
 

 

 

 

 

 



Звіт директора  

комунального закладу 

«Первомайський ліцей №6  

Первомайської міської ради Харківської області» 

Єрмоленко Вікторії   

про підсумки роботи закладу 

за 2019/2020 навчальний рік 



  Закон України «Про освіту»,  

 Закон України «Про повну загальну середню освіту»,  

 Укази Президента України: 

- «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 
25.06.2013 №344/2013,  

- «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та 
талановитих дітей та молоді», від 30.09.2010 №927-2010, 

- «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки» від 13.10.2015 №580, 

-  «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» від 12.01.2015 № 5/2015,  

 Концепція «Нова українська школа», ухвалена рішенням колегії Міністерством освіти і 
науки України від 27 жовтня 2016 року,  

 Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України 21.10.2013  №1456, 

 Концепція розвитку інклюзивної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і 
науки України від 01.10.2010 №912,  

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641,  

 Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 
затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 №580/2015,  

 



 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти» від 20.04.2011 №462;  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової 
освіти» від 21.02.2018 №87;  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і 
повної  загальної середньої освіти», від 23.11.2011 №1392  

 наказів Міністерства освіти і науки України: 

- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» 
від 20.04.2018 №407  

- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня» від 20.04.2018 №405  

- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня» від 20.04.2018 №406  

-  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня» від 20.04.2018 №408  

- «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 
№367 

- «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді» від 27.10.2014 №1232, 

 



 Галузева Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 №1176, 

 Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 
наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.07.2015 №762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за 
№924/27369, 

 Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, 

 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10.012017 №25, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 27.01.2017 за №118/29986 (зі змінами), 

 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 
досягнення у навчанні» затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
17.03.2015 №306, зареєстровано в   Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за 
№354/26799,  



 Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України,   

 Регіональні освітні проекти: 

  - «Виховний  простір  Харківщини»,  схвалений  рішенням  розширеної  колегії 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 19.10.2016, 

  - «Модернізація початкової освіти», схвалений  рішенням колегії Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017,  

- «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», схвалений  рішенням колегії 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 29.03.2017   

 Річний план роботи комунального закладу «Первомайський ліцей №6 Первомайської 
міської ради Харківської області» 

 Освітні програми комунального закладу «Первомайський ліцей №6 Первомайської 
міської ради Харківської області» І, ІІ, ІІІ ступенів 



Станом на 1 вересня 

 2019/2020 навчального року 

Денна форма навчання 

21 клас 

622 учня 

в школі  І ступеня 

261  учнів 
 9 класів 

(із них 2 класи 

з інклюзивною 

формою навчання) 

в школі  ІІ ступеня 

 10 класів 

291  учень 

в школі  ІІІ ступеня 

 2 класа 
64  учня 

Середня 

наповнюваність 

класів  

29,3  учня 



 
Моніторинг кількості учнів ліцею  

з 2015/2016 навчального року по 2019/2020 навчальний рік 

(кількісний показник) 



 
Моніторинг кількості класів-комплектів школи  

з 2015/2016 навчального року по 2019/2020 навчальний рік 

(кількісний показник) 



63 працівника 

42 педагогічні працівника 

Освітній процес здійснюють 

 1 

 сумісник 
41 

основних  



38 вчителів, 

2 асистента вчителя,  

1 педагог-організатор,  

1 практичний психолог (0,75 ставки) 

Серед педагогів:  

38 (90%) жінок    4 (10%) чоловіків  

За віком: 
 до 30 років - 6 

 31-40 років - 8 

 41-50 років - 13 

 51-60 років - 8 

 більше 60 років - 8 

  



. 

Звання «Відмінник освіти України» -  

2 педагоги 
 

Педагогічні звання: 

«учитель-методист» - 7 педагогів, 

«старший вчитель» - 6 педагогів  

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників  школи  

у 2019/2020 навчальному році 

(у відсотках) 



«Реалізація інноваційного змісту освіти  

шляхом впровадження 

 інформаційно-комунікаційних технологій  

на засадах педагогіки партнерства»  

  

 

І етап  

(діагностичний) 

 



      Опорний ліцей в місті: 

«Організація виховної діяльності закладу 

освіти в умовах  реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

«Організація психологічного супроводу освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти» 

«Конфлікти в освіті. Шкільна медіація» 



Мета дослідження: 

з 2017 по 2021 

виокремлення психолого-педагогічних умов для впровадження 

 дослідницького методу навчання 

 з використанням ІТ- та STEM-технологій; 

експериментальна перевірка ефективності їх використання 

 

Освітній проект всеукраїнського рівня  

«Я – дослідник» 



 Дрозд Е.Л., керівник ММО  вчителів галузі “Мистецтво” 

Літвін В.О., керівник ММО вихователів ГПД; 

Мініна Л.М., керівник ММО  вчителів фізики та астрономії; 

Муженська В.П., керівник ММО  вчителів математики; 

Сергєєва Ж.А., керівник творчої групи вчителів української 

мови та літератури 

Криловецька Н.В., керівник ММО  заступників 

директорів з НВР та педагогів-організаторів; 

 Чорнякова О.В., керівник ММО  вчителів іноземних мов 

Погорєлова Г.В., керівник ММО практичних психологів; 

Блохіна О.Л., керівник ММО вчителів фізичної культури; 

Єрмоленко В.В., керівник Школи молодого педагога; 



“КУРС: Школа”, “КУРС: Освіта” 



Електронна адреса сайта ліцею: pervsc6.ucoz.ua 



       
Електронний журнал. Електронний щоденник 

(e-schools.info) 



       Освітній простір ліцею 



 

Освітній простір медіатеки  Первомайського ліцею №6 

Медіатека – сучасна бібліотека  



Яцько Л.В. 

вчитель хімії 

Диплом  

ІІ ступеня Оболенцева Т.О., заступник 

директора з НВР Макарова О.В., вчитель 

української мови  

та літератури  

Диплом  

І ступеня 

Результативність участі педагогічних працівників  

Первомайського ліцею №6  

у міській виставці-презентації педагогічних ідей  та технологій  

у 2019/2020 навчальному році 

Снігуренко Т.І., вчитель 

початкових класів  

Кусій К.В., вчитель 

початкових класів  



Федотова Н.В.,  

Завідувач бібліотекою 

Участі педагогічних працівників  

Первомайського ліцею №6,  

в обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини  

«Майстри педагогічної справи презентують»  

у 2019/2020 навчальному році 

Чорнякова О.В., 

вчитель англійської мови  

Диплом  

ІІІ ступеня 

Обласний етап 



Результативність участі педагогів  

Первомайського ліцею №6,  

у Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури» 

у 2019/2020 навчальному році 

Блохіна О.Л., 

вчитель фізичної культури 

Диплом  

ІІІ ступеня 

Обласний етап 



Всеукраїнський конкурс  

«Шкільна бібліотека - 2020» 

Тема: 

“Шкільна медіатека  

в сучасному  

бібліотечно-інформаційному 

просторі:  

інновації, реалії та перспективи”   

Автор:  

Федотова Н.В.,  

завідувач бібліотекою 
 

І місце  

(міський етап) 

Лауреат 

(обласний етап) 



Загальноосвітні 

класи 

Допрофільні 

класи 

Профільні     

класи 

11 клас 

Математичний 

10 клас  

Інформаційно-технологічний 

 

Структура закладу освіти 



2019/2020   навчальний рік 

атестовано 

3-11 класи 

не атестовано 

1-2  класи 

130  учнів 492 учня 



(у відсотках) 



(кількісний показник) 



Результативність участі учнів  Первомайського ліцею №6 

 у ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у 2018/2019 навчальному році 

ІІ місце  
БІОЛОГІЯ 

 

 

 

Вовк Даніїл,   учень  11 класу 

(учитель -  Криловецька Н.В.) 

 
 

БІОЛОГІЯ 

Шкільний Владислав,  учень 9-Б класу 

(учитель - Садченко А.Р.) 

 
 

ЕКОЛОГІЯ 

Видничук  Семен,  учень 11 класу 

(учитель – Криловецька Н.В.) 

 
 

ПРАВОЗНАВСТВО 

Шопін  Арсеній, учень 9-Б класу 

(учитель –  Шестопалова А.Л.) 



Міжнародні змагання з комп’ютерного програмування 

 E-sport-games  

(м.Київ) 

І місце  

Всеукраїнський 

кваліфікаційний етап 

ІІІ місце  

LAN фінал Міжнародного 

кваліфікаційного етапу 

 



- формування ціннісного ставлення   

особистості до праці; 

- формування ціннісного ставлення 

особистості до себе. 

-  формування ціннісного ставлення 

особистості до природи;  

 - формування ціннісного ставлення 

особистості до мистецтва; 

-  формування ціннісного ставлення 

   особистості до суспільства і держави;  

-  формування ціннісного ставлення 

особистості до людей;  



Заходи, 

присвячені 

пам’ятним 

датам 

День мікрорайону 

День прав людини 
День  міста 

Урок Мужності День Соборності України  
День Вишиванки 



Конкурси 



Акції 



Екскурсії 



Загальношкільні акції екологічного спрямування  



Обласні замагання «Cool Games» 

І місце – І дивізіон 

 

І місце – ІІІ дивізіон  



«Сузір'я»  
  

парламентсько-

президентська 

республіка  

ліцею 



  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 9; 

 діти, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС – 1; 

 діти з інвалідністю  - 11; 

 діти з багатодітних сімей – 52; 

 діти, які опинилися в складних життєвих обставинах - 2; 

 діти – напівсироти  - 16; 

 діти, які стоять на внутрішкільному обліку – 6; 

 діти, які проживають у малозабезпечених сім’ях – 28; 

 діти, із сімей вимушених переселенців (Луганська обл., Донецька обл.) – 1; 

 діти, батьки   яких   мобілізовані    (демобілізовані) із зони АТО – 17; 

 діти, які знаходяться на індивідуальній формі навчання – 7. 

 



Виявлення патологій при поглибленому профілактичному   

медичному огляді учнів декретованої групи віком 11, 14, 15 років  

та учнів 1-11-х класів (крім декретованої групи) Первомайського ліцею №6 

За 2018/2019 -  2019/2020  навчальні роки 



(у відсотках) 

Моніторинг дитячого травматизму 

(у побуті) 

за 2017/2018 та 2019/2020 навчальні роки  



 

Фінансово-господарська діяльність закладу 

  



 
підвищення якості та 

результативності НВП 

в умовах поетапного 

впровадження ДС 

початкової,  базової 

 та повної загальної 

 середньої освіти 

 

підвищення  

професійної  

компетентності  

та педагогічної  

майстерності педагогів 

 

забезпечення умов  

якісної  підготовки учнів до 

 державної підсумкової атестації,  

зовнішнього незалежного 

 оцінювання 

посилення  

роботи   

з обдарованими  

учнями 

Створення сучасного  

освітнього середовища 

(покращення  

матеріально-технічної  

бази навчальних кабінетів) 



  
 

 

Дякую за увагу 


