Звіт директора за 2019-2020 навчальний рік
У 2019–2020 навчальному році діяльність ліцею була спрямована на
виконання законодавства України щодо загальної середньої освіти,
державних і регіональних освітніх програм, роботи з обдарованими дітьми.
Головним завданням ліцею є навчання учнів, які мають здібності до
математичних та економічних
предметів; вивчення та розвиток
індивідуальних
особливостей учнів, формування у них ключових
компетентностей.
У 2019-2020 навчальному році в ліцеї навчалося 99 учнів.
Завершили навчання з такими результатами:
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Якість успішності по ліцею 72%.
5 учнів(8,10 класи) мають усі відмінні оцінки, тому будуть нагороджені
Похвальними листами – Ковбасій Катерина, Кучеренко Анастасія, Харченко
Евеліна, Жабченко Катерина, Погорецька Лілія.
Високий рівень знань показали 16 учнів, а 29 – мають по кілька оцінок
середнього рівня.
Найбільше оцінок середнього рівня у 9 класі.
9 клас закінчили 29 учнів. 4 учні отримали свідоцтво з відзнакою. Учнів 9-го
класу звільнено від ДПА.

3 учні 10 класу визнано претендентами на нагородження медалями.
Жабченко К. та Погорецька Л. (золото), Харченко Е.(срібло).
Усіх учнів 8-го та 10-го класу переведено до наступного класу, 21учень 9-го
класу перейшов до 10-го класу.
У минулому році якість складала 83%.
29 учнів 11 класу отримали атестат, із них 5 отримали золоту медаль. 1
отримав срібну медаль У минулому році закінчило 19 учнів 11 класу із них 1
нагороджено золотою медаллю.
Наші випускники переважно підтвердили свої знання при проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання.
6 учнів 10 класу визнано претендентами на нагородження медалями . Такі ж
показники були і в минулому році. Усі учні 8-го,9-го та 10-го класу переведено
до наступного класу.
Методична робота ліцею в 2019-2020 н.р. спрямована на реалізацію
науково-методичної проблеми «Створення умов для розвитку ключових
компетентностей

обдарованої

дитини

та

формування

професійних

компетентностей педагога в організації навчально-виховного процесу», над
якою працює четвертий рік та на вдосконалення системи підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, на підвищення результативності навчальновиховного процесу. Робота над вищеозначеною проблемою активізувала
діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню їхньої професійної
майстерності та зусиль на пошуки більш раціональних форм і методів
навчання учнів.
На кінець 2019-2020 навчального року в навчальному закладі працювало
15 вчителів, із них 8 штатних педагогічних працівників, з яких усі мають вищу
освіту. Крім того, у ліцеї працювало 7 сумісників, в основному викладачів
Тальнівського будівельно-економічного коледжу.

Вищу кваліфікаційну категорію мають – 12 педагогів, першу категорію
мають – 1, другу категорію мають – 1, звання учителя-методиста – 6,
спеціаліст – 1, старшого вчителя – 2.
Досвідчені

педагоги:

учителі-методисти

-

Тресницька

В.Н.,

ДоманіцькаВ.В., Міняйло О.О., Левченко А.В., Муляк О.М., Ткаченко О.М.,
практичний психолог-методист Ткаченко О.М., старші вчителі – Сотник А.В.,
ПідлубнаО.А.
Левченко А.В. – переможець районного конкурсу «Учитель року-2004»,
«Учитель року-2010»,

та призер обласного конкурсу «Учитель року-2004»,

«Учитель року-2010» в номінації «Математика».
Муляк О.М., переможець районного конкурсу «Учитель року-2007»,
«Учитель року-2016» в номінації «Математика».
Підлубна О.А. – переможець районного конкурсу «Учитель року-2009» в
номінації «Інформатика».
Черепенко О.В. - переможець районного конкурсу «Учитель року-2004»
в номінації «Біологія», переможець районного конкурсу «Учитель року-2020»
в номінації «Хімія».
Під час атестації учитель Муляк О.М. підтвердила вищу категорію та
звання учитель-методист. У цілому можна зазначити, що зріс рівень
педагогічної

майстерності

вчителів.

Робота

над

проблемою

ліцею

активізувала форми і методи методичної підготовки кожного вчителя,
підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості
й цілеспрямованості вчителів. Основна увага приділялася підвищенню їх
фахової майстерності. На належному рівні були проведені відкриті уроки,
позакласні заходи,

обговорювалися новинки методичної літератури та

впроваджувалися на практиці їх елементи, були прочитані доповіді,

реферати, відбувався обмін досвідом.

Учителі намагалися знайти й

запровадити в практику елементи нових технологій, які покликані сприяти
підвищенню якості знань учнів.
У ліцеї працює методичний кабінет, при якому діє методична рада, на
засіданнях якої розглядаються важливі питання методичної роботи. Згідно з
планом роботи щомісячно проводяться методичні вчення та методичні
оперативні наради.
Упродовж року в ліцеї працювало 3 методичних об'єднання учителів
суспільно-гуманітарного циклу,

природничо-математичного циклу та

класних керівників. Декілька років працює творча група вчителів математики,
економіки та інформатики, які працюють над проблемою ліцею. Робота
методоб’єднань спланована згідно проблеми ліцею, є відомості про вчителів,
розподілені питання, над якими працюють педагоги, ведуться протоколи
засідань. Заклад являється опорним з питань: робота з обдарованою
молоддю та використання інформаційних технологій у навчально-виховному
процесі. Слід відзначити, що більшість засідань методичних об'єднань
поєднували теорію і практику. Учителі велику увагу приділяли впровадженню
нових технологій навчання, зокрема індивідуальній та груповій формам
роботи з дітьми.
Робота всіх форм планувалася на діагностичній основі й відповідала
інтересам і потребам педагогічних працівників. Педагоги значну увагу
приділяли роботі з творчо обдарованими дітьми.
На високому методичному рівні проводять уроки всі вчителі. Стало
традицією проведення уроків з батьками (батьківські суботи) або самими
учнями (день самоврядування). Методична рада запропонувала такий вид
роботи, як презентація методичних об'єднань для підсилення ролі й
ефективності впливу методоб’єднання на ріст майстерності вчителів.

Традиційною стала участь учителів ліцею у виставці передового
педагогічного досвіду та цифрових технологій.

У 2019-2020 н.р. було

представлено 2 роботи на районну та на обласну виставку цифрових
ресурсів.
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1.
Сценарій
«Брейн-ринг «З
математикою по
житті».
2.
Презентація:
«Брейн-ринг».
3.
Сценарій
математичного
турніру.
4.
Презентація
до математичного
турніру.

https://drive.go
ogle.com/drive/
folders/1jP9JvRg
jr8d5oQs49vAJDY2bfvdz
u9c?usp=sharin
g

Сотник
Альона
Василівна

Тальнівськ
ий
економікоматематич
ний ліцей
Тальнівськ
ої міської
ради
Тальнівськ
ого району

Українська
література.
Підготовка
до ЗНО

1.Буктрейлери
«Місто», «Модри
Камень», «Наталка
Полтавка»,
«Я(Романтика)».

https://drive.go
ogle.com/open?
id=14IjKsspckf8
6tKC4i62mgXkrX
nUYBZyY

Учитель
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ої мови та
літератур
и
Тальнівсь
кого
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оматемати
чного

2.Фільми за
творами
«Тигролови»,
«Мартин Боруля»

ліцею
Тальнівсь
кої
міської
ради

та ін..
3.Тести за творами
«Місто»,
«Тигролови», «Тіні
забутих предків»,
«Intermezzo»,
«Мина Мазайло»,
«Майстер
корабля», «Модри
Камень»,
«Мойсей»,
«Зачарована
Десна», «Сом»,
«Моя
автобіографія».
4.Тексти творів з
розділів «Усна
народна творчість»,
«Давня українська
література»,
«Література ХХ ст.»
5. Аудіокниги.
6.Презентація
«Українська
література.
Підготовка до
ЗНО».

Робота Сотник А.В. занесена до списку переможців конкурсу на кращу
серію цифрових ресурсів та нагороджується дипломом

комунального

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників Черкаської обласної ради».
У ліцеї створюються всі можливі умови для розвитку інтересів і нахилів
кожної дитини. Працює перспективна програма «Обдарована дитина».
Щороку при методичному кабінеті поновлюється банк даних обдарованих
дітей, на основі якого організовується робота з обдарованими дітьми. Також
в цьому році було створено рейтингову комісію та обраховано рейтинг
ліцеїстів за результатами участі в олімпіадах, МАН та конкурсах.
З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів у ліцеї
проводилися факультативні заняття, гурткова робота та предметні тижні.
У

Тальнівському

економіко-математичному

ліцеї

систематично

проводиться науково - дослідницька та експериментальна робота. Створене
й декілька років успішно працює наукове товариство «Ерудит». Члени
товариства беруть активну участь у конкурсі-захисті робіт членів МАН,
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному конкурсі
з інформатики «Бобер», Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня»,
Міжнародному природничому конкурсі «Колосок», «Геліантус», олімпіадах,
конкурсах та турнірах.
У 2019-2020 навчальному році 22 учні взяли участь в олімпіадах ІІ етапу.
У 8класі – 2 учасники,
9 класі – 4 учасники,
10 класі – 7 учасників,
11 класі – 9 учасників.
Усього учні ліцею отримали 16 призових місць:
1 місць – 5,
2 місць – 5,

3 місць – 6.
У 9 класі – 2 призових місця,
10 класі – 5,
11 класі – 9.
Слід відмітити активних учасників, які мають по 2 призових місця - це
 Опалько Богдана, Овчарук Вікторія, Коваль Анастасія, учні 11 класу;
 Жабченко Катерина, учениця 10 класу;
 Бабій Софія, учениця 9 класу.
Проаналізувавши призові місця з предметів, отримали такі результати:
англійської мови – 6 призових місць,
математика - 2 призові місця,
інформаційні технології – 2 призові місця,
географія – 2 призові місця,
біологія – 1 призове місце,
хімія – 1 призове місце,
фізика – 1 призове місце.
На жаль, з економіки, астрономії, інформатики, української мови і
літератури, та правознавства не було участі в олімпіаді.
5 учнів взяли участь в олімпіадах ІІІ етапу з 4 предметів.
№

Учасники

Клас

1.

Трачук Юлія

11

Навчальна
дисципліна
Математика

Керівник команди

2.

Омельченко Ірина

11

Хімія

Черепенко О.В.

3.
4.

Овчарук Вікторія
Бабій Софія

11
9

Біологія
Англійська мова

Черепенко О.В.
Доманіцька В.В.

5.

Харченко Евеліна

10

Англійська мова

Доманіцька В.В.

Скоропад А.С.

Призові місця мають:
Бабій Софія – англійська мова 3 місце.
Деякі учні з поважних причин не взяли участі в олімпіадах: Коваленко
Денис з ІТ.
Результати ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика

Клас

Прізвище, ім’я учасників Місце

10

Жабченко Катерина

3

11

Овчарук Вікторія

3

Результати ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Клас

Прізвище, ім’я учасників Місце

10

Сапата Вікторія

3

11

Цвігун Анастасія

3

У цьому навчальному році 9 учнів представили свої 12 робіт на ІІ
обласному етапі конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт членів
МАН
та здобули:

І місць – 5,
ІІ місць – 2 ,
ІІІ місць –3 .

В секції правознавства Цвігун А., отримала грамоту. В секції української
мова Сапата В. не з’явилась на контрольну роботу, через хворобу.

Продуктивність праці видно по результативності роботи наукових
керівників Юлдашевої Л.П. – 4 робіт,
Левченко А.В. – 2 роботи,
Ткаченко О.М. – 2 роботи,
Поліщук Н.П. – 1 робота,
Доманіцької В.В. – 1 робота,
Скоропад А.С. – 1 робота,
Сотник А.В. – 1 робота.
В відділені Математика було 3 роботи,
секції Зарубіжна література було 3 роботи,
секції Українська мова було 3 роботи,
секції Кримськотатарська гуманітаристика було 2 роботи,
секції Правознавства було 1 робота.

Співвідношення кількості робіт та призерів ІІ етапу
МАН
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консультації вчителів для роботи з сервісами, які надають можливість
проводити он-лайн уроки. Учителі ліцею активно використовували для
проведення уроків, спілкування з учнями та оцінювання робіт та тем такі
навчальні середовища: Google Classroom, Viber, Google Handouts, Google
Form, Zoom, уроки та тести на Всеосвіті та ін.

Учителі ліцею активно працювали над самоосвітою для підвищення
педагогічної майстерності кожного та здобули такі результати:
Черепенко О.В. –
25 сертифікатів про підвищення кваліфікації за видом вебінар
(дистанційно) на платформі «Всеосвіта».
1 сертифікат за участь у конференції на платформі «Всеосвіта».
10 свідоцтв за участь у вебінарах на платформі «На урок».
2 свідоцтва за участь у конференціях на платформі «На урок».
Доманіцька В.В. –
1 сертифікат MMPublications Ukraine
3 сертифікати про проходження курсів на платформі Prometheus на 60
годин, 80 годин, 20 годин.
Участь в обласному семінарі STEM з німецькою мовою при ЧОІПОПП.
Муляк О.М.
2 сертифкати за проходження курсів з математики – 20 годин, фізики –
35 годин на платформі ed-era.
1 сертифікат за проходження курсів – 60 годин на платформі Prometheus.
1 свідоцтво за участь у вебінарі на платформі «Всеосвіта».
Друк

статті

«Розв’язуємо

завдання

з

параметром»

у

журналі

«Математика»№17 вересень 2019 року, видавництва «Шкільний світ».
Скоропад А.С.
1 сертифікат за участь у вебінарі на платформі «Всеосвіта».

Проходження дистанційно курсів підвищення кваліфікації для учителів
математики при ЧОІПОПП.

У минкулому навчальному році 9 учнів представили свої 12 робіт на ІІ
обласному етапі конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт членів
МАН

та здобули:

І місць – 4,
ІІ місць – 4 ,
ІІІ місць –1 .

Результати використання спеціального фонду
Фінансові питання:
Про використання коштів благодійного фонду за вересень 2019 р. червень
2020 р.
На 01.09.2019 р. залишок на рахунку благодійних внесків - 29145,58 грн.
Надійшло 57496,00 грн.
Витрачено:
-

На оплату за водопостачання, водовідведення - 1052,64 грн.;
На оплату відрядження - 7888,80 грн;
Підписка періодичних видань - 10950,44 грн.;
Харчування - 180,00 грн.
Всього: 20071,88 грн.
Залишок станом на 01.07.2020 р. - 66569,70 грн.

