ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ
За 2016/2017 навчальний рік
На виконання Стратегії розвитку держави Україна-2020 «Гідність, свобода, майбутнє»
(Програма Президента України), Указу Президента України № 580/2015 від 13.10.2015 року
«Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,
Національної доктрини розвитку освіти в Україні, «Концепції розвитку освіти України на
період 2015-2025 роки (проект), «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді» (наказ МОН України № 582 від 28.05.2015 року), «Державного стандарту початкової,
базової і повної загальної середньої освіти» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 року за № 1392), обласного науково-методичного проекту «Освітні
стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міжнародного освітнього
проекту «Освіта для сталого розвитку в дії», «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес» (2015-2021 року), Програми розвитку
загальної середньої освіти міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки, відповідно до вимог
реформування освіти (проект нового Закону України «Про освіту»), педагогічний колектив
ліцею продовжив традиції системного і послідовного прогнозування з урахуванням новітніх
навчальних та педагогічних технологій, яке спрямоване на виконання нормативно-правової
бази України, реалізацію регіональних комплексних програм тощо. При плануванні
діяльності МЮЛ застосовується інноваційна технологія управлінської діяльності – цільове
проектування на основі програми розвитку, діагностики вчителів, учнів, батьків та їхніх
потреб. У закладі створені цільові програми, які розраховані на тривалий термін виконання і
мають на меті доповнення щорічної системної роботи навчального закладу.
У ліцеї продовжено роботу над подальшим розвитком за напрямами, визначеними
міськими галузевими програмами:
Програма розвитку загальної середньої освіти на 2016- 2020 роки;
Програма інформатизації освіти та створення єдиного інформаційного простору в закладах
освіти та установах освіти м. Дніпро на 2016-2020 роки;
Програма розвитку позашкільної освіти у м. Дніпро на 2016-2020 роки;
Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 2016-2020 роки;
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Дніпро на 2016-2020
роки;
Програма створення безпечного середовища у навчальних закладах м. Дніпро на 2016-2020
роки;
«Державний стандарт початкової, базової і повної загальної середньої освіти».
Враховуючи вище означені напрями, педагогічний колектив ліцею обрав наступні
пріоритетні напрямки науково-методичної роботи:
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 виховувати компетентну особистість (гармонійно розвинуту духовно і фізично, морально
стійку, психологічно мобільну, здібну до соціальної адаптації, орієнтовану на успіх, готову
до постійного підвищення рівня компетентності, вимогливу в ділах, толерантну у
відносинах, націлену на самореалізацію);
 спираючись на принципи співтворчості та співробітництва, продовжити підготовку
вчителя-дослідника – особистості з високим рівнем культури та професіоналізму;
 впроваджувати в педагогічну практику концептуальні засади педагогіки життєтворчості;
 продовжувати розвиток моральної самостійної особистості ліцеїста;
 використовувати ліцейські традиції для формування життєтворчої, діяльної особистості;
 сприяти самовизначенню та самоактуалізації учнів.
З метою розвитку обдарованості ліцеїстів колектив продовжив роботу за проектами
«Творча обдарованість: виявлення – навчання – розвиток», «Дебатний рух молоді»,
«Євроінтеграція».
Продовжена робота вчителів МЮЛ над підвищенням ефективності роботи та
самовдосконаленням, розпочато роботу вчителів та учнів ліцею над проектами до 25- річчя
навчального закладу.
На педраді «Національна стратегія розвитку освіти в Україні як орієнтир у визначенні
пріоритетних завдань ліцею на сучасному етапі» (протокол № 1 від 29.08.2016 р.), було
зроблено глибокий аналіз роботи закладу за методикою ОДГ та SWОТ-методом, наголошено
на позитивних фактах, зокрема на зміцненні матеріально-технічної бази ліцею, звернено
особливу увагу на певні недоліки в роботі. Педагогічний колектив ліцею ухвалив рішення про
продовження роботи ліцею згідно Плану розвитку ліцею до 2021 року на підставі нового
концептуального документу.
Згідно з річним планом були проведені педради, методичні семінари, психологопедагогічні семінари, методичні наради, до яких були безпосередньо залучені викладачі ліцею.
Педколектив працює за рейтингового 120-бального системою оцінювання освітніх
досягнень ліцеїстів, яку змоделював протягом 2007-2012 року впродовж експерименту
обласного рівня, й яка затверджена управлінням освіти департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради.
У листопаді-грудні 2016 року учасники Євроклубу (керівник Лукьянова А.А.) – учні
ліцею взяли участь у міжнародному молодіжному проекті «Та йти далі – Пам'ять і майбутнє»
у рамках проекту "Зустрінемося! Німецько-українські зустрічі молоді в рамках програми
«Європейці за мир» Фонду СПОГАДИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. МАЙБУТНЄ в школі імені
Августа Маке (Бонн, Німеччина). Робота членів Євроклубу МЮЛ у межах даного проекту
сприяла продовженню партнерства між МЮЛ та школою імені Августа Маке та
довгостроковій співпраці, націленій на участь ліцеїстів у міжнародному проектному русі.
Протягом року учні ліцею з вчителями знайомилися з різними куточками України, та
країнами Європи, відвідавши Буковель, Львів, Хотин, Кам’янець-Подільський, Одесу та
Львів, Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію, Угорщину, Італію.
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Протягом року учні разом з кураторами відвідали музей Голокосту в Минорі, виставку
«Герої АТО», 34 канал, екскурсію містом Дніпро, ракетно-космічний центр м. Дніпра.
Учні та вчителі ліцею підготували та провели ліцейські літературні вечори (Коновалова
І.В., Пуліна Г.О.), обласний семінар за книгою Маркеса «Старик с крыльями» (вчитель Пуліна
Г.О.), взяли участь у засіданні клубу книголюбів в ДОУНБ, з нагоди 40-річчя з дня створення
клубу, та присвяченого творчості Лесі Українки та Тараса Шевченка (вчитель Бурлаков О.С.).
Вчителями історії Усенко Т.Я. та Нетьосовою С.Ф. було проведено:
- єдиний урок «Від проголошення Незалежності до нової України»;
- заходи, присвячені 150-річчю з дня народження М. Грушевського «Михайло
Грушевський – борець за свободу і незалежність України»;
- уроки до дня Соборності України «Мій рід, моя Батьківщина – це вся моя Україна»;
- урок патріотизму «Герої Крут»;
- захід до 75-річчя трагедії «Мовчазний крик Бабиного яру»;
- урок до річниці визволення Дніпра «Шляхом болю та перемоги».
Вчителем курсу «Машинопис та основи сучасного діловодства» Стешенко Л.М. разом з
учнями було:
 проведено урок-практикум за темою «Документування колегіальних заходів».
Учасники команди (ведучий, секретар, доповідач, виступаючі) підготували та провели
виробничу нараду, засідання з наступним оформленням протоколу;
 розроблено практичні завдання з різних життєвих ситуацій: продовження навчання;
працевлаштування та навчання на заочному відділенні; звільнення за власним
бажанням, з ініціативи роботодавця;
 проведено лабораторно-практичні роботи:
оформлення резюме;
оформлення візитних карток;
оформлення інформаційних бюлетенів за темами: «Вчимося жити», «Моя
сім’я – моє багатство», «Ліцейське братерство», «Мої захоплення»;
вирішення трудових спорів (оформлення заяви до комісії по трудових спорах,
протоколу комісії, витягу з протоколу, позовної заяви до суду);
 оформлена картотека цивільних та кримінальних справ за темами: «Документування
трудових відносин», «Організація діловодства в судах», «Вимоги до оформлення
кримінально-процесуальних актів», «Документування шлюбних відносин»;
 оформлена картотека 125 підручників з машинопису та основ діловодства.
У 2016/2017 навчальному році стартував дворічний бінарний проект КЛУБ
«ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», який започаткований спільно
вчителями Шевчук Т.П. (економіка) та Стешенко Л.М. (курс «Машинопис та основи
сучасного діловодства») для учнів 10-11-х класів. Кожний учень представив ПАКЕТ
ДОКУМЕНТІВ: організаційні документи (статут, посадові інструкції, особові справи
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співробітників своєї фірми: заяви, накази про призначення, надання відпусток, доповідні
записки, посвідчення про відрядження). За високу швидкість набору тексту та високі бали з
проекту наступні учні отримали свідоцтва: Гулієв Ч., Мороз К., Шанька Я.
1-10 грудня 2016 у ліцеї пройшов тиждень правознавства. Було проведено бесіди з
представниками УВС на тему «Як не стати жертвою злочину» та правовий брейн-ринг між
командами 9-х класів.
Протягом року було забезпечено функціонування та постійне оновлення сайту ліцею в
мережі Інтернет, роботу ліцейського електронного щоденника. Усі заходи та відкриті уроки
були висвітлені на сайті ліцею.
Систематично виходила газета «Самі про себе», яка висвітлювала усі події, що
відбувалися в ліцеї та розповідала про історію традиційних українських свят.
Педагоги протягом року продовжували впровадження в навчально-виховний процес
інформаційно-комунікаційних технологій; опановували роботу з програмами Windows 7,
Excel, та Movie Maker, проводили моніторингові дослідження з різних аспектів освітнього
процесу.
Вчителем інформатики Чичикаловою І.Е. було проведено:
 конкурс на створення кращого відеоролика про Міський юридичний ліцей;
 конкурс малюнків в PaintBrush «Безпечний Інтернет» (серед учнів 9-х класів);
 створення методичних матеріалів за темою «Робота ПК і периферійних пристроїв» для
9 кл., «Робота в процесорі MS Word 2010» для 10 кл., «Створення реляційних баз
даних» для 11 кл.
Протягом 2016/2017 навчального року були проведені ліцейські олімпіади, взята участь
у міських (грудень) та обласних олімпіадах (січень), конкурсах МАН (лютий), організоване
написання та захист курсових робіт (таблиці 1, 2). Під час Дня науки 30 квітня були визначені
кращі науково-дослідницькі роботи ліцеїстів, які жури рекомендувало до участі в МАНі в
наступному навчальному році.
Активну участь ліцеїсти брали в інтерактивних інтелектуальних конкурсах (таблиця 3),
міському турнірі знавців права, у науково-практичних конференціях.
Таблиця 3
УЧАСТЬ ЛІЦЕЇСТІВ В ІНТЕРНЕТ-ТУРНІРАХ
Назва конкурсу
Кількість
Кількість призерів
учасників
17 золотих
74 срібних
Осінній колосок – 2016
110
результатів
результатів
8 золотих
68 срібних
Весняний колосок – 2017
89
результатів
результатів
3 відмінних
9 добрих
Кенгуру
47
результатів
результатів
Грінвич
44
1 золотий
1 бронзовий
результат
результат
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Учні ліцею взяли активну участь у змаганнях молодіжного руху «Дебатний рух молоді»
(керівник клубу «Дебати» Нетьосова С.Ф.):
 вересень – грудень 2016 – участь в українсько-німецькому проекті «Молодь дебатує». За
підсумками проекту, який проходив в 4-х областях України, учень групи 9-2 Білоусов
Едуард зайняв І місце;
 жовтень 2016 – лютий 2017 – участь у двох регіональних турнірах за міжнародними
стандартами «IDEA»: Всеукраїнський дебатний турнір «Бердянський ринг 2016» (1
команда), Всеукраїнський дебатний турнір «Dnipro Open 2017» (3 команди). Два учні
ліцею увійшли до десятки кращих спікерів турнірів. Одна з команд брала участь у дебатах
англійською мовою. Крім того, відбулося опанування двох нових форматів – Карла
Поппера та історичні дебати;
 квітень 2017 – проведення ліцейського дебатного турніру в українському та англійському
мовному режимі.
Була проведена атестація педагогічних працівників ліцею, а саме:
 Недосєкіної Тетяни Вікторівни, директора ліцею – на відповідність займаній посаді та
підтвердження вищої категорії і звання «учитель-методист»;
 Новікової Світлани Володимирівни, заступника директора з наукової роботи – на
відповідність займаній посаді та підтвердження вищої категорії і звання «учительметодист»;
 Бурлакова Олександра Сергійовича, учителя української мови вищої категорії – на
відповідність займаній посаді та підтвердження вищої категорії;
 Коновалової Ірини Вікторівни, учителя російської мови та зарубіжної літератури вищої
категорії – на відповідність займаній посаді та підтвердження вищої категорії і звання
«старший учитель»;
 Алфьорової Тетяни Миколаївни, учителя правознавства (за сумісництвом) І категорії – на
відповідність займаній посаді та присвоєння вищої кваліфікаційної категорії.
Вчителі Ткаченко Т.В. (англійська мова), Алексеєнко Л.С. (математика), Лук’янова А.А.
(німецька мова) отримали направлення на проходження курсової перепідготовки в ДОІППО.
У 2016-2017 навчальному році виховний процес в ліцеї був спрямований на виконання
наступних завдань:
 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей і власних
інтересів;
 формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і
громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;
 створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як
необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;
 створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного
учня;
 формування позитивних загальнолюдських цінностей.
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Питання виховної роботи постійно розглядаються на нарадах при директорі та
заступникові директора з виховної роботи, на засіданнях педагогічної ради, Ради ліцею,
творчої лабораторії виховної роботи.
Пріоритетними напрямками педагогічний колектив вважає: національно-патріотичне,
моральне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку
особистості, родинно-сімейне виховання. У лицею створено штаб національно-патріотичного
виховання (НПВ). На виконання цих завдань направлені всі традиційні ліцейські виховні
заходи:
 загальноліцейські свята та заходи:
 Свято Першого дзвоника;
 День здоров’я;
 святковий концерт до Дня Вчителя;
 «Турнір гладіаторів права» (участь команди МЮЛ у міському правовому турнірі;
 День юриста – традиційна зустріч з батьками та випускниками ліцею «Моя професія –
юрист»;
 посвята в ліцеїсти;
 День ліцейського братерства;
 зустріч з офіцером поліції «Як не стати об’єктом злочину»;
 участь у міжнародному молодіжному проекті «…йти далі?» (м. Бонн, Німеччина);
 участь команди МЮЛ у фінальному дебатному турнірі (м. Харьків);
 зустріч з випускником ліцею, юристом та помічником депутата міської ради
Федорчуком К. «Моя майбутня професія – юрист»;
 брейн-рінг «Мої права та права іншої людини» (9-ті кл.);
 благодійний ярмарок, збір коштів випускнику ліцею, інваліду І групи Ядерному В.;
 День Святого Миколая, благодійна акція, з метою допомоги доньці загиблого
випускника Чернікова Олександра;
 «Ліцейські джентльмени запрошують»;
 зустрічі з учасниками Другої світової війни – малолітніми в’язнями концтаборів;
 спортивні змагання «Богатирські ігри»;
 День самоврядування в ліцеї;
 Свято Останнього дзвоника;
 щорічні конкурси «Підкорювачі зоряних вршин», «Ліцеїст року-2017»;
 урочистий прийом у директора ліцею;
 свято вручення атестатів зрілості «Юність – 2017»;
 участь у наукових конференціях та заходах;
 культпоходи до театрів і музеїв;
 єдині уроки мужності:
 Єдиний урок «Від проголошення незалежності до нової України»;
 «Голуб миру», присвячений Дню миру;
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 День партизанської слави;
 «М. Грушевський – борець за незалежність та свободу України»;
 «Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років трагедії»;
 «Мужність, відвага захисників України» до Дня захисників Вітчизни;
 «Шляхами болю та перемоги», присвячений річниці вигнання нацистських окупантів з
України;
 «40-річчя створення Української Громадської групи сприяння виконання Гельсінських
угод»;
 урок мужності, присвячений Дню гідності і Свободи;
 урок пам’яті «З присвятою замордованим голодом…»
 «Дивиться на нас як на рівних» до Міжнародного дня інвалідів;
 урок мужності до Дня Збройних Сил України;
 « На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща, яка піднялася, мов Фенікс, з
руїн, безсмертна моя Україна», присвячений до Дня Соборності та Свободи України;
 «Ти не пішов, ти тут, із нами… Такі, як ти, не помирають…», присвячений пам’яті
випускника ліцею О.Чернікова, який загинув у зоні АТО;
 «Тобі, Україно моя, і перший подих, і подих останній тобі», присвячений пам’яті героїв
Крут;
 «Трагедія Бабиного Яру: уроки історії» до Міжнародного дня пам’яті голокосту;
 «У полум’ї війни», присвячений вшануванню учасників бойових дій на території
інших держав;
 «Герої не вмирають!» до річниці подій на майдані та вшанування пам’яті небесної
сотні;
 «Рідна мова калинова» до Міжнародного Дня рідної мови;
 Шевченківський урок «Слухайте голос безсмертний Тараса»;
 «Участь добровольців у подіях 2014-2017» до Дня Добровольця;
 «Вшанування героїв України «Небесна Сотня»;
 «Чорнобиль – горе України, її незагоєна рана», присвячений вшануванню пам’яті
загиблих в Чорнобильській трагедії;
 «Макі – інтернаціональний символ пам’яті»;
 «Збережемо мир на планеті», присвячений річниці з Дня Перемоги над нацизмом у
Європі;
 «До Дня пам’яті жертв політичних репресій та жертв депортації з Криму 1944р.»;
 «Яке прекрасне рідне слово» до Дня слов’янської культури та писемності;
 «Україна – серце Європи» до дня Європи в Україні;
 Робота гуртків та клубів:
 «Гендерна рівність» (вчитель Мягких Г.О.);
 «Журналіст» (вчитель Стешенко Л.М.);
 «Рампа» (вчитель Бурлакова І.О.);
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 «Євроклуб «Пілігрим» (вчитель Лук’янова А.А.)
 спортивні ігри (вчитель Оріщук Р.О.);
 гурток військово-прикладних видів спорту (вчитель Оріщук Р.О.);
 спортивні танці (вчитель Головко А.Б.);
 «Дебати» (вчитель Нетьосова С.Ф.);
 «Риторика» (вчитель Коновалова І.В.);
 «Англійська мова» (вчителі Лінговський В.С., Ткаченко Т.В.);
 «Німецька мова» (вчитель Лукьянова А.А.);
 «Інформатика» (вчитель Чичикалова І.Е.).
Зважаючи на те, що всі свята є традиційними, організатори намагаються
урізноманітнювати й оновлювати план їхнього проведення.
Вчителем хімії та біології було проведено велика кількість уроків та заходів направлених
на збереження навколишнього середовища та на пропагування здорового способу життя
підлітків:
 «Принципи раціонального харчування», 10 клас, біологія;
 «Профілактика захворювань опорно-рухової системи», 9 клас, біологія;
 «Збереження репродуктивного здоров’я молоді України», 9 клас, основи здоров я;
 «Проблеми збереження екологічної рівноваги при добуванні та використанні
природних вуглеводнів», 11 клас, хімія;
 «Генна інженерія. Перспективи розвитку. Моральні та правові аспекти досліджень»,
11 клас, біологія;
 «Рівень захворюваності населення у містах з різним рівнем екологічного
забруднення», 11 клас, екологія;
 «Правила безпечної поведінки при проживанні на території, де проходять воєнні дії, та
під час комендантської години», 11 клас, захист Вітчизни.
З метою оздоровлення учнів були проведені День здоров’я, відкриття ліцейської
спартакіади, спортивні змагання на кубок ліцею з футболу серед збірних команд юнаків,
першість ліцею з настільного тенісу, спринт-болу, спортивні змагання «У здоровому тілі –
здоровий дух!», «Богатирські ігри», бесіди з циклу «Молодість та здоров’я», оформлено
інформаційний куточок «Здорове покоління» (до Дня боротьби зі СНІДом), День боротьби зі
СНіДом. Під керівництвом вчителіів фізичного виховання Головко А.Б. та Оріщука Р.О., в
2016/2017 навчальному році:
 команда дівчат 9-11класів взяла участь у танцювальному марафоні з фітнесу та
оздоровчої аеробіки на Дні міста серед загальноосвітніх шкіл та інших навчальних
закладів м. Дніпро;
 були проведені традиційні товариські зустрічі з футболу серед збірних команд
хлопців ХЕЛ, МЮЛ ;
 команда МЮЛ взяла участь у легкоатлетичних пробігах, присвячених Дню міста,
Дню визволення м. Дніпропетровська від фашистських загарбників;
 взяли участь у змішаній естафеті по місту на День Перемоги.
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З метою дотримання правил техніки безпеки та запобігання травмування учнів під час
навчального процесу та у побуті були проведені інструктажі з питань охорони праці, правил
безпечної поведінки на дорозі, у лісі, на водоймі, під час проведення подорожей. Постійно
проводяться інструктажі з питань безпечної поведінки у побуті та під час канікул.
У квітні 2017 р. був проведений щорічний День ЦО, під час якого учні евакуйовалися з
ліцейських приміщень відповідно до вимог плану евакуації. Проведені бесіди з учнями 9-11
класів «Дії при погрозі здійснення терористичного акту» та «Дії у надзвичайних ситуаціях».
На базі ліцейської бібліотеки були влаштовані виставки книг до знаменних дат та подій
«Минуле стукає в наші серця» (до річниці голодомору на Україні), «За честь, добро та
справедливість» (до Дня прав людини), художня виставка «Мій рідний край – моя земля» (до
Дня міста), «Битва за Дніпро», присвячена визволенню Дніпропетровська від нацистських
окупантів, «Тих днів не стерти з пам’яті людської» та «Велика Вітчизняна в творах видатних
майстрів живопису», «Вічний як народ…» до річниці з дня народження Т.Г. Шевченка,
«Чорнобильська трагедія», «З Україною в серці». До дня Соборності України, «Афганістан
болить в моєї душі» до річниці виводу радянських військ з Афганістану, «Україна – серце
Європи» до Дня Європи.
Багато уваги приділялося вихованню почуття прекрасного, доброті, співчуттю, поваги
до людей, любові до рідної землі. З цією метою були проведені:
 до відзначення річниці від дня народження Т.Г. Шевченка виставка портретів Т.Г.
Шевченка, репродукції картин Великого кобзаря, диктант «Великий Кобзар»;
 відвідування філармонії вистава «Билась птахом замучена дума», концерт
патріотичної пісні театр ім. Т.Г. Шевченка;
 брали участь у міському конкурсі художнього читання;
 відбулися культпоходи до музеїв ім. Д.І. Яворницького, (нічна екскурсія
«Дніпропетровськ в дні окупації», «Ніч у музеї»), діорами «Битва за Дніпро»,
будинок-музей ім. Д.Яворницького, екскурсія до культурно-ділового центру
«Мінора», на виставку «Музей АТО», до музею пожежної безпеки;
 подорож у Карпати до міста Яремча, подорож до міста Одеса, та Козацький хутір с.
Галушківка.
Відбулися благодійні акції «Подаруй радість ближньому», «Від серця до серця», (до Дня
інвалідів), благодійна ярмарка, «Святий Миколай, до нас завітай». Під час проведення
щорічних акцій «Подаруй радість ближньому» та «Від серця до серця» проведено
благодійний ярмарок, було зібрано та передано 1350 гривен випускнику ліцею, інваліду І
групи Ядерному Віталіку, 1400 гр. донці загиблого випускника в зоні АТО Черникова
Олександра.
З метою формування професійної компетентності було проведене урочисте святкування
Дня юриста, тиждень права, у межах якого проводився міський турнір гладіаторів права «За
честь, добро та справедливість», вікторина з прав дитини, підготовлені спецвипуски газети
«SOS», присвячені юридичним професіям, години спілкування, творчі роботи з прав людини,
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учні ліцею брали участь у зустрічі з офіцером поліції «Як не стати об’єктом злочину»
присвяченої Дню прав людини. Відвідування Адміністративного, Господарського та
районних судів. Учні відвідали ознайомчу екскурсію у міській прокуратурі, управлінні
патрульної поліції міста. Участь у міжнародному дебатному турнірі м. Харьків, ознайомчі
екскурсії на базі міської бібліотеки, та обласної державної адміністрації.
До ліцею з метою профорієнтації постійно запрошуються випускники, що працюють
юристами, які проводять зустрічі з ліцеїстами, розповідають про зміст цієї професії. На базі
ліцею проводяться міській соціокультурний проект «Разом до правової держави» (спільний
проект Обласної універсальної наукової бібліотеки та Головного управління юстиції у
Дніпропетровської області).
Протягом ІІ семестру ліцеїсти зустрічалися з провідними істориками міста, побували на
екскурсії в музеї Холокосту в «Мінорі», «Сінагогі Катеринослава», провели екскурсії містом,
активно працювали в клубі знавців «Гендерна політика».
Своєчасно надавалась звітна інформація до Управління освіти та науки
Дніпропетровської міської ради з попередження негативних проявів в учнівському
середовищі та попередження правопорушень, злочинності.
Активно працював протягом року під керівництвом вчителя Стешенко Л.М. клуб «Юні
журналісти», у межах якого ліцеїсти підготували майже 150 статей, повідомлень, інтерв’ю, які
були розміщені на ліцейському сайті. Учні клубу «Юний журналіст» провели виїзне засідання
та екскурсію на 51 телеканал, зібрали матеріали та підготовили спецвипуски газети про
випускника ліцею Чернікова Олександра, який загинув в зоні АТО, та випускників ліцею, які
навчаються за кордоном.
Протягом року щотижня виходила газета «Самі про себе», яка висвітлювала всі події, що
відбувалися в ліцеї. Була проведена виставка газет «Безпека в інтернет» (вчитель Чичикалова
І.Е.), «Я обираю здоровий спосіб життя» (вчитель Лахута О.А.). Постійно випускались
інформаційні газети до видатних подій національної історії. Відбувалося постійне
інформаційне оновлення сайту ліцею.
У ліцеї проводиться соціальна паспортизація учнів, діє наркопост, рада профілактики
правопорушень. Створена дієва система контролю відвідування учнями навчальних занять,
спільно з членами Ліцейської ради проводяться рейди «Урок», «Форма», «Запізнення».
Питання з профілактики правопорушень постійно тримається на контролі:
 заслуховуються на нарадах при директорі, педрадах, батьківських зборах;
 здійснюється активна співпраця з правоохоронними установами;
 за необхідністю проходять засідання мікропедрад з профілактики правопорушень, на яку
запрошуються учні превентивної поведінки та їх батьки;
 ведеться систематична індивідуальна робота з ліцеїстами, які мають низький рівень
соціальної адаптації.
Завдяки роботі, що проводиться в юридичному ліцеї, правопорушень серед учнів не
зафіксовано.
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Велика увага в ліцеї приділяється учнівському самоврядуванню, яке має метою
виховання творчої, соціально-активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.
Ліцейська Рада була ініціатором і організатором проведення багатьох заходів – концертів,
тренінгів, проектів, спортивних змагань тощо.
Щомісяця Рада ліцею підводить підсумки запізнень учнів, аналіз пропусків занять.
Прийняте за ініціативою Ради рішення про недопущення ліцеїстів до перездачі деяких
предметів під час залікового тижня, якщо ці учні регулярно запізнювалися та порушували
дисципліну, продовжувало діяти протягом року і мало вплив на порушників дисципліни. За
ініціативою Ради відновилося проведення Дня самоуправління, який пройшов на високому
рівні організації і був високо оцінений педагогами. За ініціативою Ради ліцею учні двічі на рік
готують самостійно святкові концерти для вчителів – до Дня вчителя та 8 Березня.
Відповідно до плану роботи на початку навчального року відбулася виборча кампанія по
групах і вибори депутатів Ліцейської ради, систематично проводилися засідання Ліцейської
ради. Проведені вибори президента Ліцейської демократичної республіки ДЮЛІЯ, за
результатами яких у травні президентом було обрано Дірявка Софію, гр. 9-1.
Кодекс честі ліцеїста, розроблений у 1993 р. ліцеїстами, вивчається новоприбулими
учнями на класних годинах та уроках «Етики». Він розміщений у свідоцтві ліцеїста, які кожен
ліцеїст отримує в урочистій обстановці під час Посвячення у ліцеїсти.
Протягом року заступником директора з навчально-методичної роботи Шевчук Т.П.,
заступником директора з виховної роботи Нечаєнко М.В. були проведені різні види
моніторингових досліджень. Результати були висвітлені в наказах та обговорювалися на
педрадах.
Протягом року за ініціативою адміністрації проводилися зустрічі з батьками та
ліцеїстами, які знизили результати свого навчання або мали зауваження до дисципліни.
Підводячи підсумки, треба сказати, що якість, успішність та академічний рейтинг учнів
ліцею збільшився на 10; 7 та 3,3 % відповідно, порівняно з І семестром. Тобто динаміка
очевидна, але дуже незначна. Рейтингові показники якості збільшилися в усіх групах, окрім
11-1 (зменшилася ) та 11-2 (не змінилася), успішність збільшилася у всіх групах, крім 11-2
(зменшилася) та 9-1 (не змінилася). Хороші результати показали групи 9-1 та 10-1. Якість в
цих групах збільшилася на 17 %. Збільшення показників академічного рейтингу пояснюється
тим, що учні першого року навчання успішно адаптувались до нового колективу, нових вимог
та рейтингової системи оцінювання. Перше місце в рейтингу залишилося за групою 11-1
(хоча показник якості зменшився на 3 %). Найнижчі результати показала група 9-2 – 63,21 %.
Найнижча якість у групі 9-2 та 10-2 – 30 %. Найвищий показник якості в групі 11-1 (68 %).
Найкращу п’ятірку учнів склали: Ярцева А., (9-1) – 91,67 % , Чеботарьов М., (10-2) – 89,39 %,
Махницька М., (9-1), – 85,71 %, Карабаш П., (10-1) – 84,47 %, Воробець М., (10-2) – 82,54 %.
До цього списку не враховувалися випускники 11-х класів.
За рейтинговим показником групи зайняли наступні місця:
1.
11-1 – 76,03 %
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

11-2 – 72,58 %
11-3 – 71,38 %
10-1 – 69,27 %
10-2 – 67,12 %
9-1 – 66,17 %
9-2 – 63,21 %

Зона розвитку на новий 2017/2018 навчальний рік











Продовження роботи над єдиною науково-методичною проблемою області та міста
– «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
Продовження реформування системи розвитку обдарованості та втілення
проекту «Творча обдарованість: виявлення – навчання – розвиток».
Продовження запровадження курсу «Основи критичного мислення» та
розповсюдження досвіду серед педагогічного колективу.
Формування життєтворчої особистості учня згідно життєвих компетенцій та
подальше відпрацювання методики оцінювання рівня сформованості
життєвих компетенцій у ліцеїстів.
Пошук нових шляхів у підготовки ліцеїстів до участі в олімпіадах.
Розробка оновленої моделі навчального закладу нового типу гуманітарного
профілю.
Продовження удосконалення системи учнівського самоврядування.
Удосконалення системи науково-дослідницької роботи педагогів.
Удосконалення системи методичної роботи.
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