
Звіт директора ліцею за 2020-2021 н. р.
Місія школи – виховання свідомого громадянина, 
пат ріот а України, здорової,  конкурент ноздат ної
особист ост і, яка спроможна до самовизначення, 
самореалізації т а самовдосконалення



Філософія, якою керується закладПланування і запровадження в 
життя

Загальний всебічний план
досягнення цілей

Я вірю в те, що ріст - це спосіб життя, 
І ми маємо зростати кожен день.

СТРАТЕГІЯ

МукешАмбані

Фактори, що найбільш суттєво впливають на
зміст стратегії розвитку школи
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Порівняльний аналіз мережі школи

Рік 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Кількість
класів 34 34 35 36 37

Кількість
учнів 895 920 969 1027 1072

Середня 
наповнюваність 26,3 27,06 27,7 28,5 29,0



Участь у всеукраїнському експерименті за темою
«Розроблення і впровадження навчально-методичного 
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 
нового Державного стандарту початкової загальної 
середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів на 2017 – 2022 роки (наказ МОН № 1028 від 13 
липня 2017 року «Про проведення всеукраїнського
Експерименту на базі загальноосвітніх навчальних
закладів») 

Участь у всеукраїнському експерименті за темою
«Розроблення і впровадження навчально-методичного 
забезпечення для закладів загальної середньої освіти в 
умовах реалізації Державного стандарту базової 
загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2017 – 2022 роки (наказ МОН № 
406 від 02 квітня 2021 року «Про реалізацію інноваційного
освітнього проєкту всеукраїнського рівня»)



Впровадження НУШ:
- обмін досвідом у рамках Всеукраїнської проєктної ініціативи «Online Play mate» між 

закладами партнерами СЗШ І-ІІІ ст. №17 м. Світловадська Кіровоградської області та 
ліцей №2 м. Дрогобич;

- онлайн тренінги для вчителів за сприяння команди підтримки реформ МОН;
- семінар-практикум  «Технології та інструменти формувального оцінювання НУШ»  для 

вчителів 3 класів освітніх закладів мм. Дрогобича та Стебника;
- участь у всеукраїнському опитуванні учасників пілоту;
- онлайн-конференція МОН «Підсумки пілотування НУШ»;
- регіональна зустріч освітніх закладів, учасників Всеукраїнського проєкту (м. Львів).



Реалізація інноваційного освітнього проєкту:
- формування команди ліцею;
- організація проведення тренінгів для адміністрації та вчителів;
- розроблення освітньої програми ліцею на 2021-2027 роки;
- апробація інструктивно-методичних матеріалів та критеріїв оцінювання освітніх 

досягнень здобувачів освіти;
- проведення семінарів, конференцій, круглих столів з метою розповсюдження 

перспективного досвіду;
- наставництво, менторство, супервізія;
- запровадження положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ліцею;
- запровадження інтегрованого курсу літератур (українська та зарубіжна);
- запровадження міжгалузевих інтегрованих курсів «Робототехніка», «STEM- lab», 

«Драматургія і театр». 



Цифрова трансформація освітнього 
процесу

• Удосконалення цифрових навичок  на створеній платформі G Suite for 
Education;

• забезпечення доступу до Інтернету в усіх навчальних приміщеннях закладу 
освіти;

• організації діловодства в електронній формі;
• запровадження електронних класних журналів та щоденників;
• використання цифрових інструментів для вимірювань результатів навчання;
• оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням і засобами 

сучасної комунікації; 
• реалізація  міської освітньої програми з предмета «Основи конструювання 

сайтів» (2021-2025р.). 



Робототехніка в ліцеї: основні тенденції в навчанні 
Серед 1167 освітніх закладів України  ліцей №2  став переможцем у конкурсі на отримання 
трирічного гранту Class Pack 2020.
Реалізація меморандуму з ГО «Міжнародна організація «Інноваційні освітні технології»». ( 2021-
2024 роки)
Участь у тренінгах «FIRST LEGO LEAGUE» (м. Київ)
Запровадження гуртка робототехніки, міжгалузевого інтегрованого курсу «Інформатика і 
робототехніка» з використанням  наборів WeDo 2.0 та SPIKE Prime.

• 2021 - проведення ліцейного фестивалю з робототехніки
• 2022 - участь у Всеукраїнських змагання роботів (щорічно)
• 2023 - проведення регіонального фестивалю на базі ліцею №2
• 2025 - проведення Всеукраїнського фестивалю на базі  ліцею №2

1-4 класи 



Реалізація сучасних виховних програм та проєктів
• «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
• «DARE – мріяти, досягати, усвідомлювати та виражати» з використанням 

методики СООП (самоорганізований освітній простір).
• «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття».
• «Формування громадянських компетентностей у базовій школі в контексті 

нових освітніх стандартів».
• «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».
• Молодіжні дебати.
• «Від шкільної стежини до зірок України».
• Шкільне наукове товариство «Еврика».
• Шкільний євроклуб «Котермак».



Ефективні форми виховної роботи
 Відкриття Меморіальної дошки Героєві АТО, учаснику Революції Гідності, 

випускнику школи Івану Ісику;
 військово-патріотична гра «Джура»;
 сходження на гору Маківка, гору Небесної Сотні;
 патріотичні змагання «Забави козачат на сучасний лад»;
 патріотичні флешмоби;
 волонтерська діяльність;
 акції «Допомога онкохворим дітям», «Різдвяний подарунок українським воїнам», «Нашим 

героям - наші серця», «Подаруй книгу онкохворій дитині»;
 кінофестиваль «Веселкові Ми-ті»;
 книга рекордів ліцею;
 «Веселковий тиждень»;
 проєкти «Небайдужі серця», «Ланцюжок добрих справ», «Випускники ліцею та їх 

батьки в боротьбі за незалежність»;
 зразкові ансамблі пісні і танцю «Калиновий цвіт» та сучасного танцю «Free Dans»;
 школа молодого лідера.



ЛІЦЕЙ №2

Міжнародна співпраця



Участь у міжнародній програмі: «Школи: партнери майбутнього»
DSD-школа
Волонтерська програма «Kulturweit»
Дуальна професійна освіта «ПРОФШАНС»

• фахова перепідготовка вчителів;
• забезпечення навчальними засобами;
• партнерські обміни;
• участь у семінарах, конференціях;
• участь у проєкті «На шляху до отримання німецькомовного диплому DSD-I» (4, 8 класи);
• мовний іспит рівня А2/В1 (9 класи);
• мовний іспит рівня В2/С1 (11 класи);
• залучення волонтерів та педагогів з ФРН до освітнього процесу;
• реалізація німецько-українського проєкту «Молодіжні дебати в Центральній, Східній та Південно-

Східній Європі»;
• участь у міжнародних проєктах.

(Рамкова Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки Україні та 
посольством ФРН в Україні)



Вручення  німецькомовного диплому 
DSD рівня В2/С1



Матеріально-технічне забезпечення
1. Реалізація мікропроєктів:
- «Капітальний ремонт пришкільної території»;
- «Придбання сучасного технологічного обладнання для харчоблоку їдальні ліцею

№2».
2. Придбано: 
- ноутбуки (5 шт.);
- телевізори (6 шт);
- багатофункціональний принтер (1 шт.);
- вогнегасники (5 шт.);
- парта одномісна (119 шт.);
- столи (7 шт.);
- шафи (10 шт.);
- тумби (6 шт);
- лавки (4 шт.);
- двері пластикові (9 шт.);
- LED лампи (112 шт);
- термометр безконтактний (2 шт.).



Матеріально-технічне забезпечення (наші мрії)
1. Реалізація мікропроєктів:
- капітальний ремонт пришкільної території (2022, 2023роки);
- капітальний ремонт приміщення  їдальні ліцею;
- придбання сучасного обладнання для їдальні ліцею.
2. Облаштування ресурсної кімнати.
3. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям.
4. Ремонт спортивних залів та придбання спортивного обладнання.
5. Заміна паркетного покриття коридорів (2, 3 поверхи).
6. Підняття  шатрового даху над спортивним та актовим залами.
7. Придбання STEM-лаболаторії для кабінетів природничого циклу.
8. Модернізація кабінетів трудового навчання.
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