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I. Вступ
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства,
в якому рівень освіченості й культури всієї нації набуває вирішального значення для
глобалізації економічних, соціальних і культурних процесів, які відбуваються в світі.
Виходячи з Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті,
педагогічний колектив Маріупольського міського ліцею ставить ціллю:
 забезпечити розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої,
фізично розвиненої, творчо мислячої конкурентоспроможної особистості –
успішного громадянина України;
 створити умови для особистісного зростання вчителя через використання
інноваційних технологій;
 створити комфортні умови для навчання, виховання, розвитку інтелектуальних
здібностей ліцеїстів шляхом підвищення якості навчально-виховного процесу;
 розвивати матеріально-технічну базу ліцею.
Візія Ліцею – поєднання навчально-виховної роботи
науково-дослідницькою

та експериментальною;

з

науково-методичною,

використання

поряд

з

традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційних педагогічних
технологій.
Місія Ліцею – полягає у створенні умов для всебічного розвитку особистості і
творчої самореалізації учнівської молоді,

вихованні покоління

людей,

здатних

ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати
цінності національної культури та громадянського суспільства,

розвивати

і

зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як
невід'ємну складову європейської та світової спільноти.
Стратегічні цілі розвитку Ліцею:
 Підвищення якості освітніх послуг Ліцею та забезпечення їх відповідності
національним, європейським і міжнародним стандартам та вимогам;
 Запровадження в Ліцеї інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
 Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного
процесу;

 Створення єдиного електронного інформаційно-комунікаційного середовища ліцею;
 Активізація діяльності ліцею в міжнародному та європейському освітньому
просторі.

II. Аналіз роботи ліцею
У 2010-2015 навчальних роках робота ліцею була спрямована на виконання Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини
розвитку освіти», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи
щодо підвищення якості в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських
програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.
Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту ліцею. Навчальновиховний процес відбувався в одну зміну.
Маріупольський міський ліцей був відкритий у 1996 році. Проектна потужність –
15 груп (450 учнів). Режим роботи – п’ятиденний, змінність занять – одна зміна. У
2014-2015 навчальному році в ліцеї було 15 класів, у яких навчалися 420 учнів. Ліцей
розташований за адресою: просп. Миру 79.
У ліцеї працює методичний кабінет, психологічна служба, кабінет виховної роботи.
Функціонує спортивний зал, їдальня, актовий зал, медичний кабінет, вчительська, 25
навчальних кабінетів, 2 комп'ютерних кабінети, бібліотека, читальна зала, є вихід в
Інтернет.
Кількість навчальних груп у ліцеї:
Навчальні
5-8 класи
роки
2010-2011 8 клас – 4 групи:

9 клас
5 груп:
група іноземних мов;
філологічна група
(українська та німецька
мови);
суспільно-гуманітарна;
фізико-математична;
інформаційнотехнологічна

2011-2012 8 клас – 2 групи:
4 групи:
група іноземних мов; група іноземних мов;
математична
філологічна група;
історико-філологічна;
фізико-математична

10 клас
6 груп:
група іноземних мов
(англійська, французька
мови);
філологічна група
(українська та німецька
мови);
суспільно-гуманітарна;
фізико-математична;
інформаційноекономічна
5 груп:
група іноземних мов;
філологічна група
(українська та німецька
мови);
суспільно-гуманітарна;
фізико-математична;

11 клас
-

6 груп:
група іноземних мов
(англійська, французька
мови);
філологічна група
(українська та німецька
мови);

інформаційнотехнологічна
2012-2013 5 клас – 1;

3 групи:
група іноземних мов;
8 клас – 2 групи:
хіміко-біологічна;
група іноземних мов; математична
математикоінформаційна

2013-2014 5 клас – 2;
6 клас – 1;

3 групи:
група іноземних мов;
філологічна група;
математична

8 клас – 3 групи:
група іноземних мов;
математична;
фізико-математична
2014-2015 6 клас – 2;
3 групи:
група іноземних мов;
7 клас – 1;
математична;
фізико-математична
8 клас – 3 групи:
група іноземних мов;
українська філологія;
фізико-математична

суспільно-гуманітарна;
фізико-математична;
інформаційноекономічна
4 групи:
5 груп:
група іноземних мов;
група іноземних мов;
філологічна група;
філологічна група
суспільно-філологічна; (українська та німецька
фізико-математична
мови);
суспільно-гуманітарна;
фізико-математична;
інформаційнотехнологічна
3 групи:
4 групи:
група іноземних мов;
група іноземних мов;
хіміко-біологічна;
філологічна група;
математична
суспільно-філологічна;
фізико-математична

3 групи:
група іноземних мов;
філологічна група;
математична

3 групи:
група іноземних мов;
хіміко-біологічна;
математична

Педагогічні кадри
Кількість
педагогічних
працівників
До 30 років
31-40 років
41-50 років
51-54 років
Понад 55 років
Загальна кількість
Середній вік
Кількість
педагогічних
працівників
До 3 років
3-10 років
10-20 років
Понад 20 років

Таблиця 1.1 Якісний склад вчителів за віком
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

3
14
9
7
8
41
40,8

6
12
7
6
12
43
41,3

5
12
9
2
14
42
41,4

5
11
14
1
13
44
41,1

4
11
12
3
14
44
42,4

Таблиця 1.2 Якісний склад вчителів за педагогічним стажем
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

1
6
14
20

3
4
16
20

2
4
18
18

100% педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста.

5
3
18
18

3
4
11
26

Проводились моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з української
мови, математики.
Згідно річного плану роботи у ліцею цікаво змістовно проводились предметні тижні та
декади: іноземної мови, української мови, фізики, математики, історії, природничих
наук.
В ліцеї учні брали участь у олімпіадах з базових дисциплін різних рівнів, олімпіаді «У
світі знань», конкурсі ім. П. Яцика, інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру»,
«Левеня», та ін.
З метою

виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до

наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в
сучасному суспільстві учні ліцею брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Порівняльний аналіз за останні 5 років дозволив визначити шляхи вдосконалення
навчально-виховного процесу.
Досліджувалася

участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах, МАН, простежена

результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.
Таблиця 1.3 таблиця результативності роботи з обдарованими учнями
(участь учнів ліцею у предметних олімпіадах за останні 5 років)
Рік
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців

Предметні олімпіади
ІІ етап
ІІІ етап
ІV етап
89
39
5
48
13
3
96
40
6
47
33
3
125
38
8
48
22
5
102
20
6
43
14
4
112
25
12
65
20
4

Таблиця 1.4 таблиця результативності роботи з обдарованими учнями
(участь учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робот учнів-членів МАН України за останні 5 років)
Рік
МАН
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
Всього учасників
10
2010-2011
З них переможців
4

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців
Всього учасників
З них переможців

16
11
11
8
8
5
14
9

5
2
2
1
3
3
6
4

2
-

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої
обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність
практичного психолога ліцею та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми
включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне
сприяння розвитку.
З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «обдарована
дитина» ліцею та міста
З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку в 2010 та 2011 роках учні
ліцею брали участь у літньому науково-дослідницької наметовому таборі «Terra
Inkognito»
З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку
електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань
охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила
техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики,
хімії, біології, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та
інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація
робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання
санітарно-гігієнічного режиму.
Випадків травмування учнів та працівників школи не було.

Якість знань учнів
Станом на 05 вересня 2015 року в ліцеї навчалося 400 учнів, всі атестовані.
За 2011-2015 навчальні роки учні ліцею отримали:
- срібні медалі – 5 учнів;
- золоті медалі – 18 учнів.

Таблиця 1.5 таблиця навчальних досягнень учнів
Рік

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Всього Початковий Середній
учнів
рівень,%
рівень,%
ліцею
430
2 (0,5 %)
190 (44,2 %)
494
2 (0,4 %)
176 (35,6%)
440
0 (0 %)
141 (32%)
447
0 (0%)
140 (31%)
390
0 (0%)
70 (17,9%)

Достатній
рівень,%

Високий
рівень,%

226 (52,6 %)
273 (55,3%)
48 (56%)
261 (59%)
270 (69,3%)

12 (2,8 %)
43 (8,7%)
51 (12%)
46 (10%)
50 (12,8%)

Збільшувався відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому рівні та
достатньому рівні.

III. Педагогічні кадри
Під час роботи з кадрами забезпечити:
- відповідність займаній посаді спеціалізації учителя за дипломом;
- омолодження колективу;
- 100% зайнятість ставок за всіма навчальними предметами;
- забезпечити своєчасну курсову перепідготовку (додаток 1).

IV. Методична робота
Завдання, які постають перед методичною службою:
– кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
– створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти
і кваліфікації педагогічних працівників;
– проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих
можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та
участь у його вивченні, узагальнені та впроваджені;
– створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм,
розробка

міні-підручників

та

посібників

для

викладання

спецкурсів,

факультативів тощо;
– вивчення та впровадження в практику інноваційних освітніх технологій та
систем.
Основні напрямки і задачі:

1.Організаційно-педагогічна діяльність:
- планування

й

організація

науково-методичної,

науково-дослідницької

діяльності;
- взаємодія з Вузами;
- організація роботи цільової групи «Підвищення рівня навчальних компетенцій
ліцеїстів при використанні ІКТ у навчально-виховному процесі»
- організація контрольно-діагностичної діяльності;
- створення творчих об’єднань педагогів (ТГ,ТЛ, ДГ);
- атестація педагогічних кадрів.
2. Діагностико-аналітична діяльність:
- анкетування педагогів з метою виявлення професійних проблем, а також досвіду
розробок та впровадження новітніх технологій;
- робота з діагностичними та технологічними картами;
- робота психологічної служби;
- картки індивідуального розвитку і саморозвитку ліцеїстів;
- професіограми і портфоліо вчителів.
3. Науково-методичне забезпечення сучасного навчально-виховного процесу:
- забезпечення професійною інформацією: «Сучасний навчальний процес з точки
зору психолого-педагогічної науки й перспективного педагогічного досвіду»;
- науково-методичні розробки «Технологія сучасного уроку»;
- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості
вчителя i учня, самореалізації творчої особистості;
- експериментальна діяльність;
- індивідуальне консультування педагогів;
- надання інформаційно-методичної допомоги в системі безперервної освіти;
- виготовлення дидактичних, навчальних, методичних матеріалів;
- організація і проведення науково-дослідницької роботи;
- організація і проведення аукціону методичних ідей, конкурсу методичних
матеріалів, тощо;
- розробка і проведення експертизи інноваційних програм, методик, навчальних
планів;
- науково-методичне забезпечення до профільного і профільного навчання в ліцеї;

- вивчення запитів, методичний супровід та надання практичної допомоги різним
категоріям вчителів ліцею під час підготовки до атестації , в між атестаційний та
між курсовий період.
4. Методична діяльність:
- підвищення кваліфікаційної категорії, курсова перепідготовка педагогічних
кадрів;
- організація та керівництво самоосвіти педагогів;
- вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
- розробка та впровадження новітніх технологій.
1. Щорічно

аналізувати

зайнятість

педкадрів

з

підвищення

методичної

майстерності;
2. Організовувати роботу вчителів з самоосвіти (постійно). Методкабінету та
методраді ліцею надавати необхідну допомогу в роботі шкіл з вдосконаленням
майстерності (ШВМ) вчителів над проблемою ліцею;
3. Щорічно проводити ПДС для класних керівників та вчителів-предметників;
4. Засідання педради ліцею проводити не менше ніж 5 разів на рік;
5. Завідуючий бібліотекою своєчасно проводити підписку на методичні журнали та
газети, постійно інформувати педколектив про нові досягнення в психології,
педагогіці, методиці;
6. З метою створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей учнів,
розвитку їх творчих задатків:
- забезпечити

щорічну

участь

старшокласників

в

науково-практичних

конференціях МАН України;
- забезпечити щорічну участь учнів 8-11 класів Всеукраїнських предметних
олімпіадах, Всеукраїнських, міжнародних предметних конкурсах «Кенгуру»,
«Колосок», «Золотий ключик», «Російське ведмежа», інших творчих конкурсах.

V. Керівництво навчально-виховним процесом
1. Забезпечити щорічний контроль за відвідуванням учнів ліцею (відповідальні:
черговий адміністратор, черговий учитель, класні керівники).
2. Спланувати комплексні

перевірки стану викладання та рівень знань по

наступним предметам (додаток 3).
3. Прийняти участь у регіональній програмі «Моніторинг якості освіти»:

- протягом року проводити вхідний, проміжний та підсумковий контроль з
математики, української мови в 9,11 класах (вересень), історія 9, 10, 11 кл.
- проводити підсумковий контроль (квітень-травень).
4. Щорічно проводити семестрові контрольні роботи за текстами адміністрації, з
окремих предметів.
5. Не менш ніж 2-х раз на рік перевіряти ведення вчителями шкільної документації
(особові справи, щоденники, класні журнали, календарні плани).
6. За підсумками семестрів аналізувати рух учнів по ліцею, успішність класів.
Проводити співбесіди з класними керівниками про стан справ у класах.
7. Продовжити роботу зі створення учнівського самоврядування.
8. З метою попередження асоціальної поведінки учнів, щомісячно проводити
засідання Ради профілактики (відповідальний – заступник директора з ВР),
щоденно контролювати відвідування учнів.
Перспективний план
контролю за станом викладання предметів на 2016-2020 роки
№
п/п

4.

Питання
внутрішньо
ліцейського
контролю
І. стан
викладання
навчальних
предметів.
Українська мова
Українська
література
Російська мова та
література
Математика

5.

Інформатика

6.

Фізика

7.

Географія

8.
9.
10.

Історія України
Всесвітня історія
Правознавство

1.
2.
3.

Рік контролю

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

Листопад
Грудень
Жовтень/
листопад
Листопад/
грудень
Березень/
квітень
Грудень/
січень
Лютий/
березень
Лютий
Березень
Квітень

11.

Хімія

12.

Біологія

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Фізична культура
Захист Вітчизни
Основи здоров’я
Художня
культура
Економіка

21.

Технологія

22.

Курси за
вибором,
факультативи

Січень/
лютий
Січень/
лютий
Листопад
Березень
Березень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Квітень
Лютий/
березень
Березень/
квітень
Березень

VI. Адміністративно-господарча діяльність
1. З метою укріплення матеріальної бази ліцею, придбати наступне обладнання:
Обладнання

2016
2017
2018
Шкільні меблі
+
+
+
Комп’ютерний клас
+
+
Інтерактивна дошка
+
Проектор
+
+
+
Шкільна документація
+
+
+
Обладнання для учбових кабінетів
+
Господарчий інвентар
+
+
+
2. Забезпечити щорічне поповнення бюджету ліцею за
батьків.

2019
+
+
+
+
+
рахунок

2020
+
+
+
+
+
спонсорів та

3. Систематично проводити заходи з економії електроенергії, води, тепла.
4. Щорічно проводити якісний поточний ремонт кабінетів ліцею, рекреацій,
водопровідний, каналізаційних та теплових мереж ліцею.
5. Провести капітальний ремонт фасаду і даху при наявності бюджетних коштів.

VII. Ліцей – заклад освітнього округу № 9
- Щоквартально брати участь у засіданнях Ради округу;
- Створити умови для участі здібних обдарованих учнів у різних видах
позаурочної діяльності на базі навчальних закладів округу, з цією метою на
початок навчального року складати загальний графік роботи гуртків та
факультативів навчальних закладів округу.

VIII. Очікувані результати
Реалізація мети і основних завдань забезпечать:
-

творче зростання дитини;

-

зміцнення самосвідомості особистості, її національної гідності;

-

прагнення до пошуку, дослідження, успіху;

-

бажання творчо зростати та самовдосконалюватися.

Учні Ліцею:
-

відповідальні за свій успіх у житті;

-

розуміють, що успіх приходить після наполегливої праці;

-

уміють оцінювати ситуації, правильну поведінку;

-

уміють реалізувати свій вибір.

Педагогічні працівники:
-

формують досвід роботи на підставі нової філософії освіти ХXI ст.;

-

володіють уміннями проектувального та продуктивного типу, заснованих на
загальних засадах дидактичного менеджменту;

-

активно застосовують інноваційні технології;

-

піклуються про підвищення методологічної, професійної, організаційної
культури;

-

допомагають учням в особистій діяльності;

-

володіють мистецтвом комунікативності.

Батьки учнів:
-

активні учасники навчально-виховного процесу;

-

формують разом з педагогами ціннісний потенціал учня.

Ліцей надає вибір освітніх послуг:
-

створюється мережа курсів за вибором, факультативів, спецкурсів;

-

функціонування різноманітних гуртків;

-

діяльність учнівського самоврядування.

* Візія – основне стратегічне завдання (ідея щодо образу майбутнього), яке ставить
перед собою підприємство (організація, установа), визначаючи орієнтири свого
розвитку.
* Місія — узагальнена мета, реалізація якої є основним завданням стратегічного
управління підприємством (установою, організацією).

Додаток 1

Перспективний план
атестації та курсової підготовки
педагогічних працівників Маріупольського міського ліцею
№
з
/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ПІБ вчителя

Акульшина Т.О.
Бабенко М.Ф.
Балабанов Д.В.
Баліхіна О.Б.
Бахур В.В.
Бессонов О.В.
Богданова Ю.О.
Бодня О.І.
Буданова Л.Ф.
Виходцева З.П.
Голютяк А.Я.
Грищенко Л.М.
Даниленко Л.І.
Дружко Т.Г.
Дибко О.В.
Єрмоленко С.М.
Забела О.А.
Захарова Ю.Ю.
Ісаєнко О.М.
Кареба О.В.
Кареба С.І.
Кейда С.І.
Коротких В.Я.
Кравчук Л.О.
Крившенко Ю.В.
Кулігіна Н.Ф.
Куцобина Ж.А.
Кучинська С.В.
Лаврик В.І.
Литвин Л.О.
Лучанінова Н.М.
Морілова Н.М.
Наріжна Л.В.
Новікова С.М.
ОвчинніковаО.В.
Поліщук С.В.
Романова І.Г.
Санікідзе Т.А.
Смирнова К.А.
Солнцев о.В.
Токій Л.А.
Тройнікова Л.Д.
Цинкуш І.А.
ЧернобривецьН.І
Шелгунова Н.В.
Юргенс М.А.

Категорія, звання

вища, учитель-методист
вища, учитель-методист
ІІ категорія
вища
ІІ категорія
І категорія
спеціаліст
вища, учитель-методист
вища, старший учитель
вища, учитель-методист
вища, учитель-методист
ІІ категорія
вища, учитель-методист
провідний бібліотекар
вища
вища
спеціаліст
вища
І категорія
вища
вища, старший учитель
вища
вища
спеціаліст
І категорія
вища
І категорія
вища
вища
вища
вища
вища
вища
І категорія
вища, старший учитель
вища
І категорія
вища, учитель-методист
вища
вища, старший учитель
вища, учитель-методист
вища
вища
І категорія
І категорія
вища

Попередня Попередня
атестація
курсова
підготовка
02.04.2015 04.10.2014
02.04.2012 26.12.2013
29.03.2011 26.09.2015
02.04.2012 27.10.2012
26.03.2013 Дипл 2010
24.03.2015 08.11.2013
Дипл 2014
04.04.2014 29.09.2012
02.04.2015 08.11.2014
02.04.2012 19.12.2015
02.04.2012 07.03.2012
27.03.2012 18.06.2011
01.04.2013 15.09.2012
25.03.2014 15.03.2013
02.04.2012 07.03.2012
21.04.2010 15.09.2012
Нет атест. Не проход.
02.04.2012 10.11.2012
24.03.2015 10.10.2015
04.04.2014 12.11.2013
01.04.2013 13.10.2012
08.04.2011 16.04.2015
02.04.2015 07.06.2014
Дипл 2014
24.03.2015 22.01.2012
02.04.2015 10.09.2011
24.03.2015 13.12.2014
02.04.2012 15.09.2012
01.04.2013 26.05.2012
01.04.2013 13.10.2012
02.04.2015 29.03.2014
02.04.2012 11.11.2010
04.04.2014 22.02.2013
29.03.2011 15.03.2013
13.04.2010 04.10.2014
02.04.2012 13.10.2012
26.03.2013 19.12.2015
02.04.2012 25.11.2009
01.04.2013 15.09.2012
08.04.2011 11.12.2010
02.04.2015 01.11.2014
04.04.2014 09.11.2013
04.04.2014 02.02.2013
25.03.2014 29.09.2012
26.03.2013 29.09.2012
02.04.2015 23.08.2014

Рік чергової атестації,
курсової підготовки
2015

2016

2017

А
А
К
К

2018

К
А
К

А
К
А

2020

К

А

К
К

А
А
К
А
К

К
К

2019
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А
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А
А
К

А
К

А

А
К
А
К
К
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А
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А
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А
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А
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