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Звіт про роботу директора 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

 за 2011-2012 навчальний рік 

У 2011 -2012 навчальному році робота педагогічного колективу ліцею 

була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національної  програми «Освіта України ХХІ століття», 

наказів та листів МОН МС України та управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації. 

На початку навчального року в ліцеї навчалося 180 учнів, протягом року 

2 учнів вибуло, закінчило навчальний рік 178 учнів: по 89 на І та ІІ курсах. 

Завданням ліцею є виховання компетентної особистості, яка володіє не 

лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє 

діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на 

себе відповідальність за результати своєї діяльності. Сучасна освіта перебуває 

в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних 

підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні 

педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в ліцеї.  

Адміністрація  Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради глибоко усвідомлює важливість завдання 

активізації методичної роботи в навчальному закладі в світлі державної 

політики в галузі освіти. Методична робота в ліцеї будується відповідно до 

чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу 

систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної 

діяльності вчителів.  

Структура і напрями організації науково-методичної роботи в ліцеї та 

план реалізації проблеми, над якою працює колектив визначенні наказом 

№170-Н від 31.08.11р:  

  «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах 

особистісно зорієнтованого навчання та виховання в ліцеї». 

Науково - методична робота в ліцеї планується на діагностичній основі та 

узгоджена з річним та перспективним планами роботи закладу. 

У 2011-2012 н.р. у ліцеї було створено методичний кабінет, який став 

інформаційно-аналітичним та організуючим центром навчально-виховної 

роботи, банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність 

педагогічного та учнівського колективів. Це консультаційний центр з усіх 

навчальних дисциплін, де вчителі-предметники можуть ознайомитись з 

творчими надбаннями, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, 

рекомендацію. Керує методичною роботою методичного кабінету науково-

методична рада ліцею. 

Пріоритетними напрямками удосконалення навчально-виховного 

процесу в ліцеї визначено: 

 модернізація та оптимізація управлінської діяльності. 

 впровадження концепції профільного навчання (фізико-математичний 

профіль, української та іноземної філології, художньо-естетичний 

профіль); 
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 глибоке вивчення індивідуальних особливостей учнів із наступною 

диференціацією навчання і виховання; 

 удосконалення педагогічної майстерності вчителів; 

 науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів 

педагогічних працівників ліцею; 

 упровадження інтерактивних технологій навчання; 

 застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, 

навичок; 

 орієнтація виховної роботи на всебічний розвиток особистості, її 

здібностей і талантів, формування життєвих компетентностей. 

 збільшення варіативної складової навчального плану через упровадження 

профільних спецкурсів: з математики («Розв’язування геометричних задач 

підвищеної складності», «Вибрані питання алгебри та математичного 

аналізу»),  інформатики («Основи веб-дизайну», «Програмне 

моделювання»), української мови («Стилістика української мови»), 

іноземних мов («Пізнаємо світ англійською та німецькою», «Дебат – 

клуб», «Країнознавство», «Розвиток писемного мовлення», «Грецька мова 

та антична культура»), української літератури («Основи теорії 

літератури»), психології та педагогіки,  «Рівний рівному»; 

 розширення спектру освітніх послуг шляхом збагачення 

мережі  спецкурсів,   гуртків за інтересами («Театральний», «Плетіння 

бісером», «Хорового співу», «Аплікація», «Естрадної пісні», 

«Хореографії», «Світ і комп’ютер», «Шаховий», «Грана гітарі», 

інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?»); 

Велика увага приділяється роботі з обдарованою учнівської молоддю 

(розроблено Положення про ліцейське наукове товариство «Інтелектуал», 

проведено ліцейську наукову конференцію МАН, предметні учнівські 

олімпіади та інше), провідна ідея цієї діяльності: розвиток здібностей, 

обдарувань і талантів учнів як креативних особистостей, що забезпечить їх 

перспективний розвиток.  

Основними напрямками і змістом діяльності у роботі з обдарованими 

учнями є: 

1.Сприяння становленню особистості як творця й проектувальника життя, 

гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, ліцєм і 

родиною. 

2.Застосування особистісно зорієнтованих технологій, що активізують 

діяльність учнів на уроці, розкривають  їх здібності та можливості. 

3.Організація та залучення  ліцеїстів  до участі в різних інтелектуальних 

змаганнях та конкурсах . 

У 2011 – 2012 н.р. в ліцеї працювало 64 педагоги та 13 чоловік 

обслуговуючого персоналу. Якісний склад педагогічного колективу становив: 

 2 доктори наук, що складає 3%; 

 15 кандидатів наук, доцентів кафедр НДУ імені Миколи Гоголя, що 

складає 23%;; 

 3 старших учителя, що складає 5%; 
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 7 відмінників освіти, що складає 11%; 

 5 учителів-методистів, що складає 8%;   

 1 учитель нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила», що складає 

2%; 

 1 учитель нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 

що складає 2%; 

 1 лауреат премії  «Софії Русової», що складає 2%; 

 спеціаліст вищої категорії – 27, що складає 42 %; 

 спеціаліст І категорії – 10, що складає 16%; 

 спеціаліст ІІ категорії – 10, що складає 16%; 

 спеціаліст –  17, що складає 26%. 

Усі вони – талановиті самовіддані люди, які люблять свою професію і 

дорожать честю ліцею. 

Із метою якісної та ефективної організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами у ліцеї створено 9 методичних обєднань:  

- учителів української мови (керівник – кандидат філологічних наук  

Т.М.Сидоренко); 

- учителів української та світової літератури, художньої культури, 

історії (керівник – Т.І.Бутурлим); 

- учителів іноземних мов (керівник – учитель-методист Л.М. Павлюк); 

- учителів математики, інформатики (керівник – учитель-методист 

Л.В.Ваврикович); 

- учителів фізики (керівник – старший учитель В.М.Нахаєв); 

- учителів хімії, біології та географії (керівник – учитель хімії Н.П. 

Мазур); 

- учителів музики  (керівник – учитель музики С.М. Козлова);  

- учителів фізичної культури, захисту Вітчизни, ОМЗ, технологій 

(керівник – учитель фізичної культури В.В.Боровик);  

- вихователів (керівник – вихователь І.М.Терещенко).  

Методичні обєднання працювали відповідно до складених планів. До 

засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з певної теми, 

проводити відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і 

обговоренням.  На  засіданнях методичних об’єднань   було охоплено наступні 

питання: 

 вивчення інструктивно – методичних матеріалів МОН МС України; 

 організація навчально – виховного процесу; 

 результати навчально-виховної роботи; 

 динаміка  зростання (спаду) успішності учнів; 

 результати проведення зрізів знань контрольних робіт (державної 

підсумкової атестації); 

 діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, 

залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 

 аналіз стану викладання предметів: 

 стан виконання навчальних планів і програм; 

 використання інноваційних технологій, їх ефективність; 
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 стан позакласної роботи вчителів з предметів; 

 система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 

 результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 

 проведення предметних тижнів; 

 аналіз роботи за рік та перспективне планування. 

Учителі ліцею брали участь у засіданнях предметних методичних 

об’єднань міста у серпні та січні: із української мови та літератури, історії, 

іноземних мов, математики, хімії, фізики, біології,  інформатики, світової 

літератури, основ економіки, фізичної культури, захисту Вітчизни. 

Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в ліцеї 

особлива увага приділяється індивідуальній роботі педагогів і адміністрації.  

З метою запровадження інноваційних технологій до НВП адміністрація 

ліцею ознайомлює педагогів із інноваціями, спрямовує на їх впровадження, 

стимулює розвиток педагогічної творчості  Саме з цією метою учителями 

ліцею прослухано курси «Цифрові технології» та «Intel» Навчання для 

майбутнього, проведено практичний семінар «Можливості навчальних 

предметів фізико-математичного циклу щодо формування основних груп 

компетентностей ліцеїстів», для учителів математики, інформатики, фізики 

Чернігівської області (15 березня), Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію Українська та світова література в сучасному контексті» (6 

квітня), обласну науково-практичну конференцію «Права людини та 

громадянина в Україні» (11 листопада). 

Адміністрація ліцею реалізує можливості для творчої самореалізації 

педпрацівників під час проведення нестандартних форм засідань педагогічних 

рад, наприклад,  круглий стіл «Можливості навчальних предметів щодо 

формування основних груп компетентностей ліцеїстів»,  також формує 

навички педагогічної техніки під час тренінгів, підготовки та відвідування 

уроків у рамках панорами творчих занять. Протягом навчального року було 

проведено 28 відкритих уроків (Додаток №1). Учителі володіють навичками 

самоаналізу та аналізу уроків.  

Згідно графіка вивчався рівень навчальних досягнень учнів шляхом 

проведення зрізів знань у профільних класах із алгебри, геометрії, фізики, 

іноземних мов, світової літератури, художньої культури, у всіх класах ліцею з 

української мови та літератури. Аназіз отриманих результатів засвідчив 100% 

успішність (середній-високий рівні) (Додаток №2). 

Підвищенню професійного рівня, збагаченню педагогічного досвіду 

сприяє активна позаурочна діяльність учителів. Так організовано та проведено 

8 предметних тижнів. Педагоги ліцею є постійними членами журі олімпіад та 

конкурсів різних рівнів: Павлюк Л.М., Петренко Л.І. — англійська мова, 

Фесенко Н.М. — німецька мова, Л.В.Ваврикович, Н.П.Варущик – математика, 

В.М.Харченко – інформатика,  Т.М.Сидоренко, Я.М.Минка, Ю.І.Бондаренко, 

Т.І.Бутурлим — українська мова та література., Н.В.Карабуля, В.М.Нахаєв – 

фізика, М.І.Петренко – економіка, О.М.Рябцева – історія.  

Педагоги ліцею є активними учасниками Всеукраїнських, обласних та 

міських методичних заходів та фахових конкурсів: 
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- Третя Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012» (Почесна 

грамота «За плідну організаторську діяльність з підвищення якості 

національної освіти» – Т.М.Шевчук, Диплом «За активну роботу з 

модернізації системи освіти» – колектив ліцею); 

- обласний конкурс «Використання інноваційних технологій на уроках» 

(Ю.С.Шлапко, О.М.Рябцева конспект бінарного уроку світової 

літератури та історії «І тільки пам'ять не старіє…». Проблема 

нівелювання людського життя у поезії поетів-фронтовиків»; 

Т.М.Котляр розробка уроку з технологій «Листівки - візитівки»); 

- обласний та міський етапи конкурсу «Учитель року – 2012» (учитель 

української мови та літератури Т.І.Бутурлим, учитель англійської мови 

Л.І.Петренко); 

- обласний конкурс на кращу презентацію школи у рамках проекту 

«Щоденник.UА» (заступник директора з НВР С.М.Сліпак); 

- обласний конкурс на кращу розробку уроку у рамках проекту 

«Щоденник.UА» (учитель німецької мови Н.М.Фесенко, учитель 

української мови та літератури Т.І.Бутурлим, учитель англійської мови 

Л.М.Павлюк); 

- V обласний конкурс веб-сайтів навчальних закладів (С.М.Сліпак, 

В.М.Струк). 

За результатами року педагогічними працівниками ліцею було  

опубліковано 126  учительських напрацювань (Додаток №3). За ініціативи 

науково-методичної ради ліцею було започатковано видання науково-

методичного збірника «Науково-методичний  вісник Ніжинського обласного 

педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради». 

Протягом року працювала школа молодого педагога 

(керівник  Л.І.Петренко –  учитель вищої категорії, старший учитель), 

завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в 

оволодінні методикою викладання свого предмета, використання у своїй 

роботі досягненнь сучасної психолого-педагогічної науки, ріст творчої 

активності. У 2011-2012 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях 

членами ШМП:  

 Форми і методи опитування на уроці; 

 Типи і структура уроків;  

 Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці; 

 Практичні заняття.  

Належна увага приділяється вдосконаленню внутріліцейського 

керівництва і контролю. Робота закладу на навчальний рік спланована. Річний 

план узгоджено з перспективним. Адміністрація практикує під час вирішення 

нагальних питань життєдіяльності закладу координування своїх управлінських 

дій з трудовим колективом та батьківським комітетом. 

Систематично вівся контроль та корекція  з  таких питань науково-

методичної роботи: 

1. Планування роботи на основі аналізу діагностичних карток педагогів, 

учнів. 
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2. Самоосвіта педагогічних працівників. 

3. Атестація і творчі звіти педагогів: в 2011-2012 навчальному році 

атестувалися 10 педагогічних працівника. Л.І.Петренко – підтверджено 

вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший 

учитель»;  В.Г.Поторочі, С.М.Козловій, А.М.Кайдаш та Л.П.Кузьменко 

– підтверджено вищу кваліфікаційну категорію; С.М.Сліпак – 

встановлено вищу категорію; О.М.Рябцевій – встановлено першу 

кваліфікаційну категорію; Ю.С.Шлапко та Ю.М.Бублик  –  встановлено 

другу кваліфікаційну категорію. 

4. Курсова перепідготовка: 12 учителів пройшли курси підвищення 

кваліфікації при ЧОІППО імені К.Д.Ушинського (Т.М.Шевчук, 

Т.М.Котляр, С.М.Сліпак, А.М.Кайдаш, Ю.С.Шлапко, Л.П.Кузьменко, 

Ю.М.Бублик,  М.М.Кирієнко, С.М.Козлова, В.Г.Потороча, 

Н.М.Фесенко, Я.М.Минка), 3 пройшли  навчання  з питань державних 

закупівель (Т.М.Шевчук, Ю.С.Шлапко, Н.М.Гринь), 2 з пожежного 

мінімуму (Т.М.Шевчук, Т.М.Котляр), 2 як відповідальні за організацію 

цивільної оборони в закладі (Т.М.Шевчук, Т.М.Котляр), 10 педагогів 

узяли участь у програмі Intel «Навчання для майбутнього» та отримали 

сертифікати.  

5. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків. 

6. Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад, оперативок. 

7.  Робота з підготовки учнів до участі  в олімпіадах з базових дисциплін: 

17 учнів  стали призерами ІІ етапу,  троє з них  –   призерами ІІІ етапу 

(Пісня Тетяна, учитель Н.М.Фесенко; Бабіч Анастасія, учитель 

Л.І.Петренко; Примак Дмитро, учитель В.М.Харченко) (Додаток №4). 

8. Робота з підготовки учнів до участі  в конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАНУ: ліцейське наукове товариство 

«Інтелектуал», нараховує  39 юних науковців учнів першого та другого 

курсів. Із них  9 учнів  стали призерами міського етапу,  троє з них – 

 призери обласного етапу (Дорош Ірина, учитель Ю.І.Бондаренко; 

Сластьон Ігор, учитель О.С.Дудченко, Бабіч Анастасія, учитель 

Л.М.Павлюк),  Дорош Ірина стала переможцем Всеукраїнського етапу 

(Додаток №5). 

9. Робота наукового товариства юних філологів  з підготовки  учнів до VІІ 

Регіонального конкурсу «Славні нащадки Тараса» (Лапай Марина 

переможець поетичного конкурсу). 

10. Участь учителів у науково-практичних конференціях та семінарах: (21 

міжнародних, 18 всеукраїнських, 3 обласних, 10 міських). На базі ліцею 

проведено Всеукраїнську та обласну конференцію й обласний  семінар 

(Додаток № 6). 

11. Забезпечення навчального закладу підручниками, методичною та 

довідковою літературою, фаховими періодичними виданнями. 

12. Поповнення методичного кабінету розробками уроків, виховних заходів, 

матеріалами з досвіду роботи учителів та електронної бази ППД.  

13.  Участь учнів та вчителів у конкурсах, творчих проектах (Додаток №7). 
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14.  Система взаємовідвідування занять в ліцеї як необхідність моделювання 

різних типів уроків, апробації нових підручників, практичної 

демонстрації педагогічної майстерності у  закладі нового типу. 

Результатом постійного удосконалення змісту й форм навчально-

виховного процесу є показники успішності учнів (Додаток №8) та подальший 

вступ до ВНЗ: 

 ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації – 83; 

 ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації – 6, із них вступили на дерзамовлення 

65 – 73%, за контрактом 24 – 27%. 

Важливу роль у навчальному закладі відіграє виховна робота, спрямована 

на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої 

особистості, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах 

життєдіяльності.    Класні керівники та вихователі спланували систему заходів 

із формування загальної культури, культури поведінки, спілкування, життєвих 

компетенцій учнів, засвоєння культурних цінностей, розширення знань про 

етичні й моральні норми, віру, мистецтво, науку, мови; вели цілеспрямоване 

спостереження за учнями під час спілкування, гри, навчання, праці та давали 

індивідуальні консультації батькам і вчителям-предметникам щодо корекції 

поведінки учнів та індивідуального підходу до дитини. На підставі цього  в 

планах виховної роботи  передбачено індивідуальну роботу з окремими дітьми 

з метою їхньої адаптації до навчання та проживання в умовах інтернату. 

Класні керівники особливу увагу приділяли вивченню особистості дитини, 

намагалися координувати роботу так,  щоб якомога більше ліцеїстів залучити 

до проведення позакласних заходів.  Виховна робота в класних колективах 

будувалася з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів, потреб учнів 

та була забезпечена психологічним супроводом (Додаток №9). Одним з 

найважливіших завдань в ліцеї створення таких умов, за яких кожен 

вихованець має змогу проявляти та розвивати свої творчі здібності. 

Для досягнення цієї мети  активно залучали учнів до участі у виховних 

заходах, які проходили у ліцеї: 

 Свято Першого дзвоника; 

 Вечори знайомств; 

 Фотовиставка «Літо-2011 року»; 

 Екскурсії до музею М.В.Гоголя, картинної галереї НДУ; 

 Вечори відпочинку у студентському кафе «Юність», міському Будинку 

культури;  

 Ліцейський КВК (В.Г.Потороча);  

 Новорічне свято; 

 Свято зустрічі випускників (Іващенко А.С.); 

 Вечір відпочинку до Дня Святого Валентина «Зимовий зорепад»  

(Полянська Н.О.);  

 Дня Святого Валентина; 

  «Зимовий зорепад; 

  День самоврядування, 

 Конкурс «Міс ліцею 2012» (Гах І.М.); 
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 День відкритих дверей (Терещенко І.М.); 

 Виставка учнівських робіт «Моя творчість» (Котляр Т.М.); 

 День самоврядування; 

 Аукціон знань; 

 Літературно-музичні світлиці; 

 Благодійна акція «щастя на крилах»; 

 Свято випускного вечора; 

 Свято Останнього дзвоника; 

 Екскурсії до філії національного військово-історичного музею України 

меморіального комплексу «Пам׳яті героїв Крут» с.Крути, будинку-

музею Олега Кошового м. Прилуки, музею Марії Заньковецької с. 

Заньки, історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку 

Ігоревім»  

м. Новгорода-Сіверського. 

Педколектив ліцею приділяє належну увагу питанням правової освіти та 

виховання учнів. Питання профілактики правопорушень постійно 

обговорювалися на виховних годинах: «Про віру, культуру, освіту інших 

народів»,  «Вчимося вирішувати конфлікти», «У тобі дорослішає 

громадянин».  

    Класні керівники, практичний психолог та вихователі систематично 

проводять роботу з превентивного виховання учнів, що сприяє пропаганді 

здорового способу життя. У рамках просвітницької роботи, з метою 

дотримання вимог дитинства, збереження та зміцнення, були проведені:  

 години спілкування «ВІЛ/СНІД, шляхи передачі та захисту», 

«Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей», «Чи можливе життя 

з ВІЛ/СНІДом?», «ВІЛ – не вирок»; 

 психологічні тренінги  «Формування навичок здорового способу життя в 

учнів»; 

 інформаційні листівки «Що необхідно знати, щоб захистити себе від 

Віл-інфекції»; 

 перегляд відеофільму «Куріння», «Вплив алкоголю на організм 

людини», «Правда про наркотики»; 

 тренінг щодо формування відповідального ставлення до власного 

здоров׳я; 

 зустріч за участю представника  Ніжинського центру служби для дітей, 

сімї та молоді на теми «Негативний вплив тютюнопаління на організм 

людини», «Негативний вплив алкоголю на організм людини», «Правда 

про наркотики»; 

 зустрічі за участю представника Ніжинського наркологічного 

диспансеру на теми «Негативний вплив алкоголю на організм людини», 

«Правда про наркотики», «Куріння чи здоровий спосіб життя»; 

 зустрічі за участю  завідуючої сектором профілактики правопорушень 

служби у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради 

на тему: «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; 
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 бесіди з учнями: «Небезпека передвесняного льоду», «Небезпека 

захворювання на грип. Засоби профілактики», «Перехід дороги з 

обмеженою видимістю», «Правила переходу вулиці після висадки з 

транспорту», «Про використання безпечної побутової хімії», «Про 

небезпеку мобільних телефонів», «Небезпека чадного газу», «Небезпека 

купання у забруднених водоймах», «Як вберегтися від спеки?», 

«Основні принципи поведінки у разі захоплення вас заручником», «Про 

правила поведінки у громадському транспорті», «При дотримання 

правил безпеки  при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій»,  «Про  

безпеку дорожнього руху», «Про правила пожежної безпеки», «Про 

безпечне  поводження на водних об’єктах», «Про правила поведінки на 

льоду», «Про заборону використання відкритого вогню, феєрверків, 

свічок, бенгальських вогнів, різноманітних піротехнічних засобів, 

петард та вибухонебезпечних предметів» та багато ін. 

У ліцеї діє Рада профілактики. До її складу входить завідуюча сектором 

профілактики правопорушень служби у справах дітей виконавчого комітету 

Ніжинської міської ради Л.Г.Єрофеєва та представники педагогічного, 

учнівського  колективу  й батьків. На обліку Ради профілактики стояло 8 

учнів.  

Із метою здійснення наставництва, удосконалення профілактичної роботи 

за учнями закріплено керівників-наставників І.М.Гах , Бублик Ю.М. (Наказ №  

27-Н від 19.01.2012р.); І.М.Гах, І.М.Терещенко, А.С.Іващенко, С.І.Поторочу.  

(Наказ № 100 від 02.03.2012р.). 

У ліцеї діє програма «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – 

рівному». Елементи цієї програми використовуються на факультативних 

заняттях із психології (учитель Т.І.Бутурлим). 

У ліцеї велика увага приділяється фізичному розвитку й вихованню учнів. 

Уже стало традицією влаштовувати великі спортивні свята. Учителями 

фізичного виховання В.В.Боровиком, І.І.Заплішним, М.М. Кирієнко 

організовано і проведено Першість ліцею з волейболу, міні-футболу серед 

юнаків та дівчат, шахів, настільного тенісу, футболу. 

Протягом року ліцеїсти постійно брали участь у спортивних змаганнях: 

1. Кубок Спартака з легкої атлетики (Кузнєцова Р.); 

2. Кубок міста з футболу, присвяченого Покровському ярмарку серед 

збірних команд загальноосвітніх шкіл (вересень); 

3. Першість національного агротехнічного інституту з легкої атлетики 

(жовтень, , Кузнєцова Р.); 

4. Кубок області з легкої атлетики (жовтень, Кузнєцова Р.);  

5. Міжфакультетська Спартакіада першокурсників (жовтень, Кузнєцова 

Р.);  

6. Першість міста з легкої атлетики (Кузнецова Р., листопад); 

7. Першість області з футболу (квітень, Шевчун І., Примак Д.); 

8. Першість міста з шахів серед учнів ЗОШ ( квітень, Пісоцький О., Пісня 

Т., Шамрило М.); 
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9. Чемпіонат Чернігівської області з пожежно-прикладного спорту серед 

юнаків, памяті Віктора Кубрака (квітень, Сластьон І.); 

10. Чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу (квітень, Кузнєцова Р., 

Клименко М.); 

11. Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу (квітень, Кузнєцова Р., 

Клименко М.); 

12. Великодні легкоатлетичні змагання серед юнаків та дівчат мікрорайонів 

міста Ніжина (квітень, Кузнєцова Р.,  Клименко М., Михалько О.,  

Цирин О., Грищенко Є., Олексій О.,Матраєв М.). 

Найактивнішою учасницею змагань стала учениця ІІ курсу фізико-

математичного класу Кузнєцова Руслана. 

Належна увага приділялася роботі з батьками. 

На батьківських зборах проведено: 

 лекторії: «Профілактика девіантної поведінки серед учнів», «Роль 

батьків у професійному визначенні учнів», «Культура спілкування у 

родині», «Морально-етичне виховання як запорука успішного 

майбутнього»; 

 педагогічні консультації з проблем: «Виховання у ліцеїстів почуття 

обов’язку та відповідальності», «Статеве виховання дітей у родині», 

«Права та обов’язки дітей у родині», «Конфліктні ситуації між батьками 

і дітьми. Шляхи їх вирішення», «Як уникнути стресових ситуації»; 

 бесіди на етичні теми: «Культура поведінки у місцях відпочинку», «Як 

залишитися вихованою людиною незалежно від ситуації», «Чи вмієте 

відповідати за свої вчинки?», «Культура поведінки в гуртожитку», 

«Культура спілкування між людьми» та ін. 

Також  проводяться індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками щодо 

виховання у дітей почуття обов’язку і відповідальності, стосовно чистоти і 

порядку в кімнатах гуртожитку; правил поведінки у гуртожитку; нормування 

часу, відведеного для виконання домашніх завдань; навчальних досягнень 

учнів; організації та проведення загальноліцейських свят.   

Адміністрація ліцею постійно контролює ведення обліку відвідування 

учнями ліцею.                                                                          

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи в ліцеї – національно-

патріотичне виховання.  

З 23 по 27 січня 2012р. до Міжнародного дня пам׳яті жертв Голокосту 

проведено уроки памяті «Кривавими слідами Голокосту»; виставку учнівських 

малюнків та творів за мотивами творчості Пауля Целана «Життя після 

смерті»; переглянуто документальний фільм «Назви своє імя»; виставку 

літератури, присвячену Міжнародному дню памяті жертв Голокосту; 

проведено бінарний урок на тему: «Табори смерті, Бабин Яр і поезія Пауля 

Целана» учителями історії та світової літератури Рябцева О.М. та  Шлапко 

Ю.С. 

З 20 по 27 січня 2012р. до відзначення Дня соборності та Свободи 

України проведено уроки пам׳яті «Історичне значення Акту злуки ЗУНР та 

УНР»; години спілкування «День соборності та Свободи України»; виставку 
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документальної, історичної літератури, присвяченої Дню соборності та 

Свободи України; конкурс тематичних газет до Дня соборності України. 

З 01 по 31 березня 2012р. до 70-роковин Корюківської трагедії проведено 

уроки памяті «Корюківка. Злочин проти людяності»; години спілкування 

«Чорний понеділок Корюківки», «До Дня памяті Корюківської трагедії»; 

виставку документальної, мемуарної та історичної літератури, присвяченої 

трагічним подіям; реферати «Наймасштабніша гітлерівська каральна акція». 

З 02 по 28 квітня 2012р. до 145-річниці від дня народження Г.Ф.Вороного 

проведено години спілкування «Життя та діяльність Г.Ф.Вороного»; лекцію 

«Життя та діяльність Г.Ф.Вороного»; виставку періодичної, науково-

популярної, інформаційно-довідкової літератури «Життя та діяльність 

Г.Ф.Вороного»; підготовлено репортаж про видатного математика 

Г.Ф.Вороного до ліцейської газети «Коридорами ліцею». 

До 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода 

гвардія» проведено години спілкування «Діяльність молодіжної підпільної 

організації «Молода гвардія»; лекцію «Сторінки роману О.Фадеєва «Молода 

гвардія»; виставку, присвячену історії підпільної молодіжної організації 

«Молода гвардія» та подвигу молодогвардійців; відвідано історико-

меморіальний музей О.Кошового в м.Прилуки; підготовлено стіннівки «Долі 

молодогвардійців». 

Протягом року у ліцеї були розроблені та проведені заходи згідно 

затверджених планів: шодо протидії тероризму,  проявам ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації при підготовці до фінальної частини Чемпіонату 

Європи по футболу  «Євро-2012». Проведено години спілкування, 

психологічні тренінги, інформаційно-роз’яснювальні бесіди щодо культури та 

норм поведінки в місцях відпочинку серед учнів та їх батьків. 

Одним із напрямків виховної роботи є  організація самоврядування у 

ліцеї, яке представлено Учнівською Радою та парламентами класів. Учнівське 

самоврядування реалізувало себе через участь  учнів у плануванні виховних 

заходів в класі й ліцеї, випуску газети «Коридорами ліцею», організацію 

дозвілля ліцеїстів, проведення рейдів-перевірок у гуртожитку «За чистоту в 

ліцеї», контроль за відвідуванням учнями занять, зовнішнім виглядом 

ліцеїстів. 

      Учнівське самоврядування сприяло залученню учнів до вирішення 

питань щодо організації життя  ліцею, нагородження учнів ліцейськими 

грамотами у різних номінаціях для відзначення на «Ліцейському олімпі», 

участі в позанавчальній роботі, розв’язанню індивідуально-особистісних 

конфліктах питань, зміцненню дисципліни й порядку, узгодженню інтересів 

учнів, учителів, батьків. У ліцеї створено соціальний паспорт із визначенням 

категорійних груп дітей. Усі учні забезпечені безкоштовним харчуванням та 

медичним обслуговуванням. Працівники ліцею пройшли медичний огляд. Для 

учнів та вчителів проведено інструктажі з техніки безпеки, пожежної безпеки, 

вступні, первинні, цільові інструктажі. Перед початком навчального року 

підписано акт готовності навчального закладу до нового навчального року. 
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Забезпечення ефективного функціонування навчально-виховного процесу 

здійснювалося із загального, спеціального та благодійного фондів бюджету. 

Адміністрацією створено умови для забезпечення варіативності навчання, 

вжито заходів щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчальний процес, зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази 

навчального закладу. У 2011-2012 навчальному році  матеріально-технічна 

база ліцею поповнювалась за рахунок загального та спеціального фондів 

бюджету (Додаток №9,  станом на 01.09.2012р.). 

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що разом з тим в діяльності 

ліцею є ряд відкритих питань, які необхідно вирішити протягом 2012-2013 

н.р.:   

 Створити електронний анотований каталог досвіду роботи вчителів та 

медіатеку  сучасного  уроку (відеофрагменти уроків), мультимедійні 

презентації представлення досвіду роботи вчителя з метою поповнення 

та осучаснення методичного кабінету. 

 Затвердити Положення про предметні методичні об'єднання, лнт. 

 Затвердити Положення про ліцейську символіку. 

 Започаткувати звіт голів м/о про роботу за рік на засіданні наукова-

методичної ради ліцею.  

 Розробити систему моніторингу педагогічної діяльності учителів, що 

атестуються. 

 Посилити відповідальність за правильність та систематичність 

оформлення шкільної документації.  

 Активізувати роботу членів ПР шляхом розгляду питань практичного 

аспекту навчально-виховного процесу. 

 Доповнити зміст педагогічних методичних паспортів. 

 Здійснити планування роботи на 2012-2013 н.р. на основі узагальнених 

діагностичних карт педагогів. 

 Створити на базі ліцею освітянський центр суспільно-гуманітарного 

напрямку для  педагогів та учнів Чернігівської області. 

 Налагодити зв’язки з громадськими організаціями. 

 Скласти кошторис на 2012-2013 навчальний рік із урахуванням 

пропозицій, наданих головами м/о; 

 Провести необхідну роботу для відкриття історико-філологічного класу 

відповідно до аналізу запитів та потреб батьків. 

Працівники ліцею вкладають частину своєї душі в серця кожного учня, за що 

вдячні нам діти та їх батьки. 

 

 

 

Директор ліцею       Т.М.Шевчук 


