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ЗВІТ  

про роботу Технічного ліцею 

за 2020-2021 навчальний рік 
 

 

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. 

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. 
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У  2020/2021  навчальному  році в  ліцеї  навчались  495 учнів. 

Функціонувало  16 класів. 

5-тих – 3 класи (85 учнів); 

6-тих – 3 класи (99 учнів ); 

7-мих – 3 класи  ( 87 учнів);  

8-мих – 2  класи  (65 учнів); 

9-тих – 2  класи  (60 учнів); 

10-тих – 2  класи (  48 учнів); 

11-тих – 2  класи  ( 51 учень). 

Свідоцтво про загальну середню базову освіту отримали  51 учень.  

  Атестат про  повну  загальну  середню освіту отримали 51 учень освіти: 

нагороджені Золотою медаллю – 2 випускники. Срібною медаллю – 4 випускники. 

  Пільгові  категорії ліцеїстів: 

- багатодітні – 34; 

- інваліди – 6; 

- напівсироти – 7; 

- батьки учасники АТО - 19; 

- постраждалих від  аварії на ЧАЕС – 8; 

-внутрішньо переміщені особи - 8 

Протягом навчального 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; 
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- 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  профільних класах та класах з   

поглибленим вивченням; 

- підготовка  здобувачів освіти  до  подальшого  навчання  у  вищих навчальних 

закладах; 

- забезпечення  інтеграції  основної  і  додаткової  освіти; 
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- забезпечення  взаємодії  сім’ї  та ліцею ; 

- створення  системи  соціально – психологічних  та  педагогічних  впливів  на  

особистість  ліцеїста  з  метою  умінь  та  навичок  здорового  способу  життя; 

 

Протягом  року  було  проведено     засідання  педагогічної  ради:  

- Аналіз результатів діяльності ліцею за 2020 – 2021 навчальний рік; 

- Становлення особистості суб’єктів освітнього процесу шляхом формування 

життєвих компетентностей; 

- Науково-методична робота як показник освітніх досягнень; 

- Особливості проведення ДПА  у 2020-2021 навчальному році; 

- Перспективи розвитку ліцею на 2021 – 2022 навчальний рік; 

- Переведення здобувачів освіти до наступних класів на 2021– 2022  навчальний 

рік; 

- Представлення до нагородження Золотою та Срібною медалями; 

- Випуск та нагородження здобувачів освіти 9-х класів. 

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; 
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-    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.   

          

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  ВНЗ  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);  
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- 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. 

 

Головною  структурною  одиницею  є  методичні об’єднання : 

 

 

Методичне об’єднання гуманітарного циклу. 

 

Тема над якою працює  методичне об`єднання: «Формування мовної культури 

шляхом саморозвитку та самопізнання учнів». 

Заходи 2020-2021н.р. : 

Участь в IV щорічному Всеукраїнському національно-патріотичному 

конкурсі «Я-козацького роду» 
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Привітання Ліни Костенко з днем народження . Запис відео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в науково-практичній конференції: 
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Міжнародний день рідної мови. 
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Призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури 5-9 класи 

(Всеосвіта) 
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Декада. Березень. «Шевченківські дні» 

 

 

 

Участь в Міжнародному Інтернет-флешмобі "Я жива! Я буду вічно жити! Я в 

серці маю те, що не вмирає..." до 150 -річчя з дня народження Лесі Українки! 

(отримання дипломів) 
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Участь в VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської 

творчості імені Марії Фішер-Слиж "Змагаймось за нове життя!" присвячений 

Лесі Українці. 
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Подяка від Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації за участь у районному творчому проєкті Управління освіти ШРДА та 

Центру творчості «Шевченківець» «І все-таки до тебе думка лине!» до 

відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки ! 
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Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики. 

 

Тема над якою працює  методичне об`єднання: »Організаційно-педагогічні 

умови розвитку старшої профільної школи закладу загальної середньої освіти» 

  

Заходи які були проведені у 2020-2021н.р. 

 

Результати участі учнів ліцею в І ( районному ) етапі МАН. 

Переможці І і ІІ етапів конкурсу-захисту робіт МАН  2020-2021 р. 

№ 

п\п 

Прізвище, ім'я учня клас Предмет місце Педагогічний 

керівник 

1.  Швець Софія 

Анатоліївна 

10-А математика ІІ Шевченко О.М. 

 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ЗВІТ  про  проведення  НПК НТУ « Інтелект» – 2021 

Робота секції “Математики та інформатики” проходила  в дистанційному 

режимі. 

  
Тиждень математики та інформатики проходив з 08.02.2021 р. по 12.02. 2021 р. 
 

 

 

Конкурс ребусів 7-11 класи: 

Полатайло Віталіна 9-А 
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Урок-гра “В країні звичайних дробів” (5-А клас) 

Єгоров Денис 

 

 

 

День безпечного інтернету. Інтернет-урок (9-Б клас) 
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Конкурс комп’ютерних презентацій «Ми за безпечний інтернет». 

(10-Б клас) 

 
Конкурс «Математична дуель». 10А клас 

Переможці Господаренко Микола і Приймак Андрій 
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Вчитель математики Олишевець Валентина Григорівна 

Створюємо об’ємні геометричні фігури (6-ті класи) 
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Переможці Всеукраїнської олімпіади з інформатики від «На урок» 

Вчитель Шугаєвська Людмила Володимирівна 
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Вчитель математики  Шевченко Оксана Миколаївна 

Профорієнтаційна робота. Екскурсія до Державного університету 

телекомунікацій (10-А клас) 
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Участь в конкурсах 

№ 

п/п 

Предмет Назва конкурсу Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

(отримані 

місця) 

Вчитель 

1. Математика 
VІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» (Осінь 2020) 

35 Диплом І 

ступеня-1 

Диплом ІІ 

ступеня-3 

Диплом ІІІ 

ступеня-4 

Сагінашвілі 

І.Г. 

2. Математика 
VIІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» (Весна 2021) 

21 Диплом І 

ступеня-4 

Диплом ІІ 

ступеня-1 

Диплом ІІІ 

ступеня-3 

Сагінашвілі 

І.Г. 
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3. Математика Всеукраїнський етап 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» у 2020-2021 

н.р. 

60 Відмінно-1 

Добре-28 

Олишевець 

В.Г. 

Додатко О.Т. 

4. Математика Міжнародний етап 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» у 2020-

2021н.р. 

Всього 

197 

 

19 

 

 

24 

 

 

 

53 

 

 

22 

 

 

 

47 

 

 

 

17 

 

 

 

15 

 

 

7-мі класи 

Відмінно-2 

Добре-11 

 

9а клас 

Відмінно-1 

Добре-20 

 

6-ті класи 

Відмінно-12 

Добре-31 

8 клас 

Відмінно-4 

Добре-9 

 

5-ті класи 9б 

Відмінно-1 

Добре-26 

 

10-ті класи  

Відмінно-1 

Добре-13 

 

11-ті класи  

Добре-7 

 

 

Додатко О.Т. 

 

 

 

Сагінашвілі 

І.Г 

 

 

Олишевець 

В.Г. 

. 

 

 

 

 

Хоменко Н.В. 

 

 

 

Шевченко 

О.М. 

5. Інформатика 
VІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» (Осінь 2020) 

24 Диплом І 

ступеня-7 

Диплом ІІ 

ступеня-11 

Диплом ІІІ 

ступеня-2 

Шугаєвська 

Л.В. 

  
VIІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» (Весна 2021) 

17 Диплом І 

ступеня-1 

Диплом ІІ 

ступеня-7 

Диплом ІІІ 

ступеня-3 

Шугаєвська 

Л.В. 
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Дистанційна робота вчителів МО математики і інформатики 

Робота з ресурсом https://padlet.com/ 

 

 
 

 

https://padlet.com/
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ЗАНЯТТЯ (інформатика) квітень 2021 р 
Вчитель інформатики і технологій Шугаєвська Людмила Володимирівна 

 

 

Присутність учнів підгрупи перед онлайн-уроком (перед початком демонстрації 

навчального матеріалу з екрану) 

 
Матеріали для онлайн уроку 
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Практична частина уроку. Створення вітальної листівки 

 
Перевірка домашніх завдань, надісланих в MS Teams та на електронну 

адресу вчителя.  
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Створення оголошень у середовищі MS Publisher (дз) 
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План-конспект уроку. Конспекти для опанування теоретичного матеріалу  учнями.

 
Проходження тестування 

 
Домашні завдання та навчальні матеріали для 10 класу. Розділ «Дизайн в 

поліграфії» 
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Як підсумки роботи за рік, учні 6-х і 7-х класів створювали ігрові проєкти 

(просто власні ігри) в середовищі Скретч. 

 

Робота учня 6-Б класу Добриці Богдана "Doodle Jump” 

 

 
 

Робота учня 7-В класу Демченка Олександра "Шалений алфавіт” 

На допомогу у вивченні англійського алфавіту. 
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Робота учня 7-Б  класу Цахілова Данила. 

Завдання створити гру у якій є :кіт , зілля та яблуко . 

Коли кіт торкається яблука зміна Счетчик має змінитися на 1  

Коли кіт торкається Зілля Хп має змінитися на -1  

Якщо Хп < 1, то кожен з 3 спрайтів має сказати: гру закінчено . 

Якщо гру закінчено всі скрипти втрачають можливість працювати  

Також зілля має переслідувати кота на швидскості 2 чи 1 (на ваш погляд). І 

кіт має  ходити 

1.скрипт яблука  

 
2.скрипт Зілля   
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3.скрипт кота 3 

 
 

 

 

Учні 8-9-х класів проводили дослідження з різних предметних областей і 

представляли свої доповіді, демонструючі можливості різних програмних 

засобів. 
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Здобувачі освіти 10-го класу закінчили розділ "Дизайн в поліграфії" і, так само, 

провели дослідження з деяких цікавих тем (наприклад, Екстремальна 

журналістика, загибель журналістів; Книжкові ярмарки: Форум видавців у 

Львові тощо) і  представляли свої доповіді з використанням презентацій або 

відео. 

 

Робота учениці 9-Б класу Немирич Амалії "Ми - за здоровий спосіб 

життя". Проектування спортивного комплексу.  
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Методичне об’єднання вчителів іноземних мов та зарубіжної  

літератури. 

 

Тема над якою працює  методичне об`єднання: «Ігрові форми роботи на 

уроках як засіб формування комунікативної компетентності учнів». 
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Методичне об’єднання вчителів суспільного циклу. 

 

 

Тема над якою працює  методичне об`єднання: «Застосування методу проєктів 

для формування навчальних компетентностей учнів». 

Заходи 2020-2021н.р. : 

 

 

 
 



45 

 

                                                                                            

 
 

ПРОЄКТНА РОБОТА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ, 
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ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ. 
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Флешмоб серед учнів 5-7 класів  на тему: «Вишиванка є символом 

українського народу». 
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Методичне об’єднання природничого циклу. 

 

Тема над якою працюють вчителі методичного об’єднання: «Впровадження 

інноваційних технологій на уроках для підвищення якості знань учнів та розвитку 

творчих здібностей». 

 

 

Предметний тиждень. 
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ІНЖЕНЕРНИЙ ТИЖДЕНЬ 

(фізика. хімія,  біологія) 

 

  
 

 

 

 

 Учні проводили різоманітні досліди та експерименти
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Участь в конкурсах та олімпіадах учнів 7-11 класів. 

  
 

ПЕРЕМОГА в конкурсі «НАУКА-це вона!» 
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ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ. 
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Впровадження в освітній процес інноваційних технологій сприяє 

зростанню фахової та методичної майстерності вчителя і вимагає вироблення 

ефективних стратегій навчання. 

Дослідження  єдиної  методичної  проблеми  шляхом  підвищення 

фахового рівня і удосконалення педагогічної майстерності - основна  ланка  у  

науково - методичній  роботі  ліцею.  

Педагогічними працівниками ліцею були проведені в 2020-2021 

навчальному році заходи районного та міського рівнів:  

 

Педагогом- організатором Мегедь І.В. у 2020-2021 навчальному році 

проведено такі заходи: 

- Школа молодого вчителя в ліцеї  бере участь в проведенні предметних декад, 

взаємовідвідуванні уроків педагогами наставниками; 

 - ІІІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Актуальні проблеми 

мовно-літературної освіти в середній та вищій школах»; 

- Майстер-клас для вчителів зарубіжної літератури міста Києва «До 200-річчя 

Ш. Бодлера»; 

- Вебінар для вчителів зарубіжної літератури м. Києва «Дистанційне навчання 

зарубіжної літератури»; 

-  Департамент освіти та науки спільно з телеканалом «Київ» та Інститутом 

післядипломної освіти ім. Б. Грінченка телеурок на тему: «Сью Таунсед. 

Щоденник Андріана Маула» для 10 класу. 

- Департамент освіти та науки спільно з телеканалом «Київ» та Інститутом 

післядипломної освіти ім. Б. Грінченка, вчителями зарубіжної літератури: 

Бойко А.О., Бойко Ю.С. , проведено телеуроки на теми: «Міфи троянського 

циклу»- 8 клас, «Поезія Другої світової війни»-7 клас. 

Онлайн-навчання педагогічних працівників: 
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- Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт для віддаленого 

навчання; 

- Інтерактивна школа творчого вчителя; 

- Сучасний урок: методи інструменти, результати; 

- Цифрова грамотність для вчителів. 

     За  підсумками  атестації у  2020/2021  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» – 7 

- підтверджено  педагогічне  звання  «вчитель – методист» – 3 

- підтверджено педагогічне звання «старший вчитель»-2 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»-1. 

 

     За  підсумками  навчального  року  переможці  предметних  олімпіад, 

призери  конкурсу  робіт  МАН « Дослідник» нагороджені  онлайн-екскурсією. 

 

 

Участь ліцеїстів   у фестивалях, олімпіадах,  конкурсах, проєктах : 

 

- Всеукраїнському  математичному конкурсі «Кенгуру» - 206 учасників,  з 

них – відмінний результат – 21 учасник, добрий результат – 117 учасників; 

результат учасника-67 учасників. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок Зима-2021» з математики- 24 

учасники; 7 учнів-дипломи І ступеня; 11 учнів-дипломи ІІ ступеня; 3 учні- 

дипломи ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок Весна-2021» з математики-

25 учасниів; 11 учнів-дипломи І ступеня; 6 учнів-дипломи ІІ ступеня; 7  учнів-

дипломи ІІІ ступеня. 
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- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок Весна-2021» з інформатики- 

21 учасник; 6 учнів-дипломів І ступеня; 4учня- дипломи ІІ ступеня; 7 учнів-

дипломи ІІІ ступеня. 

-  Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови-42 

учасників;  5 дипломів-ІІ ступеня, 2дипломи- ІІ ступеня; 5 дипломів- ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс ім.. П.Яцика- 23 учасника, 3-дипломи ІІІ 

ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс ім. Т.Г. Шевченка- 9 учасників, 9 -сертифікатів 

учасника. 

- Всеукраїнська інтернет -олімпіада  з української мови – Осінь 2020- 15 

учасників, 12-переможців. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада  з української мови – Весна 2021- 16 

учасників, 15-переможців. 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2021»-30 учасників;-7 

дипломів І ступеня; 9 дипломів-ІІ ступеня; 11 дипломів – ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада  з української мови – Весна 2021- 25 

учасників, 14-переможців 

- IV щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс з 

української мови- 13 учасників, 13 –переможців. 

- Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури «Я-козацького 

роду»- 8 учасників, 8-переможців. 

- Міжнародний інтернет-флешмоб з української літератури серед 1920 

учасників з 17 країн світу- 6-учасників, 6 –переможців. 

- Всеукраїнський конкурс з української мови «Наука-це вона»- 1 учасник, 

1-переможець. 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2021» з англійської мови- 8-

учасників; 1 диплом-ІІ ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс  з англійської мови «Гринвіч»-65 учасників; 14- 

дипломів І ступеня; 8- дипломів ІІ ступеня; 11дипломів ІІІ ступеня. 
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- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з іспанської мови- 3 сертифікати 

учасника. 

- Всеукраїнська онлайн-олімпіада з англійської мови «На урок» - 43 учасника, 6 

дипломів- І ступеня; 15 дипломів- ІІ ступеня; 9 дипломів- ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс з німецької мови  «Орлятко»- 22учасника; 22 

сертифікати учасників. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з німецької мови- 2  учасника; 2 

дипломи І ступеня. 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2021» з зарубіжної літератури- 4 

учасники; 1 диплом- І ступеня; 1 диплом-ІІ ступеня; 2 дипломи- ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з географії- 50 учасників; 4 

дипломи-І місце; 9 дипломів- ІІ місце; 14 дипломів-ІІІ місце. 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна-2021» з фізики- 4 учасники; 1 

диплом-ІІ ступеня; 1 диплом-ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня-2021»- 5 учасників;  2 дипломи – І 

ступеня; 1 диплом -ІІ ступеня; 1 диплом-ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з історії-28 учасників; 2 дипломи- 

І ступеня; 7 дипломів – ІІ ступеня; 9 дипломів –ІІІ ступеня; 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2021» з правознавства- 11 

учасників; 2 дипломи- І ступеня; 3 дипломи-ІІ ступеня; 4 дипломи- ІІІ ступеня. 

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2021» з історії- 8 учасників; 2 

дипломи- І ступеня; 1 диплом-ІІ ступеня; 2 дипломи- ІІІ ступеня. 

    Участь у проекті «STEM: ДІВЧАТА» дала можливість дівчатам 9-10-х класів 

підвищити обізнаність про  спільноту STEM руху, дівчата не повинні боятися іти 

не в дівчачу професію. 

     Протягом навчального року в ліцеї було проведено:  

-     Відбірковий етап конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

„Дослідник” в якому взяли участь 17 ліцеїстів. Кращі роботи 6-х учасників 

конкурсу було рекомендовано до захисту на районному етапі конкурсу. 1 робота 
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зайняла призове місце на Районному етапі конкурсу-захисту  МАН „Дослідник” з 

української літератури- під керівництвом педагогічного працівника: Зозулі Л. 1 - 

робота зайняли призове місця на Міському етапі конкурсу МАН «Дослідник» з 

української літератури -під керівництвом Зозуля Л.В. 

         За підсумками річної роботи НТУ „Інтелект” було проведено Науково-

практичну конференцію, яка проходила дистанційно по секціях: математика та 

інформатика, природнича, гуманітарна, суспільні науки, іноземні мови. 

        В роботі конференції брали участь всі ліцеїсти дистанційно. На захист було 

представлено 27 робіт та  рекомендовано до друку в ліцейному онлайн-збірнику 

«Альманах», 9 найкращих робіт було представлено на міжнародній науковій 

конференції НУХТ дистанційно. 

 Участь у проекті «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. 

Важливою  складовою  навчального 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. 

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

впродовж 2020/2021 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;  
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 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. 

З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку 

духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських 

моральних цінностей , враховуючи специфіку навчального та виховного 

процесу закладу були проведені традиційні заходи: 

- День  знань (1 вересня); 

- Міжнародний день грамотності; 

- День фізичної культури; 

- День демократії; 

- Європейський тиждень мобільного; 

- День миру, вшанування захисників України; 

- День туризму; 

- День пам’яті жертв Бабиного Яру; 

- відкриття  спартакіади  (виїзні  змагання); 

- Всеукраїнський день бібліотек; 

- Міжнародний день музики; 

- День працівника освіти; 
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- День медичного працівника; 

- Всесвітній день захисту тварин; 

- Всесвітній день пошти; 

- День козацтва; 

- допомога благодійним фондам та притулкам; 

- День визволення України від фашистських загарбників, 76 річниця 

вигнання нацистів з України; 

- Нalloween; 

- День української писемності; 

- 77-річниця визволення Києва від фашистських загарбників; 

- День гідності та свободи; 

- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»; 

- День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років; 

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

- Міжнародний день боротьби проти рабства; 

- День вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

- посвята  в  ліцеїсти; 

- День Збройних сил України; 

- Стоп Булінгу. Стоп насильству; 

- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

- акція «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

- новорічні свята; 

- День пам’яті кіборгів; 

- День соборності; 

- 130-річниця від Дня народження поета, перекладача та  громадського 

діяча Павла Тичини; 

- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 

- День вшанування героїв Крут; 

- Всесвітній день читання вголос; 
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- Міжнародний тиждень ООН; 

- День безпечного Інтернету; 

- День закоханих; 

- День Державного Герба України; 

- День Героїв Небесної Сотні; 

- День рідної мови; 

- 150-річчя від Дня народження Лесі Українки; 

- День пам’яті жертв Корюківської трагедії; 

- Всесвітній день письменника; 

- презентація предметних кафедр та гуртків;  

- науково - практична  конференція;  

-    День  відкритих  дверей; 

- День  самоврядування; 

- Міжнародний жіночий день; 

- Шевченківські дні; 

- Святкування Дня народження поетеси Ліни Костенко; 

- День сміху; 

- Всесвітній день здоров’я; 

- Всесвітній день авіації і космонавтики; 

- Всесвітній день Землі; 

- Всесвітній день книги і авторського права; 

- День Чорнобильської трагедії, вшанування пам’яті загиблих під час 

катастрофи на ЧАЕС; 

- загально-ліцейний фестиваль мистецтв; 

- Міжнародний день рідної мови; 

- День пам’яті та примирення; 

- День матері; 

- День Європи; 

- Міжнародний день музеїв; 

- Всеукраїнський день вишиванки; 
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- свято  останнього  дзвоника. 

             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. 

Найбільш  цікаві  заходи: 

- День знань; 
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- Посвята в ліцеїсти; 

- тижні безпеки життєдіяльності; 

- Тиждень безпеки дитини та День охорони праці; 

- заходи з цивільної оборони; 

-  День відкритих дверей; 

- День самоврядування; 

- акція-флешмоб «Збережи життя» до Дня боротьби із ВІЛ/СНІД; 

-  науково-практична конференція НТУ «Інтелект» Технічного ліцею 

«Нова Україна. Нова освіта. Перші кроки до успіху». 

-  благодійна акція до Дня святого Миколая для вихованців Школи-

інтернату для дітей з особливими потребами; 

- участь в районному проєкті «Школа фінансів». 

 

 

 

 

РОБОТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ «TL-AFTER SCHOOL» 

 

  

Мета: 

- розвиток співочого дихання 

- розширення діапазону голосу 

- спів без супроводу                                        Керівник: Кромбет Ю.М. 

- спів в дуеті ( злагоджено, врівноважено ) 

 

 

Виконані  завдання: 

1. Вміння співати чисто і злагоджено. 

2. Знають виконавчо - співочі засоби виразності. 

3. Вміють самостійно виразно та усвідомлено співати пісні різного характеру,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

імпровізувати на віршовані тексти. 

4. Знають правила охорони голосу. 

5. Вільно і не вимушено виконують пісні з рухами. 

6. Володіють співочим диханням, фразуванням. 

 

Свята, пам’ятні дні тощо за участю представників гуртка: 

Гурток «Естрадна пісня» 
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Керівник : Луценко В.О. 

Мета і основний зміст роботи гуртка Карате WKC: 

Зміцнення здоров'я дітей, усунення недоліків у рівні іх фізичного розвитку. 

Розвитку фізичних якостей: Спритності, гнучкості, швидкості, сили, та 

витривалості. Вивчення техніки та тактики Карате. 

Підготовка та участь у змаганнях різного рівня: районних, клубних, 

чемпіонатах міста Києва, та чемпіонатах України. 

Найвищою метою є підготовка та участь у чемпіонатах Європи та Світу. 

У 2020 -2021 навчальному році, учні гуртка Карате WKC, із власною назвою 

Спортивна Команда Ікудзу-Карате (де Ікудзу перекладається з Японської 

мови - завжди робити крок вперед не зважаючи на обставини), взяли участь у 

таких змаганнях та посіли призові місця: 

Федерації Карате WKC (World Karate Confederation) 

Українська Конфедерація Карате WKC 

Чемпіонат міста Києва: 11.10.2020 

Мусяла Денис 2 місце (Куміте) 

Шелудченко Віталіна 3 місце (Куміте), 3 місце (Ката) 

Клубний чемпіонат з Карате WKC 01.11.2020 

Шелудченко Віталіна 3 місце (Куміте), 3 місце (Ката) 

Клубний чемпіонат з Карате WKC 23.05.2021 

 

Гурток Карате WKC 
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Ткаченко Ірина 1 місце (Куміте), 2 місце (Ката) 
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Керівник : Скороход А.Ю. 

У 2020 – 2021 н. р. театральний гурток працював на базі Технічного 

ліцею Шевченківського району. 

Програма гуртка складена на основі навчальної програми позашкільної 

освіти художньо-естетичного напряму «Театральне мистецтво» 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. 

№ 1/11-4657), Київ 2016 рік. 

Дні і годиги занять гуртка: понеділок та четвер з 14:45 до 18:00. 

Кількість вихованців на початок 2020-2021 навчального року складала 

21 учасник. 

Метою театрального гуртка є формування компетентностей особистості 

в процесі занять театральним мистецтвом:  

- пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які 

стосуються театрального мистецтва, історії театру;  

- практична – оволодіння навичками акторської майстерності, 

сценічної мови;  

- творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей; 

-  соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, 

вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних 

цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, 

самореалізації в соціумі засобами мистецтва. 

Заняття проводилися як в формі теоретичних, так і практичних занять. 

 Протягом навчання учні знайомилися з основними поняттями, які 

стосуються театрального мистецтва, історії театру. Також гуртківці 

Театральний гурток 
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оволодівали навичками акторської майстерності, сценічної мови та сценічного 

руху. 

 Проводилися вправи на оволодіння основними елементами уваги, такі 

як: «Дзеркало», «Тінь», «Сповільнений рух», вправи на запам’ятовування 

фізичних дій: «Вітер», «Холодно», «Спати хочеться», вправи на тренування 

мовного апарату, чіткість дикції: «Стогін», «Скиглення», «Колискова», 

«Насос» та ін. Діти познайомилися з такою формою виховання акторської 

майстерності як етюд та вправлялися  в їх постановці. Зокрема, це етюди-

характеристики тварин, природних явищ, етюди на задану тему. 

 Дітям подобалося виконувати вправи на увагу та запам’ятовування 

фізичних дій, але найбільше задоволення вони отримували при підготовці 

етюдів, коли потрібно було працювати в групах. Такі форми роботи 

згуртовують колектив і допомагають розкрити акторські здібності навіть 

сором’язливих дітей. 
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Керівник : Шугаєвська Л.В. 
 

Сучасні професії базуються на інформаційних технологіях і  висувають 

все більш високі вимоги до інтелекту працівників.  

Тому для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному 

суспільстві в першу чергу необхідно розвивати логічне мислення. Для 

вирішення цієї проблеми є необхідним застосовувати в навчальному процесі 

нестандартні завдання в цікавій формі (ребуси, кросворди, логічні задачі та 

ін.), коригуючи їх кількість і спрямованість, з урахуванням вікових, 

психологічних і фізіологічних особливостей. Рішення таких завдань пов'язане 

з формуванням певної гнучкості мислення, умінню і готовністю розглядати 

нестандартні і проблемні ситуації, пов‘язані з вивченням певних предметів, 

вимагає  досить розвиненої культури розумової праці.  

Гурток «Цікава інформатика» 



73 

 

                                                                                            

За рік здобувачі освіти ознайомились з класифікацією головоломок, 

видами та специфікою елементів, що їх складають. Вихованці  отримали 

знання про можливості різних програмних засобів для створення головоломок, 

отримали навички роботи в спеціальних програмних  середовищах, що не 

вивчаються у базовому курсі інформатики; навчились створювати й 

оформлювати нестандартні цікаві завдання різної ступені складності, які 

надалі можуть використовуватися на уроці або позакласних заходах.  

За результатами роботи у 2020-2021 н.р. необхідно відміти таких учнів 

7 – 10 класів, які досягли певних успіхів у роботі гуртка: Медвецький Євген 

(7-В), Полатайло Віталіна (9-А), Подольський Дмитро (10-Б), Гриценко 

Валерія (10-А) та ін.  

 

 
Створюємо ребуси  за допомогою генераторі ребусів. 
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Створюємо ребуси. 

 

Кросворд на тему “ Етапи дизайн-проєктування ”.   

Робота учня 10-Б класу Подольського Дмитра 

Модуль «Графічний дизайн».  
  

            
6. 

 

 4. 
         

10. 
    

                

1. 
               

                

 
3. 

 
5. 

            

                

       
9. 
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2. 

        

                

   
8. 

            

                

  
11. 

             

                

  
7. 

             

                

                

1. Композиційний прийом, повторення 

елементів об'ємно-просторової і площинно-

орнаментальної форми та інтервалів між 

ними, об'єднаних подібними ознаками. 

(Ритм) 

2. Чіткий порядок у розміщенні, поєднанні 

елементів частин відповідної структури 

виробів. (Симетрія) 

3. Динаміка та її протилежність — статика 

(урівноваженість) діють на… (Емоції) 

4. Відсутність будь-якої симетрії. 

(Асиметрія) 

5. Тип симетрії, трансляція або 

перенесення частини форми предмета 

відносно осі. (Осьова) 

6. …симетрії може застосовуватися з 

метою посилення виразності форми та її 

гострішого емоційного впливу на людину. 

(Порушення) 

7. Попередній аналіз і складання 

технічного завдання в дизайн-

проекті – … етап. (Перший) 

8. Другий етап – попередній … і 

розроблення художньо- 

конструкторської 

пропозиції. (Аналіз) 

9. Третій етап – … проект. 

(Ескізний) 

10. Кінцевий варіант 

художньо-конструкторської 

пропозиції має відповідати 

всьому комплексу … та умов 

проектного завдання. (Вимог) 

11. До складу художньо-

конструкторського проекту 

входить… (Фотознімка) 

 

 

Кодування та Декодування даних 
Робота учениці 9-А класу Полатайло Віталіни 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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8. 

 

9.  

 

10.  

11.  

12.  

Відповіді 

1. Кодування 

2. Біт 
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3. Декодування 

4. Код 

5. Двійкове кодування 

6. Байт 

7. Повідомлення 

8. Кодування повідомлень 

9. Опрацювання даних 

10. Кілобайт 

11. Мегабайт 

12. Гігабайт 

 

Робота учня 8-Б класу Ридзель Максима 

 

1. .  

2.  

3.  

4.  



79 

 

                                                                                            

5.  

6.  

7.  

8.  

 

9.  

10.  

11.  
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12. .   

13.  

Відповіді 

1.програмування 

2.логін 

3.пароль 

4.кодування 

5.код 

6.малюнок 

7.команда 

8.розгалуження 

9.повторення 

10.цикл 

11.лазарус 

12.функція 

13.властивість 

 

 

 

 
 

Керівник гуртка : Гаркаленко В.Г. 
Метою є створення умов для творчого розвитку дітей засобами 

радіотеатрального мистецтва. 

Завдання начальної програми: 

- навчити основам медіакультури та культури мовлення; 

- надати практичні навички по роботі з інформацією; 

- розвинути навички самостійної та колективної роботи; 

- закласти підвалини для майбутньої професійної діяльності; 

- виховати різносторонню творчу особистість; 

Гурток «Радіотеатр» 
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- сприяти відродженню радіотеатру як складової української культури. 

2020-2021 навчальний рік - Перший рік навчання.  

Навчання розпочалось в 2-му семестрі 2020-2021 навчального року. 

Проходило в режимі очному та онлайн під час карантинних заходів і 

проводилось 3 години на тиждень. Вік вихованців - 13-14 років. 

За цей період вихованці ознайомились із загальними поняттями у галузі 

радіотеатру, з театральними особливостями гри на радіо, вчились навичкам 

роботи із текстом, знайомились із правилами артикуляційної гімнастики для 

покращення дикції. Було зроблено акцент на специфіці музичного супроводу. 

Діти ознайомились з наступними поняттями та набули навичок: 

- «радіотеатр», радіоп’єса, радіодрама, «тема», «задум», «ідея», 

«концепція» твору; 

- театральні основи гри на радіо; 

- основи артикуляційної гімнастики та правила дихання; 

- види радіожанрів; 

Набули досвід: 

- у розрізненні текстів для друку і для аудіозапису; 

- інтерпретування друкованого тексту дорадійного (за різними жанрами); 

- у створенні радіоетюдів на своєму рівні (вибір теми, написання 

невеличкого сценарію, його запис та базовий монтаж). 
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Керівник:Пронтенко О.С.  

     Програма гуртка «Палітра»  розрахована на 116 годин, для учнів різного 

віку від 11 – 16 років, та включає питання з основ малюнка, живопису, 

композиції.  Метою та завданням курсу за ІІ семестр 2020-2021 н.р. було: 

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання 

форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у 

графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки. 

Гуртківці ознайомилися з наступними темами: 

1. Малюнок та графічних засобів: ліній, штриха, крапки, плями та їх 

комбінацій. 

2. Тон, нюанс – поступовий, плавний перехід. 

3. Об’єм характерна ознака форми, конструкції предмета. 

4. Графіка – вид образотворчого мистецтва.  

5. Замальовка – передача характерних особливостей форми. 

6. Пропорція – співвідношення частини до цілого. 

7. Лінійна перспектива. Кут зору.  

8. Колір – основний зображувальний і емоційний засіб живопису.  

9. Кольорова гама – гармонійне сполучення кольорів. 

10.  Кольоровий контраст – протилежність діаметрально протилежних 

кольорів. 

11.  Кольоровий тон. Натуральна шкала колірних тонів. 

Гурток «Палітра» 
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12.  Контраст – чітка різниця, протилежність за формою, кольором, тоном. 

13.  Живопис – вид образотворчого мистецтва, який художньо передає 

навколишню дійсність на площині за допомогою фарб.  

14.  Основний прийом художників-імпресіоністів - Техніка розділення – 

розкладання складних тонів на чисті  кольори.  

15.  Гризайль.  

16.  Натюрморт  – жанр образотворчого мистецтва. 

17.  Ракурс. 

18.  Етюд, передача настрою, колориту. 

19.  Натюрморт - жанр образотворчого мистецтва.  

20.  Композиція –  пошук гармонійної взаємодії його частин. 

21.  Перспектива – засоби зображення об’єму на площині. 

22.  Пейзаж – жанр образотворчого мистецтва. 

23.  Повітряна перспектива. 

24.  Декоративно-прикладне мистецтво – мистецтво, головною сутність 

якого є створення художніх виробів, що мають  практичне призначення 

в побуті. 

25.  Ліплення. Використанням різних способів та прийомів. 

 

Гуртківці приймали участь у заходах: 

- Всеукраїнський конкурс «Увага! Діти на дорозі!» 

- Конкурс малюнку «Молодь за безпеку руху» 

- Конкурс малюнку «Київ» 

- Всеукраїнська олімпіада з образотворчого мистецтва  

- Різноманітні заходи та конкурси малюнку    

 Були проведені  навчальна екскурсії для учнів гуртка до музеїв 

Києва.   Де гуртківці мали змогу: 

-  побачити шедеври образотворчого мистецтва, 

-  отримати натхнення для своєї роботи, 

- ознайомитися з національними шедеврами образотворчого мистецтва. 

 

У ході проектної роботи  гуртківці розробляли композиції, виконували 

постановки та замальовки. 
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Керівник гуртка – Попова В.О. 

У 2020 – 2021 навчальному році, хореографічний гурток працював на базі 

Технічного ліцею Шевченківського району. 

Хореографічний гурток 
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              Дні і години занять гуртка: з понеділка по п’ятницю з 14:45до 18:00. 

               Кількість вихованців на початок 2020 – 2021 начального року 

складала 33 учасники. 

             Метою хореогрічного гуртка є сприянйття естетичному вихованню і 

фізичному розвитку підростаючого покоління.  

          Пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями з сучасного 

хореографічного мистецтва.  

          Практична – оволодіння навичками, методикою виконання вправ та 

основними елементами сучасної хореографії.  

          Творча – формування творчих здібностей вихованців у процессі 

оволодіння сучасним хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних 

почуттів, смаків. 

          Соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, 

вітчизнянної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей, 

національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, 

професійного самовизначення. 

Заняття проводились як в формі теоретичних, так і практичних. Протягом 

навчального року, учні знайомилися  з основними танцями народного 

напрямку.  

          Проводилися вправи на «танцювальні елементи та роботу з 

предметами», « музичні ігри», «гімнастичні вправи». Поняття про 

акробатику. 

Вправи « сонечко», «складка», «літак», «жабка по спині», «міст лежачи».  

Навчальною програмою цього рівня передбачає створення умов для 

формування творчих здібностей вихованців, надання їм глибокої теоретичної 

та практичної підготовки. 
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Керівник гуртка: Волошина А.О. 

 

Під час навчального року гуртківці здобули відповідні уміння та навички, 

підвищили уміння у спілкуванні та обговорюванні.  

Учні ознайомились з ефективною комунікацією, толерантністю, введення 

в дебати. 

Під час навчального року гуртківці навчилися розігрувати ситуації по 

ролях (рольові ігри, імітації): «Суд від свого імені», «Історичний судовий 

процес», навчилися виконувати вправи для аналізу теми. Аналіз ситуації, 

випадку, дилеми. 

Під час навчального року гуртківці брали участь у таких практичних 

роботах: 

1. Вправи-індикатори суспільної ролі дебатів.  

2. Ігри, вправи для розвитку дебатних навичок: метод «Прес», «Займи 

позицію», тощо.  

3.  Вправи з побудови аргументів. Аналіз тверджень як аргументів.   

4. Вправи на створення стверджуючої лінії. Розігрування ситуації по 

ролях (рольові ігри, імітації): «Суд від свого імені», «Історичний 

судовий процес». 

5. «Гуманітарні науки більш важливі, ніж природничі»  

6. «Дід Мороз - комерційний діяч» 

7. «Жити у великому місті краще, ніж у маленькому» 

8.  «Деградація мови - деградація нації» 

 

Психологічна служба Технічного ліцею представлена практичним 

психологом Бойко Юлією Станіславівною. 

Основною  метою  роботи  практичного психолога  є  здійснення 

психологічного супроводу інтелектуального та особистісного розвитку 

Гурток «Дебати» 
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здобувачів освіти на кожному віковому етапі, їх адаптація, формування в них 

психологічної готовності до життєвого самовизначення; сприяння оптимізації 

освітнього процесу. 

Під  керівництвом  Юлії Станіславівни проходить  робота  щодо  формування  

основ  здорового  способу  життя  серед  учнівської молоді. Психологічною  

службою  проводиться  діагностика, соціометричне  обстеження  груп  дітей, 

індивідуальна  робота  з  дітьми, які  потребують  підвищеної  педагогічної  

уваги. Надаються  консультації  педагогам  щодо  вирішення  складних  

ситуацій  в  групах  дітей. За  висновками  обстежень  психолог  надає  

рекомендації  щодо  здійснення  корекційної  роботи  із  кожним здобувачем 

освіти.    

 

На початку 2020-2021 навчального року було визначено такі завдання: 

 вивчення рівня адаптації  учнів 5 класу, допомога учням з ознаками 

дезадаптації; 

 проведення роботи з обдарованими  дітьми; 

 запобігання конфліктів в учнівському та педагогічному колективах; 

 проведення профілактики адиктивної та девіантної поведінки; 

 допомога в професійному та життєвому самовизначенні 

старшокласників; 

 формування навичок здорового способу життя та активної життєвої 

позиції; 

 психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу. 

 

У 2020-2021 році навчальному році психологічна служба працювала над 

проблемою «Організація психологічного супроводу учасників освітнього 

процесу в умовах пандемії». 

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

діагностування: 
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• «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. 

 

 

Протягом 2020-2021 навчального року психологічна служба ліцею 

здійснювала активну просвітницьку діяльність з метою формування 

психологічної культури здобувачів освітив, педагогів та батьків. Були 

проведені різноманітні заходи в рамках  всеукраїнської  акції «16 днів проти 

https://dmsu.gov.ua/news/region/8452.html
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насильства», всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, тижня безпечного 

Інтернету. 

   

  

https://dmsu.gov.ua/news/region/8452.html
https://dmsu.gov.ua/news/region/8452.html


95 

 

                                                                                            

 

Велика увага зверталася на формування навичок здорового способу життя 

та активної життєвої позиції. 

 

У напрямку роботи з педагогічним колективом було проведено круглий 

стіл на тему «Академічна доброчесність», а також моніторинг обізнаності 

педагогів щодо цієї теми. 
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У період локдауну здійснювали самоосвіту,   підвищували рівень 

професійної майстерності, переглядали вебінари на платформах  На Урок  та  

Всеосвіта. Проходила дистанційні курси. 
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Робота з батьками та педагогами проводилася через спільну групу в 

мережі Viber та висвітлення інформації на сайті Технічного ліцею.  Були 

проведенні такі форми роботи: 

Консультації : «Прийняття діагнозу дитини», «Як не допустити 

суїциду», «Провідна діяльність підлітків – спілкування з однолітками» тощо. 

 

Висвітлення профілактичної інформації з тем: «Zoom-утома», 

«Емоційний інтелект», «Родина в умовах локдауну» тощо. 
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Брала участь в роботі «Школи свідомого батьківства», висвітлюючи 

теми «Сімейні цінності та емоційний інтелект», «Медіація. Батьки-медіатори». 
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Робота з дітьми велась через надсилання мультфільми, 

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

    

З  метою  профілактики  правопорушень  серед  неповнолітніх  у ліцеї   

протягом 2020-2021 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; 
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перегляд відеоматеріалів  на тему профілактики алкоголізму та наркоманії 

серед молоді.  Також можна зазначити, що всі проведені класними 

керівниками виховні години були методично правильними та 

результативними. 

 

У 2020-2021  навчальному  році  робота  бібліотеки  представлена  

Шимкевич Галиною Василівною, що 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. Фонд  бібліотеки  ліцею  

складається  з  фонду художньої  літератури (5 044 примірників) та  фонду  

підручників  ( 9 291 примірника) за  станом на  15.06.2021р.   

     Підручники отримані з Міністерства освіти для 7 класів. Також отримано 

110 посібників серії «Шкільна бібліотека» для учнів 5-9 класів. За кошти БФ 

«Шевченківець»  закуплено 35 підручників з англійської мови для учнів 5 

класів, а також необхідні підручники для 6 і 7 класів. Фонд  художньої  

літератури  розставлений  згідно з класифікацією  УДК, читачі  мають  вільний  

доступ  до  нього. Всі отримані підручники і художня література внесені в 

електронну картотеку, а підручники занесено до картотеки підручників.  

Протягом навчального року читачі бібліотеки мають можливість  

користуватися   словниками,  довідниками, енциклопедіями, художньою 

літературою та підручниками. Документація  бібліотеки  знаходиться  в  

належному  стані. 

Фонд  підручників  зберігається  у  бібліотеці,  де  підручники  систематизовані  

по  класах,  предметах. 

Для 100% забезпечення учнів підручниками скористались МБА з таких шкіл: 

ліцей-інтернат №23, №24, №28, №41, №95, №163, №169, гімназія «Нивки»  

№172, №199. Було виписано, зареєстровано і роздано школам Гарантійні 

листи на підручники. Незадіяні в навчальному процесі підручники були 

передані на користування в ліцей-інтернат №23, школи №24, №27, №61, №102, 

№169 гімназія «Нивки» №172 та художню школу ім. Т. Шевченка. Від 

вказаних шкіл отримано Гарантійні листи.  

У  2020/2021  н.р.  учні Технічного ліцею були  забезпечені  підручниками  на 

100%. 

З 1 по 31 жовтня 2020 року в Технічному ліцеї пройшов Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек під лозунгом  «Шкільна бібліотека та екологічна 

освіта учнів».  
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  Технічний ліцей взяв участь у конкурсі відбору електронних 

версій оригінал-макетів підручників на сайті ІМЗО і заповнив 

ДІСО  для 8 класу за предметами: інформатика, історія України 

та Всесвітня історія. В системі ДІСО було замовлено 

підручники для 8 класу на передрук за 12 позиціями. 

Відповідно до завдань викладених в листі Департаменту освіти і 

науки від 31.05.2021 № 063-3690 «Про використання 

підручників», здійснили аналіз придатних для використання підручників у 

бібліотечних фондах Технічного ліцею та з 11 до 18 червня 2021 року надали 

інформацію у відповідності до зразка. У ході інформування вказали 

забезпеченість по всім паралелям (окрім 8 класів) та кожній назві підручника, 

з урахуванням очікуваної потреби на 2021-2022 навчальний рік. 

     Бібліотекар Технічного ліцею відвідала всі наради, семінари, круглі столи 

організовані методистом районного управління освіти Глінкою Т.В. 

( включно по грудень 2020 року). 
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Бібліотекар відвідала онлайн семінари: «Роль бібліотеки в Новій українській 

школі», «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей», 

«Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки» 

   

 
Бібліотекар отримала сертифікати:   
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Бібліотекар відвідала бібліотеку ім. Котляревського і 

була на презентації книжки Тамари Горіха-Зерня «Доця» 

       

     

 

 

Деякі із книжкових 

виставок в Технічному 

ліцеї до пам’ятних 

дат: 

 День пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій. 

Проза і вірші вчителя Технічного ліцею Янченка Миколи Івановича:  

           
День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті Тараса 

Шевченка. 

Вшанування пам’яті Лесі Українки. 
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Виставка «Нові надходження у 

бібліотеку»  із серії «Шкільна 

бібліотека» для учнів 5-9 класів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

З нагоди Міжнародного дня шкільних бібліотек отримала Подяку від 

директора Департаменту освіти і науки  О.Фіданян. 

   
 

Також, з нагоди Міжнародного дня шкільних бібліотек бібліотекар 

провела виховний захід з учнями 5-х класів «БІБЛІОКРЕАТИВ» 
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А до Всесвітнього дня читання вголос провели флешмоб: 
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    Громада Технічного ліцею підтримала ініціативу і проголосувала за 

проект № 108  «БібліоХаб Технічного ліцею» Громадський бюджет 

2021 рік: 

 

 

    

 
 

 
В ліцеї функціонують їдальня та медичний кабінет. Учні пільгових 

категорій забезпечуються гарячим харчуванням безкоштовно. Всі інші  

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

батьків. 

 


