
 Річний звіт  
про діяльність ліцею № 15 м. Чернігова  

в 2020-2021 н.р. 

 
 

У 2020-2021 навчальному році робота адміністрації, педагогічного 

колективу була спрямована  на виконання Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» ,Концепції Нова українська школа, 

нормативно-правових актів  Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, що дає нові можливості для здобувачів освіти, учителів, батьків, 

Державного стандарту початкової, загальної середньої освіти, реалізацію 

державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, перспективного плану 

роботи ліцею, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад 

здійснює свою діяльність відповідно до Статуту ліцею. 

Аналіз діяльності педагогічного колективу показав, що  минулому 

навчальному році робота здійснювалася відповідно до обраної стратегії розвитку 

освітньої системи м. Чернігова, методичної проблеми вчителів міста 

«Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації 

освітньої галузі», проблеми ліцею «Підвищення рівня якості освітніх послуг через 

створення оптимальних умов для розвитку творчих особливостей вчителя і учня в 

умовах сучасного навчального закладу». 

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про освіту» у ліцеї діє дорадчий 

колегіальний орган – педагогічна рада, діяльність якої здійснюється відповідно до 

запланованих завдань річного плану роботи. Тематика засідань педагогічних рад 
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характеризується актуальністю, різноманітністю, на ній розглядалися питання 

як науково-теоретичного, методичного, так і організаційно-педагогічного 

характеру. Так, наприклад, слухались питання «Про організацію освітнього 

процесу в умовах дистанційного навчання» (Бибик О.В.), «Про організацію роботи 

вчителів на засадах академічної доброчесності» (Іванова Л.Г.), «Про роботу 

педколективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та створення безпечних 

умов для учасників освітнього процесу і профілактики травматизму в ліцеї» 

(Анищенко Л.М.), «Роль сучасних технологій в роботі медіатеки ліцею» 

(КупрієцьЄ.І., Сенченко О.О.).  

Традиційними стали наради за участю директора, заступників, на яких 

обговорювались окремі питання освітньої роботи, колегіально ухвалювались 

рішення, своєчасно вносились корективи в раніше прийняті рішення. Розглянуто 

питання «Про організацію педагогічного патронажу» (Анищенко Л.М.), «Про 

організацію та координування інтелектуальної , науково-дослідницької діяльності 

учнів в позаурочний час» (Харченко А.Г.), «Про адаптацію учнів 5 класів до нових 

умов навчання в базовій школі»» (Бибик О.В.), «Про участь у проєкті 

«Демократична школа»» (Іванова Л.Г.), «Про стан виконання навчальних програм» 

(заступники директора), нарада-консультація «Про стан впровадження 

інноваційних технологій у початковій ланці як засіб розвитку інтересу в здобувачів 

освіти» (Харченко А.Г.). У закладі налагоджено систему контролю за виконанням 

директивних і нормативних документів. Особлива увага приділялась контролю за 

виконанням власних рішень та пропозицій, наданих під час атестації  

педпрацівників. 

У вирішенні проблем життя колективу, його соціального захисту, 

організації дозвілля, оздоровлення та привітання працівників та їхній дітей має 

профспілковий комітет (голова ПК Лещенко С.Г.). 

Права та обов’язки батьків учнів визначені в ст. 55 Закону України «Про 

освіту», де вказано, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як 

особистості. Тому батьки отримували інформацію (в умовах карантину – онлайн) 

про всі заплановані в ліцеї педагогічні, соціологічні заходи, брали участь у 

розробленні програм розвитку дітей. 

Важливу роль у державно-громадському правлінні навчальним закладом 

відігравала батьківська рада (голова БК Храпата І.В.), що складалася з голів 

батьківських комітетів класів, які вирішували питання допомоги педагогічному 

колективу в організації освітньої діяльності та організаційних питань, 

проводились батьківські  , на яких зверталась увага на попередження дитячого 

травматизму, на правильне харчування, дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

На збори запрошувались працівники різних відомств, проводились родинні вечори, 

дні батьківського самоврядування. Вперше проведено батьківський форум, 

присвячений профорієнтації. 

Стан і розвиток мережі ліцею 
 На початок 2020-2021  н. р. в 5-8, 10 класах навчалось   653 учнів. За 

навчальний рік вибуло - 4 учні, а прибуло –  7 учнів  5-8 та 10 класів. На кінець   

2020-2021 н. р. в 5- 8, 10 класах навчалось    656 учнів:  
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Атестовані   всі  656 учнів. 

Відповідно до інструктивно-

методичного листа МОН 

України від 06.02.2008 №1/9-61 

“Про організацію навчальних 

екскурсій та навчальної 

практики” та рішення педради 

були проведені навчальні 

екскурсії в 5-7 класах  та 

навчальна практика в 8, 10  

класах протягом навчального 

року. 

 Всім учням 5-8, 10 класів 

(656  учнів) навчальні екскурсії 

та практика – зарахована,  

виставлені оцінки на відведених 

сторінках журналу. 

 Відповідно до Положення 

про похвальний лист "За високі 

досягнення у навчанні" 

та похвальну грамоту "За особливі досягнення 

у вивченні окремих предметів" нагороджені похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні» таких учнів: 5-Б – Лях Олександру, 5-В – Бурду Олену, 

Чайку Дмитра, Петренко Анну, 5-Г – Горбунова Віталія, Клименко Софію, 

Литовченко Ксенію, Томилка Валерія, Шутько Емілію, 5-Д – Садченка Андрія, 6-А 

– Бєлку Михайла, Бушко Марію, Воєділову Домініку, Купчик Дар’ю, Матющенко 

Уляну, Самчук Поліну, Соханя Дмитра, Ющенко Олександру, 6-Б – Гліб 

Анастасію, Сеник Ганну, 6-В – Борисюк Ліну, Калініна Валерія, Співак Юлію, 

Шевченко Анну, Д’яченко Марію, 7-Б – Биховця Владислава, Кучинську Софію, 

Ромашкіну Катерину, 7-В – Бурденко Вікторію, Динік Марію, Пугач Ольгу, 8-А – 

Пелюх Єлізавету, Ткаченко Анастасію, 8-Б – Духно Софію, 8-В – Корнієнко 

Вероніку, Рака Андрія, Савченко Ксенію, Осадчу Марію, 8-Г – Чорну Анастасію, 

Самчук Валерію, 10-А –Зубуту Валерію, Михайленко Вікторію, Міщенка Микиту, 

Пархомця Владислава, Шейну Андрія, 10-Б – Адам’юка Олексія, Гречишнікову 

Даріну, Жедька Руслана, Лопатко Маргариту, Стасюк Катерину, Шупік 

Вікторію, Вороніну Вікторію. 

 Всього  51  учень  5-8, 10-х  класів. 

Початкова школа (Нова українсько школа) 

У 2020-2021 н.р. початкова школа продовжувала впроваджувати новий 

Державний стандарт. У 1-х, 2-х,3-х класах навчання здобувачів освіти 

розпочалося згідно розроблених та затверджених типових навчальних планів і 

освітніх програм з метою забезпечення Державного стандарту початкової  

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №87 від 

21.02.2018 р., відповідно до статті 44 Закону України «Про загальну середню 

освіту», змінених програм з 13 навчальних предметів. Особливістю впровадження 
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цього стандарту колективом вчителів початкової школи Бут Т.В., 

Семчижиною М.О., Найдьон О.О., Анікієнко ММ., Гурин В.М., 

Самойловською О.В., Паньковською О.Я., Дідик Л.І., Шафіковою В.П., 

Плотніковою Г.В., Семенюк Н.Ф., Любченко В.В., Чепурною І.М., Стригун Л.А. 

було орієнтування на реформаторський зміст Стандарту, на підготовку до 

реалізації Концепції нової української школи (рішення колегії МОН від 

27.10.2016 р.), розвиток зацікавлення і підвищення мотивації здобувачів у навчанні.   

Формування в здобувачів освіти в початкових класах загальнонавчальних 

умінь і навичок вчителями початкових класів ліцею виконано, як результат 

чіткого планування навчального матеріалу, методичної роботи вчителів і 

керівників МО, організації системного контролю адміністрації, ефективній 

роботі освітнього процесу в кожному класі під час дистанційного навчання, що 

логічно були пов’язані між собою і дали змогу об’єктивно оцінити стан справ у 

кожному класі і початковій школі в цілому.  

Протягом навчального року адміністрацією, керівниками МО, вчителями 

систематично проводився моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. За 

підсумками 2020-2021 навчального року переведено до наступних класів 567 учнів 

(100 %). 142 першокласника і 130 учнів других класів  опановували способи 

самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяло вихованню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях. 

уміннях, навичках та їх корекції. Навчальні досягнення здобувачів у 1, 2,3  класах 

оцінювалось вербально (формувальне оцінювання). Атестовано 129 (100%)  учнів 4 

класів. Серед здобувачів освіти 4-х класів (129 учнів) тільки на «10-12 б.» 

встигають 12 учнів (9 %). Найбільше таких учнів у 4-В класі (учитель 

Богомаз О.С.). На «7-12 б.» навчаються 72 учні (56 %), з них – найбільше – 24 (78 

%) – з 4-Г класу (учитель Овчаренко Н.В.). Два учні 4-А класу навчаються тільки 

на «4-6 б.»., жоден  четверокласник не має початкового рівня навчальних 

досягнень.  

Випускники початкової школи були звільнені від проходження ДПА з 

математики та української мови відповідно до наказу Міністерства освіти № 273 

від 03 березня 2021 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році». 
Результати навчання здобувачів освіти за рік показали, що важливою 

ланкою у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти, було практичне 

використання ІКТ на уроках і виховних заходах. Кожен вчитель початкової школи 

пройшов курси при ЧОІППО (відповідно до графіка), навчився використовувати і 

дотримуватись безпеки у використанні ІКТ, вчителі майбутніх першокласників, 

учителі-предметники пройшли навчання на EdEra отримали відповідні 

сертифікати. Досвідчені вчителі англійської мови Діненко З.Л., Парган М.М. 

Корнієнко І.В., Верхулевська І.В. формують мовні знання і навички, вчать володіти 

уміннями та навичками, спілкуватись в усній і письмовій формі, враховуючи 

мотиви, цілі та соціальні норми мовленнєвої поведінки у типових сферах і 

ситуаціях. Першочергово це забезпечувалося активною переорієнтацією шкільної 
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іншомовної освіти на комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та 

культурологічне спрямування освітнього процесу. Саме цей аспект змушував 

різнобічно переосмислити теоретичні підходи до вибору ефективних технологій і 

засобів навчання іноземної мови. Вчителі англійської мови були повністю 

забезпечені навчально-методичними матеріалами (зміненими програмами, 

методичними рекомендаціями, посібниками), здобувачі освіти ̶ новими 

підручниками О.Д. Карпюка, робочими зошитами О.Д. Карпюка і навчально-

методичними комплектами для здобувачі освіти». 

Виходячи з вимог Державних стандартів про впровадження в роботу 

здоров’язберігаючих технологій було значно вдосконалене медичне обслуговування 

здобувачі освіти( медична сестра Олешко Н.М), що передбачало регулярні схеми 

обов’язкових медичних профілактичних оглядів, диспансерне спостереження, 

планове лікування та реабілітація здобувачів освіти, проводився моніторинг 

стану здоров’я медичними працівниками з інформуванням батьківської громади, 

забезпеченні здобувачів освіти профілактичними щепленнями, проведення 

спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного 

виховання. 

Учителі були забезпечені  оновленою програмою з фізичної культури, 

посібниками і підручниками автора М.Д. Зубалія. Програма виконана, контрольно-

навчальні нормативи проведені згідно вимог програми. Навчальні досягнення 

здобувачі освітив 1-х, 2-х, 3-х класів з усіх навчальних предметів у балах не 

оцінювались, а підлягали формальному і підсумковому (тематичному та 

завершальному) оцінюванню (вербально). Вчасно були заповнені і роздані батькам 

Свідоцтва досягнень кожної дитини. Організація освітнього процесу у 1-х класах 

розпочалась за впровадження нового змісту освіти. Протягом вересня всі уроки 

проводились у нестандартній формі: уроки-екскурсії, ігри, театралізації і інше. 

Всі уроки фізкультури у вересні і жовтні проводились на свіжому повітрі. Ігри на 

уроках в 1-х класах були невід’ємною частиною всіх уроків. Як показала 

адміністративна перевірка, навчальна діяльність здобувачів освіти 1-х класів 

сформована, здобувачі освіти оволоділи загальнонавчальними вміннями і 

навичками, що в подальших класах визначить рівень їх навчальних досягнень.  

Варіативною складовою для здобувачів освіти 1, 2, 3 класів була передбачена 

1 година для інтегрованого курсу «Українська мова». В 4 класах 1 година  

виділялась на курс за вибором «Фінансова грамотність».  

Велику роль відігравала система методичної роботи, яку компетентно і 

творчо організовує методична служба під керівництвом заступника директора з 

навчально-виховної роботи Слезко О.М. Керівники МО – Самойловська О.В., 

Плотнікова Г.В., Дудко Т.К., Гурин В.М. не тільки ефективно теоретично і 

методично опрацювали основну методичну тему, а всю роботу по підготовці до 

педагогічних рад, нарад при директорі спрямовували на формування ключових 

компетентностей молодших школярів, проводили онлайн-консультації  по 

підготовці  і проведенню занять під час дистанційного навчання, опановували 

необхідні платформи, техніки. 

В початковій школі працювало 4 групи подовженого дня, вихователі 

Стеценко В.Д., Тоцька Т.М., Борзак О.А., Шатрова І.М. організували роботу згідно 
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Положення, готували та проводили заняття для вчителів ліцею, міста, області. 

Для створення сприятливого виховного середовища ефективно працювали гуртки 

«Еліт», ансамбль «Всі кольори», ізостудія «Веселка», бісероплетіння, спортивні 

секції. 

Організовано і злагоджено вчителі початкових класів розпочали 

дистанційне навчання. Вчасно проводились заняття, перевірялось виконання 

рекомендацій і домашніх завдань, оголошувались батькам результати. Навчальні 

заняття проводились із застосуванням рекомендованих освітніх платформ і 

технологій. Всі класоводи і вчителі-предметники мали зворотний зв’язок з дітьми 

та їх батьками. 

Разом з тим, слід відмітити недостатню індивідуальну роботу з учнями, які 

мають низький рівень навчальних досягнень, диференційований підхід до 

навчальної діяльності. Не завжди вчителі чітко дотримувались інструктивно-

методичних рекомендацій щодо організації освітньої діяльності молодших 

школярів, допускали перевантаження домашніми завданнями, особливо вчителі 

англійської мови, зайвою і не завжди виправданою була робота в зошитах з 

друкованою основою. Інколи задавалось завдання додому на вихідні дні і святкові. 

Удосконалення потребує і робота вчителів з ІКТ.  

Базова середня освіта 

Відповідно до річного плану роботи адміністрацією вивчене питання 

«Формування загальнопредметних та розвиток ключових компетентностей на 

уроках хімії та біології», «Про ефективність використання варіативної частини 

робочого навчального плану, проведення факультативів, курсів за вибором, 

додаткових занять та консультацій», «Про підвищення ефективності освітнього 

процесу на засадах компетентнісного підходу», проведено класно-узагальнюючий 

контроль учнів 1, 5, 9 класів, вивчено стан викладання математики в 4 класах, 

англійської мови, основ здоров’я. 

 Результати узагальнені в наказах: «Про формування навчальних 

компетентностей на уроках англійської мови в 5-11 класах», «Про стан 

викладання основ здоров’я в 5-9 класах», «Про підсумки проведення тижня 

математики», «Про перевірку організації педагогічного патронажу», «Про 

підсумки класно-узагальнюючого контролю учнів 9-х класів», «Про діяльність 

адміністрації ліцею щодо виконання законодавства з питань охорони праці та 

техніки безпеки», «Про підсумки перевірки класних журналів», «Про формування 

навчальних та розвиток ключових компетентностей на уроках хімії та біології». 

 Результати вивчення свідчать, що вчителі ліцею мають достатню науково-

теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, вдало 

використовуючи в освітньому процесі ІКТ. Поряд з традиційними формами і 

методами навчання вчителі впроваджували новітні технології, організовували 

освітній процес в умовах дистанційного навчання.  

 Вчителі англійської мови (кер. МО Граб Т.В.) обізнані зі структурою та 

вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, 

інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення англійської мови за 

оновленими навчальними програмами. Зміст навчання англійської мови в ліцеї 

реалізується через основні цілі, спрямовані на розвиток в учнів культури 
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спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної 

компетенції. Це передбачає формування як чисто лінгвістичних навичок 

(лексичних, фонетичних, граматичних), так і їх використання в усному і 

писемному мовленні. 

 Аналіз відвіданих уроків свідчить, що вчителі Надоліна Н.Ю., Подорога С.А., 

Хмельницька Н.М. та інші приділяють значну увагу розвитку мовленнєвих навичок 

в учнів, використовують аудіювання. Створення вчителями на уроці ситуацій, у 

яких учні беруть активну участь, висловлюють свої думки з теми уроку, 

допомагає вчителю урізноманітнити форми, прийом та методи викладання. 

 На уроках панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки педагогічного 

спілкування і уважного ставлення до учнів. 

 Вчителі англійської мови вдало використовували ситуативні і тематичні 

малюнки, схеми, роздатковий матеріал для парної роботи, проводились Zoom-

уроки.   

 Учителі математики (кер. МО Ведь С.М.) приділяли  увагу створенню 

найсприятливіших умов для навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти, 

обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, їх інтереси. Основою 

процесу навчання є рівнева диференціація не тільки у межах одного класу, а й  у 

виборі підручника в класах з різним видом поглиблення чи профілю навчання. 

 Важливе місце в організації навчання математики посідає самостійна 

робота учнів. Обсяг самостійних робіт добирається з метою відпрацювання 

необхідних загальнонавчальних та предметних умінь і навичок. Формуванню 

відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на 

рисунках, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, домашніх 

контрольних робіт з дослідженням конкретних класів функцій, геометричних 

конструкцій.  

 В рамках тижня математики були проведені нестандартні уроки, 

позакласні заходи. У підготовці і проведенні заходів брали участь всі вчителі МО 

математики. Двічі на рік проводиться олімпіада «Кенгуру». 

 Вчителі біології (кер. МО Садченко Н.М.) надавали перевагу методам 

самостійного здобуття знань, які спрямовані на реалізацію принципу активності 

навчання (проблемні лекції у старших класах, евристичні бесіди, пошукові 

лабораторні роботи, розв’язування розрахункових, логічних і ситуативних задач, 

виконання індивідуальних завдань, ділові ігри) і сприяли розвитку творчої 

особистості, формуванню життєвих і соціальних компетентностей школярів. 

Вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності проводилось з 

використанням натуральних об’єктів та ТЗН. 

 Шляхами виховання екологічної компетентності були онлайн-уроки, 

віртуальні екскурсії по рідному краю, участь у екологічному проєкті «Довкілля 

наше чарівне», участь у природо-дослідницькій та природоохоронній роботі, 

позакласних заходах з біології (наприклад, тренінгу дій «За озон», «Первоцвіт», 

«Підготуй птахів до зимівлі», «Альтернативна ялинка», осінньому і весняному 

«Колоску»). 

 Вчителі хімії Марченко С.В., Бовда І.П. організовували процес навчання так, 

щоб учні сприймали хімію як потрібну і важливу для життя науку. 
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 На уроках вчителі хімії розвивали компетентності: вміння спостерігати і 

пояснювати хімічні явища, що відбувалися в лабораторії, на виробництві (ТЗН) та 

у повсякденному житті. До кожної теми відводився час для розв’язування 

розрахункових задач, проведенню практичних робіт. 

 Предмет «Основи здоров’я»  викладали Безнощенко Л.В., Садченко Н.М., 

Пінчук Ю.С. 

 Увага Безнощенко Л.В. була зосереджена на використанні інтерактивних 

методів навчання. При цьому учні приймали участь у обговоренні проблем, 

розробці творчих проєктів. Вчитель проводила відкриті уроки, тренінги для 

вчителів міста. 

 Вчителі Пінчук Ю.С., Садченко Н.М., Тарасенко І.О. у ході підготовки до 

уроків та в процесі їх проведення акцентували увагу учнів на розгляді найбільш 

актуальних питань, що виникають у повсякденному житті. Перш за все, це 

розгляд проблем, пов’язаних із травмуванням дітей при ДДП, питань інфекційних 

захворювань (епідемії грипу, туберкульозу, захворювання, що передаються 

статевим шляхом тощо), що в кінцевому підсумку значно підвищує ефективність 

освітнього процесу з предмета. Приділялась увага практичному навчанню дій 

учнів при виникненні екстремальних ситуацій. 

 У більшої частини учнів сформовані переконання щодо пріоритету здоров’я 

як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного 

потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей. 

 Належна увага приділялась питанням охорони життя та здоров’я учнів, 

особливо під час карантинних обмежень. Своєчасно проводилась перевірка та 

складались акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на 

спортивному майданчику. 

 Вчителі фізичної культури (кер. МО Шеремета Л.М.) дотримувалися 

головних вимог до сучасного уроку фізичної культури: диференційний підхід до 

учнів з урахуванням стану їх здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості та статі, освітня, виховна, оздоровча та інструктивна 

спрямованість; формування в учнів  умінь і навичок самостійно займатись 

фізичними вправами. 

 Проте є і недоліки: окремі учні медичний огляд для розподілу по групам 

проходять несвоєчасно. Епізодично залучались батьки до безпосередньої участі у 

спортивних заходах ліцею. Недостатньо проводились медико-педагогічні 

консультації для батьків та здобувачів освіти. 

 Розвиток творчих здібностей та обдарованості здобувачів освіти 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 р. №344/2013) в 

ліцеї створена і діє система розвитку творчих здібностей та обдарованості 

здобувачів освіти, розроблена цільова програма “Обдарованість”, існує проєкт 

“Забезпечення формування інтелектуального потенціалу у ліцеїстів шляхом 

створення оптимальних умов для виявлення та розвитку обдарованості”. 

 Вже в початковій школі класоводами, шкільним психологом проводяться 

заходи по діагностуванню здобувачів освіти з метою визначення рівня 

обдарованості. Учні початкової школи (3-4 кл.) – члени шкільної філії МАН 
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“Юніор” (керівник Дідик Л.І.) залучалися до участі у шкільних олімпіадах, 

складанні власних проєктів. 

 Науково-методичною радою ліцею проводяться дні педагогічної 

майстерності вчителів, STEM-тижні, під час проведення яких інтелектуально 

обдаровані діти проходять предметну підготовку, готуючись до різноманітних 

конкурсів, творчих ігор, вікторин, захисту проєктів. 

 Протягом  2020-2021 н.р. згідно наказу МОН від 11.11.20 р. № 1398 «Про 

внесення змін до Положення про учнівські олімпіади, конкурси захисту науково-

дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової 

майстерності" з метою впровадження протиепідемічних заходів прийнято 

рішення про проведення конкурсів та олімпіад в дистанційному форматі. 

 Актуальним завданням ліцею є підготовка конкурентно-спроможного 

випускника, тому першочерговим завданням є реалізація моделі “ВНЗ - ліцей”. 

Педколектив співпрацює більш ніж з 25 вищими навчальними закладами міста і 

України. Працюючи над оновленням освітньої системи, ліцей разом із 

Національним  університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 

ЧНТУ, іншими навчальними закладами, розробляє структурно-змістовну модель 

забезпечення поглибленої допрофільної підготовки молоді з програмування, фізики, 

економіки, біології. Учні ліцею є активними учасниками конкурсу “Зоряна 

стежина” (астрономія), Всеукраїнських інтерактивних конкурсів “Лелека”, 

“Кришталева сова”, “Бобер”, “Левеня”, “Кенгуру” та інші. 

 Конкурс «Кенгуру»( координатор Глек А.А., Ведь С.М., Семчижина М.О.) 

- Міжнародний  етап  18.03.2021 (212 уч.: «Малюк»,2кл-54, «Малюк», 3-4кл.-36, 

«Школярик»,5-6кл.-69, «Кадет»,7-8кл.-23, «Юніор»,9-10кл., «Випускник», 11кл-20)) 

Використання освітньої платформи vchy.com , додатку GeoGebra, 

програмного забезпечення  SMART Notebook (вч. Глек А.А., Білецький П.В.). 

Участь в обласній олімпіаді з математики (на базі Національного 

університету «Чернігівська політехніка»: 
1 Поліщук Артем 7-А І диплом Мерзлякова В.М. 
2 Кучинська С. 7-Б ІІІ диплом Лещенко С.Г. 
3. Ромашкіна К. 7-Б ІІІ диплом Лещенко С.Г. 
4. Савченко  К. 8-В ІІІ диплом Глек А.А 
5 Школа Денис 9-Б І диплом Глек А.А 
6 Желізна Дар’я   11-А І диплом Білецький П.В. 

 В 2020-2021 н.р., вчителями МО хімії та біології були підготовлені учні до 

участі в конкурсі-захисті МАН. 

 Результати конкурсу-захисту робіт МАН: 

II етап(обласний): 10 кл. - 1 місце (I диплом)-Вороніна В. (екологія вчитель 

Качаровська О.В.), 2 місце (2 диплом)-Вороніна В. (екологія вчитель 

Качаровська О.В.), 11 кл. - 1 місце (I диплом) - Дробишева К.(біологія вчитель 

Садченко Н.М.), 1 місце (I диплом) - Рибка В. (біологія вчитель Садченко Н.М.),  

III етап(всеукраїнський): 10 кл. - 3 місце (3 диплом, бронзова медаль ) - Вороніна В. 

(екологія вчитель Качаровська О.В.), 11 кл. - Диплом учасника- Дробишева К. 
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(біологія вчитель Садченко Н.М.). Диплом учасника- Рибка В.(біологія вчитель 

Садченко Н.М.). 

 Іншим, позакласним напрямком роботи вчителів МО є участь у конкурсах 

різних рівнів. В цьому навчальному році були проведені такі конкурси: «Геліантус», 

«Колосок» . 

 Активна робота проводиться щодо залучення учнів до участі у 

Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека». У 2020-2021 рр. у 

конкурсі брали участь 124 учнів 8-11 класів, серед них 14 учнів отримали високі 

результати – відзнаку «Золотий лелека» (вчитель Вершняк Т.Л., Кулакова Н.М.) . 

У травні 2021 року учні 9-Б та 9-В класу взяли участь в онлайн олімпіаді від 

платформи «НаУрок» з історії (вчитель Кулакова Н.М.). Команда 8-В класу 

«Чернігівська варта» виборола ІІІ місце у І (міському) етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в online-режимі 

(вчитель Кулакова Н.М.). У травні  здобувачі освіти ліцею №15 (10 класи, вчитель 

Руденок В.В.) взяли участь у гутирці присвяченій Дню вшанування пам'яті жертв 

депортації кримських татар. Захід проводили представники Чернігівського 

обласного молодіжного центру спільно з інститутом національної пам'яті. 

Журі конкурсу-захисту відзначило належний рівень захисту науково-

дослідницьких робіт: високу культуру мовлення учасників, чіткість і грамотність 

викладення матеріалу, уміння вести дискусію, дотримання регламенту. Журі 

відділень хімії та біології, екології та аграрних наук, комп’ютерних наук 

відзначили високий рівень підготовки здобувачів освіти, про що свідчать 

результати конкурсу. Всі науково-дослідницькі роботи  в повній мірі відповідали 

вимогам щодо їх написання та оформлення. 

 Разом з тим, в роботі з обдарованими дітьми використані не всі 

можливості розвитку індивідуальних творчих здібностей здобувачів освіти. 

Потребує більш дієвого контролю рівень професійної компетенції педагогів, що 

працюють з обдарованою молоддю, впровадження сучасних передових технологій 

роботи з обдарованими учнями, збагачення освітнього процесу інноваційними 

технологіями, зв’язками з іншими навчальними закладами, створення особистісно-

орієнтованої системи навчання і виховання таких дітей. 

Дистанційне навчання 
Відповідно до статті 30 Закону  України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території  України 

коронавірусу  COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 року №1/9-154, наказу управління освіти Чернігівської міської ради від 

11.03.2020 року  №119 «Про роботу закладів загальної середньої освіти упродовж 

карантину», наказу по ліцею № 32-аг від 13.03.2020 р. «Про організацію якісного 

освітнього процесу в особливих умовах» педагогічні працівники були переведені на 

дистанційну форму роботи, скасовані масові заходи з 23.03.2020 р. 

В зв’язку з цим, в ліцеї було створено сайт для організації навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання - 
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https://sites.google.com/view/chernigivznz15dist, розроблені чіткі і зрозумілі 

інструкції для учнів та батьків щодо організації навчання, організовано веб-

консультації з керівниками методичних об’єднань та МЦ міста щодо організації 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання,  

проведені  організаційні наради з педагогічними працівниками, проведено 

опитування серед учнів/батьків щодо наявності в них засобів електронного 

зв’язку. 

Упродовж робочого часу відповідно до розкладу вчителі ліцею здійснювали 

наступну організаційно-педагогічну та методичну роботу. 

 На веб-сайті згідно розкладу вчителі розміщували зміст уроків та завдання 

для здобувачів освіти (при визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу 

завдань враховували індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги). 

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів, а саме контрольні, 

тести, практичні роботи, проєкти, аудіодиктанти, напам`ять та інші види 

письмових і творчих робіт, усних відповідей здійснювалась в синхронному та 

асинхронному режимі. 

 Використовувались платформи: Googleclassroom, Classtime, Naurok, Moodle, 

LearningApps.org, відеоінструменти: Skype, Zoom, електронну пошту, 

месенджери: Viber, WhatsApp, Facebook, або інші засоби поштового зв`язку (за 

відсутністю технічних засобів або доступу до мережі Інтернет). 

Також вчителі, що працюють в 11 класах, проводили повторення вивченого 

матеріалу, готувались до ЗНО. 

Результати навчальних досягнень фіксували в електронному журналі на 

порталі NZ.ua . 

 

Класоводи та класні керівники провели з учнями онлайн бесіди з безпеки 

життєдіяльності. Навчальні екскурсії  та практика також проведені в онлайн 

режимі. 

Вчителі складали  індивідуальний план самоосвіти на час карантину, щоденно 

фіксувались результати виконаної роботи в індивідуальних планах, брали участь у 

різноманітних вебінарах, відеоконференціях, розміщених на освітніх платформах 

(«На урок», «Всеосвіта», «EdEra»), вивчали онлайн-матеріали про дистанційне 

навчання. 

Методична робота 

 Методична робота з педагогічними кадрами  узгоджувалась на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту»; Концепції профільного навчання в старшій 

школі, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти в 

https://sites.google.com/view/chernigivznz15dist
https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/
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Україні; Державних цільових програм у сфері освіти, зокрема «Вчитель», міської 

цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста» 

на 2017 – 2021 р., Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y 

загальноосвітніх навчальних закладах» , Концепції «Нова українська школа, нового 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року 

№800). 

Методична рада впроваджувала  основні завдання і напрямки діяльності на 

2020–2021 навчальний рік відповідно до міської методичної проблеми:  

- забезпечення поетапного впровадження нового Державного стандарту 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти; створення належних 

умов для успішної адаптації учнів перших і п’ятих класів до систематичного 

шкільного життя; 

- успішна реалізація реформи загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»; 

- забезпечення належних умов для виконання проектів Програми розвитку 

системи освіти м. Чернігова; 

- системна підготовка педагогічних працівників  ліцею для реалізації завдань 

профільного навчання шляхом проведення заходів міжкурсового періоду, 

психолого-педагогічний та методичний супровід функціонування профільного 

навчання в школі ІІІ ступеня; 

- модернізація організаційних форм та змісту методичної роботи з 

педагогічними кадрами в умовах карантину( організація освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання), проведення моніторингу 

якості методичної роботи, удосконалення організаційно-методичних механізмів 

пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та їх підготовка до 

участі у фахових конкурсах; 

- активізація роботи WEB-сайту  навчального закладу; 

- створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного 

освітнього простору, збільшення кількості об‘єктів та підвищення якості 

інноваційної діяльності; 

- координація роботи з педагогічними працівниками  щодо своєчасного 

виявлення, соціальної підтримки, навчання й розвитку обдарованої молоді; 

- методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної 

діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах  ліцею; 

- методичний супровід заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді. 

 Адміністрація, керівники МО Бибик А.Є., Граб Т.В., Ведь С.М., Богдан В.В., 

Садченко Н.М., Кулакова Н.М., Федоренко Н.В., Шеремета Л.М., Маховка С.П., 

Куниця О.В., Найдьон О.О., Самойловська О.В., Плотнікова Г.В., Дудко Т.К. 

реалізовували роботу методичних підструктур: 
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- через діагностування рівня професійної підготовки педагогічних працівників 

до інноваційної діяльності;  

- через програму підвищення загальнопедагогічного досвіду молодих вчителів, 

організацію наставництва, тренінгових технологій на заняттях школи молодого 

вчителя «Подолання перешкод у професійному ставленні молодого педагога» 

Стригун Л.А., (наставник Семенюк Н.Ф.), Богдан С.В. «Впровадження новітніх 

технологій, формування навичок мислення, аналізу, порівняння, прогнозування» 

(наставник Пекур С.С.), Семчижина М.О «Розвиток особистісних здібностей 

молодших школярів через формування компетентностей в програмі НУШ» 

(наставник Найдьон О.О.) 

- через організацію роботи творчих груп «Формування у юнаків навичок 

виконання прийомів і дій з військової справи (кер.Черкашин В.П.) «Теорія 

розв’язання  винахідницьких робіт в педагогіці (кер.Глек А.А.). 

- через вивчення, та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів 

міста; роботу школи ППД з фізики « Тестова форма перевірки знань , як засіб 

адаптації до ЗНО» (кер. Рожик С.В); 

- з астрономії «Нові інформаційні технології як засіб активізації самостійної 

роботи учнів» (відп. Богдан В.В.)   

- з біології та хімії «Впровадження та формування навичок мислення, аналізу, 

порівняння, прогнозування на уроках хімії та біології»( відп. Бовда І.П., 

Садченко Н.М.). 

- участь адміністрації, педколективу в ZOOM-конференціях щодо опанування 

інноваційних методик, активізації творчої ініціативи педагогів в умовах 

дистанційного навчання; 

- активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, психолого-

педагогічне та науково- методичне консультування. 

 Вчителі 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, класів впроваджували Державний стандарт 

початкової загальної освіти, створювали сприятливе середовище для адаптації 

та розвитку дитини до системного шкільного навчання. Складовою успіху МО 

вчителів початкової школи є використання сучасних форм проведення занять, 

методичні наради, творча майстерня, майстер-класи. Вчителі початкових класів 

працювали над проблемою «Формування мотивації навчання шляхом 

запровадження в навчально- виховний процес інтерактивних технологій». 

Вчителі початкових класів розвивали комунікативні здібності, вміння працювати з 

інформацією, використовувати неординарне мислення. 

 Протягом навчального року всі вчителі, що атестуються провели відкриті 

уроки та  позакласні заходи для колег. На високому рівні були проведені заходи 1-х 

класів «Козацькі розваги», «Свято букваря». (Гурин В.М., Семчижина М.О.). 

Вчителем Найдьон О.О. пройдені курси на платформі PROMETEYS «Освітні 

інструменти критичного мислення». 

 Вчителями Плотніковою Г.В. були розроблені уроки інтерактивних підходів 

у навчанні, Семенюк Н.Ф. поділилась досвідом проєктної діяльності молодших 

школярів. Дудко Т.К, та Богомаз О.С. провели дистанційно засідання круглого 
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столу «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ. Математична  

галузь» в режимі онлайн. 

 Робота МО вчителів математики була спрямована на подальше 

вдосконалення педагогічної майстерності та проведені:  

- навчально-практичний онлайн - семінар «Розв’язування задач з параметром в 

курсі математики» /24.02-26.02.2021, ЧІППО, відп. Ведь С.М., Глек А.А./; 

- онлайн - семінар «Мобільні додатки з математики, як засіб підвищення 

мотивації до навчання» /11.03.2021, ЗНЗ №22, відп. Ведь С.М., Глек А.А./;    

- «Змішане навчання – тренд сьогодення» /25.11.2020 р., відп. Єрьоміна Н.В., 

Іванова О.О./. 

МО вчителів української мови та літератури (кер. Бибик А.Є.) постійно 

працюють над професійним самовдосконаленням, підвищенням ефективності 

уроків мови та літератури, грамотності, формуванням патріотизму. 

Протягом року був проведений тематичний тиждень, відзначені дні 

писемності, день рідної мови. Цього року учні були учасниками тільки інтернет-

олімпіад на платформах: «На урок», «Крок до знань-2021». 

Робота вчителів англійської мови (кер. Граб Т.В) була спрямована на 

реалізацію науково-методичної проблеми « Впровадження сучасних технологій як 

засіб самовираження вчителя і учня». Вчителі активно впроваджують 

інтерактивні методи навчання, моделювання життєвих ситуацій, проєктні 

технології. 

 Команда ліцею перемогла в конкурсі «Барви Європи» (кер. Пильцова Г.В.). 

 Вчителі фізики, астрономії, інформатики (кер. Богдан В.В.) впроваджували 

в роботу використання ІКТ, використовували можливості мультимедійної дошки. 

Аналіз роботи показує, що педагогічна діяльність була спрямована на активний 

пошук нетрадиційних форм і методів викладання. В роботі МО проводиться 

діагностика рівня професійної компетентності вчителів, для підвищення 

професійного зростання вчителі активно використовують інтернет ресурси. 

 МО вчителів хімії, біології, географії (кер. Садченко Н.М.) активно 

впроваджували новітні технології в освітній процес.  

 Вчителі МО історії (кер. Кулакова Н.М.) використовують елементи 

критичного мислення та медіаграмотності при плануванні уроків та 

показакласних заходів. У лютому 2021 р., в рамках грантової програми «Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність», у співпраці з IREX, Академією української 

преси, вчителі МО взяли участь в онлайн-заході з інфомедійної грамотності - 

презентації навчальної медіагри «300 фейкоборців». Матеріали гри було передано 

методичному об’єднанню ліцею для впровадження в роботу. 

 Протягом року вчителі МО організовували роботу з виявлення обдарованих 

учнів через проведення конкурсів, квестів, залучення до участі в олімпіадах, 

предметних конкурсах та вікторинах. Так, учениця 10-А класу  Потапенко 

Олександра взяла участь у ХХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» з роботою  «Життя Софії Русової - 
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приклад служіння українському народові  в його прагненні до волі» (вчитель 

Руденок В.В.).  

МО вчителів зарубіжної літератури провели  круглий стіл «Роль зарубіжної 

літератури у формуванні ключових компетентностей». Кожен учитель обрав для 

себе тему, над якою працював протягом навчального року. Усі вчителі намагалися 

створити комфортні умови для вивчення предмету, під час дистанційного 

навчання готували презентації, проводили ZOOM-конференції.  

Учителі МО брали участь у Всеукраїнському конкурсі «На крилах зарубіжної 

літератури». Були отримані сертифікати та надруковані матеріали у журналі 

«Зарубіжна література»: Н.В. Федоренко Роман В. Гюго «Собор Паризької 

Богоматері». 

МО вчителів естетичного циклу (кер. Маховка С.П.) пріорітетним 

напрямком роботи обрали формування в учнів життєвих компетентностей 

розвитку творчих і розумових здібностей . 

Результативну позакласну роботу з музики ведуть Маховка С.П., 

Кирницька О.І. 

Падій В. 5-В клас зайняв I місце в обласному конкурсі патріотичної пісні 

«Поклик серця». 

Вчителі трудового навчання та технологій (кер. Куниця О.В.) реалізовували 

проблему «Створення ситуації успіху, творча співпраця вчителя і учня». Вчителі 

Куниця О.В., Ткаченко В.П., Жовтопляс С.А., Шелупець В.Ф., підготували виставку 

творчих робіт учнів. Протягом начального року Ткаченко В.П. та Шелупець В.Ф. 

підвищували рівень майстерності на курсах підвищення кваліфікації в онлайн 

режимі. 

Ефективність науково-методичної роботи значною мірою визначається 

рівнем проведення атестації педпрацівників. Протягом навчального року 

атестувалось 22 педагогічних працівника, які провели творчі звіти на засіданнях 

секцій МЦ, педрадах, засіданнях МО. 

                       

 

            Присвоєно        Відповідає раніше присвоєній  

II категорія    3    - 

I категорія     -    1 

Вища категорія    2    1 

« Старший вчитель»   3    7 

« Учитель- методист»   1    4 

 Курсова підготовка відбувалась в очно-дистанційній формі. Всього за 

поточний рік підвищили кваліфікаційний рівень і захистили творчі роботи 22 

педпрацівники. 

 Основним показником якості науково- методичної роботи є 

результативність освітніх послуг, які надає ліцей. Аналізуючи рейтинг шкіл за 
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останні 5 років, можна побачити, що учні ліцею демонструють стабільно високі 

результати.  

 Науково-дослідницька робота була результативною (5 робіт МАН), але 

погіршилась в порівнянні з попередніми роками (8-10 робіт).  

 Разом з тим є низка проблемних, невирішених запитань діяльності 

методичних підструктур і окремо педпрацівників. Недостатньо активною є 

участь у фахових конкурсах, конкурсах- оглядах кабінетів, що говорить про 

недостатній рівень ініціативи і творчості педпрацівників. Лише невелика 

кількість матеріалів друкується у фахових виданнях. 

 Несистематичною і не результативною є робота вчителів трудового 

навчання (кер. Куниця О.В.), інформатики (кер. Цибулько М,В.), англійської мови 

(кер. Граб Т.В.), фізичного виховання (кер. Шеремета Л.М.). Потребує 

удосконалення підготовка учнів до написання контрольних робіт під час участі у 

конкурсі –захисті науково-дослідницьких робіт МАН. 

Робота медіатеки сприяє освітньому процесу. Фонд навчальної літератури 

нараховує 17 536, художньої літератури – 14 204 примірники. 

 Протягом року бібліотекарі Купрієць Є.І., Сенченко О.О. запровадили нові 

форми роботи з читачами: дублер-шоу «Учень – бібліотекар на годину», 

інтерактивний кардмейкінг «Виготовлення листівок, присвячених дню козацтва», 

«Літературний бірмікс», «Казковий диліжанс», бібліоперфоменс «Казкові герої у 

бібліотеці», квест «Безпека на дорозі». 

Виховання і розвиток творчої особистості в умовах ліцейської освіти  
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

колектив ліцею у 2020-2021н.р.орієнтувався на нормативно-правову базу з питань 

виховної роботи, а саме: Закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію 

прав дитини», завдань практичного впровадження Обласної цільової програми 

національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, Державної соціальної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на 

період до 2025 року, Плану заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки, Плану шефства над з’єднаннями, в т.ч. 

установами та організаціями ЗСУ, НГУ, ДПС на 2021 рік, методичних 

рекомендацій з питань організації виховної роботи та позашкільної освіти у 

навчальних закладах, документів Міністерства освіти і науки України та головної 

мети виховання учнів ліцею, яка спрямована на формування національної 

свідомості особистості, передачу надбань духовної культури народу, 

утвердження демократизації та гуманізації управління процесом виховання, на 

виконання річного плану роботи ліцею, впровадження інноваційних виховних 

технологій та створення цілісної виховної системи. 

Основними напрямками виховної роботи у 2020 – 2021 н. р. були: 

 активізація національно – патріотичного виховання здобувачів освіти; 

 організація методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської 

молоді: виховання відповідальних та активних громадян 

 організація учнівського самоврядування;  
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 розвиток творчих здібностей здобувачів освіти; 

 залучення обдарованої молоді до участі у  фестивалях, конкурсах, змаганнях 

різних рівнів; 

 співпраця з позашкільними закладами, громадськими, культурно – 

просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні 

позаурочної виховної роботи в ліцеї; 

 система родинного виховання, співпраця батьків, дітей, педагогів та 

громадськості; 

 впровадження Всеукраїнського проєкту Демократичної школи 

«Громадянська відповідальність». 

Виховна робота у ліцеї протягом навчального року була побудована на 

засадах національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, що відбувалася 

через проведення ряду заходів, запланованих на 2020-2021 н.р., які мали різні форми 

роботи: тематичні флешмоби, конкурсні програми, змагання, диспути, круглі 

столи, благодійні акції, уроки мужності, уроки пам’яті, зустрічі з 

військовослужбовцями, героями АТО/ООС, волонтерами,  участь в акції «Серце до 

серця», захист проєктів, перегляд та обговорення документальних та 

відеофільмів, тематичні бібліотечні уроки тощо. Проводилася постійно робота  з 

вивчення кращого досвіду військово-патріотичного та фізичного виховання 

допризовної молоді. Систематично проводилися у ліцеї спортивні, військово-

спортивні та історичні заходи, присвячені подіям та особистостям, зазначеним у 

Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті». Постійно здійснювалося оновлення 

бібліотечних фондів і музейних експонатів відповідної тематики  /керівники: 

Купрієць Є.І., Жовтопляс О.І., Руденок В.В./. Гуртківцями проводилася пошукова 

та краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю. Так, вихованці «Історичної 

Чернігівщини» /керівник Руденок В.В./ зайняли ІІІ місце серед екскурсоводів музеїв 

історичного профілю за розробку екскурсії «Героїв подвиги безсмертні» 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу» за підсумками І /обласного/ туру. Переможицею стала ліцеїстка Колонтай 

Олександра /10-А клас/. 

Команда здобувачів освіти 10-х класів брала участь у презентації 

Всеукраїнських проєктів «Відкривай Україну!» та «Агенти змін». На належному 

рівні були організація та проведення загальноліцейних виховних заходів, а 

саме: свята до Дня Знань, до Дня захисника України та Дня Українського 

козацтва, до Міжнародного дня толерантності,  урочистостей з нагоди 

посвячення у ліцеїсти, з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи, до Дня 

Соборності України та пам’яті Героїв Крут, до Дня Героїв Небесної Сотні, 

до Міжнародного Дня рідної мови, до Дня пам’яті та примирення, до Дня 

Перемоги над нациськими загарбниками, а до Дня Збройних Сил України, до 

Дня святого Миколая та новорічні свята пройшли в режимі онлайн, у зв’язку 

з епідемією короновіруса COVID-19. До Дня Вшанування Героїв Небесної Сотні 

у ліцеї відбулася зустріч здобувачів освіти 8-В, 9-В, та 10-Б класів та вчителів з 

відомим істориком-краєзнавцем Олександром Бондарем. За останні роки 
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незалежності України про події на Головному Майдані у Києві вже багато відомо, 

а ось що відбувалось у Чернігові, нашому рідному домі, мало знали наші ліцеїсти. І 

тому розповідь історика, учасника тих подій, була захопливою і дуже цікавою і 

повчальною. 

А у музеї Бойової Слави було проведено старшокласниками уроки мужності 

та тематичні екскурсії для молодших школярів. Такі заходи допомагають 

усвідомити учням приналежність до своєї держави та сформувати любов до 

свого народу. 02 грудня у ліцеї до Всеукраїнського дня Добрих справ у рамках акції 

«Щедрий вівторок» відбулася зустріч учнів початкової школи з військовими аби 

передати смаколики та листівки нашим захисникам в зону ООС. Старші офіцери 

Національного цивільно – військового співробітництва штабу оперативного 

командування полковник Булах Олександр Вікторович, підполковник 

Ковбаса  Василь Васильович та ТВО начальника служби зв’язків з громадськістю 

лейтенант Халімоненко Світлана завітали до ліцею з подарунками: стенди для 

кабінету «Захист України», книги з національно-патріотичного виховання та 

книжечки для маленьких першачків, які передали до бібліотеки. Педагоги-

організатори для гостей провели екскурсію Музеєм Бойової слави, а завідувачка 

Музеєм Історії навчального закладу ознайомила із сторінками минулого ліцею. 

Діти привітали в їх особі всіх захисників з прийдешнім святом Днем Збройних сил 

України та побажали скорішого закінчення війни. 
У ліцеї проведено заходи щодо відзначення історичних подій: уроки пам'яті 

та звитяги, приурочені 76-ї річниці завершення Другої світової війни (1-11кл.), 

класні години до Дня партизанської слави (5-11кл.), перегляд  художніх та 

документальних фільмів, присвячених визволенню України від нациських 

загарбників, уроки мужності – зустрічі з героями АТО/ООС (9-11кл.). 

Представники ліцейного самоврядування організували привітання ветерана Другої 

світової війни, учасника параду Перемоги Бондарева Петра Артемовича. 

18.05.2021 р. здобувачі освіти ліцею взяли участь у гутирці, присвяченій Дню 

вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар, яку проводили 

представники Чернігівського обласного молодіжного центру спільно з 

інститутом національної пам'яті. До Міжнародного дня музеїв у ліцеї було 

проведено театралізовану екскурсію в музеї історії навчального закладу 

/завідувачка Жовтопляс О.І./. Цікаво і змістовно прозвучала розповідь про 

відкриття восьмирічки, ліцею – ровесника незалежної України, про традиції, 

досягнення, самовідданих і мудрих вчителів, випускників закладу, що є гордістю 

міста і держави. Музичний супровід, відповідні костюми підкреслювали святкову 

атмосферу та духовну єдність поколінь. Під час весняних канікул вихованці гуртка 

«Юний стрілець» (кер. Черкашин В.П.) відвідували обласний тир, тренувались з 

вправ володіння зброєю та змагались з кульової стрільби з командами інших шкіл. 
«Історія однієї фотографії» – саме такий проєкт започатковано в музеї історії 

навчального закладу ліцею. Захід для восьмикласників було проведено до 70-річчя з 

дня народження першого космонавта України Леоніда Каденюка, який, 

перебуваючи в Чернігові у 2014 р., зустрівся з вчителями та учнями ліцею. 

З метою підвищення престижу рідної мови, піднесення її ролі у формуванні 

особистості в навчальному закладі у листопаді 2020 року у режимі онлайн було 
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проведено День української писемності й мови. Здобувачі освіти ліцею брали 

активну участь у конкурсі читців поезій українських та зарубіжних поетів у 

перекладі українською мовою. 

Напередодні карантину відбулося традиційне урочисте Посвячення в 

ліцеїсти здобувачів освіти 10-х класів. 

Протягом навчального року педагоги та класні керівники працювали над 

впровадженням в систему виховної роботи ліцею напрямку щодо превентивного 

виховання. З цією метою було проведено низку заходів щодо утвердження навичок 

здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, формуванню 

відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Система 

роботи з превентивного виховання передбачала реалізацію державних, обласних 

та міських програм, проведення Тижня права, Тижня здорового способу життя, 

безпеки життєдіяльності, Тижнів безпеки дорожнього руху. Поліна Бражник /7-Б 

кл./ та Іван Паршикура /6 А кл./ зайняли І місце у міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя у безпеці» 

/вчитель Безнощенко Л.В./. 21 квітня 2021 р. згідно Плану роботи Ради 

профілактики правопорушень ліцею та з метою попередження та недопущення 

серед здобувачів освіти антисоціальної поведінки, створення безпечного 

освітнього середовища, забезпечення соціально-правового захисту дітей у ліцеї 

відбулась зустріч здобувачів освіти 5-А і 5-Г класів у режимі онлайн  із педагогом-

організатором Поліщук Н.С. та лейтенантом патрульної поліції старшим 

інспектором з особливих доручень відділу зв’язків з громадськістю УПП в 

Чернігівській області ДПП. 

У рамках Тижня безпеки дорожнього руху у жовтні 2020 р. відбулася 

зустріч із представниками патрульної поліції, які провели заняття з учнями 2х 

класів на подвір’ї ліцею. Дуже цікавим для дітей було захисне обмундирування, яке 

вони використовують під час патрулювання. Пізнавально-розважальні заходи 

багато чого навчили учнів, зокрема Правилам дорожнього руху. 

16 вересня 2020 р. у ліцеї відбувся захід з учнями 3-х та 5-х класів «Будь 

відповідальним на дорозі» разом з представниками патрульної поліції Ольгою 

Мельник та Аліною Палуб у рамках місячника «Увага! Діти на дорозі». Здобувачі 

освіти повторили Правила дорожнього руху, дорожні знаки та здійснили 

віртуальні екскурсії містом, де  знаходяться пішоходні переходи. 

Класними керівниками 1-11 класів було проведено години спілкування, бесіди, 

диспути, психологічні тренінги з психологом, естафети, зустрічі з фахівцями 

управління юстиції у рамках поєкту «Я маю право», представниками 

правоохоронних органів та соціальних служб, студентами Юридичної клініки 

«Adiutorium» юридичного факультету ЧНТУ. Через участь у ліцейних та міських 

конкурсах спортивної направленості здобувачі освіти мали змогу показати свої 

фізичні досягнення, утверджувати олімпійські ідеали добра та краси. Чи не 

найважливіша роль у превентивному вихованні учнівської молоді відводиться 

класним керівникам, які  ведуть щоденники психолого-педагогічних спостережень 

за учнями, облік здобувачів освіти класу, схильних до правопорушень; залучають 

таких дітей до різних видів діяльності (громадсько-корисної, спортивної, творчої, 

пізнавальної тощо); популяризують в учнівському середовищі знання про 



 

 
 

 

20 

негативний вплив на здоров’я дитини алкоголізму, наркотиків, куріння, формують 

в учнів потребу у здоровому способі життя, здійснюють контроль за організацією 

вільного часу учнів, інформують батьків про дотримання учнями норм поведінки 

чи їх порушення тощо. Команда здобувачів освіти 6 Г класу /класний керівник 

Костюк С.В./ взяли активну участь у міському квесті, що проводили фахівці 

Патрульної поліції до Дня захисту дітей. Активну участь проявила  команда ліцею 

у міських змаганнях зі спортивного орієнтування.  
З метою підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, 

поінформованості про шляхи попередження та інструменти протидії 

дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок, 

розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях у ліцеї відбувся 

тренінг з європейської інтеграції у рамках проєкту «Демократична школа». 

Тренінг передбачав створення презентацій соціальної реклами щодо протидії 

порушенням прав жінок. Усі учасниці-вчительки справилися на «відмінно» і готові 

ділитися отриманим досвідом зі своїми учнями. Під час тренінгу відбулись рухливі 

ігри на об’єднання: «Права жінки», «Гендерна рівність», «Демократія». 

Потягом  2020-2021 н.р. педагогічний колектив працював над 

впровадженням в систему виховної роботи ліцею напрямку з екологічного 

виховання, змістова наповнюваність якого передбачала формування у дітей 

ціннісного ставлення до природи, екологічної культури особистості, популяризації 

екологічних знань, залучення вихованців до активних природоохоронних заходів. 

Так, були проведені Дні довкілля, природоохоронні акції «Квіти рідного ліцею», 

«Посади дерево», «Чисте подвір’я», Тиждень, присвячений 35-річчю 

Чорнобильської катастрофи «Майбутнє без Чорнобиля» тощо. В рамках 

співпраці з благодійним Фондом «Щаслива лапа» в навчальному закладі 

запроваджено проект «Біоетика» на тему: «Гуманне ставлення до тварин», у 

рамках якого здобувачі освіти відвідували /з наданням гуманітарної допомоги/ 

Пункт тимчасової перетримки та стерилізації безпритульних тварин. З метою 

підвищення обізнаності здобувачів освіти стосовно цінності лісів та видів дикої 

природи, що мешкають у лісах, збереження та відновлення важливих природних 

систем,  у ліцею було організовано виставку до Всесвітнього Дня дикої природи. 

Учні 6-А класу (класний керівник Тарасенко І.О.) із задоволенням зробили колажі 

дикої флори та фауни та відправили на конкурс. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в ліцеї, 

проводилася згідно з діючим законодавством. На початку навчального року 

соціальним педагогом були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ці діти 

постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ліцею. Для них організовано 

участь у гуртках, студіях, безкоштовне відвідування міських заходів. Також за 

бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули в 

зоні АТО/ООС, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування щоденно 

отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний 

зв'язок класних керівників, практичного психолога, соціального педагога, 

адміністрації ліцею. Протягом навчального року комісіями  двічі  проведено 
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обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і 

дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися у 

складних життєвих ситуаціях, складено акти обстеження. 

Діти пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, брали участь 

в позашкільних заходах, були залучені до роботи центрів  шкільного 

самоврядування – учнівського парламенту, який складається з 9 центрів, кожен з 

яких працював за вказаним напрямком та планом роботи. Систематично 

проводилося навчання лідерів школи. Найактивніші лідери (Потій Поліна, 

Максименко Владислав, Мацута Іван, Агафошин Дмитро) брали найактивнішу 

участь у роботі учнівського парламенту, слідкували за чергуванням по ліцею, 

організовували змагання тощо. 

Члени ліцейного парламенту проводили щотижневі загальношкільні зустрічі, 

на яких підбивали підсумки чергування старшокласників у ліцеї, інформували про 

роботу класних  колективів, звітували про прибирання закріплених територій. 

Комісії ліцейного парламенту брали участь у проведенні профілактичних рейдів 

«Урок», «Перерва», створили власну електронну сторінку, на якій постійно 

інформували про життя в ліцеї, організовували проведення загальношкільних свят, 

випуск газет учнівського прес – центру, проводили для молодших школярів квести, 

флешмоби різної тематики.  Протягом року працювали над реалізацією таких 

проєктів: «Тепло дитячих сердець», «Творимо дива своїми руками», «Таланти 

серед нас», «Від родини – до України», «Хто володіє інформацією, той володіє 

світом» та активно співпрацювали із студентами  ЧНТУ та НУ Чернігівський 

колегіум, з громадськими організаціями.  Захист дітей та молоді від негативних 

інформаційних впливів є одним з важливих питань в галузі освіти. Учні молодших 

класів виявляють підвищену зацікавленість усім новим, найбільше піддаються 

впливу зовнішнього середовища. Тому увага педагогів до Інтернет-безпеки дітей є 

дуже важливою. І в цілях моніторингу даного питання, під керівництвом 

соціального педагога проводилися профілактичні уроки під назвою «Моя суперсила 

– безпека в Інтернеті», де учні початкових класів були проінформовані та у формі 

діалогу зі старшокласниками 9-В, 11А, 11-В класів дізналися про те, як потрібно 

захистити себе в електронному середовищі. 

 Діти активно брали участь у спілкуванні зі старшими учнями, відповідаючи 

на запитання та наводячи власні приклади з життя, які траплялися з ними або їх 

друзями. Не зважаючи на юний вік школярі показали, що вони розуміють та 

знають як захистити себе в Інтернет-середовищі.  

А наприкінці навчального року у ліцеї відбулася відбіркова гра турніру Ynior 

Quiz серед навчальних закладів міста Чернігова. Брали участь здобувачі освіти 10-

х класів і вибрали бронзу, срібло та одна команда стала переможцем. Ми 

завдячуємо проєкту Національний Quiz його авторам та організаторам: 

Володимиру Березинському та Роману Харченку за цікавий захід, шквал емоцій та 

незабутню зустріч і позитивні враження. 

Члени ліцейного євроклубу «Європейський діалог» /керівник Пильцова Г.В./ 

протягом навчального року знайомилися з країнами, які є членами Європейського 

Союзу, брали активну участь в роботі загальноміського Євроклубу.  Результати 
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роботи за рік були представлені на міському фестивалі країн Європи, де команда 

ліцею «Барви Європи» посіла ІІІ місце. 

Протягом навчального року у ліцеї було проведено волонтерську естафету 

добрих справ: 

 акція “Скринька добрих справ”: збір одягу, взуття, канцтоварів для 

малозабезпечених сімей та сімей, постраждалих внаслідок АТО/ООС та 

тимчасово  переміщених осіб до Дня святого Миколая; 

 акція "Нарру Мяу для Мурчика", у рамках якої   було  зібрано корм для 

тварин,  що мешкають у притулку; 

 у рамках акції до Всеукраїнського дня Добрих справ у ліцеї учні початкової 

школи взяли активну участь у благодійній акції «Щедрий вівторок». Однією з 

локацій була скринька «Допомога онкохворим дітям». До Дня Святого Миколая 

зібрані кошти були передані представникам обласної дитячої лікарні у 

педіатричне відділення.  

 акція «Серце до серця», що проходила під гаслом «Здорові немовлята», у 

рамках якої були зібрані кошти у сумі 4383 грн. 70 коп. та відправлено 

організаторам акції благодійного фонду «Серце до серця». 

 акція «Музей для ліцею». За сприяння директора Художнього музею 

ім. Г.Галагана Ю.В. Ткача відбулася зустріч працівників музею з учнями ліцею. До 

уваги  вчителів та учнів були представлені копії картин відомої  мисткині 

Марії Примаченко; 

 акція «Українська хустка»: 7 грудня – День святої Катерини. А ще в цей 

день прийнято відмічати День української хустки. Тому колектив вчителів і учнів 

1-4 класів прийшов у цей день у вишиванках, чи національних прикрасах і, звичайно, 

дівчата – в хустинках; 

 акція «Квітка щастя». Напередодні надзвичайно цікавого і неординарного 

свята Дня щастя у ліцеї було проведено цікавий захід, що сприяв розумінню 

поняття доброти, дружби, взаємодопомоги учнів в колективі. Школярами була 

створена квітка добра та щастя, яка так притаманна дитячій душі, що прагне 

до краси та щирості. 

У ліцеї на початку навчального року була створена мережа гуртків, 

творчих об’єднань, спортивних секцій та клубів з різних напрямків, що 

охопило 22,7% здобувачів освіти. Ефективно та результативно працювали такі 

студії: спортивно-естрадного та бального танцю, музична студія, театральна 

студія, художня студія «Палітра», а також євроклуб, спортивна секція з 

футболу, баскетболу, гурток «Історична Чернігівщина» та «Рівний – рівному». 
Найрезультативніша робота навчального року у туристсько-краєзнавчого 

гуртка /керівник Руденок В.В./, спортивно-естрадної студії сучасного танцю 

/керівник Сущенко О.М./, з баскетболу /керівник Бакуменко О.І./. У ліцеї під 

час весняних канікул здобувачі освіти часто приходили у спортзал, тренувались, 

готувались до змагань. Найголовніше – здоров'я і сила. Про це не забувають наші 

учні, хоча уроки фізичної культури проводилися в онлайн. Мабуть, саме тому 

змагання з волейболу між ліцеїстами 10-х і 11-х класів були такі емоційні та 

захопливі.  
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Профорієнтаційна робота у ліцеї здійснювалася під час навчально-виховного 

процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, 

розширення знань про професії на уроках, позакласні виховні заходи, екскурсії на 

підприємства міста, знайомство-зустрічі з людьми різних професій. З метою 

профорієнтації Чернігівський професійний будівельний ліцей завітав до ліцею на 

початку ІІ семестру. Здобувачі освіти 9 класів прослухали інформацію про ліцей, 

умови навчання та переваги. Про престижність і актуальність професії 

будівельника розповіла соціальний педагог Булова Л.О. Ліцеїсти ж показали 

прибиті шпаківні напередодні зустрічі, подаровані студентами. А також 

прозвітувались про участь у акції до Дня «Зустрічі птахів».  
«Всі професії у світі – від учителя» – під такою назвою було проведено 

тематичні екскурсії в музеї історії навчального закладу ліцею для випускників 9,11 

класів. Старшокласники познайомилися не тільки з історією ліцею, її традиціями 

та досягненнями, але й з досвідченим і авторитетним колективом педагогів. 
Радою ліцею до Дня міста було проведено квест «Мій ліцей» з метою 

вивчення, збереження використання та популяризації музейних предметів, колекції 

музею Історії навчального закладу. Заходи проводилися в умовах адаптивного 

карантину з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог. Здобувачі освіти, 

класні керівники провели ряд зустрічей з працівниками ліцею, випускниками 

минулих років, ветеранами праці. Переможцем квесту визнано 6-В клас /класний 

керівник Білецький П.В./, який набрав 18 балів із 21. 

Ліцей постійно запрошує представників військових частин, які залюбки 

приходять аби розповісти ліцеїстам про військову службу, про професію сильних 

та впевнених людей. Наприкінці навчального року завітали до нас і представники 

Державної прикордонної служби: підполковник Кудря Сергій Олександрович, 

начальник відділу комплектації, та Катерина Михайлівська, старший офіцер 

цього відділу. Зустріч пройшла під гаслом «Прикордонник – престижна професія». 

Гості розповіли про умови вступу до Національної академії Державної 

прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, умови проживання, харчування, 

забезпечення  і про повсякденне життя прикордонника. Ліцеїсти отримали безліч 

емоцій та мотивацій щодо подальшого вибору професії. 

«Офіцер – професія героїчна» – під такою назвою відбувся форум, на якому 

звучало, що разом з Україною готується відзначити своє 30-тиріччя ліцей № 15 – 

ровесник незалежності України. За роки існування тисячі випускників знайшли 

своє покликання – стали вченими, державними службовцями, депутатами, 

спортсменами, артистами. Ось і цього разу випускники, що обрали військові 

професії, надзвичайно важливі в сьогоденні, зустрілися із старшокласниками. 

Підтримали та взяли участь у заході працівники військомату, керівництво 

Північного округу. Цікавими і змістовними були розповіді про сучасну українську 

армію, про участь у миротворчих місіях  випускників, про участь у збройному 

конфлікті на сході нашої держави. 

Профорієнтаційний проєкт для учнівської молоді «Обери професію - обери 

майбутнє» проводився у межах діючого меморандуму про співробітництво та 

партнерство у рамках заходів з реалізації Програми професійної орієнтації молоді 

на актуальні на ринку праці професії та спеціальності. Також до ліцею протягом 
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року приходили представники різних вишів України та надавали інформацію, 

робили  презентацію своїх освітніх закладів. Але у зв’язку з карантином здобувачі 

освіти ліцею 8-10 класів відвідували Дні відкритих дверей різних навчальних 

закладів середніх та вищих рівнів акредитації в основному в режимі онлайн на 

сайті ліцею.  

Спортивно-оздоровча робота в ліцеї проводилася у відповідності до 

Державних санітарних правил і норм влаштування та утримання 

загальноосвітніх закладів. У ліцеї було створено необхідні санітарно – гігієнічні 

умови для організації освітнього процесу. Були проведені заходи щодо  організації 

шкільного режиму, дотримання гігієнічних норм щодо освітлення, температури 

повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, 

профілактично-медичного обстеження. 

Цікавими оздоровчими заходами у ліцеї було проведення  бесід з лікарями, 

перегляд та обговорення відеофільмів про шкідливість куріння, наркотиків, 

алкоголю, профілактичні бесіди з охорони здоров’я в умовах епідемії. За період 

навчального року збірні команди ліцею брали активну участь у: 

 у військово-спортивній  грі «Сокіл /Джура» /у режимі онлайн/. Належна 

підготовка середньої групи дала можливість зайняти ІІІ місце як результат рою 

«Чернігівська варта» /керівник рою Кулакова Н.М., педагог-виховник 

Поліщук Н.С./. Серед учасників молодшої вікової категорії рій «Соколята» став 

лауреатом обласного етапу гри /керівник рою Овчаренко Н.В., педагог-виховник 

Поліщук Н.С./. Рій старшої вікової категорії «Січові стрільці» /керівник рою 

Черкашин В.П., педагог-виховник Шоріна Н.В./ не на належному рівні підготували 

команду, яка, виходячи із протоколу суддів, зайняла 10 місце. 

 здобувачі освіти 3-х класів ліцею №15 м. Чернігова під керівництвом учителя 

хореографії О.М. Сущенко взяли участь у танцювальному конкурсі, який допоміг 

учням початкової школи запам’ятати правила гігієни. Організатор конкурсу 

"ЮНІСЕФ" ініціював активну гру-танець, у якій кожен рух відтворював потрібні 

в умовах карантину елементи поведінки: ретельно мити руки, не торкатись 

обличчя, чхати у лікоть, тощо. З такою захопливою грою єдине, що можна 

«підхопити» – це бажання нагадувати правила іншим. Учні ліцею своїм танцем 

всіх переконали, що запам'ятовування правил гігієни ще ніколи не було таким 

веселим! 

 20 листопада 2020р. учні початкової школи ліцею відмічали разом із 

вчителями та педагогами – організаторами Всесвітній День дитини. Було 

проведено квест для учнів 3-х класів. Їм потрібно було побувати на всіх 8-х 

станціях та відповісти на запитання, звісно, отримати сердечки. За підрахунками 

сердечок (балів) ними виявилися учні 3-Б класу (класовод Любченко В.В.) та були 

нагороджені як переможці квесту до Всесвітнього дня дитини. 
Затверджено на засіданні педагогічної ради (протокол № 18 від 28.06.2021 р.)  

Голова педагогічної ради, 

 

 

Директор      А.Г. Харченко 
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