ЗВІТ
директора Русанівського ліцею м.Києва
Бельцевич Ірини Василівни
за роботу у 2018-2019 н.р.
Відповідно до наказу МОіНУ «Про запровадження звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від
28.01.2005р. №55 щорічно після завершення навчального року звітую перед
педагогічним колективом, батьківським загалом, радами закладу про виконану роботу у
навчальному році. У своїй діяльності я керувалась Законом «Про освіту», Статутом
ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку, рішеннями педагогічної ради, посадовими
обов’язками директора ліцею, іншими нормативними актами, що регламентують роботу
керівника закладу загальної середньої освіти.
1. Загальна інформація про ліцей
Русанівський ліцей м.Києва є комунальною власністю виконавчого комітету
Київської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Будівля закладу 1994 року забудови, двоповерхова. Приміщення пристосовані для
освітнього процесу. Передбачене спільне користування актовою, спортивною залою та
кортами, їдальнею із СЗШ №182.
Проектна потужність – 170 учнів, процес навчання передбачає одну зміну.
Режим роботи – шестиденний.
Кількість комп’ютерних класів – 2, робочих місць – 30. Створена локальна мережа до
якої доєднано 39 ПК, точки Wi-Fi. Забезпечені (платним) доступом до мережі інтернет, 6
інтерактивних комплексів.
У ліцеї обладнано 11 навчальних кабінетів. Штучне освітлення забезпечують ЛЕД
світильники.
Цього року навчалося 200 учнів у 7 класах. Середня наповнюваність становить 28,6
учнів.
2. Кадрове забезпечення
Підбір та тарифікація педагогів здійснюється відповідно до їх фахової освіти.
Наявність вакансій цього року не було. Кадровий склад становить 27 педагогічних
працівників. З них 4 працюють за сумісництвом.
За категоріями:
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Спеціаліст
Вчителі, які мають звання:
Заслужений учитель
Вчитель-методист
Старший вчитель
Кандидат наук
Відмінник освіти
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3. Забезпечення обов’язковою освітою
З цього питання ми керуємось статтями, України, Законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Статутом, Правилами внутрішнього трудового
розпорядку, Колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом
закладу, укладеною в 2016 році.
Адміністрація закладу здійснює контроль за рухом учнів, внесенням даних до
алфавітної книги, наявністю особової справи.
Соціальний педагог Орлова Г.В., класні керівники 7-11 класів здійснюють щоденний
контроль відвідування учнями занять, звітування батьками причин пропусків.
Укладаються інформаційні таблиці, акти, питання заслуховується на засідання педради
та виробничих нарад, видаються накази.
4. Науково-методична та освітня діяльність
Педагогічний колектив продовжує роботу в Всеукраїнському дослідницькому
експерименті за темою: «Організаційно-педагогічні умови впровадження тьюторських
технологій в систему ранньої профілізації учнів ліцею». Керівництво роботою педагогів
здійснює заступник директора з НВР Тимошенко С.О.
У грудні 2018 року успішно пройшов захист у МОіНУ ІІ (концептуальнодіагностичного) етапу, колектив продовжує роботу над темою ІІІ формувального етапу,
який передбачає: впровадження індивідуально-особистісних навчальних планів учнів,
аналіз та корекцію індивідуальних навчальних траєкторій тьюторантів, створення
електронного інформаційного науково-методичного банку експериментальної діяльності,
визначення основних функціональних обов’язків тьютора, висвітлення результатів
тьюторської практики у педагогічній преси, аналіз психолого-педагогічних досліджень,
розробку тьюторських технологій, адаптованих до специфіки діяльності ліцею.
У ліцеї працює три методичних комісії: природничо-математичних дисциплін
(керівник к.п.н. Жук І.В.), суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник вчитель-методист
Артеменко О.П.), класних керівників (керівник Мартіросян О.М.). Укладаються
перспективні плани роботи, підводяться підсумки що семестру.
До реалізації планів МК залучені усі вчителі. Створюються творчі групи для
виконання конкретних проектів.
У 2018-2019 н.р. чотири вчителі пройшли атестацію. За її результатами підтвердили
раніше присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні
звання «вчитель-методист»: вчителі математики Михайлик І.В., Шамович О.А., вчитель
української мови та літератури Артеменко О.П. Учителю історії, права Кулічук Г.М.
встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Головним колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада. Було
проведено 8 засідань. Основними питаннями розгляду були проблеми удосконалення
освітнього процесу, створення системи внутрішнього аудиту, стану медикопедагогічного контролю, відвідування учнями занять, результативність учнів в

опануванні усіх предметів та організаційного характеру. Наради при директорі
проводились 1 раз на місяць, а виробничі – щосереди.
4.1.
Робота комісії суспільно-гуманітарних дисциплін
4.2.
Склад методичної комісії
1. Артеменко Оксана Петрівна - голова предметно-методичної комісії, учитель
української мови та літератури в 9-А, 9-Б, 11-Б, зарубіжної літератури та української
літератури в 7-А (вища категорія, учитель-методист), класний керівник 9-А класу.
Працювала над науковою проблемою «Розробка методики індивідуального соціальноемоційного педагогічного супроводу різнорівневих учнів під час вивчення української
мови та літератури».
2. Давидова Марія Леопольдівна - учитель української мови та літератури в 7-А, 8-А,
10-А, 11-А класах (вища категорія, учитель-методист), класний керівник 11-А класу.
Працювала над науковою проблемою «Тьюторство в засвоєнні учнями інноваційних
освітніх технологій на уроках української мови».
3. Веселка Інна Мойсеївна - учитель світової літератури в 8-11 класах (вища
категорія, старший учитель). Керівник проекту «Що? Де? Коли?». Працювала над
науковою проблемою «Педагогічний супровід гармонізації діалогу при висловлюванні
власної позиції сприйняття художнього тексту».
4. Тимошенко Світлана Орестівна - учитель історії в 10-11 класах, заступник
директора з науково-методичної роботи (вища категорія, учитель-методист). Працювала
над науковою проблемою «Інноваційні форми тьюторства як педагогічного супроводу
учнів за індивідуальною освітньою траєкторією при вивченні історії України».
5. Кулічук Ганна Миколаївна - учитель всесвітньої історії, історії України, права в 7-9
класах (спеціаліст І категорії). Керівник гуртка «Дискусійний клуб». Працювала над
науковою проблемою «Педагогічний супровід у розвитку критичного мислення на
уроках історії, права».
6. Балясна Світлана Ігорівна - учитель англійської мови в 8-А, 9-Б, 11-А класах (вища
категорія, старший учитель). Працювала над науковою проблемою «Тьюторство в
проектній роботі учнів при вивченні іноземної мови».
7. Морозова Ольга Юріївна - учитель англійської мови в 7-А, 11-Б класах (вища
категорія, старший учитель). Працювала над науковою проблемою «Тьюторство в
проектній роботі учнів - найбільш ефективній сучасній інноваційній технології при
вивченні іноземної мови».
8. Зацаринна Вероніка Євгенівна - учитель англійської мови в 7-А, 9-А,10-А класі.
Працювала над науковою проблемою «Тьюторство як педагогічний супровід учнів за
індивідуальною освітньою траєкторією».
4.3. Науково-методична робота вчителів МК
У межах теми «Організаційно-педагогічні умови впровадження тьюторських
технологій в системі ранньої профілізації учнів ліцею»:
1) розроблено нові (різної складності) завдання для тренувальних вправ, для
тематичного опитування учнів з української мови, з української та світової літератур, з
історії, англійської мови для учнів 7-11 класів як традиційної форми (тести закриті та
відкриті, бліц-опитування, творчі запитання, вікторини, літературні, мовні та історичні
диктанти, кросворди тощо), так і у формі проектів та інтерактивних форм проведення
уроків із використанням смарт-дошки, інтернет-ресурсів, парної та групової роботи

(Давидова М.Л., Артеменко О.П., Веселка І.М., Зацаринна В.Є., Тимошенко С.О.,
Балясна С.І., Морозова О.Ю., Кулічук Г.М.);
2) Укладено інтегрований курс з історії «Україна та вибрані історії країн світу»
(Тимошенко С.О)
3) протягом року проводилася індивідуальна робота з учнями, що входять до складу
команд для участі у ВУО ІІ-ІV етапах із української мови та літератури, зарубіжної
літератури, історії, англійської мови;
4) розроблені авторські плани-конспекти уроків за темами:
 «SMS-повідомлення англійською» «Екскурсія по Києву англійською» (7-11 кл.,
Морозова О.Ю., Балясна С.І., Зацаринна В.Є.) ;
 «Looking for a Job. A Job Interview» (11-Б клас), «National cuisine» (11-Б клас,
Морозова О.Ю.);
 «Підготовка учнів 11 класів до ЗНО з англійської мови з використанням сучасних
методик» (Морозова О.Ю., Балясна С.І);
 «Метод «Ажурна пилка» при вивченні теми «Поети-романтики» у 9 кл. та
«Шістдесятники» в 11 кл.( Артеменко О.П.)
 «Метод запитань як емоційна складова впливу на опонента під час дискусії» (11 кл.
Артеменко О.П.)
 «Розвиток навички прийняття відповідальних рішень на прикладах вчинків
літературних героїв» (7-11 класи, Веселка І. М., Артеменко О.П., Давидова М.Л.)
 Інтерактивні методи розвитку критичного мислення на уроках історії (коло ідей,
групові міні-проекти, перегляд та аналіз відеороликів) (7-9, Кулічук Г.М.)
 Відео урок історії у 8 класі з використанням соціально-емоційних методів навчання
«Політичні події 1656-1657рр. Зміна союзників» (Кулічук Г.М.)
5) проведено семінари:
 з української мови та літератури «Інтернет-платформи для самостійної ефективної
підготовки до ЗНО» (11 кл., Артеменко О.П., Давидова М.Л.)
 з української літератури «Формування громадянського суспільства сучасної
України в творах українських письменників» (11-А, 11-Б класи, Артеменко О.П.,
Давидова М.Л.);
6) проведено бінарні уроки:
1. зі всесвітньої історія та англійської мови на тему «Міжнародні відносини
напередодні Першої світової війни» ( 9-А, Кулічук Г.М., Зацаринна В.Є.),
2. із зарубіжної літератури та мистецтва «Екранізація творів Герберта Уелса та
Айзека Азімова» (7 кл., Артеменко О.П.),
3. з української літератури та мистецтва «Пісні на вірші поетів-шістдесятників (11 кл.
Артеменко О.П., Давидова М.Л.)
2. Систематично проводилися групові та індивідуальні консультації з суспільногуманітарних предметів для учнів 7-11 класів (викладачі комісії);
3. Організовано захист проектів учнів 7-11 класів з гуманітарних дисциплін,
створених у творчих групах, парах, індивідуально, забезпечено педагогічний супровід
підготовчого процесу (члени комісії, протягом року):
 для поглиблення знань з художньої культури презентація й захист робіт (11 кл.,
Веселка І.М.)

 для поглиблення знань з англійської мови «Українські страви й кухня Європи та
Азії» (Морозова О.Ю.)
 для формування навичок писемної мовленнєвої компетентності «Різновиди есе як
спосіб самовираження» (9-11кл., англійська мова, Зацаринна В.Є.);
4. Продовжено впроваджено соціально-емоційне навчання за трьома напрямками:
 створення безпечного дружнього середовища на принципах педагогіки співпраці та
ненасильницького спілкування (усі члени комісії);
 безпосередня реалізація міжнародної програми соціально-емоційного навчання
Lions Quest «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ ст.» (9-А, Б Артеменко О.П.);
 Інтеграція програми соціально-емоційного навчання Lions Quest в навчальні
предмети гуманітарного циклу (Артеменко О.П., Давидова М.Л., Тимошенко С.О.,
Веселка І.М., Зацаринна В.Є., Кулічук Г.М., Морозова О.Ю., Балясна С.І.);
5. Складено та затверджено на засіданні кафедри плани тематичних тижнів згідно
плану НМР ліцею на 2018-2019 н.р. (Артеменко О.П., Тимошенко С.О.);
6. Згідно з планом проведено засідання комісії;
7. Організовано наукові читання:зустрічі з журналістами, юристами, архітекторами,
перекладачами (у рамках заходів «Квітень-фест 2019», Давидова М.Л.)
4.4. Підготовка та проведення олімпіад.
 Проведено предметні олімпіади (І етап) згідно з графіком НМР ліцею, підбито
підсумки, відібрано учасників на ІІ етап ВУО (жовтень 2018 р.)
 Підготовлено команди учнів для участі в ІІ та ІІІ, ІV етапах ВУО та в
різноманітних конкурсах.
Результати участі команд та учнів у ВУО та конкурсах:
ІІ етап (районний)
Українська мова - 7 призових місць
ХІХ Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика - 9
ІХ Міжнародний конкурс ім. Т.Г. Шевченка - 7
Англійська мова -9
Історія - 15
Право - 1
Зарубіжна література - 7
ІІІ етап (міський)
Українська мова - 2
ХІХ Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика - 3
ІХ Міжнародний конкурс ім. Т.Г. Шевченка - 1
Англійська мова - 5
Історія - 1
Право -1

ІV етап (Всеукраїнський) ВУО
ІХ Міжнародний конкурс ім. Т.Г. Шевченка - 1 (І місце, Ткач Є., 9-Б, Артеменко
О.П.).
Учасниця ІV етапу ВУО з української мови та літератури -Ткач Є. (9-Б).
Учасник відбору на ІVетап ВУО з англійської мови - Близнюк І. (10-А).
Усього призових місць — 69
4.5. Робота з обдарованою молоддю
1. Підготовлено групи учнів-консультантів 7-11 класів з усіх гуманітарних дисциплін
2. Здійснено тьюторський супровід учнів, що проводили уроки з англійської та
українскої мов, з української, зарубіжної літератур, історії під час «Квітень-фест 2019».
Узяли участь:
3. У ІІ етапі конкурсу читців поезій Т.Шевченка (ІІ місце, Регент Є., 7 клас,
Артеменко О.П.).
4. У поетичному конкурсі КПУ ім.Б.Грінченка «Березневі містерії» (дипломантами
стали Ткач Є., (9-Б кл.) Білан Д., Придка Н. (9-А кл., Артеменко О.П.).
5. У ІІ-ІV етапах ХІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка.
6. У ІІ-ІІІ етапах ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
7. У районному конкурсі з права (9-Б, Кулічук Г.М.).
8. У районному етапі гри «Що? Де? Коли?» (збірна ліцею, Веселка І.М.).
9. У Всеукраїнському конкурсі при КМДА Lingva Skills (збірна РЛ, Зацаринна В.Є.).
10. В Інтелектуальному конкурсі Mr. Know-all (9-А, Зацаринна В.Є., дипломанти в
номінації «Мовна компетентність».
11. У Всеукраїнських інтернет-олімпіадах з історії на освітніх платформах «На урок»
та «Всеосвіта» (учитель Кулічук Г.М.).
Переможці: Мосієнко Марк ІІ місце (8-А), Гамаля Арсеній ІІІ місце (8-А), Панченко
Роман ІІІ місце (8-А), Рябчун Софія ІІ місце (9-Б), Волик Артем ІІІ місце (9-Б),
Підбережна Аліса ІІІ (9-А), Придка Назарій ІІІ (9-А)
12. Переможці у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з англійської мови:
8-А клас - Панченко Роман, Рибалка Яна, Вітер Діна, Бабій Варвара, Соломатіна
Наталія, Спекторовська Лада, Гамаля Арсеній
9-А клас - Кондратюк Влад, Марченко Влад (учитель Зацаринна В.Є.).
4.6. Позакласна робота методичної комісії
4.6.1.Підготовлено стінні експозиції, експрес-газети:
- День української писемності» (9 листопада 2018р.);
- День Соборності України (січень 2019);
- «29 січня - День пам’яті героїв Крут»
- «Т. Г Шевченко - виразник національної ідеї» (березень 2019)
- «Дзвони Чорнобиля» (квітень 2019 року)
- 8 Травня — День Примирення (травень 2019)
2. Підготовлено та викладено на сайті ліцею нотатки, статті учнів щодо подій
закладу (протягом року);

3. Проведено конкурс читців поезій Т.Г. Шевченка (7-11 кл. березень 2019), участь у
районному конкурсі (ІІ місце, Регент Є., 7-А кл., учитель Артеменко О.П.).
4. Створено програму концерту учнів ліцею для жителів Русанівки на підтримку
проектів РЛ у ГБ (червень 2019, Тимошенко С.О., Артеменко О.П.).
5. Театралізоване дійство «День святого Миколая» (7, 8,10 кл., Давидова М.Л).
6. Інсценізація фрагментів драми «Ромео та Джульєтта» В.Шекспіра (8кл.,), комедії
«Ревізор» М. Гоголя, (9 кл.) Веселка І.М), «Іван Сила» (7 кл., Артеменко О.П.)
7. Проведено майстер-класи:
 новорічні пряники (9-А);
 крокуси своїми руками (9-А);
8. Організували походи до театрів, концертних залів учнів 7-11 класів:
 Національна опера - балет «Жизель» ( 9-А);
 Театр ім. І. Франка «Земля», «Мартин Боруля» (10-11 кл.)
 Театр на Подолі «Украдене щастя», «Сойчине крило» (10-А);
 Театр драми й комедії на Лівому березі «Анна Кареніна» (10 кл.)
 Театр російської драми ім. Лесі Українки «Ігри на задньому дворі»
9. Організовано й проведено зустріч з Національним академічним оркестром
народних інструментів «Одеська весна», квітень 2
10. Відвідали музеї та виставки:
 Музей історії Києва (7-А);
 Картинна галерея (7-А);
 Музей книги та друкарства (9-А);
 Музей декоративно-прикладного мистецтва (9-А);
 Музеї КНУУ ім. Т. Шевченка (9-11 кл);
 Музей-квартира Лесі Українки (10-А);
 Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини (11-А);
 Львів та замки Львівщини(7,8 кл.);
 Пішохідна екскурсія «А без Подолу Київ не можливий» (9-А);
 Національний банк України (10-А).
 Конституційний Суд України (11 кл.)
 Музей шістдесятництва (11 кл.)
11. Проведено «Гуманітарну карусель» (історія, англійська, мова, українська та
зарубіжна література, українознавство 7-8 кл., квітень 2019, Артеменко О.П., Давидова
М.Л., Кулічук Г.М., Веселка І.М., Балясна С.І., Зацаринна В.Є.)
12. Проведено ігри «Що? Де? Коли?» (7-11 кл., учителі, Веселка І.М.)
13. Узяли участь у ХVІІІ Всеукраїнський диктант національної єдності (7-11 кл.,
учителі ліцею).
14. Зустріч із автором текстів пісень Кварталу -95 Андрієм Голованем (9 кл.).
4.7. Підвищення кваліфікації учителів та співробітництво з іншими навчальними
закладами та громадськими організаціями
1. Участь у журі ІІ етапу ВУО.
2. Проходження онлайн-навчання на EdEra «Недискримінаційний напрям у навчанні»
(32 години, отримали сертифікат Кулічук Г.М., Мартіросян О. М., Артеменко О.П.)
3. Участь у журі ІІ-ІІІ етапу ВУО з української мови та літератури та конкурсів ім. П.
Яцика, ім. Т.Шевченка (Артеменко О.П., Давидова М.Л.).

4. Проходження дводенного тренінгу з сертифікацією з соціально-емоційного
навчання за міжнародною програмою Lions Quest ( Кулічук Г.М., Веселка І.М.,Зацаринна
В.Є., Балясна С. І.).
5. Участь у міні-EdCamp м. Київ ССЗШ №125 (Кулічук Г.М., Бельцевич І.В.)
6. Участь у якості експерта у міні-EdCamp «25 кроків до НУШ» у м.Чернігові
(Артеменко О.П.) «Енерджайзери, що розвивають соціально-емоційні компетентності».
7. Проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППО ім. Грінченка (Веселка
І.М., Артеменко О.П.)
8. Навчання в Інституті індивідуалізації і тьюторства (6 місяців, захист дипломної
роботи), участь у Третій всеукраїнській науково-практичній конференції «Тьюторство у
відкритому освітньому просторі» (Тимошенко С.О.)
9. Проведення 15 дводенних тренінгів із соціально-емоційного навчання для вчителів
Києва, Черкас, Ірпеня, Кропивницького, Бердичева, Чернігова (Артеменко О.П.)
10. Участь у тренінгу Учительської платформи «Моя зоряна команда! Як формувати
ефективну команду в сучасному освітньому середовищі» (Артеменко О.П.).
11. Систематичне взаємовідвідування уроків колег (протягом року).
12. Систематично знайомились із новинками методичної та фахової літератури,
концепцією «Нова українська школа», Законом про середню освіту, проводили
аналітичне обговорення.
13. Проведено екскурсію для учнів ЧОПЛ в рамках «Квітень-фест-2019» «Вуличками
древнього Києва» (Артеменко О.П.)
14.Участь у робочій групі при МОіНУ по створенню положення про «Науковий
ліцей» (Бельцевич І.В.).
15. Проходження навчання (Варшава, Вільнюс) за програмою «Соціально-емоційне
навчання», отримання звання «Старший тренер» (листопад-травень, Артеменко О.П.).
16. Участь у практичній групі «Розвиток емоційного інтелекту та емпатійного
спілкування (за методом ННК Маршала Розенберга, 24 години, Артеменко О.П.).
4.8. Навчальні досягнення учнів
4.8.1. Підсумкові контрольні роботи (диктант) у 7-11 класах з української мови
Клас

Усього
Учнів

Писало

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Якість
знань

7-А

32

29

3

15

10

1

62%

8-А
9-А
9-Б
10-А
11-А

31
30
18
29
27

30
23
18
28
16

8
4
3
9
2

13
9
4
19
4

8
10
8
0
8

1
0
3
0
2

70%
57%
39%
100%
38%

11-Б

28

25

9

12

4

0

84%

4.8.2 Результати ДПА/ЗНО у 9-А,Б, 11-А,Б класах з української мови
Клас

Усього Високий Достатній Середній Початковий Якість знань

9-А

30

5

13

10

2

60%

9-Б

18

6

7

5

—

72%

11-А

27

18

8

1

—

96%

11-Б

28

15

13

—

—

100%

4.8.3. Звіт про підсумкові результати ЗНО з англійської мови в 11 класах
Клас

Усього
складало

Високий Достатній Середній Початковий Якість знань

11-А

10

9

1

—

—

100%

11-Б

9

8

1

—

—

100%

4.8.4.Звіт про підсумкові результати ЗНО з історії України в 11 класах
Клас

11-А,
11-Б

Усього складало Високий Достатній Середній Початковий

3

2

1

—

—

Якість
знань

100%

5. Предметно-методична комісія природничо-математичних дисциплін
І. Склад комісії:
1. Жук Ірина Володимирівна — голова предметно-методичної комісії, учитель
математики (вища категорія, учитель-методист, кандидат педагогічних наук). Працювала
над науковою проблемою «Впровадження компетентнісного підходу у навчанні
математиці через оновлення змісту освіти».
2. Алексеєв Павло Сергійович – учитель інформатики (спеціаліст). Працювала над
науковою проблемою «SMART та робототехніка в позаурочній діяльності учнів».
3. Афанасьєва Ірина Валентинівна - учитель інформатики (спеціаліст). Працювала
над науковою проблемою «Проектні технології навчання на уроках інформатики».
4. Буяло Тетяна Євгеніївна — учитель хімії (спеціаліст вищої категорії, кандидат
педагогічних наук, доцент). Працювала над науковою проблемою «Тьюторство як
педагогічний супровід учнів за індивідуальною освітньою траєкторією».
5. Древаль Максим Михайлович — заступник директора з навчально-виховної
роботи, учитель математики та інформатики (спеціаліст ІІ категорії), класний керівник 10

класу. Працював над науковою проблемою «Розвиток логічного мислення учнів на
уроках математики».
6. Мазуркевич Людмила Олександрівна — учитель географії та економіки (вища
категорія, старший учитель, Відмінник освіти України), керівник туристичнокраєзнавчого гуртка, класний керівник 11 класу. Працювала над науковою проблемою
«Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії».
7. Марціновська Юлія Вікторівна — учитель біології та основ здоров’я (спеціаліст ІІ
категорії), класний керівник 9 класу. Працювала над науковою проблемою «Здоровий
спосіб життя як основа гармонійного розвитку учня».
8. Мирфайзиєв Олег Миракбарович учитель інформатики (вища категорія, учительметодист), кандидат технічних наук, викладач локальної академії CISCO. Працював над
науковою проблемою «Проектні технології навчання на уроках інформатики».
9. Михайлик Ірина Володимирівна — учитель математики (вища категорія, учительметодист). Працювала над науковою проблемою «Проблемний підхід у вивченні
математики як метод особистісного навчання учнів».
10.
Селезнев Юрій Орлеанович – учитель фізики та астрономії (вища категорія,
вчитель-методист, Відмінник освіти України, Заслужений учитель України), член журі
ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Працював над науковою
проблемою «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання
проектних технологій на уроках фізики та астрономії».
11.
Філіпповський Григорій Борисович — учитель математики (вища категорія,
вчитель-методист, Заслужений учитель України, нагороджений Почесною грамотою
Верховної ради України, медаллю Василя Сухомлинського). Працював над науковою
проблемою «Дослідницька робота – основа розвитку творчої активності учнів».
12.
Харченко Людмила Андріївна — учитель математики (вища категорія,
старший учитель). Працювала над науковою проблемою «Розвиток пізнавальної
активності учнів на уроках математики».
13.
Чаркіна Наталія Георгіївна – учитель фізики та астрономії (вища категорія,
вчитель-методист), класний керівник 8 класу. Працювала над науковою проблемою
«Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання проектних
технологій на уроках фізики та астрономії».
14.
Шамович Олександр Анатолійович — учитель математики (вища категорія,
учитель-методист, двічі лауреат Соросівської премії). Працював над науковою
проблемою «Нестандартні форми, методи і прийоми роботи на уроках математики, що
сприяють підвищенню результативності навчання учнів».
ІІ. Науково-методична робота
Впровадження теми «Тьюторство як педагогічний супровід учнів за індивідуальною
освітньою траєкторією»:
1. Проведено лекційні заняття для вчителів математики м. Києва на базі Інституту
післядипломної педагогічної освіти (вчителі Михайлик І.В. та Шамович О.А.);
2. Упродовж 2018-2019 н.р. робота математичної школи «Знайка» для учнів 5 класів
та курси з математики для учнів 6 класів (вчителі Філіпповський Г.Б. та Жук І.В.);
3. Учителі математики є учасниками постійно діючого семінару І. Кушніра;
4. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасна освіта в
контексті Нової української школи", а також у наукових семінарах кафедри математики
та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова «Проблеми
математичної освіти» (Жук І.В.);

5. Проведення групових та індивідуальних консультацій з предметів для учнів 7-11
класів;
6. Протягом року проводилася індивідуальна робота з учнями, що входять до складу
команд для участі у ВУО ІІ-ІІІ-ІV етапах із математики, фізики та астрономії,
інформатики та інформаційних технологій, географії та економіки, хімії (усі члени
комісії);
7. Організація та проведення:
 V Міжнародної Іранської геометричної олімпіади (вересень 2018р.),
 олімпіади з математики та олімпіади з головоломок (квітень 2019р.);
8. Створено банк завдань з математики для учнів 6-10 класів та з профільних
предметів для проведення вступної кампанії до Русанівського ліцею;
9. Здійснено набір учнів до 7 класу з поглибленим вивченням математики та 10 клас
інформаційно-технологічного профілю, а також донабір на вільні місця в інші класи
ліцею;
10.
Складено та затверджено на засіданні кафедри плани тематичних тижнів
згідно плану НМР ліцею на 2018-2019 н.р. (Жук І.В., Древаль М.М.);
11.
Згідно з планом проведено засідання предметно-методичної комісії;
12.
У рамках заходів «Квітень-фест 2019» організовано:
 наукові читання та зустрічі з викладачами Інституту математики, випускниками
ліцею;
 День самоуправління (Слісаренко Марія, 9-А клас - урок з географії у 8 класі та
учнем 11-Б класу Шапко Микитою урок з основ економіки для учнів 11-А класу).
13.
З учнями 10 класу проведена екскурсія до музею шестидесятників під час
підготовки краєзнавчого проекту; з учнями 7 класу – до екологічної лабораторії
14.
Учителем географії Мазуркевич Л.О. та учнем 11 класу Мальцем Олексієм
була написана та видана наукова стаття «Необхідність збереження дніпровських островів
як соціальний проект для міста Києва» у географічному виданні;
15.
Публікації: Філіпповський Г.Б. (журнал «Математика в школах України»: «Хронометр и секундомер. Карманные и наручные часы», № 2-3; «Часовая, минутная и
секундная стрелки», № 5-6; «Барон Мюнхгаузен встречает Новый год в гостях у
математиков», № 1; «Механические и маятникове часы. Истории барона Мюнхгаузена»,
№ 31-32; «Франсуа Вієт і геометрія. Теорема косинусів», № 11) , Жук І.В. (журнал
«Математика», № 4, 2019, с. 42-44 «Конференція-олімпіада геометричної творчості імені
В.А. Ясінського»)
ІІІ. Підготовка та проведення олімпіад.
1. Проведено І етап ВУО та укладання списку-учасників ІІ етапу ВУО (жовтеньлистопад 2018р., усі члени комісії).
2. Підготовка учнів для участі в ІІ та ІІІ, ІV етапах ВУО та різних конкурсах.
Результати участі команд учнів у олімпіадах, конкурсах і турнірах
ІІ етап ВУО
Астрономія — 15 призових місць
Біологія — 4
Географія — 11
Економіка — 3
Інформатика (програмування) — 15
Інформаційні технології – 2

Математика – 62
Математика (за старший клас) – 5
Лінгвістика – 8
Фізика – 47
Хімія – 10
МАН (математика) – 10
ІІІ етап ВУО
Біологія — 2 призових місць
Географія — 6
Економіка — 1
Інформатика (програмування) — 3
Інформаційні технології – 1
Математика – 43
Математика (за старший клас) – 1
Лінгвістика – 4
Фізика – 22
Хімія – 1
МАН (математика) – 1
ІV етап ВУО
Математика – 1 призове місце (Хасін Марко, 10-А)
 Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з математики – ІІ місце (Хасін М., 10А);
 Всеукраїнська
конференція-олімпіада
геометричної
творчості
імені
В.А. Ясінського (м. Вінниця):
- Дипломи І ступеня: 5 учнів (Хасін М., Ляпкін Р., Радомський В., Шестопалов О.,
Рябчун С.);
- Дипломи ІІ ступеня: 5 учнів (Курський М., Савчук М., Руденко О., Прибило В.,
Волик А.)
- Дипломи ІІІ ступеня: 4 учні (Бабій В., Бойко І., Котов І., Рябіченко Є.).
 Учасники відбору на ІVетап ВУО з математики — Хасін М., Точоний В.(10-А)
з фізики – Точоний В. (10-А)
з інформатики – Точоний В. (10-А)
 V Міжнародна Іранська геометрична олімпіада– II місце (Хасін М., 10-А)
 XI Міжнародна математична олімпіада «Romanian Master of Mathematics» – ІІІ міце
(Хасін М., 10-А
 XXVI комплексна олімпіада з математики, фізики, інформатики «Турнір
чемпіонів» – II місце в олімпіаді з математики;
 XV Київський турнір математичних боїв імені Лесі Рубльової:
 Наймолодша ліга І місце (група В), ІV місце (група Г);
 Молодша ліга І місце (група Б),
 Середня ліга ІІ, ІІІ місце (група Г);
 Старша ліга ІІІ місце (група А), ІІІ місце (група В);
 I турнір математичних боїв «Kharkiv Masters» – III місце в усній олімпіаді з
математики;
 відкрита олімпіада з математики Механіко-математичного факультету КНУ ім.
Тараса Шевченка – III місце серед студентів 1-2 курсів

ІV. Робота з обдарованою молоддю
5. Тьюторський супровід учнів, які проводили уроки з математики, фізики під час
«Квітень-фесту 2019» (усі члени комісії).
6. Проведення спецкурсів з математики та фізики у 7-11 класах
V. Позакласна робота комісії
Протягом року:
 Стінна експозиція «Конкурс математичних задач журналу «Квант»;
 Математичний бій між учнями та їх батьками 7–А класу (учителі Жук І.В.,
Філіпповський Г.Б.);
 Майстер-клас з фізики (Сілантьєв Тимофій, 9–А клас);
 Захист проектів з фізики у 8 класі (Чаркіна Н.Г., Селезнев Ю .О.);
 екскурсія в КПІ - «Географія як природнича наука» вчитель Мазуркевич Л.О.);
 «Карусель» - квест для учнів 7-8 класів (Марціновська Ю.В.):
 Навчально-практичний квест «Таємниці Подолу» для учнів 7 класу;
 Навчально-практичний квест «Анатомічний музей» для учнів 9 класу;
 Велопрогулянка «Досліджуємо паркову фауну та флору».
VІ. Підвищення кваліфікації учителів та співробітництво з іншими
навчальними закладами та організаціями
1. Членство журі ІІ, ІІІ етапу ВУО (усі члени кафедри математики та фізики).
2. Участь у журі ІV етапу ВУО (Жук І.В., Селезнев Ю.О.);
3. Участь у журі Всеукраїнського Турніру юних математиків (м. Херсон, Жук І.В.);
4. Тренінг із сертифікацією з соціально-емоційного навчання за міжнародною
програмою Lions Quest (Древаль М.М., Харченко Л.А., Чаркіна Н.Г., Жук І.В.,
Марціновська Ю.В.);
5. Курси підвищення кваліфікації при ІППО імені Б. Грінченка (Шамович О.А.,
Михайлик І.В.)
8. Систематичне взаємовідвідування уроків колег.
9. Ознайомлення із новинками методичної та фахової літератури, концепцією «Нова
українська школа», Законом про освіту, аналітичне обговорення.
VI. Навчальні досягнення учнів
Результати ДПА/ЗНО
у 9-А, 9-Б, 11-А, 11-Б класах
з математики
Клас

Усього учнів Високий Достатній Середній Початковий Якість знань

9-А

30

8

15

7

0

77%

9-Б
11-А

18
27

12
25

6
2

0
0

0
0

100%
100%

11-Б

28

27

1

0

0

100%

Результати ДПА\ЗНО з фізики
у 9, 11 класах
Клас

Усього
складало

Високи
й

Достатні
й

Середні
й

Початкови
й

Якість
знань

9-А

30

6

14

9

1

67%

9-Б

18

14

3

1

0

94%

11-А

13

7

5

1

0

92%

11-Б

14

10

3

1

0

93%

Результати ЗНО з хімії, біології та географії
в 11 класах
Клас

Усього
складало

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Якість знань

—

—

100%

–

–

100%

–

–

100%

Хімія
11-А,
11-Б

3

3

–
Біологія

11-А,
11-Б

4

2

2
Географія

11-А,
11-Б

2

2

–

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
Згідно з планом навчально – виховної роботи на 2018 – 2019 н.р, складено план
фізично-оздоровчих заходів і спортивно-масової роботи. Цим планом передбачено
спортивні заходи на рівні класу, загальношкільному рівні та участь в районних, міських
та спортивно - оздоровчих заходах.
У 2018-2019н.р. робота вчителя-методиста Мартіросян О.М. була спрямована на
формування в учнів культури здоров’я, здорового способу життя, потребу та звички
займатись фізичною культурою та спортом, вести активний спосіб життя, піклуватися
про своє здоров’я. Уроки проводились в складних умовах в осінньо-зимовий період у
спортивній залі сзш №182, коли одночасно проходили заняття різновікових груп 2-3
класів двох закладів освіти. Але майстерність вчителя дозволила не тільки провести
велику кількість цікавих масових заходів, знову виховати переможців ІІ-ІІІ етапів ВУО, а
й запобігти травмуванню вихованців. Вчитель суворо дотримувалась вимог медикопедагогічного контролю.
На заняттях з фізичної культури здійснюється диференційований підхід до учнів за
статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з
урахуванням їхніх потреб та нахилів.

Учні та збірні команди ліцею беруть активну участь в змаганнях районної
Спартакіади школярів та посідають призові місця. Вчитель Мартіросян О.М. входить до
складу фахового журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», до суддівських колегій
районних та міських змагань.
Гурткова робота - одна із форм спортивно-масової роботи. Протягом року в ліцеї
працював спортивний гурток «Загальна фізична підготовка». В ньому займалось 16 учнів
(9-11 клас). Заняття проводились регулярно - 2 рази на тиждень за результативною
участю гуртківців у різноманітних змаганнях.
№

Дата

Види змагань

Відповідальна

1

Вересень

Заходи «Олімпійський тиждень»

Мартіросян О.М

2

вересень - Першість ліцею з футболу
жовтень «Кубок ліцею» (переможець 11- А клас)

Мартіросян О.М.

Районні змагання з баскетболу 3х3
(хлопці, збірна команда ліцею) 4 місце

Мартіросян О.М

Шкільний етап олімпіади з фізичної культури. Підготовка
до районного етапу олімпіади.

Мартіросян О.М.

Майстер клас по капоейро для учнів 9А, 9Б
«АВАDА-сароeira», тренер О.Москаленко
Товариська зустріч з волейболу СШ 195 - Рл

Мартіросян О.М.

Мартіросян О.М.

31.01

Участь у районній олімпіаді з фізичної культури:
І – місце Яковенко Катерина 11 - А
І – місце Папуча Нікіта 11– А
Товариська зустріч з волейболу Технічний ліцей - Рл

9

08.02

Товариська зустріч з волейболу ліцей №208 - Рл

Мартіросян О.М.

10

20.02

Мартіросян О.М.

11

23.02

12

27.02

13

14.03

Районний етап «Шкільна волейбольна ліга»
серед юнаків (4 місце)
Майстер клас, тренування, товариська зустріч з
волейбольною командою «Академка» (капітан команди,
випускниця 1997р. В.Маковенко)
Районний етап Шкільна волейбольна ліга серед дівчат (2
місце)
Шкільний етап «Кришталева тура» серед 7-9 класів:
1 – Лопатенко Н. (7А)
2 – Тарасенко М. (7А)
3 – Безрук К. (8А)
серед 10-11 класів:
1 - Остапчук М. (10А)
2 – Радомський Владислав (10А)
3 – Слісаренко Євген (10А)
Кубок ліцею з волейболу (молодша ліга)
1 місце – 9А клас
Товариська зустріч з волейболу серед учнів 7 класів
( СЗШ № 182 – Рл)
ІІІ етап ВУО з фізичної культури
1 місце серед дівчат Яковенко Катерина (11А)
1 місце серед юнаків Папуча Нікіта (11А)

3

24.10

4

листопад

5

17.11

6

28.11

7

08.12

8

14

16.03

15

21.03

16

06.04

Мартіросян О.М.

Мартіросян О.М.

Мартіросян О.М.

Мартіросян О.М.
Мартіросян О.М.
Локтіонов Даніїл

Мартіросян О.М.
Мартіросян О.М.
Мартіросян О.М.

17

10.04

Кубок ліцею з волейболу

Мартіросян О.М.

18

16.04

Мартіросян О.М.

19

19.04

20

16.05

Районний етап турніру «Кришталева тура»
1 – місце Локтіонов Д.
Традиційний турнір з волейболу :
Вчителі Рл – збірна команда ліцею
Товариська зустріч з футболу серед 7А – 8 А Рл

21

25.05

Товариська зустріч з футболу серед 9А – 10А

Мартіросян О.М.

Мартіросян О.М.
Мартіросян О.М.

Туристсько–краєзнавча робота
Туристсько-краєнавча робота у ліцеї була спланована та здійснювалась під
керівництвом відповідальної особи Мазуркевич Л.О. Інформуємо про результати:
1. Районний туристичний зліт 21.09. 2018р. команда 8 класу виборола І місце з
конкурсу «Спортивний гарт» та ІІ місце в конкурсі «Тристська стежка»;
2. Традиційний туристичний вихід Рл «Вереснівка» 21-23 вересня. Брали участь
майже 100 учнів 7-11 класів, вчителі, батьки та випускники закладу;
3. Міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді, присвячена Всесвітньому
дню туризму «Пізнай свій край – пізнай себе» 20.10.2018. Брали участь учні 7-А класу з
класним керівником Веселкою І.М.
4. Гра-квест «Оболонська набережна» в рамках програми «Київ – місто моє». Брали
участь 2 команди середнього віку.
5. Краєзнавчий фестиваль.22.09.2018. Організація. Вчитель Мазуркевич Л. О.
6. Патріотичний фестиваль «Нон –стоп». 6.10.2018. Вчитель Мазуркевич Л. О.
7. Краєзнавчий семінар 14.12.2018 Організація та участь. Вчитель Мазуркевич
8. 26.01.2019. 2 команди середнього віку брали участь в музейному квесті по
території НТУ КПІ ім.І.Сікорського.
9. 09.02.2019 команда учнів 10 класу підготувала проект «Холодноярівська
республіка - Воля або смерть» та посіла 2 місце у рамках міського конкурсу «100 років
боротьби».
10.
23.02.2019. Команда 8-Акласу виборола ІІІ місце на районних
туристичних змаганнях у закритих приміщеннях серед команд середнього віку
Дніпровського району;
11.
23.02.2019. Команди середнього віку 7-8 класів та команда старшого віку
9-б класу посіли І та ІІІ місця;
12.
20.04.2019. відбулися міські змагання КТМ, де команда середнього та
старшого віку посіли перші місця.
13.
За результатами виступу на міських змаганнях команда середнього віку
здобула І місце та Кубок з краєзнавства.
14.
17-19 травня команда 7 класу взяла участь у зльоті краєзнавчих команд
міста Києва та виборола І місце в змаганні-квесті «Скарби гетьмана Полуботько», ІІ
місце з «Польового калейдоскопу».
15.
Традиційний туристичний вихід Рл «Травнівка» 10-12.05.2019. Брали
участь майже 80 учнів 7-11 класів, вчителі, батьки та випускники закладу із
проведенням творчих майстерень та змагань. Проведена екологічна акція спільно з
працівниками Ірпінського лісництва.

5. Співпраця з батьківською громадськістю
З метою створення найсприятливіших умов освітнього процесу, співпраці з
батьками, які є соціальними замовниками, у ліцеї активно функціонують: Рада ліцею
(голова Ляпкін А.Є), Піклувальна рада (голова Аврамова С.В.). Відповідно до Положень
про зазначені ради та Статуту Рл планами їх роботи передбачені основні заходи щодо
підтримки та розбудови навчального закладу.
Періодично відбувались окремі та спільні засідання рад з метою підтримки ініціатив
педагогічного та батьківського загалу.
Заключений Договір про співпрацю між адміністрацією ліцею та БО «Благодійний
фонд «Радість співпраці» від 27.09.2017 року. Діяльність БФ відбувається відповідно до
Статуту. Заклад отримує підтримку щодо матеріально-технічної його розбудови, участі
вихованців у зовнішніх конкурсах, олімпіадах тощо та заохочення учнів-лідерів в освіті.
Піклувальна рада періодично звітує про витрати коштів фонду.
Перелік отриманих товарів та послуг за рахунок бюджетного фінансування
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назва товару
Заміна віконних рам
Будівельні роботи по заміні вікон
Встановлення відеореєстратора, монітору,
комплект монтажного обладнання
Тримачі для туалетного паперу
Заміна фільтру питного фонтанчика
Туалетний папір з втулкою (130м)
Світильники Ledison B66-3340-2PK
Світильники Ledison B36-3340-2PO
Журнал з питань ОП
Журнал для реєстрації інструктажів з питань
ОП
Журнал з питань БЖД
Дезінфікуючий засіб «Хлоросан»
Пристрій вогнегасний водопінний
аерозольний ВВПА 400
Пакети для сміття 35л\50 шт
Пакети для сміття 60л\40 шт
Пакети для сміття 120л\25 шт
Пакети для сміття 160л\10 шт
Вогнегасник ВВК-2
Вогнегасник ВВК-5
Комплект навчального обладнання та
приладдя для кабінету хімії
Крем-мило Алое вера, 5 000мл
Засіб очищуючий, порошок, 500 г
Засіб чищення рідкий «Санрі Гель», 850 мл
Засіб для миття скла, 500 мл
Універсальний мийний рідкий засіб

Дата
отримання

Кіл-ть
одиниць

02-03.06.18
11-16.06.18

18

08.06.2018

1, 1

03.07.2018
10.07.2018
12.07.2017
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

3
1
120
24
12
2
2

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

15
1 кг.
15

20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
04.09.2018
04.09.2018
17.09.2018

5
5
5
6
3
2
1

255,60
210,60
221,10
447,84
1 400,40
1 478,40
354 996,00

13.08.2018
13.08.2018
13.08.2018
13.08.2018
13.08.2018

3
21
21
25
2

496,80
309,96
709,00
432,00
94,92

Вартість
грн.
188 450,98
34 218,60
4 262,00
9 000,00
559,44
1 461,60
29 376,000
9 957,60
36,00
30,00
231,30
317,40
2 340,00

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

з ароматом, 1 000 мл
Капітальний ремонт мережі центрального
опалення (встановлення насосної групи) за
кошти ГБ «Теплі школи»
Папір офісний
Кольоровий папір (уп)
Файли (уп)
Замір опору електромережі
Виготовлення адресної таблички
Проведення дезінфекції
Підручники для 10 класу

вересень
2018

221 758,22

04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018

3
5
4

1 344,00
396,90
195,60

29.10.2018
17.10.2018
29.09.2018

1

700,00

34. Підручники для 10 класу
35. Медикаменти

12.10.2018
24.10.2018

36. Ремонт підвального приміщення та
санітарного вузла 1 поверху
37. Кронштейни для вогнегасника ВП-5
38. Сіль технічна
39. Дозатор рідкого мила 0,5 л. S 2t
40. Килимок діелектричний 750х750мм
41. Боти діелектричні
42. Рукавиці діелектричні безшовні
43. Папір білий А4
44. Папір туалетний «Біма»
45. Апарати телефонні «Інтертелеком»
46. Вогнегасник ВП-2
47. Вогнегасник ВП-5
48. Вогнегасник ВВК-2
49. Вогнегасник ВВК-5
50. Встановлення тривожної кнопки КП
«Муніципальна охорона»
51 Вивіз габаритного сміття

27.11.2018

з6
навчальних
предметів

1

17 602,83
7 406,18

асортимен
т

300 000,00

17.12.2018
17.12.2018
11.03.2019
11.03.2019
11.03.2019
11.03.2019
14.03.2019
02.04.2019
08.04.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
04.07.2019

2
300 кг
10
1
пара
пара
15
199
4
3
1
2
1
1

02.07.2019

6 т.

119,64
1 350,00
700,80
229,20
475,14
213,60
1 234,80
2 352,18
790,02
422,94
1510,54
1551,58

Придбання товарів і послуг за рахунок БО «БФ "Радість співпраці"
в період 01.09.2018 - 30.06.2019
Забезпечення освітнього процесу
Передплата періодики
Штучна м’яка крейда
Маркери, ганчірки для дошки
Підручники для 7 класу
Спортінвентар,туристичне обладнання
Кубки, медалі, призи
Квітень-фест. Концерт НАОНІ
Предметні конкурси, олімпіади
Математичні бої ім.Л.Рубльової
Математичні бої ім.Ляшка
Математичні бої м.Харків
Гра "Мінімум"
Персональна участь учня у мат.олімпіаді
Відрядження вчителів для роботи в журі
оргкомітету ІУ етапу ВУО
Всеукраїнський експеримент з тьюторства
Участь вчителів у тренінгах,семінарах
Господарська діяльність:
Обслуг.електомережі; комп.аксесуари
Доступ до Інтернет
Заправка картриджів, ремонт оргтехніки
Канцтовари
Господарчі товари
Диск для полірування підлоги
Натирання підлоги
Вітання зі святами:
День ліцеїста
Новий рік
Всього

8 717,43
756,00
575,00
308,00
1 232,10
3 853,00
1 993,33
4 000,00
32 608,95
5 950,00
13 500,00
6 000,00
3 290,00
400,00
3 468,95
6 750,00
6 750,00
17 776,18
1 064,13
1 400,00
8 609,98
695,00
669,00
2 838,07
2 500,00
7 461,90
4 068,90
3 393,00
77 314,46

Робота Фонду випускників Рл
Протягом навчального року здійснював супровід усіх освітніх, наукових і
виховних проектів Осередок випускників ліцею, очолюваний ініціативною групою у
складі Кулика Юрія, Філіпповської Юлії, Гаєвської Марини, Шестопалової Олександри
та Вознюк Ольги. Куратором і провідником усіх починань та співпраці з педагогічним і
учнівським колективами є вчитель математики Олександр Анатолійович Шамович.
Копітка робота цих ентузіастів допомогла здійснити усі організаційні заходи та
фінансові витрати під час проведення традиційних олімпіад із математики та

головоломок. Зокрема, залучено близько 90 тисяч гривень спонсорських коштів, які
стали призовим фондом Олімпіад.
Робота методичного об’єднання класних керівників
Методичну роботу ліцейного методичного об’єднання класних керівників у 20182019 н.р. сконцентровано на вирішенні питання: виховання в учнів толерантності,
любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення
до суспільства та держави.
Мета виховної роботи:
- створення ефективної моделі виховної системи в ліцеї на основі національних і
загальнолюдських цінностей;
- систематизація виховних завдань та цілей. Спрямованих на розвиток
високоінтелектуальної, компетентної, свідомої. Творчої особистості з громадянською
позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.
Під час роботи методичного об’єднання основну увагу було спрямовано на
виконання таких завдань:
- вироблення єдиних вимог у плануванні виховної роботи;
- забезпечення системності в роботі;
- ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність допомогли створити в
ліцеї такі умови, які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.
Протягом 2018 – 2019 н.р. були проведені тематичні засідання.
І засідання - вересень:
- Визначення основних напрямків методичної роботи на 2018 -2019 н.р.
Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників.
- Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи
класних керівників на 2018 – 2019 н.р.
- Планування виховної роботи на І семестр.
- Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій
- Про організацію роботи медико-педагогічного контролю уроків фізичної культури
класними керівниками.
- Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів.
ІІ засідання - грудень:
- Про стан відвідування учнів ліцею.
- Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та
в побуті.
- Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2018-2019 н.р.
- Формування в учнів потреби в здоровому способі життя в системі роботи класних
керівників.
ІІІ засідання – березень:

- Про стан відвідування учнями навчальних занять
- Про стан роботи з батьками
- Духовно творча функція класного керівника. Психолого-педагогічний супровід
особистісного розвитку учнів з боку класного керівника.
ІV засідання – травень:
- Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2018 – 2019 н.р. Підведення
підсумків роботи класних керівників.
- Аналіз проведення тижнів БЖ
- Про результати участі класних керівників та класних колективів у проектах,
конкурсах, спортивних змаганнях, в акціях.
- Перспективи планування роботи на 2019 -2020 навчальний рік.
У ліцеї проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на
дорозі». Також в межах місячників проводили ся тематичні тижні (тиждень сприяння
здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки
життєдіяльності та дорожнього руху, тиждень правових знань, тиждень української
писемності та мови, тиждень права) на яких класні керівники проводили різноманітні
заходи, конкурси, лекції, бесіди.
Протягом року в ліцеї були проведені традиційні тематичні дні: День Знань, День
фізкультурника, День вчителя, День української писемності та мови, День місцевого
самоврядування, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День
інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом, День Соборності України, День рідної
мови, День Героїв Небесної Сотні, День матері, День вишиванки, День довкілля, День
пам’яті Героїв Крут.
Завдячуючи активній участі учнів, педагогів та батьків на високому рівні
пройшли традиційні ліцейні свята: День ліцеїста (19 жовтня — свято ліцейних
новачків), цикл новорічних свят та туристичний захід «Вереснівка», День Ангела,
Квітень – Фест, «Сузіря ліцею», «Травнівка», свято Останнього дзвоника.
Позаурочна виховна робота в класних колективах проводиться в традиційних для
ліцею формах та напрямках:
- Громадсько-патріотичному;
- Навчально - пізнавальному: предметні гуртки, секції, екскурсії в допомогу
навчальним програмам, предметні тижні, бібліотечні уроки, конкурси, олімпіади.
- Культурно-освітньої: відвідування театрів, музеїв, екскурсійні поїздки,
концертні програми.
Концерт Національного Оркестру Народних Інструментів України.
Участь учениці 10-А класу Дем’янович Ірини в конкурсі «Дніпровська перлина» 3
місце.
Участь 11 класів в конкурсі «Київський вальс» 1місце
- Фізкультурно-оздоровчого та спортивного: робота спортивних гуртків,
проведення змагань, участь у спортивних змаганнях.
- Лекційно-освітнього для батьків: батьківські збори, індивідуальна робота з
батьками, спільні свята та справи. «Наукові читання» з участю батьків ліцею.

У ліцеї активно ведеться гурткова робота, працюють такі гуртки:
- Літературні вітражі;
- Профорієнтаційні орієнтири;
- Військово - патріотичний;
- Спортивні гуртки: Пішохідний туризм, Спортивні танці, Загальна фізична
підготовка.
Протягом року класними керівниками 7-11 класів активно проводилась
екскурсійна, естетично-виховна та культурно-освітня робота, а саме:
Клас
7А

8А

9А

Захід
Класний керівник Веселка Інна Мойсеївна
КріоШоу
Національна академія мистецтв
Свято Покрова
Прогулянка Оболонською набережною
Квест по місту «Секрети та секретики»
Музей історії Києва «Інтерактивна екскурсія «Київська Русь»
Краєзнавча акція «Пізнай свій край»
Подорож у м. Львів
Національний музей «Київська картинна галерея»
Майстер клас «Новорічні листівки»
Новорічне свято
Класний керівник Зацаринна Вероніка Євгенівна
Музей КПІ
Бібліотека ім. Усенка Майстер- клас від Китайського посольства
Лабораторія Київ Газ
Квест «Містичний Поділ» (Марціновська Ю.В.)
Класний керівник Чаркіна Наталія Георгіївна
Екскурсія Андріївським узвозом
Квест а антикафе
Екскурсія на фізичний факультет
КНУ ім. Т.Г. Шевченка фізичний факультет
Андріївські вечорниці
Новорічне свято
М узей Ханенко (східна секція)
Музей КПІ
Подорож у Львів (керівники Орлова Г.В., Веселка І.М.
Класний керівник Артеменко Оксана Петрівна
Квест по місту «Таємниці Ярославового Валу»
«Профорієнтаційний тренінг»
Музей книги і друкарства України
Київський музей О.С. Пушкіна
Майстер клас – розпис новорічних пряників
Новорічне свято
Профорієнтаційна презентація ілюстратора Need studio (П. Дудник)

9Б

10А

11А

11Б

Музей декоративного мистецтва Печерська Лавра
Музей грошей
Зустріч з автором пісень - 95 Кварталу А. Голованем
Прогулянка «Як тебе не любити , Києве мій»
Класний керівник Марціновська Юлія Вікторівна
Мультиплекс перегляд фільму «Хан Соло»
Квест по місту «Таємниці Ярославового Валу»
Музей українського декоративного мистецтва
Катання на ковзанах у Dream Town
Ботанічний сад
Мультиплекс перегляд фільму «Джон Уік»
Велопрогулянка
Лекція по тайм менеджменту «Як все встигнути».
Театр ім. І.Франка перегляд вистави «Мартин Боруля»
Театр на Подолі перегляд вистави «Сойчине крило»
Музей літератури
Мультиплекс перегляд фільму «Авамен»
Театр драми і комедії перегляд вистави «Анна Кареніна»
Інститут ядерної фізики
Музей Л. Українки , прогулянка ботанічним садом
Екскурсія в НБУ музей Грошей
Подорож у м. Чернігів
Подорож у м. Ужгород
Екскурсія Київ корупційний
Театр Л. Українки перегляд вистави «Игры на заднем дворе»
Класний керівник Давидова Марія Леопольдівна
Екскурсія по Києву «Секретний Київ»
Будинок-музей М. Рильського
Антикафе Placzabaw - новорічний квест
Екскурсія у Верховну Раду
Музей шістдесятництва
Екскурсія у Верховний Суд
Подорож у м. Чернігів
Співоче поле
Ботанічний сад ім. М.М. Гришка
Класний керівник Мазуркевич Людмила Олександрівна
Музей Булгакова
Фотосесія на випускний альбом
Екскурсія у Верховний Суд України
Новорічна фотосесія
Музей шістдесятництва
Ботанічний сад ім. М.М. Гришка
Екскурсія у Верховний Суд
Ботанічний сад ім. М.М. Гришка
Співоче поле

