
Школа — це майстерня,  
де формується думка  
підростаючого покоління;  
треба міцно тримати  
її в руках, якщо не хочеш  
випустити з рук майбутнє.             
                             А. Барбюс 

ЗАГАЛЬНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ 

Освітні технології та кваліфікація  

вчителів ліцею 

  МОВОЮ ЦИФР 

Кількість учнів , охоп-
лених профільним 
навчанням  

 Математичний 

 Технічний 

 Технологічний 

 Англійської філології 

 Хіміко-біологічний 

 

 

 

59 

237 

61 

31 

62 

Поглиблено вивча-
ють окремі предмети 

420 

Спецкурси  90 

Факультативи  340 

Курси за вибором 480 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ЗБАГАЧЕНИЙ ОСВІТНІЙ  ПРОСТІР 

ЛІЦЕЮ—ШКОЛА ВІДКРИТИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

Зверніть увагу 
 Профілі навчання:   матема-

тичний, технічний, техно-

логічний, хіміко-біологічний, 

іноземна філологія(ангійська) 

 Поглиблене вивчення пред-

метів:              

математика, фізика, хімія, 

біологія, англійська мова   

 Курси за вибором :  

креслення, розв’язування за-

дач з хімії  

 Факультативи : 

«Світ і матеріали», “Фізична 

математика”, «зоологія, ботани-

ка», “Стилістика сучасної україн-

ської мови”, “Організація 

науково-дослідницької 

діяльності”                           

ДОПРОФІЛЬНІ КЛАСИ ( 8-9 ) 

  ПРОФІЛЬНІ КЛАСИ  (10-11) 

 

 забезпечення здобуття базової загальної середньої 

освіти 

 забезпечення здобуття повної загальної середньої 

освіти  

 інформаційно-роз'яснювальна робота з учнями та їх 

батьками 

 організація поглибленого вивчення предметів 

 введення курсів за вибором  

 профорієнтаційна робота 

 організації  інноваційної  діяльності 

 використання сучасних технологій в навчанні 

 

 Модульно-блочного навчан-

ня 

 Програмованого навчання 

та рівневої диференціації 

 Особистісно-орієнтоване 

навчання 

 Укрупнені дидактичні одини-

ці 

 Інтегральна  

 Інформаційно-

комунікативна 

 Проектна  

Кваліфікаційні категорії вчителів 

2011-2012 н.р. 
Учасники, лауреати, призера, 

переможці фахових конкурсів  

Назва конкурсу Кількість 

Кращий працівник року 3 

Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року» 

9 

Всеукраїнський конкурс 

«Panaboard майстрів - 2010» 

1 

Всеукраїнський конкурс 

«Панорама творчих уроків» 

1 

Калейдоскоп компетентнісно 

орієнтованих уроків 

25 

Конкурс на кращу модель 

профільної освіти 

творча 

група 

Конкурс на кращій 

педагогічний сайт 

1 

Фестиваль педагогічної 

творчості «Наука в школі» 

1 

 



НАШІ ПРІОРИТЕТИ 

 забезпечення можливостей реалізації учнем своїх здібнос-
тей у найважливішій сфері його життєдіяльності – навчанні  

 вільного використання додаткових освітніх послуг 
 сприяння прояву особистості кожного учня у певному виді 

громадської діяльності 
 забезпечення соціального захисту та здоров’я учнів, есте-

тичних умов навчання  
 демократичний стиль спілкування педагога з учнями  
 створення  умов для виходу учня в освітній простір ін-

ших соціально-освітніх інститутів зі своїми ініціатива-
ми  

Додаткові освітні послуги 

ЗБАГАЧЕНИЙ ОСВІТНІЙ  ПРОСТІР ЛІЦЕЮ 

Виховні, художньо-естетичного 
розвитку 

 Діяльність  хору 

 Організація персональних виставок учнів 

 Проведення традиційних ліцейських свят 

 Проведення квесту 

Моніторингові  
 анкетування учнів з метою попередньої діагностики 

їх освітніх потреб 

 проведення моніторингових досліджень якості 

підготовки учнів 

 виявлення обдарованих і талановитих дітей  

Методичні  
 Розробка методичних рекомендацій 

 Супровід вчителів в період атестації  

 Підтримка учнів та педагогів  у друку-

ванні статей 

 

Консалтингові  
 Консультації за базовими пред-

метами 

 Консультації для вчителів ліцею 

та міста 

 Консультації для батьків 

Навчальні , розвиваючі 

 організації роботи психоло-

го-педагогічної консультації 

 залучення до проведення курсів за 

вибором викладачів ВНЗ (на підс-
таві тимчасових договорів) 

 видавнича діяльність – ліцей-

ська газета «Евріка» 

 спецкурси  очно-заочне навчання (м. Донецьк, 

м. Київ) 

 дебатний клуб «Versus» 

 курси за вибором  дистанційна освіта  «Літня школа» 

 підготовка до ЗНО  заняття в лабораторіях ПДТУ  курси для учнів шкіл міста 

 дослідницька робота - 

наукове товариство  ліцеїс-
тів «Пошук» 

 інтелектуальні конкурси  інтелектуальний клуб «Що? 

Де? Коли?» 

 НАГОРОДЖЕННЯ 

ПОДАРУНКАМИ ТА 

ГРОШОВИМИ ПРЕМІЯМИ 

 НАГОРОДЖЕННЯ 

ДИПЛОМАМИ, ГРАМОТАМИ 

 ЗАНЕСЕННЯ НА ЗІРКОВУ 

АЛЕЮ 

 РЕПОРТАЖІ У ЗМІ 

 ПОДАННЯ НА ПРИЗНАЧЕННЯ 

СТИПЕНДІЙ 

 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ПЕРЕВІДНИХ ІСПИТІВ 

СИСТЕМА  
ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ  

ЗАХОДІВ 


