проведенні такі 

форми роботи: 

Консультації : «Коронавірус і психіка дитини», «Як учити з дитиною 

уроки без стресу та криків»,«Як говорити з дітьми про епідемію»,  

«Психологічні поради батькам, як адаптувати дитину до навчання в умовах 

карантину», «Як зробити спілкування з дитиною приємним і для себе, і для 

дитини». 



Висвітлення профілактичної інформації з тем: адаптації дітей до умов 

карантину, вплив інформації про короно вірус на психіку дитини, як не 

піддатися загальній паніці в умовах пандемії. 

Робота з дітьми велась через надсилання мультфільми, 

фізкультхвилинки, руханки, інтерактивні вправи, цікаве відео з психології. 

  

 

Психологічна служба ліцею у 2019-2020 у навчальному році буде 

працювала також за такими напрямками: 

 консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього 

процессу ( тематика звернень: міжособистісні стосунки, стосунки з 

батьками, професійне самовизначення, тощо);  

 створення умов для розвитку пізнавальних процесів здобувачів освіти; 

 преведення профілактичної роботи зі здобувачами освіти, метою якої є 

формування у них орієнтації на здоровий спосіб життя та захист 

психічного здоров’я, профілактики шкідливих звичок та попередження 

суїцидальної поведінки; 

 формування позитивного соціально-психологічного клімату в ліцеї.  

      З  метою  профілактики  правопорушень  серед  неповнолітніх  у ліцеї   

протягом 2019-2020 навчального року проведено:  виховні заходи в рамках 

місячника правових знань, під час яких застосовувались інтерактивні форми 

роботи з дітьми, залучення їх до активної участі в диспутах, дискусіях, 

вікторинах, тренінгах, сюжетно-рольових  іграх тощо; тиждень правової 

освіти;  профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної 

поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії;   уроки 

гендерної рівності;   розроблено рекомендації для батьків щодо профілактики 



та запобігання правопорушенням, пияцтву, наркоманії та тютюнопалінню 

серед підлітків, протидії насильству та жорстокого поводження в сім'ї;  

залучено дітей девіантної поведінки,  які схильні до правопорушень до участі 

у виховних заходах різних рівнів. В класах розміщені куточки національної 

символіки, правила для учнів, інформаційні куточки; організовано в ліцейній 

бібліотеці роботу постійно діючої виставки літератури на правову тематику; 

перегляд відеоматеріалів  на тему профілактики алкоголізму та наркоманії 

серед молоді.  Також можна зазначити, що всі проведені класними 

керівниками та вихователями виховні години були методично правильними 

та результативними. 

У  ліцеї в 2019-2020 навчальному році успішно працювало 15 гуртків:   

-  хореографічний; 

- естрадне мистецтво; 

- дебати (німецька мова); 

- карате; 

- настільний теніс; 

- математика; 

- математика (підготовка до ЗНО); 

- Сокіл-Джура; 

- палітра; 

- цікава інформатика; 

- футбол; 

- вступ до теорії держави; 

- англійська мова; 

- менеджмент; 

- ерудит; 

якими  керували  досвідчені  педагоги. Маючи  можливість  обирати  заняття  

в  гуртках  за  інтересами,  здобувачі освіти  вдало  поєднували  навчання  і  

активні  форми  відпочинку.     

У 2019-2020  навчальному  році  робота  бібліотека  Технічного  ліцею 

була спрямована на покращення забезпеченості учнів підручниками та 

навчальною літературою. Рівень забезпеченості підручниками у поточному 

навчальному році становить 100%. Протягом  року  було  поповнено  

бібліотечний  фонд  підручниками,  художньою  та  методичною  

літературою. 

В ліцеї функціонують їдальня, буфет, медичний кабінет. Учні 

пільгових категорій забезпечуються гарячим харчуванням безкоштовно. Всі 

інші  ліцеїсти  (з 5 по 11-й клас) забезпечуються гарячим харчуванням за 

кошти батьків.  



Своєчасно проводяться щеплення дітей, профілактичні огляди, 

профілактика захворюваності, надання необхідної медичної допомоги. Учням 

пільгових категорій надається соціальна допомога. 

Плідно працювали протягом навчального року батьківський комітет та  

Рада ліцею.  

Батьківський  комітет  є  дієвим  органом  для  вирішення  нагальних  

проблем  ліцею: 

-  співпраця  з організаціями,  підприємствами,  спрямована  на 

профорієнтацію здобувачів освіти; 

-  організація екскурсій для ліцеїстів; 

-  організація спортивних змагань, відвідування учнями боулінгу; 

- сприяння раціональному  використанню коштів благодійного фонду 

(питання використання коштів  постійно розглядались на засіданнях   

батьківського комітету); 

-  організація дозвілля учнів. 

Рада ліцею виконувала свої основні функції, передбачені Положенням   

про раду: 

- розгляд та затвердження плану роботи ліцею; 

-    участь у засіданнях атестаційної комісії; 

- спільно з педагогічною радою прийняття рішень про нагородження 

Золотою та Срібною медалями, похвальними грамотами та листами; 

-   участь у вирішенні змісту варіативної складової навчального плану.   

 

         Внутрішньоліцейний контроль як функція управління 

здійснювався за такими об’єктами: 

- освітній  процес як управлінська підсистема: 

- контроль за виконанням законодавства, Статуту ліцею, Правил 

внутрішнього розпорядку; (постійно); 

- хід реалізації зборів та педагогічних рад (постійно); 

- контроль за станом дотримання безпеки життєдіяльності, протипожежної 

безпеки , охорони праці (за комплексними заходами),  

- стан планування роботи на новий навчальний рік (вересень); 

- стан ведення ліцейної документації (жовтень, січень, червень); 



- громадський огляд стану збереження навчальних кабінетів та ліцейного 

майна (серпень, січень, квітень); 

- громадський контроль за організацією харчування (постійно); 

- робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками (вересень); 

- організація літнього відпочинку (травень-серпень, січень); 

- працевлаштування (травень-серпень); 

- контроль за ходом ліквідації зауважень, отриманих при прийомі ліцею до 

нового навчального року та при перевірках (постійно). 

- освітній процес; 

-  науково-методична підсистема ; 

     -  психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах. 

 

 

 

 

 

 

Директор Технічного ліцею                                                    Олена ІЛЮШИНА 
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