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І. ВСТУП 

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  

РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗА МИНУЛИЙ РІК 
 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
 

У поточному році в 8-ми групах навчались 254 учня. За результатами                    

2021/2022 н.р.: 

- претенденти на отримання золотої медалі «За високі досягнення у навчанні» 

випускники 2022 року Тесля Олена та Шишкова Діана (група 11-1), срібної медалі  «За 

досягнення у навчанні» - Томіло Іван; 

- нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»  Демуру 

Маргариту, Михальо Анастасію, Цятко Ярославу (група 8-2), Незальзову Яну (група 10-

1), Ляшко Ганну, Степаненка Давида (група 10-2). 

- видано свідоцтва про базову загальну середню освіту 69 учням 9-их класів, про 

повну загальну середню освіту – 62 випускникам 11-их класів; 

- переведено 65 учнів 8-их класів до 9-го класу, 69 учнів 9-их класів до 10-го класу,  

58 учнів 10-их класів до 11-го класу.  

Згідно наказу від 13.10.2021р. № 123 «Про організацію проведення відбіркових 

турів для комплектування контингенту учнів ліцею» проведено онлайн -набір у 

формі тестування та співбесіди, за результатами якого зараховано до 8-ого класу – 

60  учнів. 

Згідно з річним планом роботи ліцею та планом контролю за якістю 

навчальних досягнень учнів, враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вивчення в закладах освіти предметів інваріантної складової Типових 

навчальних планів заступником директора з НВР Богуславською Т.О. в червні 

2022 року здійснено перевірку виконання навчальних планів і програм.  

У ході вивчення стану виконання програм були звірені календарно-тематичні 

плани, навчальні програми, записи на відповідних сторінках у класних журналах, 

проведено співбесіди з учителями ліцею, вивчено стан ведення класних журналів. 

Основну увагу було надано перевірці: 

- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального 

плану; 

- відповідності вивченого навчального матеріалу учнями навчальним 

програмам та календарному плануванню вчителів; 

- фактичній кількості використаних годин для вивчення навчальних 

предметів запланованій; 

- відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних 

робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення 

кількості запланованим. 

Перевіркою засвідчено, що у 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класах за кількістю годин 

та змістовно навчальну програму за 2021/2022 н.р. виконано повністю. Кількість 
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контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає календарно-

тематичним планам та програмам з відповідних предметів.  

На виконання Законів України «Про освіту» і «Про повну загальну середню 

освіту», Статуту ліцею, адміністрацією ліцею проведено аналіз показників якості 

навчальних результатів, показників навченості учнів, рейтингових показників 

учнів навчальних груп порівняно із І семестром 2021/2022 н.р. 

Аналіз показав, що загальний показник якості результатів навчання учнів 

ліцею підвищився на 11% і складає 66%, що відповідає допустимому рівню; ПЯН 

підвищився  на 4% і складає 56%, що відповідає допустимому рівню якості 

навченості. 

Всі навчальні групи підвищили якість навчання, крім групи 10-2. 

Самий високий показник якості результатів навчання (97%) мають учні 

групи 11-1, самий високий рівень ПЯН (65%) мають учні групи 11-1 і 11-2. 

Самий низький показник якості результатів навчання (38%) мають учні 

групи 8-1, самий низький рівень ПЯН (47%) мають також учні групи 8-1, що 

відповідає низькому рівню якості навченості. 

Всі інші групи мають допустимий рівень ПЯН. 

Якість результатів навчання по 8-9-м класам складає – 56%, по 10-11-м 

класам – 77% (оптимальний рівень), по ліцею – 66% (допустимий рівень). 

Показник якості навченості (ПЯН) учнів по 8-9-м класам складає – 53%, по 

10-11-м класам – 60%, по ліцею – 56% (допустимий рівень).  
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

за підсумками 2021/2022 навчального року 
 

Група 

Високий 

рівень 

10-12 б. 

Достатній 

рівень 

7-12 б. 

Середній  

рівень 

4-12 б. 

Початко 

вий 

рівень 

1-12 б. 

Рейтин 

говий 

показник 

групи 

Порівняно з 

результатами 

І семестру 

2021/2022 н.р. 

10-1 

28 

учнів 

1 

Незальзова 

похвальний 

лист 

15 

 

12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Колтонюк  (матем) 

Павлюк  (фізика) 

Цап  (математ) 

0 

 

Якість 

підвищилась 

на 5 % 

ПЯН підвищився  

на 3 % 

 Якість – 57 % ↑↑на 5 %  ПЯН – 53 % ↑↑ на 3 % (допустимий рівень) Успішність – 100 % 

10-2 

30  

учнів 

2 
Степаненко 

Ляшко 

похвальний 
лист 

16 12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:   

0 

 

 

Якість знизилась 

на 1 % 

ПЯН знизився  

на 9 % 

 Якість – 60 % ↓↓ на 1 % ПЯН – 55 % ↓↓ на 9 % (допустимий рівень) Успішність – 100 % 

11-1 

30  

учнів 

2 

Тесля 

Шишкова  

золота 

медаль 

27 1 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Рубльов (математ) 

0 

 

 

Якість 

підвищилась 

на 24 % 

ПЯН підвищився  

на 6 % 

 Якість – 97 % ↑↑ на 24 % 
ПЯН – 65 % ↑↑на 6 %  (допустимий рівень) Успішність – 100 % 

 

11-2 3 26 3 0  Якість 
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32 

учні 

Томіло  

срібна 

медаль 

Гаркуша 

Пантелусь 

 з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Дудник (математ) 

 

 підвищилась 

на 16 % 

ПЯН підвищився 

на 8 % 

 Якість –91 % ↑↑ на 16 % ПЯН – 65 % ↑↑ на 8 % (допустимий рівень) Успішність – 100 % 

Всього по  

10-11 

класам 

120 учнів 

92 

Якість – 77 %  

(оптимальний рівень) 

ПЯН – 60 %  

(допустимий рівень)    

Успішність – 100 % 

 

Якість 

підвищилась 

на 11 % 

ПЯН 

підвищився 

на 4 % 
 

Група 

Високий 

рівень 

10-12 б. 

Достатній 

рівень 

7-12 б. 

Середній  

рівень 

4-12 б. 

Початко 

вий рівень 

1-12 б. 

Рейтинго 

вий 

показник 

групи 

Порівняно з 

результатами 

І семестру 

2021/2022 н.р. 

8-1 

34  

учні 

0 13 21 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Івченко (інформат.) 

Чубас (інформат.) 

0 

 

 

Якість 

підвищилась 

на 8 % 

ПЯН  

підвищився 

на 3 % 

 Якість – 38 % ↑↑на 8 %  ПЯН – 47 % ↑↑ на 3 %  (низький рівень)               Успішність – 100 % 

8-2 

32  

учні 

3 

Демура 

Михальо 

Цятко 

похвальний 

лист 

14 15 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Біба (інформат) 

Школа (фізика) 

0 

 

 

Якість 

підвищилась 

на 3 % 

ПЯН  

підвищився 

на 4 % 

 Якість – 53 % ↑↑ на 3 % ПЯН – 54 %↑↑ на 4 % (допустимий рівень)           Успішність – 100 % 

9-1 

35 

 учнів 

1 

Сосницька 

свідоцтво з 

відзнакою 

22 12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Ісаєв (біологія.) 

Пархомук (біологія) 

0 

 

Якість 

підвищилась 

на 17 % 

ПЯН  

підвищився 

на 5 % 

 
Якість – 66 % ↑↑  

                       на 17 % 

ПЯН – 55 % ↑↑  
             на 5 %   (допустимий рівень)        Успішність – 100 % 

9-2 

34  

учні 

0 

 

22 12 

з них мають 

лише одну оцінку 

середнього рівня:  

Белікова (інформат.)  

0 

 

 

Якість 

підвищилась 

на 11 % 

ПЯН  

підвищився 

на 5 % 

 
Якість – 65 % ↑↑  
                 на 11 % 

ПЯН – 55 % ↑↑  
             на 5 %    (допустимий рівень)          Успішність – 100 % 

 

Всього 

по 8-9 

класам 

135 учн. 

75 

Якість – 56 %  

(допустимий 

рівень) 

ПЯН – 53 %  

(допустимий рівень) 

Успішність – 100 %  

 

Якість 

підвищилась 

на 11 % 

ПЯН 

підвищився  

на 4 % 
 

Всього      

по 

ліцею 

255 учн. 

167 

Якість – 66 %  

 (допустимий рівень) 

ПЯН – 56 %  

 (допустимий рівень) 

Успішність – 100 %  
  

Якість  

підвищилась 

на 11 % 

ПЯН  

підвищився 

на 4 % 
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Зведена таблиця якості навчання 

 

Група Відсоток Динаміка Рівень 

8-1 38 ↑↑ на 8 низький 

8-2 53 ↑↑ на 3 допустимий 

9-1 66 ↑↑ на 17 допустимий 

9-2 65 ↑↑ на 11 допустимий 

10-1 57 ↑↑ на 5 допустимий 

10-2 60 ↓↓ на 1 допустимий 

11-1 97 ↑↑ на 24 оптимальний 

11-2 91 ↑↑ на 16 допустимий 

По ліцею 66 ↑↑ на 11 допустимий 
 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною 

роботою у ліцею складено і реалізовано план  роботи  науково-методичної  ради,  до 

якої входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний 

психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення 

освітнього процесу на основі сучасних освітніх технологій, організація дистанційної 

форми проведення навчального процесу, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як 

умови духовного зростання ліцеїстів, атестації педагогічних працівників, ролі 

методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів. Підвищення якості навчання 

обговорювалися на засіданнях науково-методичної ради. 

На засідання педагогічної ради розглянуті питання: 

- Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ліцеї. 

- Виховання академічної доброчесності (методичні вказівки для педагогів). 

-Безпечний Internet – психологічний та соціальний вплив. Ризики в Internet. 

Формування культури користувача Internet-ресурсами. 

- Технологія доповненої реальності як складова освітнього про STEM 

орієнтованого освітнього простору. 

На вирішення питань методичної роботи   працюють п’ять предметних комісій:  

- економічних наук; 

- суспільно-гуманітарних наук; 

- природничих наук; 

- математично-інформаційних наук; 

- фізичного виховання та зміцнення здоров’я.  

Робота комісій спрямована на реалізацію ліцейської науково-методичної теми: 

«Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного 

освітнього простору», експериментальної роботи за регіональним науково-педагогічним 

проектом «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди», дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня за темами: «Розроблення та впровадження навчально-
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методичного забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування», 

«Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах соціального 

партнерства (Школа-Економіка). Таким чином, методична робота спрямована на 

формування особливого типу педагога з новим мисленням – демократичним, 

інтуїтивним, прогностичним. 

 Розв’язанню поставлених завдань сприяє розроблена структура методичної 

роботи, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та 

технологій, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

Педагоги ліцею мають можливість підвищувати кваліфікацію, узагальнювати і 

поширювати досвід педагогічної діяльності на міському, регіональному, 

Всеукраїнському рівні, брати участь у професійних конкурсах тощо. Все це сприяє 

професійному розвитку вчителів.  

Дидактичні форми науково-методичної роботи: теоретичні семінари, методичні 

оперативки, майстер-класи на базі ліцею, творчі звіти, педагогічні ради, діагностика і 

анкетування, аналіз труднощів у роботі вчителя, індивідуальні консультації, моніторинг 

якості навчання дозволяють педагогам підвищувати свій професійний та методичний 

рівень. 

Згідно Плану здійснення Державною службою якості освіти України заходів 

державного нагляду (контролю) на 2021 рік з 05.10.2021 по 11.10.2021 у ліцеї відбувся 

інституційний аудит. Перед аудитом  проведено самооцінювання освітньої діяльності, а 

саме:  

-  освітнього середовища (наскільки безпечно та комфортно у ліцеї, як 

організоване харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, кабінетів 

тощо); 

- системи оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють  навчальні досягнення 

учнів, наскільки система оцінювання прозора та зрозуміла); 

- педагогічної діяльності (якість викладацької діяльності, професійний розвиток 

педагогів, налагодженість співпраці між учасниками освітнього процесу); 

- управлінських процесів (наскільки управлінські рішення сприяють 

забезпеченню та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, наскільки 

ефективна внутрішня   система забезпечення якості освіти тощо). 

За результатами позапланового інституційного аудиту Комунальний заклад освіти 

«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи 

та фінансів» Дніпровської міської ради відповідає вимогам підпунктів 3-5 пункту 5 

«Положення про науковий ліцей», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 № 438. 

У ліцеї організована робота з обдарованою молоддю, розкриваються розумові 

здібності кожного ліцеїста. З метою творчого розвитку обдарованих дітей, в ліцеї 

працює цілісна система роботи, а саме наукове товариство «Fellow», членами якого є 

123 учня та 26 вчителів ліцею. Складено заходи та плани роботи. Усі учні 10 та 11-х 

класів захистили власні науково-дослідницькі роботи на І етапі під час проведення  

ліцейської науково-практичної конференції та отримали оцінку свого дослідження. 16 

ліцеїстів презентували науково-дослідницькі роботи на ІІ етапі конкурсу-захисту. 
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Переможцями ІІ етапу МАН стали 14 учнів ліцею, які отримали перемогу на 12 секціях. 

4 учнів представлятимуть обласну команду на ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН.  

Результативність методичної роботи підтверджують досягнення ліцеїстів у 

Всеукраїнських, обласних і профільних турнірах. У 2021/2022 н. р. учні стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу «Еко-техно Україна-22», обласного конкурсу 

«Досліди негайно», «До чистих джерел», «Моя Україна» . Щорічно ліцеїсти приймають 

активну участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах – «Бобер», «Гринвіч», 

«Кенгуру», «Патріот», «Геліантус», «Колосок», «Левеня». 

У 2021/2022 н. р. учні ліцею під керівництвом учителів прийняли участь та 

отримали перемоги у 4 учнівських конкурсах:  1 Всеукраїнському, 3 обласних. 

 

Таблиця результативності участі ліцеїстів  

у Всеукраїнських предметних олімпіадах 

Навчальний рік 
Кількість 

учнів 

Кількість  

переможців  

ІІ етапу  

Кількість  

переможців  

ІІІ етапу  

Кількість 

переможців 

ІV етапу 

% переможців 

від контингенту  

учнів 

2017/2018 251 65 22 3 лауреати 35,9% 

2018/2019 251 56 22 
1 переможець 

3 лауреати 
32,7% 

2019/2020 254 59 24 
не відбувся  

 
32,7% 

2020/2021 255 54 
не відбувся  

 

не відбувся  

 
21,2% 

2021/2022 256 72 20 не відбувся 36% 

 

 

Таблиця результативності участі ліцеїстів  

у конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН  

 

Навчальний рік 
Кількість 

учнів 

Кількість переможців  

ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу МАН 

Кількість переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу МАН 

% переможців 

від  контингенту  

учнів 

2017/2018 251 13 
1 (ІІ місце) 

2 учасника 
6,4 % 

2018/2019 251 19 2 переможця 8,4% 

2019/2020 254 14 
1 (ІІ місце) 

 1 учасник 
6,3 % 

2020/2021 255 12 
4 (ІІ, ІІІ місця) 

1 учасник 
5,9% 

2021/2022 256 14 
4 (І місця -2;  

 ІІ місця -2) 
7,0% 

 



9 

 

Інноваційні засади навчально-виховної роботи втілює педагогічний колектив у 

складі 25 вчителів ліцею та викладачів Університету митної справи та фінансів. 

Вакансій немає. 

Керівництво участі учнів у науковій, дослідницької-експериментальній та 

пошуковій роботи здійснюють 17 учителів ліцею (68% педагогічного складу), які мають 

почесне звання «Відмінник освіти України»  та педагогічне звання «учитель-методист»; 

8 викладачів закладів вищої освіти (32% педагогічного складу), з них мають науковий 

ступінь 4 (16% педагогічного складу) – 2 доктори філософії, 2 кандидати наук. 

  

 
 

 

Протягом навчального року вивчено досвід роботи 3 педагогічних працівників у 

міжатестаційний період та проведено творчий звіт. За результатами роботи атестаційної 

комісії вчителям: Богуславській Т.О., Родному О.В. підтверджено кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель методист», 

Дідорчук Т.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії». 

У поточному році 11 педагогічних працівників ліцею пройшли навчання на 

курсах підвищення кваліфікації при КЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

ДОР, суб’єктах підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «На Урок», 

ДРЦОЯО, «Дінтернал Ед’юкейшн», «Prometheus», «EdEra», «MCFR», ІППО, ТОВ 

“Лінгвіст”. 

 

Інформація про участь в експериментальній роботі 
 

Терміни 
впровадження 

Назва експерименту Рівень 

2021-2026 Розроблення та впровадження навчально-методичного 

забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового 

спрямування 

Обласний 

2021-2024 Розробка моделі ліцею інноваційної профорієнтації  

на засадах соціального партнерства 

Обласний 
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2019 – 2021 Науково-педагогічний проект «Школа вирішення 

конфліктів «Митці згоди». 

Обласний 

 

Інформація 

про участь педагогічних працівників, здобувачів освіти  

у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах  
 

Участь 
Дата 

проведення 
Повна назва, рівень 

Місце 

проведення 
Учасник 

Педагогічні заходи 

Організато

р 

Виступ 

08.09.2020 Серпнева нарада вчителів хімії 

АНД району 

Он-лайн Крайняк О.В. 

Участь 05.11.2020 IV Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Науково-

методичні засади створення 

інноваційної моделі STEM - 

освіти» 

Дніпро, ДАНО Дідорчук Т.М. 

Учасник 10.11.2020 Міська науково-практична 

конференція вчителів математики, 

присвячену року математики 

ММЦ Дідорчук Т.М. 

Учасник  16.01.2021 Інтернет-конференція 

«Організація освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання» 

На урок, Інститут 

педагогіки 

національної академії 

педагогічних наук 

України 

Шаріпова Т.В. 

Учасник  17.02.2021 Он-лайн конференція «Уроки 

історії в сучасній школі: реалі та 

перспективи» 

Інститут педагогіки 

національної академії 

педагогічних наук 

України 

Шаріпова Т.В. 

Участь  01.04.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «STEM-світ 

інноваційних можливостей. 

Формування освітнього STEM-

середовища» 

Інститут модернізації 

змісту освіти 

Он-лайн 

Крайняк О.В. 

Учасник  20.04.2021 Он-лайн конференція 

«Формування підприємницької 

компетентності учнів на уроках 

англійської мови» 

Он-лайн Мельник А.С. 

Участь  07.05.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Діджиталізація 

освіти-вимога цифрової ери» 

Рух Освіта 

Он-лайн 

Крайняк О.В. 

Учасник  08.06.2021 Всеукраїнський  вебінар  

«Стереотипи в нашому житті: 

зручні шаблони чи провісники 

дискримінації» 

Рада міжнародних 

наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольства 

Сполучених Штатів 

Америки та 

Посольства Великої 

Британії в Україні в 

партнерстві з 

Міністерством освіти 

і науки України та 

Академією 

української преси. 

 

Шаріпова Т.В. 

Учнівські конференції  

Виступ, 22.10.2020 Всеукраїнська науково-практична Полтавська Ракша А. 
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стаття конференція «Бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз в умовах 

інституціональних змін» 

державна аграрна 

академія 

Участь 

виступ 

16.04.2021 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Інноваційні рішення в економіці, 

бізнесі, суспільних комунікаціях 

та міжнародних відносинах» 

Університет митної 

справи та фінансів 

Борисенко М. 

Козак В. 

Біла К. 

Черкасова М. 

Участь 

виступ 

22.04.2021 ХХІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Молодь, 

освіта, наука, культура і 

національна свідомість в умовах 

європейської інтеграії» 

Європейський 

Університет 

Шишкова Д. 

Григор’єва П. 

Біла Л. 

Тесля О. 

Гаращенко К. 

Захандревіч Є. 

Сарма А. 

Танцюра Д. 

Щербець К. 

Участь Березень 

2021 

«Фінансова обізнаність – 

шлях до успіху» 

ДНУ Шишкова Д. 

Гаращенко К. 

 

Інформація про участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках  

та форумах педагогічних працівників 
 

Дата проведення Повна назва 
Місце 

проведення 
Рівень 

Результат 

участі 

Березень 2022 Міжнародний форум 

«Сучасні заклади 

освіти» 

м. Київ  Міжнародний Не відбувся  

 
 
 

 

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-практичних 

конференціях та семінарах характеризує високий рівень інноваційної діяльності ліцею, 

невпинне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, інформаційної і 

методологічної культури, компетентності вчителів. 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

У 2021/2022 навчальному році виховна робота в ліцеї була спрямована на 

вирішення виховної проблеми: «Виховання громадянської свідомості учнів як 

пріоритетна складова процесу соціалізації особистості». 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася 

в ряді пріоритетних напрямків. 

 І. Ціннісне ставлення до себе.  

Робота з даного напрямку була представлена такими блоками:  

1. Організація самоврядування. 

Учнівське самоврядування очолював ліцейський парламент у минулорічному 

складі за напрямками: науковий, правовий, дозвілля, інформаційний, спортивно-

оздоровчий, трудовий. На початку 2021/2022 н.р. парламент розпочав роботу з «Форуму 

думок та пропозицій» на платформі Padlet, де кожен охочий вносив свої пропозиції до 

формування плану  виховної роботи. Цікавими проектами ліцейського парламенту 

стали: «Безпека у ліцеї. Протидія булінгу» та «Розробка оцінювання навчальних 
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проєктів», проведення онлайн-заходів та розміщення матеріалів в Телеграм-каналі: До 

дня фізичної культури та спорту – фотоколаж   «Мій знайомий олімпієць»; День миру; 

для нових учнів – корисні   поради та секрети ліцейського життя; «Краса осені»; акція 

«Монетки дітям»; «Зроби подарунок військовослужбовцю»; День пам’яті жертв 

Бабиного Яру; місячник до Дня бібліотек; челендж до Дня української писемності та 

мови; «16 днів проти насильства»; флешмоб новорічних привітань; Новорічний 

челендж; «Снігова фігура»; «Україна – держава Соборна, одна на всіх, як оберіг»; 

«Соборність в душах, єдність у серцях»; привітання зі святом Останнього дзвоника для 

11-х класів. Учениця групи 11-2 взяла участь в обласному конкурсі соціальної реклами 

«Обери життя». Учні 10-11-х класів долучились до лекції «Боротьба проти СНІДу». За 

підсумками семестрів парламент ліцею складає рейтингову таблицю участі груп у 

виховних заходах. За підсумками рейтингу кубком «Креативушка» нагороджені: І 

семестр – група 11-1 (куратор Хоменко О.М.), ІІ семестр – група 9-1 (куратор Мар’їна 

О.В.).  

2. Організація спортивно-оздоровчої роботи (фізичне виховання) В умовах 

обмеженості під час карантину масові заходи не проводились, але кожна група стала 

активним учасником спортивних заходів у межах свого класу. На перервах – гра у 

волейбол та теніс. Цього року учні 8-9-х класів взяли участь у конкурсі-змаганні зі 

стрічкою (відео-виступи розміщено в телеграм каналі ліцею). Оздоровча робота була 

направлена на пропаганду здорового способу життя. Ліцеїстами проведено конкурс на 

кращу соціальну рекламу протидії тютюнопаління «Скажемо тютюнопалінню: «Ні!». До 

Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням проведено просвітницький ярмарок 

«Павільйон доброго самопочуття».  

23 листопада для учнів групи 8-1 відбулася зустріч з волонтерами ГС «Міжнародна 

антинаркотична асоціація» Канчурою Тетяною та Бондар Ольгою, які провели лекцію на 

тему: «Як сказати «Ні» в ситуаціях ризику». Під час лекції ліцеїсти з’ясували,  що таке 

ризик, які ризикові ситуації можуть виникнути, а також відпрацювали алгоритм дій: як 

казати «Ні» в ситуаціях ризику. 

II. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини. 

У поточному році педагогічний та учнівський колективи продовжували роботу в 

проєкті регіонального рівня «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди».  

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Допомогою в обговоренні та пошуці 

шляхів вирішення в складних ситуаціях стала гра «Коло безпеки», яка була проведена 

серед учнів 8-9-х класів. 

17 лютого  проведено Всеукраїнський урок з медіаграмотності. 

Учителі ліцею скористатися навчальними матеріалами з медіаграмотності на 

онлайн-платформі національного проєкту з медіаграмотності “Фільтр” – 

filter.mkip.gov.ua ліцеїсти з’ясували способи розпізнавання фейків, види маніпуляцій у 

мережі та розглянули процеси створення новин. 

III. Ціннісне ставлення до праці.  



13 

 

У І семестрі одинадцятикласники закінчують вивчення профільних предметів 

«Основи підприємницької діяльності» та «Основи оподаткування підприємницької 

діяльності». Узагальненням набутих знань є захист бізнес-ідей.  

Коло зацікавлень майбутніх підприємців достатньо широке: «Клініка естетичної 

медицини», «Тематичне кото-кафе», «Кіберспортивний клуб», «Салон краси та 

грумінгу», «Клінінг Лис», «Міні-пекарня «Солодка булочка»,  «Школа мистецтв», ТОВ 

«Пурпурова пристрасть» (вирощування винограду), «Діамантовий ліс» (меблі та 

прикраси з дорогих порід деревини), «Книгарня «Лігвище», «Ред ФОКС» (українське 

видавництво), ТОВ «Агрохім»  (виробництво та реалізація органічних добрив), 

«Онлайн-магазин з продажу екологічно чистих товарів для дому», ТОВ «Автошуз» 

тощо. 

Відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Створення 

регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах соціального партнерства 

(Школа-Економіка)» у 2021/2022 н.р. за підтримки Центру Компетенцій  Федерації 

організацій роботодавців Дніпропетровщини та ДНУ імені Олеся Гончара розпочала 

свою роботу регіональна Школа Економічного Мислення (ШЕМ) для учнів старших 

класів. Активними учасниками школи економіки стали учні групи 10-2. 

IV. Ціннісне ставлення до природи. 

 З метою збереження хвойних насаджень у передноворічний період ліцеїсти взяли 

участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція». Конкурс 

проводився за номінаціями: стилізована ялинка; новорічна композиція та новорічний 

віночок. Кожна група виготовили одну з композицій, на міський етап конкурсу було 

направлено дві роботи. Стилізована ялинка Трипутень Софії (10-1) та новорічна 

композиція Сосонної Марії (9-2).  

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

 У зв’язку з карантинними обмеженнями протягом 2021/2022 року ліцеїсти не мали 

змоги відвідати заклади культури, але знайомились з мистецтвом онлайн. У жовтні 

проходив місячник шкільних бібліотек. Інтерактивні заходи до місячника бібліотек 

проводились на платформі Padlet та в Google формах. У коридорі організовано 

буккросинг та смайл-опитування учнів: яка вона, сучасна бібліотека. Учні ліцею брали 

участь у районних, міських та обласних конкурсах: конкурс соціальної реклами «Ми за 

безпечне майбутнє», конкурс соціальної реклами «Обери життя», «Новорічна 

композиція 2022».  

VІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

 21 вересня у ліцеї пройшов флешмоб до Дня Миру «Яскраві долоньки на білому 

папері». 

У всесвітній День Гідності учні 10-11-х класів мали можливість на платформі 

Рadlet висловити свої думки, а саме: «Як Ви думаєте, у чому виявляється гідність у 

нашому повсякденному житті? Які гідні вчинки – «маленькі» чи «великі» – Ви 

здійснюєте або спостерігаєте щодня?» Учні 8-9-х класів на аркуші паперу визначили: «Я 

гідна / Я гідний» та на власній долонці написали свої  характеристики, які роблять їх 

унікальними і цінними, намалювали те, про що вони мріють, і що символізує їх надії, 

цілі. 
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День єднання – зовсім молоде свято, яке започатковане президентом Володимиром 

Зеленським, має згуртувати українців і показати, що ми – єдиний народ. Ліцеїсти 

приєдналися до акції «День єднання» виконанням Гімну України. 

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов 

Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної 

державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру в ліцеї проводилася відповідна робота. Основні завдання щодо 

підготовки цивільного захисту ліцеєм в цілому виконані. На суворому контролі стоїть 

питання праці та безпеки життєдіяльності. З ліцеїстами перед та після канікул 

проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з 

безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, спортзалі. Перед осінніми, зимовими, 

весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності 

учнів та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого 

травматизму». Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед 

виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на 

уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в журналах. Куратори 

груп систематично проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого 

травматизму. Протягом навчального року в ліцеї випадків травматизму не було. Правове 

виховання учнів здійснювалося в ліцеї на уроках правознавства в 9 кл.; виховних 

годинах в 8-11-х кл. 

У березні 2022 року у ліцеї організована волонтерська локація. Учителі, батьки, 

ліцеїсти та випускники щоденно займалися волонтерською діяльністю, наближаючи 

ПЕРЕМОГУ: 

- виготовляли заготівки для маскувальних сіток; 

- шили наволочки; 

- збирали теплі речі, постільну білизну, продукти харчування та військове 

снарядження; 

- в’язали чоловічі шкарпетки; 

- надавали психологічну допомогу біженцям; 

- готували підвальне приміщення під укриття; 

- облаштували спортивну залу під короткотривале перебування переселенців. 

Ліцеїсти та їх родини у відео-зверненнях поширювали свою громадянську позицію 

щодо закриття неба над Україною.  
 

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради – інноваційний заклад у системі 

безперервної економічної освіти «Ліцей – ВНЗ», який має на меті: 
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✔ створення умов для навчання талановитої обдарованої молоді, залучення її до 

експериментальної, науково-дослідницької роботи; 

✔ формування економічно компетентної і соціально адаптованої особистості 

випускника. 
 

Місія ліцею:  
 

У співпраці педагогів, ліцеїстів, батьків та громадськості, 

використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології, 

сформувати конкурентноздатну, економічно грамотну 

інноваційну особистість, з чітко вираженим почуттям 

патріотизму, творчим мисленням, здатну знаходити 

нетрадиційні рішення в життєвих ситуаціях, що  забезпечить її 

самовизначення та успіх в житті. 

Відповідно до закону України «Про освіту», який передбачає реалізацію принципів 

гуманізації та демократизації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання 

на розвиток інноваційної особистості здобувача освіти, формування його основних 

компетенцій, Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового 

спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

визначає обсяг знань, умінь, навичок та особистих якостей здобувачів освіти, 

необхідних для формування економічно компетентної особистості, та окреслює систему  

заходів для досягнення цієї мети. 
 

Основними завданнями освітянської діяльності ліцею є: 
 

✔ забезпечення реалізації права громадян здобуття спеціалізованої освіти 

наукового спрямування відповідно до навчальних програм ліцею; 

✔ надання ліцеїстам освіти, що буде основою високої конкурентної спроможності 

на світовому та національному ринках праці; 

✔ формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей та 

обдарувань, наукового світогляду, ціннісних орієнтацій; 

✔ розвиток прагнення цивілізованого підприємництва, що має стати засобом 

соціального  захисту, полегшити розв’язання проблеми зайнятості молоді, її адаптації до 

ринкових умов господарювання; 

✔ пробудження ініціативи, потягу до самостійної активності у поєднанні з духом 

до соціальної справедливості, увагою до проблем та інтересів оточуючих; 

✔ виховання патріотизму, поваги до народних традицій і звичаїв, національних 

цінностей українського народу, а також інших народів і націй; 

✔ виховання громадянина України, формування й розвиток  свідомої, 

демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; 

✔ збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців. 
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Реалізація цих напрямів досягається завдяки: 

➢ організації освітнього процесу за очною (денною) формою здобуття освіти у 

будівлі ліцею в традиційному або змішаному (очно-дистанційному) форматах за 

погодженням з обласною військовою адміністрацією у разі наявності безпосередньої 

небезпеки (загрози обстрілів тощо); 

➢ провадженні освітнього процесу в традиційному або змішаному форматах у 

будівлі ліцею тільки в межах розрахункової місткості споруди цивільного захисту, що 

може бути використана для укриття учасників освітнього процесу в разі включення 

сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення;  

➢ забезпеченні безумовного переривання освітнього процесу, що здійснюється в 

будівлі закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 

відповідних сигналів оповіщення;  

➢ аналізу та узагальненню даних системного відстеження психолого-педагогічного 

статусу здобувачів освіти та динаміку  їхнього розвитку; 

➢ рейтинговому моніторингу академічних досягнень з метою активізації 

навчальної діяльності здобувачів освіти; 

➢ проведенню диспутів, круглих столів, зустрічей з цікавими людьми в «Бізнес-

студії»; 

➢ поповненню фонду бібліотеки необхідною навчально-методичною літературою; 

➢ проведенню консультацій з питань розробки презентацій, курсових, економічних 

та творчих проектів в рамках роботи МАН; 

➢ участі в олімпіадах, бізнес-турнірах, економічних іграх; 

➢ написання ліцеїстами бізнес-ідей та науково-дослідницьких робіт з економіки, 

обов’язкове для всіх здобувачів освіти 10-11-х класів; 

➢ проходженню ліцеїстами навчальної бізнес-практики практики; 

➢ поширенню передового педагогічного досвіду через участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних виставках; 

➢ поповненню матеріально-технічне забезпечення кабінетів хімії, фізики, біології; 

➢ забезпеченню систематичної роботи водно-інформаційного центру та музейної 

експозиції «Грошова одиниця України»; 

➢  постійній взаємодії із представниками ТОВ «Контракт Продрезерв 5» щодо 

контроля якості продуктів та готових страв у ліцейській їдальні; 

➢ систематичному спостереженню, роз`яснювальній роботі та корегуванню за 

необхідністю заходів протидії булінгу, якщо у ліцеї з`являються прецеденти; 
 

Педагогічні ідеї: 

🙣 розвиток інноваційної особистості, здатної до самостійних, творчих рішень у 

будь-яких життєвих ситуаціях; 

🙣 науково-методичне забезпечення впровадження технологій продуктивного 

навчання; 

🙣 єдність і варіативність навчання; 

🙣 гуманізація та гармонізація відносин між учнями і педагогами; 

🙣 педагогіка співробітництва і колективної творчості. 
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Науково-методична проблема, над якою працюватимуть у 2022/2023 н.р. вчителі  

ліцею: «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах 

створення єдиного освітнього простору». 
 

 

ІІІ.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА ЩОДО  РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛІЦЕЮ 
 

Тематика засідань педагогічної ради 
 

Тема 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Засідання 1 

Організація освітнього процесу в умовах 

сучасних викликів. 
Серпень 

Директор 

Новохатна Д.А. 

 

Засідання 2 
 

Тайм-менеджмент (мистецтво управління 

власним часом) – перший крок до успіху. 

Листопад 
Заступник з НВР 

Богуславська Т.О. 

 

Засідання 3 
 

Творча співпраця педагогічного колективу, 

учнів та батьків у формуванні громадянської 

активності ліцеїстів. 

Січень 
Заступник з НВР 

Манастирна А.В. 

 

Засідання 4 
 

Практичні інструменти впровадження 

STEM-освіти в умовах наукового ліцею. 

Березень 
Заступник з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Засідання 5 
 

Проведення державної підсумкової 

атестації здобувачів освіти у 2022 році. 

Особливості ДПА в 9-х та 11-х класах. 

Нагородження учнів Похвальними листами 

та Похвальними грамотами. Визначення 

претендентів на медалі та свідоцтва з 

відзнакою. 

Травень  

Директор 

Новохатна Д.А. 

Заступник з НВР 

Богуславська Т.О. 

 

Засідання 6,7 
 

Випуск та переведення учнів до наступного 

класу. 
Червень 

Директор 

Новохатна Д.А. 

Заступник з НВР 

Богуславська Т.О. 
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Тематика психолого-педагогічних семінарів 
 

Тема 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Семінар 1 «Створення умов для 

гармонійного фізичного та 

психоемоційного розвитку дитини 

шляхом формування свідомого, 

відповідального ставлення до життя» 

Грудень Практичний 

психолог  

 

 

Тематика засідань науково-методичної ради 
 

Тема Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Засідання 1.    Установче. 

1. Впровадження дослідницько-

експериментальної роботи ліцею на 2021-2026 

роки. 

2. Затвердження плану експериментальної роботи 

на 2022/2023н.р. 

3. Затвердження плану роботи науково-

методичної ради і методичних комісій на 

2022/2023н.р. 

4. Затвердження плану роботи наукового 

товариства ліцею «Fellow» на 2022/2023 н.р. 

Вересень Заступник 

 з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Засідання 2.     Коригуюче. 

1. Безпечний освітній процесу в умовах 

проходження воєнних дій на території України. 

2. Аналіз проведеної діагностики учнів 8-х,  10-х 

класів та коригування подальшої роботи. 

3. Створення короткострокових індивідуальних 

освітніх траєкторій для здобувачів освіти, які 

прибули з інших закладів освіти. 

Жовтень Заступники 

 з НВР 

Крайняк О.В., 

Богуславська 

Т.О., 

керівники 

методичних 

комісій 

 

Засідання 3.    Інформаційно-аналітичне. 

1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт вчителів 

про реалізацію індивідуальних  освітніх 

маршрутів  здобувачів освіти, які займаються 

науково-дослідницькою діяльністю. 

2. Аналіз роботи методичних комісій, щодо 

реалізації ІІ етапу експериментальної роботи, 

участь у всеукраїнському заході «STEM весна». 

3. Аналіз програми підвищення кваліфікації 

вчителями ліцею. 

Квітень Заступники з 

НВР 

Крайняк О.В., 

Богуславська 

Т.О., 

керівники 

методичних 

комісій 

 

Засідання 4.    Підсумкове. 

1. Затвердження матеріалів до державної 

підсумкової атестації учнів  за курс базової 

загальної середньої освіти. 

2. Аналіз результативності роботи науково-

методичної ради за рік. 

3. Обговорення пріоритетних напрямків 

діяльності науково-методичної ради на 2023/2024 

н.р.  

Травень Заступники з 

НВР 

Крайняк О.В., 

Богуславська 

Т.О., 

керівники 

методичних 

комісій 
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ПЛАН  РОБОТИ  МЕТОДИЧНИХ  КОМІСІЙ 
 

КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ: 

«Формування фінансової та економічної грамотності ліцеїстів через впровадження 

життєвих компетенції» 

Задачі комісії на наступний рік: 

1. Вивчення нормативно-інформаційної документації  і методичних листів з питань освіти. 

2. Всебічний розвиток професійних якостей викладачів економічних предметів в умовах 

експериментальної роботи ліцею. 

3. Прищеплення учням  любові до Батьківщини, відданості своєму народу, гордості за його 

культурні і науково-технічні надбання, уболівання за його долю. 

4. Запроваджувати гнучкі моделі організації освітнього процесу  відповідно до           

здібностей та нахилів учнів; застосовувати системний підхід до організації роботи зі здібними 

та обдарованими учнями. 

5. Використання нетрадиційних форм організації навчального процесу. 

6. Впровадження в практику роботи вчителя  технологій продуктивного навчання технологій 

та інноваційних педагогічних технологій з метою креативності учнів. 

7. Застосування системного підходу до організації роботи зі здібними та обдарованими 

учнями. 

8. Організація наукової діяльності ліцеїстів. 

9. Використання широких можливостей для інтелектуального розвитку особистості, розвитку 

наукового мислення, вміння обґрунтовувати свою позицію та наводити аргументи, формування 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

10. Створення ППД вчителів та удосконалення шляхів педагогічної майстерності. 

Тематика засідань комісії: 

Засідання № 1 

1. Вивчення нормативно-правових документів. 

2. Обговорення та затвердження плану роботи на 2022/2023 навчальний рік 

методичного об'єднання кафедри економіки.  

3. Затвердження тематики науково-дослідницьких робіт з економіки та бізнес-

проектів. 

4. Обговорення календарного планування вчителів предметів економічного 

циклу на 2022/2023 навчальний рік. 

5. Проведення захисту навчальної практики учнями 11-х класів за 2021/2022 н.р. 

І 

чверть 

Засідання № 2 

1.  Підготовка до міської олімпіади з  економіки.  

2. Організація наукової діяльності учнів ліцею.  

3. Підготовка до осінньої сесії МАН. 

ІІ 

чверть 

Засідання № 3 

1. Підсумки участі учнів у І етапі конкурсу-захисту МАН з економіки.  

2. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки  

3. Підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін. 

4. Організація STEM-навчання при викладанні економічних дисциплін.  

ІІІ 

чверть 

Засідання № 4 

1. Шляхи формування основних компетентностей при вивченні економіки на 

основі формування навичок самостійної науково-пошукової роботи  

2. Підготовка учнів 10 класу до проходження навчальної практики з економіки. 

3. Підсумки діяльності методичного об’єднання кафедри економіки. 

4. Планування роботи кафедри на наступний навчальний рік. 

 

ІV 

чверть 
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Удосконалення педагогічної майстерності вчителів комісії: 

 Самоосвіта (тема, над якою працює) Форми ППК 

Корягіна Т.В. Формування науково-дослідницьких 

навичок у ліцеїстів. 

Науково-педагогічне стажування в 

Балтійському науково-дослідному 

інституті проблем трансформації 

економічного простору  

(м. Рига, Латвія)  на тему: 

«Інноваційні освітні технології: 

європейський досвід та його 

впровадження в підготовку 

фахівців з економіки та 

управління». в 2019 р.  

Вища категорія, 

учитель-методист 

Черба В.М. Формування компетентної особистості 

здобувача освіти,  його світогляду та 

обдарувань. Ефективні способи викладання 

та навчання під час війни.  

Стажування в Університет імені  

Альфреда Нобеля 

2020 рік 

Вища категорія 

Степанов І.В.  Практики і підходи в удосконаленні та 

оптимізації форм і методів дистанційного 

навчання у розрізі теоретичних та 

практично-семінарських занять. 

Курси при ДАНО 2019р. 

Вища категорія, 

учитель-методист 

Лобза А.В Застосування ефективних методик в умовах 

дистанційного навчання. 

Стажування в Університеті імені  

Альфреда Нобеля 

(02.04-02.07.2021 рік) 

Підвищення кваліфікації у 

Сумському державному 

університеті за темою: 

«Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди» 

(07.06-11.06.2021 рік) 

Цикл вебінарів з наукометріїї 

«Головні метрики сучасної науки. 

Scopus та Web of Science» 

(17.05-21.05.2021 рік) 
Александрюк Т.Ю. Формування фінансової грамотності учнів. Стажування в ІІ Міжнародній 

програмі підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіті і науки, а 

також педагогічних та науково-

педагогічних працівників. 

2021 рік. 

Ільченко В.М. Формування ключових компетентностей особистості 

на уроках, зокрема, здатності до системного 

аналітичного мислення, підприємливості та 

генерування бізнес-ідей. 

Міжнародне науково-педагогічне 

стажування: «Обмін досвідом 

досліджень та організації 

навчального процесу (активні 

методи викладання, електронне 

навчання та практичне навчання) з 

економіки та управління та 

надання можливостей їх 

фінансування - досвід в Україні, 

Польщі, Естонії та Словаччині», 

Collegium Mazovia Innovative 

University в м. Сельдце (Польща), 

(загальна кількість годин – 180).  

2020 рік 
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Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів: 

Діагностичні контрольні роботи Кінець 

навчального 

року 

Організація позакласної роботи: 

Корягіна Т.В. Проведення STEM-хакатону з  соціально-економічної 

проблематики, 10-1 клас 

Жовтень 

Черба В.М. Економічні дебати, 112 клас Вересень 

Степанов І.В. Практикум з розв’язання мікроекономічних задач, 10-ті 

класи 

Лютий 

Лобза А.В Створення віртуального підприємства, 11 класи Березень  

Александрюк Т.Ю. Захист бізнес ідеї створення власної справи, 11 класи Грудень 

Ільченко В.М. Захист бізнес ідеї створення власної справи, 11 класи Грудень 

Відкриті уроки: 

Корягіна Т.В. «Ринок праці», 10-1 клас Лютий  

Черба В.М. «Ринок праці в Україні» 10-2. Квітень 

Степанов І.В. «Теорія поведінки споживача: кількісний підхід» 10 

клас 

Жовтень 

Лобза А.В «Організація як функція менеджменту», 11 кл. Лютий 
Александрюк Т.Ю. «Оподаткування суб’єктів бізнес-структур», 11 клас Листопад 

Ільченко В.М. «Соціальне підприємництво як світовий тренд». 11 кл. Листопад 

Методична робота: 

Корягіна Т.В. Методична розробка «Ділові ігри з економіки» Протягом року 

Черба В.М. «Сучасні підходи і методи викладання економіки під 

час війни».  

Протягом року 

Степанов І.В. Методичні рекомендації щодо обґрунтування бізнес-ідеї 

власної справи 

Протягом року 

Лобза А.В Методична розробка ділової гри «Створення 

віртуальної організації» 

Протягом року 

Александрюк Т.Ю. Методична розробка «Оподаткування суб’єктів малого 

бізнесу» 

Протягом року 

Ільченко В.М. Методична розробка «Бізнес – ідея створення власної 

справи» 

Протягом року 
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План роботи методичних комісій 

 
КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ: 

«STEM-освіта як один із шляхів формування компетентностей учнів на уроках математики 

та інформатики » 

Задачі комісії на наступний рік: 

1.Вивчення нормативно-інформаційної документації  і методичних листів з питань освіти. 

2.Спрямовувати роботу кожного вчителя на досягнення цілей компетентністної  освіти. 

Впроваджувати у практичній діяльності формувальне оцінювання як засіб вимірювання 

компетентностей. 

3.Сприяти суб’єктній взаємодії учасників освітнього процесу. Академічна доброчесність. 

4.Опрацювати типологію і структуру сучасного уроку.    

5.Всебічний розвиток професійних якостей викладачів математики та інформатики  в 

умовах експериментальної роботи ліцею. 

6.Виховувати в учнів почуття патріотизму, національної самосвідомості, формувати активних 

та відповідальних членів громадянського суспільства, здатних до застосування математичних 

знань у практичних життєвих ситуаціях. 

 7.Використовувати сучасні засоби та інструментарій в умовах змішаного навчання.                  

 8.Запроваджувати гнучкі моделі організації освітнього процесу  відповідно до          

здібностей та нахилів учнів; застосовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та 

обдарованими учнями. 

9.  Продовжити моніторингові дослідження математичної освіти. 

10.Створення ППД вчителів та удосконалення шляхів педагогічної майстерності. 

11. Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного 

стану. 

Тематика засідань комісії: 

Засідання № 1  

1.  Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення 

і   затвердження плану роботи   МО на 2022-2023 навчальний рік 

2. Вивчення нормативно-правових документів. 

3. Проведення діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній 

навчальний рік та врахування результатів діагностування при плануванні подальшої 

роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що 

вивчався учнями дистанційно. 

4.Впровадження в освітній процес Концепції STEM-освіти, основних положень 

експериментальної роботи ліцею. 

5.Опрацювати теоретичний матеріал щодо структури сучасного компетентнісного 

уроку під час дистанційного навчання. 

6.  Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. 

7. Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми під час дистанційного 

навчання. Участь у олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах, роботі МАН. 

І чверть 

Засідання № 2 

1. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу. Проблемні питання під час 

викладання математики і інформатики. 

2. Робота над темою самоосвіти вчителів кафедри. 

3. Аналіз методики викладання математики і інформатики та корекція роботи. 

Реалізація наскрізних ліній при розв’язуванні практичних задач. 

4. Підготовка та проведення предметних олімпіад з математики та інформатики. 

5. Підготовка до осінньої сесії МАН. 

ІІ 

чверть 

Засідання № 3 

1. Впровадження STEM технологій при викладанні інформатики та математики. 

ІІІ 

чверть 
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2. Самоосвіта вчителя в між атестаційний період. 

3. Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики та математики під час 

змішаного навчання. 

4. Підсумки захисту науково-дослідницьких робіт ліцеїстів. Підготовка до 

державної підсумкової атестації, ЗНО. 

Засідання № 4 

1. Проблеми формування математичної грамотності та інформаційно-цифрової 

компетентностей ліцеїстів. Шляхи подолання. 

2.Затвердження матеріалів до ДПА.  

3.Рекомендації по проведенню моніторингу з математики. 

4.Рекомендації по підготовці до ЗНО. 

5.Планування роботи кафедри на наступний навчальний рік. 

ІV 

чверть 

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів комісії: 

 Самоосвіта (тема, над якою працює) Форми ППК 

Дідорчук Т.М. Формування компетентної особистості 

здобувача освіти, його світогляду, розвиток 

його здібностей та обдарувань. 

Курси при ДАНО 2021р., 

Друга категорія 

Філозова Л.В. Формування інформаційних здібностей та 

розвиток дослідницької діяльності. 

Курси при ДАНО 2019р. 

Вища категорія, 

учитель-методист 

Богуславська Т.О. Використання  освітньої технології «Школа 

ейдетики» на уроках математики та інших 

навчальних дисциплін. 

Курси при ДАНО 2021 р. 

Вища категорія, 

учитель-методист  

Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів: 

Діагностичні контрольні роботи І чверть 

Тематичний Протягом року 

Фронтальний  КЗЗ ІV  чверть 

Організація позакласної роботи: 

Дідорчук Т.М. Математичний квест, 9 класи Грудень  

Філозова Л.В. День безпечного Інтернету, 8 класи Березень 

Богуславська Т.О. Математичні трюки. Усний журнал. Березень 

Відкриті уроки: 

Дідорчук Т.М. «Арифметична прогресія та її властивості», 9-1 Січень 

Філозова Л.В. Вікторина «Що? Де? Коли», 9 класи Лютий 

Богуславська Т.О. «Похідні елементарних функцій». Тренінг по 

знаходженню похідних з використанням ІКТ, 11 кл. 

Листопад 

Методична робота: 

Дідорчук Т.М. Методична розробка «Використання кругів Ейлера 

для розв’язування задач» 

Протягом року 

Філозова Л.В. Методична розробка «Векторний редактор 

«Inkscape» 

Протягом року 

Богуславська Т.О. Методична розробка 

«Ейдетика при вивченні математики» 

Протягом року 
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План роботи методичних комісій 
 

КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ: 
 

«Формування стійкої громадянської позиції та високих моральних якостей особистості» 

Задачі комісії на наступний рік: 
 

1. Спрямувати роботу кафедри на виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. 

2. Забезпечення засвоєння й використання гармонійного співвідношення різних напрямків, 

засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

3. Організувати гнучку систему навчального процесу, що поєднає традиційну та змішану 

форму навчання. 

4. Сприяти набуття ліцеїстами навичок критичного сприйняття  інформації та усвідомлення 

ними цінності високоякісної інформації, долучившись до міжнародного проекту  IREX «Вивчай 

та розрізняй: інфо - медійна грамотність».  

5. Співпраця з міжнародними організаціями, проведення з ними спільних заходів. 

6. Формування компетентності володіння державною мовою на уроках суспільно-

гуманітарного циклу. 

7. Розвиток творчого потенціалу вчителів з метою зростання професійної компетенції, 

самовдосконалення та самореалізації. 

8. Виявлення та здійснення нових підходів до організації навчання та виховання. 

9. Здійснення керівництва самоосвітньою діяльністю педагогів. 

10. Підвищення рівня навченості учнів, оволодіння навчальними компетентностями під час 

вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Тематика засідань комісії: 

Засідання № 1 

1.Обговорення   та розробка плану дій ліцею в рамках впровадження реформи 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ та дистанційного навчання. 

2.Розглянути питання психологічної підтримки організації освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 

3. Вивчення  змін  та аналіз навчальних програм з історії України, всесвітньої 

історії, правознавства, зарубіжної літератури. 

4. Обговорення індивідуальних  самоосвітніх тем вчителів. 

5.Вивчення пріоритетних напрямків роботи над науково-методичною проблемою 

ліцею. 

5. Вивчення Інструктивних рекомендацій МОН, ДАНО щодо викладання 

предметів на 2022/2023 н. р. 

6. Ознайомлення з вимогами дотримання норм єдиного орфографічного режиму 

та  інструкцією  щодо ведення класних журналів. 

7.Аналіз роботи, проведеної у 2021/2022 н. р.,  аналіз результатів НМТ  та основні 

напрямки роботи на 2022/2023 н. р. 

8.Затвердження плану роботи комісії на новий навчальний рік. 

Вересень 

Засідання № 2 

1. STEM – освіта на уроках гуманітарного циклу: міждисциплінарний та 

проектний підхід.  

2. Підготовка до  міських олімпіад з навчальних предметів, осінньої сесії МАН. 

3. Ефективні технології формування критичного мислення на уроках (досвід 

використання матеріалів проекту «Вивчай та розрізняй» на уроках історії та 

української літератури). 

4. Розробка  індивідуальних  освітніх траєкторій  для обдарованих учнів ліцею.  

Жовтень 
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Засідання № 3 

1. Підсумки участі команди ліцеїстів у обласних науково-практичних 

конференціях МАН України, міських та обласних олімпіадах. 

2. Хмарні технології на уроках суспільно-гуманітарного циклу (досвід 

використання) 

3. Творчі звіти учителів про втілення в освітній процес Концепції національно – 

патріотичного виховання. 

4.Дослідницька та пошукова робота вчителів та учнів. 

Лютий 

Засідання № 4 

1. Підготовка до державної підсумкової атестації, ЗНО (НМТ). 

2. Затвердження матеріалів ДПА для учнів 9 класів. 

3. Самоаналіз уроку, як засіб підвищення ефективності професійної діяльності 

вчителя (обговорення та обмін досвідом). 

4. Аналіз роботи методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу за 2022 – 

2023 навчальний рік. 

5. Пропозиції щодо роботи кафедри на наступний навчальний рік. 

Квітень 

Удосконалення педагогічної майстерності викладачів комісії: 

 Самоосвіта (тема, над якою працює) Форми ППК 

Новохатна Д.А. Розвиток творчих здібностей, культури 

спілкування та критичного мислення  

 при вивченні зарубіжної літератури 

ДАНО, 2019р., 

Вища категорія, 

учитель-методист 

Шаріпова Т.В. Розвиток критичного мислення учнів в процесі 

вивчення суспільнознавчих дисциплін 

Курси при ДОІППО, 2021р. 

Вища категорія,  

учитель-методист 

Хоменко О.М. Розвиток комунікативних компетентностей 

учнів на уроках української мови та літератури 

Курси при ДАНО, 2018 р. 

Вища категорія,  

учитель-методист 

П’ятниця Н.В. Застосування STEMтехнологій при вивченні 

англійської мови 

Курси при ДАНО, 2018 р. 

Вища категорія,  

Мельник А.С. Формування ключових компетентностей на 

уроках англійської мови 

Курси при ДОІППО,  
2019 р. 

Вища категорія 

Мар’їна О.В. Розвиток громадянської компетенції учнів на 

уроках української мови й літератури. 

ДАНО, 2019 р., 
Вища категорія,  

учитель-методист 

Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів: 

Тематичний Кожної 

чверті 

Фронтальний, КЗЗ ІІ, ІV 

чверть 

Організація позакласної роботи: 

Керівництво курсовими та науково-дослідницькими роботами. 

Відкриті позакласні заходи та конкурси за планом комісії. 

Протягом 

року 

Відкриті уроки: 

Шаріпова Т.В. «Активізація дисидентського руху: течії, форми та методи 

боротьби», 11 клас 

Лютий 

Хоменко О.М. “ Уживання великої літери», 10 клас Лютий 
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П’ятниця Н.В. «Порівняння святкування весілля в Україні і Англії», 11-1 Листопад 

Мельник А.С. «Народні методи лікування», 10-1 Листопад 

Новохатна Д.А. «Зв'язок збірки “Листя трави” з історією і життям 

Америки» 

Листопад 

Мар’їна О.В. “В. Сосюра. Щирість і патріотизм поета в ліриці "Любіть 

Україну!". Актуальність поезії ”, 8-1 

Листопад 

Позакласні заходи: 

Шаріпова Т.В. «Права людини в умовах воєнного стану», 9 клас Грудень 

Хоменко О.М. «Свято до 150 річниці від дня народження Лесі Українки– 

“дочки Прометея”», 11 клас 

 Лютий 

П’ятниця Н.В. Онлайн-подорож «Англомовні країни: традиції, культура», 

11 класи 

Квітень 

Мельник А.С. Гра-квест «Keepopenyoureyes», 9-2 Лютий 

Новохатна Д.А. Дискусія «Мудра жінка будує свій дім, а безумна - 

руйнує» за драмою Г.Ібсена«Ляльковий дім» 

Січень 

Мар’їна О.В. Літературні читання: «Кобзар»Т.Г.Шевченка - невідоме у 

відомому (до 181 року виходу книги) 9 клас 

Березень 

Методична робота: 

Шаріпова Т.В. Методична розробка «Проблемні задачі з історії як засіб 

формування критичного мислення учнів» (для учнів 8-9 

класів) 

Атестаційн

ий період 

Хоменко О.М. Методична розробка «Шляхи формування компетентної 

особистості на уроках української мови та літератури» 

Атестаційн

ийперіод 

П’ятниця Н.В. Методична розробка «Використання ідіом» Протягом 

року 

Мельник А.С. Методична розробка «TipsandTricks: English -in-Use» Атестаційн

ий період 

Мар’їна О.В. Методична розробка «Літературні диктанти. Експрес-

контроль за новою програмою учнів 8 9 класів».  

Протягом 

року 
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План роботи методичних комісій 
 

КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ: 

«STEM–технології як засіб розвитку природничо-наукової компетентності школярів» 

Задачі комісії на наступний рік: 

1. Забезпечити реалізацію основних завдань STEM-освіти на базовому та профільному рівні в 

процесі викладання природничих дисциплін. Сприяти розвитку особистості через формування 

природничо-наукової компетентності, світоглядних позицій життєвих, цінностей з 

використанням трансдисциплінарного підходу до навчання та практичного застосування знань. 

2. Вивчення нормативно-інформаційної документації  і методичних листів з питань освіти. 

3. Всебічний розвиток професійних якостей викладачів з питань STEM-освіти в умовах 

експериментальної роботи ліцею. 

4. Екологічна спрямованість викладання хімії, біології, фізики, та географії.  

5. Новітні технології навчання та особливості їх використання під час вивчення природничих  

дисциплін. 

6. Впровадження в урочній діяльності формувального оцінювання як засобу вимірювання 

компетентностей. 

7. Науково-методичне і мотиваційне забезпечення реалізації основних положень програм для 

12-річної школи. 

8. Виховання в учнів почуття патріотизму, національної самосвідомості, активної 

громадянської позиції в урочній та позакласній діяльності. 

9. Впровадження у позаурочний процес спеціальних факультативних курсів, присвячених 

місцево-побутовій проблематиці, збереженню здоров'я і життя людини. 

10. Розширення співпраці викладачів ліцею з представниками академічних наукових установ, 

науково-дослідних лабораторій, наукових музеїв, природничих центрів. 

Тематика засідань комісії: 

Засідання № 1 

1. Аналіз роботи, проведеної у 2021/2022 н.р. та основні напрямки роботи на 

2022/2023 н.р. 

2. Вивчення Інструктивних рекомендацій щодо викладання предметів на 

2022/2023 н.р. Вивчення змін до діючих програм, врахування їх при 

плануванні уроків. 

3.Педагогічний дизайн продуктивного уроку в реаліях офлайн, змішаного та 

дистанційного навчання. Особливості нових форм дистанційного навчання. 

6. Затвердження плану роботи комісії та задач на новий навчальний рік. 

7.Затвердження графіка проведення відкритих уроків та позакласних заходів з 

предметів природничого циклу. 

І чверть 

Засідання № 2 

1. Реалізація діяльнісного підходу до навчання предметів  природничого  циклу 

через використання дистанційних технологій. 

2.Стратегія розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в 

Україні.  

3.Обговорення та затвердження  завдань ліцейських  олімпіад з предметів  

природничого циклу. 

4.Підготовка олімпіад, конкурсів. 

ІІ чверть 

Засідання № 3 

1.Засоби та інструментарій дистанційного навчання (творчі звіти вчителів з 

досвіду роботи) 

2. Формування  культури академічної доброчесності. 

3.Огляд новин методичної, психолого-педагогічної літератури, періодичної преси 

4.Аналіз якісних показників контрольних робіт. 

ІІІ чверть 
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Засідання № 4 

1.Застосування технологій «перевернутий клас/урок» для опанування навчального 

матеріалу учнями в асинхронному режимі.. 

2.Організація та засоби повторення навчального матеріалу. Підготовка до ЗНО. 

3.Палітра педагогічного досвіду. Творчі звіти вчителів про методичні 

напрацювання. 

ІV чверть 

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів комісії: 

 Самоосвіта (тема, над якою працює) Форми ППК 

Крайняк О.В. Впровадження STEM-освіти та реалізація 

STEM-проєктів на уроках хімії. 

Курси при ДОІППО, 2019 р. 

Вища категорія, учитель-методист 

Задесенець А.О. Використання інформативно-комунікативних 

технологій для формування предметних 

компетентностей на уроках біології. 

Курси при ДАНО, 2019 р.,  

 2018 (Основи здоров’я) 

Вища категорія, 

учитель-методист 

Ільченко В.М. Формування ключових компетентностей 

особистості на уроках, зокрема, здатності до 

системного аналітичного мислення, 

підприємливості та генерування бізнес-ідей. 

«Підприємницький університет» і 

курсу «Інноваційне 

підприємництво і управління 

статап-проєктами. Сертифікат EU 

21-22/1-090 від 25.01.2022 р., EU 

21-22/2-062 від 25.06.2022р 

спеціалист 

Єпіфанова Н.М. Впровадження в освітній процес сучасних 

технологій на базі диференціації навчання та 

індивідуального підходу 

Курси при ДАНО, 2019 р.,  

 Вища категорія 

 

Контроль за якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти: 

Діагностичні контрольні роботи І чверть 

Тематичний Кожної чверті 

Фронтальний. КЗЗ ІІ чверть 

Організація позакласної роботи: 

Крайняк О.В. «Створення біополімерів на основі природного 

матеріалу» 

Квітень 

Задесенець А.О.  СТЕМ-проєкт «Світ кави» 10 клас Лютий 

Манастирна А.В. Методичний посібник для самостійної роботи з 

обов’язкової навчальної дисципліни «Операційний 

менеджмент» 

Лютий 

Єпіфанова Н.М. Фізичний квест. Грудень  

Відкриті уроки: 

Крайняк О.В. «Якісні реакції на деякі іони. Застосування якісних 

реакцій», 9 клас 

Листопад 

Задесенець А.О. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.     

9 клас 

Жовтень 

Манастирна А.В. «Електроенергетика світу та України», 9 клас Січень 

Єпіфанова Н.М. «Закон геометричної оптики», 9 клас Грудень 

Методична робота: 

Крайняк О.В. Методична розробка «Класи неорганічних сполук» 

(маршрутні листи для учнів). 

Лютий 

Задесенець А.О. Розробки індивідуальних планів роботи з біології для 

учнів з екстернатною формою навчання. 

Квітень 

Манастирна А.В. Збірник задач з географії. Березень 

Єпіфанова Н.М. Збірник інтегрованих задач з фізики  8 клас. Квітень 
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План роботи методичних комісій 

 
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ: 

«Формування  ціннісних орієнтацій щодо використання соціального й  

здоров’язбережного компонентів навчання» 

Задачі комісії на наступний рік: 
 

1. Впровадження неперервної здоров’язберігаючої освіти в освітній процес шляхом: 

-  збереження здоров’я, виховання креативної, сучасної, адаптованої інноваційної особистості. 

- впровадження  та використання технології «освіта на основі розвитку життєвих навичок» 

2. Впровадження принципів превентивності, здоров’я збереження та безпечної 

життєдіяльності.  

3.  Реалізація Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища 

у новій українській школі: 

- формування в учасників освітнього процесу гігієнічних навичок та засад здорового 

способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної активності, безпечної 

комунікації; 

- створення сучасного, розвивального, безпечного, комфортного та інклюзивного 

освітнього середовища, яке сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, захисту від 

- небезпек, підвищенню рухової активності дітей; 

- упровадження принципу недискримінації, зокрема конфіденційності щодо наявності 

будь-яких дискримінуючих ознак; 

- створення для учасників освітнього процесу можливості користуватися сучасною 

матеріально-технічною базою для забезпечення здоров’язбережного компонента навчання; 

- забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у 

процесі забезпечення соціального та здоров’язбережного компонентів навчання, формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та булінгу (цькування), 

порушення прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету; 

- здійснення моніторингу процесів реалізації  соціального  й здоров’язбережного 

компонентів навчання; 

- громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне 

виховання як основні складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі, 

основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і 

закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що 

спирається на ідеї патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його 

історії культурного надбання і традицій, гуманізму, соціального добробуту, демократії, 

свободи, толерантності. виваженості, відповідальності за природу як за національне багатство, 

здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов'язку із захисту незалежності 

та територіальної цілісності України. 

4. Неперервність і наступність у формуванні здоров’я підростаючого покоління. 

Тематика засідань комісії: 

Засідання № 1 

1. Вивчення пріоритетних напрямків роботи над науково-методичної проблемою 

ліцею на 2022-2026р. 

2. Вивчення рекомендації щодо викладання предметів та створення безпечних 

умов організації освітнього процесу у 2022/2023н.р.  

3. Аналіз роботи, проведеної у 2021/2022н.р. та основні напрямки роботи на 

2022/2023  н.р. 

4. Організація занять з учнями підготовчої та спеціальної медичної групи. 

5. Затвердження плану роботи кафедри та задач на новий навчальний рік. 

Вересень 
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Засідання № 2 

1.Військово-патріотичне виховання  - важлива складова національно-

патріотичного виховання і потребує постійної уваги через війну рф.   

2. Робота над темою самоосвіти вчителів кафедри. 

3. Формуванні умінь і навичок учнів збереження власного здоров'я та здоров'я 

своїх близьких у під час воєнних дій. 

Грудень   

Засідання № 3 

1. Створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної 

спрямованості за інтересами здобувачів освіти. 

2. Сучасні онлайн-ресурси для змішаного та дистанційного навчання учнів 

середньої та старшої школи.  

3. Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань,умінь і навичок щодо 

захисту України та дій в умовах воєнного стану. 

Лютий  

Засідання № 4 

1. Підсумки роботи кафедри впродовж 2022/2023 н.р. 

2. Оформлення методичного портфоліо вчителів кафедри. 

3. Планування роботи кафедри на наступний навчальний рік. 

Травень  

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів комісії: 

 Самоосвіта (тема, над якою працює) Форми ППК 

Ярощук Н.О.  Здоров’я збереження як обов’язкова умова успішного 

розвитку, навчання та виховання сучасного 

підростаючого покоління. 

Курси при ДОІППО, 

2019 р.,  

Вища категорія,  

учитель-методист 

Крайняк О.В. Формування та удосконалення життєво необхідних 

знань, умінь і навичок здобувачів освіти при вивченні 

курсу Захист України. 

Курси при ДОІППО, 

2019 р. 

Вища категорія, 

учитель-методист 

Задесенець А.О. Тренінг – ефективний метод групової роботи на уроках 

основ здоров’я.   

Курси при ДАНО, 

2019 р., 2018 (Основи 

здоров’я) вища 

категорія,учитель-

методист 

Кузьменко А.М.  Військово-патріотичного виховання учнівської молоді 

як основна складова національно-патріотичного 

виховання. 

направлено на курси 

Контроль за якістю навчальних досягнень здобувачів освіти: 

Захист України   (10-11класи) грудень 

Фізкультура  (9, 11 класи) травень 

Організація позакласної роботи:     (див. розділ «Виховні заходи») 

Удосконалення навчально-матеріальної бази: 

1. Придбання спортивного знаряддя. 

2. Придбання методичної літератури з питань фізичного виховання, Захисту України. 

3. Обладнання спортивного майданчика ліцею. 

Відкриті уроки: 

Ярощук Н.О. «Школа м’яча», 9 клас ІІ чверть 

Кузьменко А.М. «Військово-спортивне свято з нагоди закінчення 11 

кл. предмета «Захист України»», 11 клас. 

Квітень 

Крайняк О.В. «Домедична допомога у секторі обстілу».11 клас. ІІ чверть 

Задесенець А.О. «Інформаційно-аналітичне дослідження: 

«Чинники, що впливають на репродуктивне 

здоров’я людини», 9 клас. 

Квітень 
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Методична робота: 

Ярощук Н.О. Методичні рекомендації для учнів:  

«Пальчикова гімнастика» Квітень 

Кузьменко А.М. Методичні рекомендації для учнів: «Методика 

проведення навчально-польових зборів». Грудень 

Крайняк О.В. Методичні розробка «Надання домедичної 

допомоги при: порушенні дихання, зупинці 

серцевої діяльності». 

Березень 

Задесенець А.О. Пам’ятка для учнів «20 правил безпечної 

поведінки на воді». Квітень 

 

 ПЛАН РОБОТИ 

 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ГРУПИ 
 

Тема 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 
Відмітка 

про 

виконання 

Збирання (отримання) інформації про 

події та процеси, які відбуваються в ліцеї та 

за його межами. Висвітлення цієї інформації 

в бюлетенях, ліцейській газеті (періодичних 

та разових, друкованих та рукописних, 

професіональних та самодіяльних). 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Манастирна А.В. 

 

Проведення анкетування вчителів та 

учнів: 

- з методичних питань; 

- одним рядком про улюбленого 

викладача; 

- кращий урок очима ліцеїстів; 

- психологічні тести; 

- опитувальники з різних питань. 

Вересень 

Лютий 

Березень 

Адміністрація 

Психолог 

Куратори груп 

 

Інформаційна та друкарська підтримка 

організації Днів науки, творчих звітів 

методичних комісій тощо. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В. 

Керівники кафедр 

 

Діяльність прес-центру ліцею та випуск 

ліцейської газети. 

Освітлення інформації на сторінці 

facebook, та ведення ліцейського telegram-

каналу 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Манастирна А.В. 

 

Інтернет-зв’язок з ліцеями України. 

Пошук інформації для викладачів ліцею 

стосовно питань виховання та навчання. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Шкуренко М.В. 
 

Консультації з питань оформлення 

науково-дослідницьких робіт, анотації, 

рефератів. 

Допомога викладачам при оформленні 

методичних розробок та програм. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Діагностика ліцеїстів «До якого типу 

професії ви схильні». 
Квітень 

Психолог 

Сурда О.В. 
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ПЛАН  РОБОТИ  ГРУПИ 
ПО  ФОРМУВАННЮ БАНКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

Заходи 
Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 
Відмітка про 

виконання 

Систематичне знайомство викладачів ліцею з 

новинками періодичних видань та методичної 

літератури, з новинками онлайн інструментаріїв 

для проведення змішаного та дистанційного  

навчання. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Шкуренко М.В., 

учитель 

інформатики 

Філозова Л.В. 

 

Систематизація та оформлення досвіду роботи 

вчителів ліцею, що атестуються  у поточному 

році. 

Листопад – 

березень 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Накопичення матеріалу та оформлення досвіду 

викладачів, що атестуються у поточному році. 

Жовтень – 

березень 

Керівники 

методичних 

комісій 

 

 

Поповнення електронних освітніх ресурсів:  

посібники,  конспекти відкритих уроків, 

методичні розробки, практичні і проєктні 

завдання для роботи учнів під час змішаного і 

дистанційного навчання.  

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Накопичення та систематизація матеріалів з 

ППД кращих вчителів ліцею та України. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора   

з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Накопичення кращих розробок позакласних 

заходів з навчальних предметів, проведених у 

поточному році викладачами ліцею. 

Протягом 

року 

Керівники 

методичних 

комісій 

 

Накопичення кращих розробок виховних 

заходів, проведених у поточному році 

кураторами груп та загально ліцейських свят. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора  

з НВР 

 

 

Створення методичної бібліотеки кращих 

наробок викладачів ліцею (посібники, 

довідники, збірки уроків, дидактичні матеріали, 

електронні посібники).  

Протягом 

року 

Адміністрація, 

вчителі 
 

Проведення анкетування вчителів та учнів: 

- з методичних питань; 

- психологічні тести; 

- опитувальники з різних питань. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

Вчителі 
 

Створення ППД з питань забезпечення науково-

методичної підтримки впровадження STEM-

освіти, формування ключових компетентностей, 

критичного мислення, сталого розвитку. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В. 

 

Створення банку Інтернет-ресурсів з питань  

STEM-освіти,  «Школа економіки», формування 

ключових компетентностей, критичного 

мислення, сталого розвитку.  

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

з НВР 

Крайняк О.В.  
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ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 
З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 

ЦИКЛОГРАМА 

ВІДВІДУВАННЯ  УРОКІВ 
 

 ВИД КОНТРОЛЮ 

І 

чверть 

ІІ 

чверть 

ІІІ 

чверть 

ІV 

чверть 

Директор 

Новохатна Д.А. 

О – КСГН 

П – КСГН 

Т- КСГН 

Ф- КСГН 

П – КСГН 

Т- КСГН 

П – КСГН 

КУ- 11-ті класи 

Т-КСГН 

Ф- КСГН 

Заступник  

директора з НВР 

Богуславська Т.О. 

О – КМІН 

П – КМІН 

Т- КМІН 

Ф- КМІН 

П – КМІН 

Т- КМІН 

П – КМІН 

КУ- 9-ті класи 

Т- КМІН 

Ф- КМІН 

Заступник 

директора з НВР 

Крайняк О.В. 

О – КПН 

П – КПН 

 

Т-КПН 

Ф- КПН 

П – КПН 

Т- КПН 

П – КПН 

КУ- 10-ті класи 

Т- КПН 

Ф- КПН 

Заступник 

директора з НВР 

Манастирна А.В. 

О – КФВЗЗ Т-КФВЗЗ 
Т-КФВЗЗ 

КУ- 8-мі класи 

Т-КФВЗЗ 

О – оглядовий 
Т – тематичний  

П – персональний 

Ф – фронтальний 

КУ – класно-

узагальнюючий 

КМІН – комісія математично-інформаційних наук 

КПН – комісія природничих наук 

КСГН – комісія суспільно-гуманітарних наук 

КФВЗЗ – комісія фізичного виховання та зміцнення здоров’я 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відміткапро 

виконання 

Корекція перспективного плану курсової 

перепідготовки вчителів на 2022-2026 р. 

Серпень Заступник директора  

з НВР Крайняк О.В. 
 

Визначення результатів підвищення 

кваліфікації вчителів ліцею на різних 

суб’єктах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Серпень Заступник директора  

з НВР Крайняк О.В. 
 

Складання заявки на курсову 

перепідготовку педагогічних 

працівників  на ІІ півріччя 2022 р. 

Листопад Заступник директора  

з НВР Крайняк О.В. 
 

Заповнення Google-форми про 

проходження педагогами ліцею курсів, 

тренінгів, вебінарів тощо  у 2022 році. 

Грудень Заступник директора  

з НВР Крайняк О.В. 
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ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВИКЛАДАЧА 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Відвідування 

уроків 

Творчий звіт 

викладача 

Вивчення 

досвіду роботи 

Аналіз роботи 

викладача 

Мельник 

 Ганна Сергіївна 

Вересень-

березень 
Березень 

Вересень-

березень 

Заключне засідання 

Атестаційної комісії 

Єпіфанова 

Наталія 

Михайлівна 

Вересень-

березень 
Березень 

Вересень-

березень 

Заключне засідання 

Атестаційної комісії 

Філозова 

 Ларіса 

Володимирівна 

Вересень-

березень 
Березень 

Вересень-

березень 

Заключне засідання 

Атестаційної комісії 

Сурда  

Олена  

Володимирівна 

Вересень-

березень 
Березень 

Вересень-

березень 

Заключне засідання 

Атестаційної комісії 

Черба  

Віта Миколаївна 

Вересень-

березень 
Березень 

Вересень-

березень 

Заключне засідання 

Атестаційної комісії 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові викладача 

Збір 

матеріалів 

Оформлення 

матеріалів 

Презентація 

досвіду 

 

Відмітка про 

виконання 

Мельник 

 Ганна Сергіївна 
Вересень – 

лютий 
Березень Березень  

Єпіфанова Наталія 

Михайлівна 

Вересень – 

лютий 
Березень Березень  

Філозова 

 Ларіса Володимирівна 

Вересень – 

лютий 
Березень Березень  

Сурда  

Олена  

Володимирівна 

Вересень – 

лютий 
Березень Березень  

Черба  

 Віта Миколаївна 

Вересень – 

лютий 
Березень Березень  
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Г Р А Ф І К 
ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЛІЦЕЮ 

 

Прізвище 

викладача 
Предмет 

Вид 

контролю 

Мета 

контролю 
Строки 

Хто 

контролює 

Мар’їна О.В. Українська 

мова 

Українська 

література 

Оглядовий Виявити, на якому 

професійному рівні  

та з якими 

потенційними 

можливостями 

розпочинають рік 

учителі 

І чв. Новохатна Д.А. 

Хоменко О.М. Українська 

мова 

Українська 

література 

Родний О.В. Зарубіжна 

література 

Мельник Г.С. Англійська 

мова 

П’ятниця Н.В. Англійська 

мова 

Шаріпова Т.В. Історія та 

правознавство 

Шаріпова Т.В. Громадянська 

освіта 

Дідорчук Т.М. Математика Оглядовий Виявити, на якому 

професійному рівні  

та з якими 

потенціальними 

можливостями 

розпочинають рік 

учителі 

І чв. Богуславська Т.О. 

Богуславська Т.О. Математика 

Філозова Л.В. Інформатика 

Крайняк О.В. Хімія Оглядовий Виявити, на якому 

професійному рівні  

та з якими 

потенційними 

можливостями 

розпочинають рік 

учителі 

І чв. Крайняк О.В. 

Манастирна А.В. Географія 

Задесенець А.О Біологія 

Ярощук Н.О. 

Кузьменко А.М. 

Фізична 

культура 

Оглядовий Виявити, на якому 

професійному рівні 

 та з якими 

потенціальними 

можливостями 

розпочинають рік 

учителі 

І чв. Манастирна А.В. 

Кузьменко А.М. Захист  

України 

Задесенець А.О Основи 

здоров’я 

Мельник Г.С. 

Єпіфанова Н.М. 

Філозова Л.В. 

Сурда О.В. 

Черба В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі, 

що атестуються 

у поточному 

році 

Персональний Вивчення діяльності 

вчителя в навчальній 

та виховній роботі, 

рівня його наукової 

підготовленості і 

професійної 

майстерності, його 

вміння володіти 

передовими методами 

викладання та 

ефективності роботи 

вчителя в цілому. 

Відповідність вищій 

категорії та званню 

«учитель-методист» 

І-ІІІ чв. Новохатна Д.А. 

Крайняк О.В. 

Богуславська Т.О. 

Новохатна Д.А. 
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Учителі 

кафедри 

суспільно-

гуманітарних 

наук 

 Фронтальний Вивчення системи 

роботи кафедр 

(методичних комісій)і 

кожного викладача. 

Глибокий і всебічний 

аналіз їх діяльності. 

Вивчення найкращого 

досвіду з метою його 

поширення. 

Перевірка поурочних і 

календарних планів, 

стану самоосвіти, якості 

знань, умінь і навичок 

учнів, методичної 

роботи, позакласної 

роботи і суспільної 

діяльності вчителя. 

ІІ, ІV 

чв. 

Новохатна Д.А. 

Учителі 

кафедри 

математично-

інформаційних 

наук 

 Фронтальний ІІ, ІVчв Богуславська Т.О. 

Учителі 

кафедри 

природничих наук 

 Фронтальний ІІ, ІVчв Крайняк О.В. 

Учителі 

кафедри фізичного 

виховання та 

зміцнення здоров’я 

 Фронтальний ІІ, ІVчв Манастирна А.В. 

Учителі кафедри 

гуманітарних 

наук 

 Тематичний Впровадження STEM-освіти 

(особистісний підхід, наступність, 

патріотизм, продуктивна мотивація 

до науково-дослідницької та 

проектної діяльності, розвиток 

«гнучких навичок», використання 

технологій розвивального та 

проблемного навчання) 

Використання технологій 

дистанційного навчання. 

Новохатна Д.А 

Учителі кафедри 

математично-

інформаційних 

наук 

 Тематичний Богуславська Т.О. 

Учителі кафедри 

природничих наук 

 Тематичний Крайняк О.В. 

Учителі кафедри 

виховання та 

зміцнення здоров’я 

 Тематичний Манастирна А.В. 

8-мі класи 
 Класно-

узагаль-

нюючий 

контроль 

Одержання інформації 

про стан навчально-

виховної роботи в групі. 

Вивчення комплексу 

навчальної і позакласної 

роботи, вихованості 

учнів, їх 

інтелектуальних 

здібностей. Вивчення 

системи роботи 

куратора  з групою. 

ІІІ чв. Манастирна А.В. 

9-ті класи  ІІІ чв. Богуславська Т.О. 

10-ті класи  
ІІІ чв. Крайняк О.В. 

11-ті класи  ІІІ чв. Новохатна Д.А. 



37 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Видання наказу директора «Про створення 

атестаційної комісії». Затвердження персонального складу 

атестаційної комісії. 

До 

20 вересня 

Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

2. Прийом заяв від учителів на участь в атестації. 

Затвердження списків вчителів, що будуть проходити 

атестацію впродовж навчального року.  

До 

10 жовтня 

Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

3. Видання наказу директора «Про атестацію 

педагогічних працівників ліцею в 2023 році».  

До 

10 жовтня 

Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

4. Ознайомлення педагогічного колективу з 

нормативними документами щодо атестації та графіком 

проведення атестації. 

Жовтень Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

5. Подання керівником списків педагогів, які підлягають 

черговій атестації. 

До 

10 жовтня 

Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

6. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. Протягом 

атестацій-ного 

періоду 

Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

7. Добір матеріалів для оформлення методичних 

матеріалів учителів, що атестуються. 

Грудень Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

8. Аналіз позаурочної діяльності викладачів, що 

атестуються, якості навчальних досягнень його учнів. 

Січень Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

9. Визначення результативності роботи вчителів, що 

атестуються. 

Лютий Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

10.  Аналіз підвищення кваліфікаційного рівня 

професійної компетенції та майстерності  вчителів, що 

атестуються. 

Лютий Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

10. Обговорення атестаційних характеристик вчителів на 

другому засіданні атестаційної комісії. Аналіз результатів 

вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. 

Лютий Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

11. Педагогічна майстерня вчителів, що атестуються. 

Затвердження атестаційних характеристик. 

Лютий Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

12. Узагальнення досвіду роботи вчителів, що 

атестуються. 

Квітень Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

13. Закінчення вивчення педагогічної діяльності осіб, які 

атестуються, ознайомлення їх з характеристиками (під 

підпис). 

До 15 березня Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

14. Проведення заключного засідання атестаційної комісії 

за підсумками  атестації 2023 року. 

Березень Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 

 

15. Оформлення атестаційних листів, протоколів та 

інших атестаційних документів. 

До 20 березня Заступник  

директора з НВР  

Крайняк О.В. 
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V. ДІЯЛЬНІСТЬ  ЛІЦЕЮ  ПО  СТВОРЕННЮ СПРИЯТЛИВИХ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ 

УМОВ ДЛЯ  ГАРМОНІЙНОГО  РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОСВІТИ 
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Участь педагогічного колективу у серпневих веб-

конференціях МОН України, обласних та міських 

методичних нарадах. 

2. Організація та проведення батьківських зборів 

нового набору, зустрічей із здобувачами освіти. 

3. Формування навчальних груп нового набору. 

4. Закріплення за навчальними групами кураторів 

та класних кімнат. 

5. Тренувальні заняття щодо переміщення  в 

укриття під час повітряної тривоги. 

Серпень Адміністраціяку

ратори 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення «батьківських днів» для батьків  

ліцеїстів. 

2. Оновлення бази програми «Курс: школа». 

3. Розподіл класів на групи для вивчення 

навчальних предметів. 

4. Утворення ради ліцею, батьківського комітету та 

ради лідерського активу. 

5. Розподіл функціональних обов’язків між 

адміністрацією ліцею. 

6. Координація планів роботи: 

- ради ліцею; 

- учнівського парламенту; 

- бібліотеки; 

- науково-методичної ради; 

- виховної роботи; 

- наукового товариства. 

7. Організація роботи медичної служби ліцею. 

8. Організація роботи бібліотеки та читальної зали, 

забезпечення учнів підручниками. 

9. Організація методичної та експериментальної 

роботи. 

10. Організація комп’ютерної підтримки 

навчальних предметів.  

11. Проведення інструктивних нарад про 

дотримання техніки безпеки, правил пожежної 

безпеки, про попередження дитячого травматизму. 

12. Організація гарячого харчування учнів. 

13. Розподіл годин, тарифікація. 

14. Контроль за адаптаційним періодом ліцеїстів. 

Щочетверга 

 

Вересень 

Куратори груп 

 
 

Смирнова Л.О. 

 

Богуславська Т.О. 

 

Новохатна Д.А. 

 

Новохатна Д.А. 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

Єременко Л.І. 

Шкуренко М.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

 

Крайняк О.В.,  

 

Новохатна Д.А. 

Манастирна А.В. 

 

 

БогуславськаТ.О. 

Новохатна Д.А. 

Сурда О.В. 
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1. Організація святкування Дня вчителя.    

2. Контроль за відвідуванням занять учнями ліцею. 

3. Організація та проведення Дня ліцейського 

братерства 

Жовтень 

 

Манастирна А.В. 

БогуславськаТ.О. 
 

Манастирна А.В. 

 

 

1.  Організація осінніх канікул. 

2.  Створення умов для підготовки та проведення 

ліцейських олімпіад. 

3. Організація роботи  водно-інформаційного 

 центру. 

4. Оформлення передплати періодичних видань на  

І півріччя 2023 року. 

5. Організація прийому заяв на участь у вступних 

конкурсних випробуваннях. 

Жовтень -

листопад 

Манастирна А.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

Шкуренко М.В. 

 

Смирнова Л.О. 

 

1. Оформлення замовлення на документи про 

освіту. 

2. Контроль за написанням курсових та науково-

дослідницьких робіт ліцеїстів. 

3. Організація та проведення новорічних свят. 

4. Координація плану роботи ліцею на ІІ семестр. 

Грудень БогуславськаТ.О. 

 

 

 

Крайняк О.В. 
Манастирна А.В. 

Адміністрація 

 

1. Проведення тарифікації на ІІ семестр. 

2. Організація новорічних канікул. 

3. Організація та проведення науково-практичної 

конференції. Захист курсових та науково-

дослідницьких робіт. 

4. Участь команди ліцею в обласних олімпіадах. 

5. Реєстрація випускників на пробне ЗНО-2023. 

Січень Новохатна Д.А. 

Манастирна А.В. 

Куратори груп 

Крайняк О.В. 

 

Крайняк О.В. 
Богуславська Т.О. 

 

1. Захист науково-дослідницьких робіт в МАН. 

2. Реєстрація на ЗНО-2023. 

Січень - 

лютий 

Крайняк О.В. 

Богуславська Т.О. 

 

1. Затвердження умов прийому учнів до ліцею на 

конкурсній основі на новий навчальний рік.  

2. Організація весняних канікул. 

3. Проведення ліцейської атестаційної комісії. 

Березень Новохатна Д.А. 

 
Манастирна А.В. 

Крайняк О.В. 

 

1. Проведення Дня ЦЗ. 

2. Оформлення передплати періодичних видань на  

ІІ півріччя 2023 року. 

Квітень Новохатна Д.А. 

Шкуренко М.А. 

 

1. Проведення вступних іспитів до ліцею 

2. Затвердження списків нового набору. 

3. Проведення ДПА у формі ЗНО в 11-х класах. 

4. Самоаналіз освітньої діяльності. 

Травень Новохатна Д.А. 

Новохатна Д.А. 

БогуславськаТ.О. 

Адміністрація 

 

1. Проведення ДПА в 9-х класах. 

2. Вручення документів про освіту випускникам 9-х 

класів. 

3.   Вручення документів про освіту випускникам 

11-х класів. 

4.  Звіт про використання документів суворої 

звітності. 

6. Літня навчальна бізнес-практика. 

7. Звіт про проведення експериментальної роботи. 

8. Звіт перед громадськістю. 

Червень БогуславськаТ.О. 

Новохатна Д.А. 

 

 

Новохатна Д.А.. 

 

Новохатна Д.А. 

 

Новохатна Д.А 

Крайняк О.В.,  

Новохатна Д.А. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ 
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Затвердження освітньої програми та 

робочого навчального плану ліцею на 

2022/2023 навчальний рік, режиму роботи 

ліцею. 

2. Участь усіх викладачів ліцею у серпневих 

педагогічних конференціях. 

3. Забезпечення викладачів навчальними 

програмами. 

4. Складання розкладу навчальних занять, 

факультативів, гуртків, групових та 

індивідуальних консультацій на І семестр. 

5. Підготовка первинної навчальної 

документації (програми з предметів, класні 

журнали, журнали факультативів, підручники, 

зошити для контрольних робіт, залікові 

книжки). 

Червень-

серпень 

 

 

Серпень  

Новохатна Д.А 

 

 

 

 

Вчителі  

 

БогуславськаТ.О. 

 

 

БогуславськаТ.О. 

 

 

 

БогуславськаТ.О. 

 

 

 

 

1. Узгодження і затвердження календарно-

тематичних планів. 

2. Узгодження і затвердження програм 

факультативних курсів, гуртків. 

3. Підготовка та здача статистичних звітів. 

4. Формування груп здоров’я для занять 

фізкультурою (основна, підготовча, 

спеціальна), згідно з наданими медичними 

документами. 

5. Організація повторення навчального 

матеріалу за попередній рік. 

6. Складання графіків оцінювання екстернів.  

7. Організація вивчення курсу «Захист 

України». 

Вересень Богуславська Т.О. 

 

 

Богуславська Т.О. 

 

БогуславськаТ.О. 

 

Медична сестра 

Куратори груп 

 

 

Учителі 

 

Учителі  

 

Новохатна Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Підготовка атестаційного циклу 

педагогічних працівників. 

2. Складання графіка проведення відкритих 

уроків та позакласних заходів викладачів, що 

атестуються. 

3. Організація та проведення ліцейських 

олімпіад. 

4. Визначення рейтингу учнів та навчальних 

груп за результатами І чверті. 

 

Жовтень 

Крайняк О.В. 

 

 

 

Крайняк О.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

 

Богуславська Т.О. 

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз результатів  ліцейських олімпіад. 

2. Участь ліцейської команди в міських 

предметних олімпіадах. 

3. Визначення рівня результатів навчання та 

рейтингу учнів і навчальних груп за 

результатами І семестру. 

4. Оформлення замовлення документів про 

освіту. 

Листопад, 

грудень 
 

Крайняк О.В. 

 

 

 

Богуславська Т.О. 

 

Богуславська Т.О. 
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5. Проведення моніторингових контрольних 

робіт з географії, фізики. 

6. Контроль за написанням курсових проектів, 

науково-дослідницьких робіт учнів. 

Богуславська Т.О. 

 

Крайняк О.В. 

 

1. Аналіз роботи методичних комісій за І 

семестр. 

2. Участь ліцейської команди в обласних 

предметних  олімпіадах. 

3. Складання графіка проведення контрольних 

робіт  на ІІ семестр. 

4. Коригування плану освітньої роботи на ІІ 

семестр. 

5. Складання і затвердження розкладу 

навчальних занять і консультацій на ІІ семестр. 

6. Організація повторення навчального 

матеріалу. 

7. Проведення ліцейської науково-практичної    

конференції в рамках Дня науки. 

8. Реєстрація на пробне ЗНО-2023. 

 

Січень 

Адміністрація 

 

Крайняк О.В. 

 

Богуславська Т.О. 

 

Новохатна Д.А. 

 

 

Богуславська Т.О. 

 

Вчителі  

Крайняк О.В. 
 

Богуславська Т.О. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Участь ліцеїстів у науково-практичних 

конференціях обласного конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України. 

2. Реєстрація на основну сесію ЗНО-2023. 

 

Лютий 

 

Крайняк О.В. 

 
 

Богуславська Т.О. 

 

 

1. Проведення атестації викладачів. 

2. Визначення рейтингу учнів та навчальних 

груп  за результатами ІІІ чверті. 

Березень Крайняк О.В. 

 

Богуславська Т.О. 

 

1. Організація повторення вивченого 

матеріалу за рік. Підготовка до ДПА та ЗНО. 

2. Внесення змін до замовлення документів 

про освіту (у разі потреби). 

3. Проведення моніторингових контрольних 

робіт з української мови, математики, історії 

України.. 

Квітень Вчителі  

 

 

БогуславськаТ.О. 

 

БогуславськаТ.О. 

 

1. Визначення рівня навчальних досягнень та 

рейтингу учнів і навчальних груп за 

результатами 2022/2023 навчального року. 

Травень БогуславськаТ.О.  

1. Проведення державної підсумкової 

атестації. 

2. Вручення документів про освіту 

випускникам 9 -х, 11-х класів 

3. Участь ліцеїстів у ЗНО-2023. 

4. Складання проєкту плану роботи ліцею на 

наступний навчальний рік. 

Червень   

Новохатна Д.А. 

 

Богуславська Т.О. 

 

Адміністрація  
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ТЕМАТИКА 
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ЗАСІДАНЬ 

 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Знайомство з нормативними документами, 

наказами та інструкціями до початку 2022/2023 

навчального року. 

Серпень Богуславська Т.О.  

2. Інструктивна нарада з питань ведення 

документації (класних журналів, календарних 

планів, планів роботи факультативів тощо) 

Вересень Богуславська Т.О.  

3. Інструктивна нарада з питань підвищення 

кваліфікації вчителів. Складання плану-графіку 

підвищення кваліфікації на              ІІ півріччя 

2023 року. 

Вересень Крайняк О.В. 

 

 

4. Інструктивна нарада з питань організації 

дистанційного (змішаного) навчання. 

Вересень Крайняк О.В. 

 

 

5. Інструктивні наради з питань рейтингової 

системи оцінки результатів навчання учнів 

ліцею для батьків, учнів, викладачів 

Жовтень Богуславська Т.О.  

6. Вивчення Єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення учнів та проведення 

письмових робіт і перевірки зошитів. 

Листопад Богуславська Т.О.  

7. Інструктивна нарада з питань організації та 

проведення ліцейської науково-практичної 

конференції «День науки». 

Січень Крайняк О.В. 

 

 

8. Про організацію повторення навчального 

матеріалу і підготовки до державної 

підсумкової атестації, зовнішнього тестування 

учнів. 

Вересень 

Травень  

Богуславська Т.О.  

9. Вивчення нормативно-правової бази щодо 

державної підсумкової атестації учнів ліцею. 

Квітень  Богуславська Т.О.  

10. Вивчення нормативно-правової бази 

щодо зовнішнього незалежного оцінювання 

учнів. 

Травень  Богуславська Т.О.  

11. Про виконання навчальних планів і 

програм. 

Грудень 

Травень 

Богуславська Т.О.  

12. Про результати моніторингових 

досліджень 

Травень  Богуславська Т.О.  

13. Вивчення інструктивних матеріалів та 

нормативних документів про проведення 

державної підсумкової атестації, переведення 

та випуск учнів, інших документів до 

закінчення навчального року. 

Травень Богуславська Т.О.  
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ПЛАН РОБОТИ НА ІІ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

«Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-
освіти в умовах ліцею наукового спрямування» у рамках проведення дослідно-
експериментальної роботи регіонального рівня за темою: «Розроблення та 
впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах 
реформування освітньої галузі» на період 2021-2026 роки.  

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Очікувані 

результати 

ІІ. Концептуально-діагностичний етап  

(червень 2022-травень 2023 р.) 

1. Розроблення механізмів впровадження 

STEM-освіти в умовах ліцею наукового 

спрямування. 

Червень 

2022р. 

Методичні рекомендації 

2. Організація проходження підвищення 

кваліфікації педагогічних працівники ліцею 

з питань використання новітніх методик 

STEM-освіти, STEM-школа. 

Червень 

2022р. 

Графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

3. Оформлення заявки на отримання STEM-

обладнання для STEM-лабораторії 

Червень 

2022р. 

Обладнання STEM-

лабораторії 

4. Розроблення та стандартизація методики 

оцінювання ставлення ліцеїстів до 

предметів STEM-освітнього спрямування, 

вибору професій STEM.  

Серпень 

2022р. 

Стандартизовані 

діагностичні методики для 

дослідно-експериментальної 

роботи 

5. Участь у роботі літньої сесій STEM-школи 

педагогічного колективу ліцею з метою 

підвищення педагогічної майстерності. 

Серпень 

2022 р. 

Первинна підготовка 

педагогічного колективу 

ліцею до здійснення 

дослідно-експериментальної 

роботи 

6. Апробація програм та навчально-

методичного забезпечення впровадження 

STEM-освіти. 

Вересень 

2022р.- 

травень 

2023р. 

Підсумки апробації, 

довідка 

7. Проведення першого дослідження  

ставлення ліцеїстів до предметів STEM-

освітнього спрямування, вибору професій 

STEM. 

Вересень 

2022р. 

Аналітична довідка 

8. Проведення засідання творчих робочих 

груп щодо технології впровадження курсів 

STEM-освітнього спрямування. 

Вересень 

2022р. 

Підвищення STEM-

освітньої кваліфікації 

педагогів, створення умов 

для ефективного 

впровадження STEM-освіти 

9. Вивчення ставлення батьків до STEM-

інновацій та STEM-професій з метою 

виявлення мотиваційної готовності 

дорослих суб’єктів освітнього процесу до 

впровадження STEM-освіти в умовах ліцею 

наукового спрямування. 

Жовтень 

2022р. 

Аналітична довідка 

Внесення змін до змісту 

роботи з батьками за 

підсумками анкетування 
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10. Створення STEM-лабораторії на базі 

кабінету фізики 

2022-2023р.р. STEM-лабораторія 

11. Коригування та наукове обґрунтування 

критерії, показників та рівня розвитку 

STEM-компетентностей суб’єктів 

освітнього процесу. 

Лютий 

2023р. 

Критерії оцінювання 

12. Розроблення план семінарських і 

практичних занять для класних керівників, 

учителів- переметників із питань 

упровадження STEM-освіти. 

2022- 

2023 н.р. 

План семінарських і 

практичних занять для 

класних керівників, 

учителів- переметників із 

питань упровадження 

STEM-освіти 

13.  Участь у VІ Всеукраїнському фестивалі 

«STEM-весна-2023».  

Березень-

травень  

2023 р. 

Конкурсні роботи 

14. Підведення підсумків ІІ етапу 

дослідницько-експериментальної роботи 

Травень 

2023р. 

Науковий звіт 

 

ПЛАН РОБОТИ НА ІІ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

 «Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах 
соціального партнерства (Школа-економіка)» на 2021–2024 р.р. 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Очікувані 

результати 

II формувальний  етап 

(вересень 2022 – серпень 2023 року): 

1. Внесення коректив до плану 

впровадження проєкту 

Вересень 

 2022 р 

Програма/план 

впровадження  

2. Розробка плану впровадження НДР на 

2022/2023 н.р. 

вересень  

2022 р 

План роботи закладу  

3. Ознайомлення з мережею  округів 

«Школа-економіка» 

жовтень-

листопад 

Інформаційні матеріали 

4. Участь у навчально-методичних 

семінарах з ранньої профорієнтації 

школярів «МІНІФЕНОМЕНТА». 

жовтень- 

квітень  

2023 р. 

Матеріали семінару 

5. Апробація програми з профорієнтації та 

кар'єрного супроводу. 

вересень-

грудень  

2022 р. 

Навчально-методичний 

посібник програми 

6. Апробація програм з профорієнтації та 

кар'єрного супроводу «Економіка 

регіону» та «Моя кар'єра». 

вересень-

травень 

2023 р. 

Програма, навчально-

методичні матеріали, 

методичні рекомендації 

7. Участь у конкурсі дитячих відео 

«Професія моєї мрії», «Підприємство моєї 

мрії». 

січень-квітень  

2023 р. 

Збірка відеоматеріалів 
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8. Участь у конкурсі дитячих відео 

«Професія моєї мрії», «Підприємство моєї 

мрії». 

січень-квітень  

2023 р. 

Збірка відеоматеріалів 

9. Вивчення нахилів, інтересів, ставлення до 

професійного вибору здобувачів освіти. 

протягом 

навчального 

року 

Звіт за результатами 

опитування 

10. Участь у круглому столі «Кар’єрний 

супровід молоді в контексті STEM-

освіти». 

лютий-

квітень  

2023 р.  

Програма, матеріали та 

резолюція круглого  

столу 

11. Участь у конкурсі молодіжних стартапів 

«Мрію – в дію». 

квітень  

2023 р. 

Методичні рекомендації 

12. Підведення підсумків дослідно-

експериментальної роботи на ІІ 

(формувальному етапі). 

травень 

2023 р. 

Науковий звіт 
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ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ЛІЦЕЮ.   
ГОСПОДАРСЬКА  ТА  ФІНАНСОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Види робіт  

Термін 

виконання 

Кошти, що будуть залучатись, тис. 

бюджет депутат спонсор всього 

1 
Капітальний ремонт найпростішого 

укриття 
серпень-вересень бюджет    

2 Модернізація комп’ютерного кабінету березень   130.0 130.0 

3 
Придбання 5 комп’ютерів (каб.4, 5, 8, 9, 

10) 
протягом року   125.0 125.0 

4 
Придбання пластикових крісел для 

укриття 
жовтень   35.00 35.00 

5 
Обслуговування комп’ютерної техніки 

та сайту 
протягом року   10.0 10.0 

6 Заміна ламп у світильниках протягом року   10.0 10.0 

7 Придбання господарчих товарів протягом року   10.0 10.0 

8 Придбання канцтоварів протягом року   5.0 5.0 

9 Придбання медикаментів протягом року   2.0 2.0 

10 Оплата за охорону ліцею протягом року   5.4 5.4 

11 Оплата за телефон протягом року   1.0 1.0 

12 Дрібний ремонт протягом року   3.0 3.0 

13 Прочистка вентиляційної системи червень   0.5 0.5 

14 Підписка на періодичні видання грудень, травень   10.0 10.0 

15 Премії обдарованим учням травень   8.0 8.0 

 Всього:    354.9 354.9 
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ОХОРОНА ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВ’Я 

ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Прийом та оформлення медичних документів 

учнів нового набору 

Серпень Єременко Л.І.  

Проходження медичної комісії працівниками 

ліцею 

Травень Новохатна Д.А.  

Організація системного вивчення і виконання 

технічним персоналом і викладачами ліцею 

санітарних правил, нормативних документів з 

охорони праці та техніки безпеки 

Серпень- 

вересень 

Новохатна Д.А.  

Проходження учнями педіатрів за місцем 

мешкання на встановлення проби Руфьє 

Червень-

серпень 

Єременко Л.І.  

Забезпечення умов праці для працівників 

їдальні, викладачів інформатики, фізкультури 

Протягом 

року 

Новохатна Д.А.  

Контроль забезпечення учнів гарячим 

харчуванням 

Протягом 

року 

Богуславська Т.О.  

Обов'язкове проведення  валеопауз на уроках 

фізкультури 

Протягом 

року 

Єременко Л.І.  

Проведення для учнів циклу лекцій на тему 

«Здоров’я не все, але без нього все - ніщо» з 

метою пропаганди здорового способу життя. 

Зустріч з лікарями: гінекологами, 

сексопатологами, венерологами, терапевтами 

Протягом 

року 

Манастирна А.В.  

Апробації новітніх здоров'я зберігаючих 

технологій 

Протягом 

року 

Адміністрація   

Проведення профілактичних заходів щодо 

простудних захворювань 

Протягом 

року 

Єременко Л.І.  

Проведення індивідуальних та групових бесід 

з питань здоров’я та здорового способу життя 

Протягом 

року 

Куратори  
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VІ. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК 
 

В И Х О В Н І   З А Х О Д И 

№ ЗАХОДИ Термін Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 (Організація системи самоврядування) 

1. Виборча компанія по групах. Вибори 

членів учнівського парламенту ліцею 

та старост груп 

До 12 

вересня 
Куратори груп  

2. Виборча компанія. Вибори 

Президента учнівського парламенту 

ліцею  

З 12 вересня 

по 16 вересня 
Адміністрація  

3. Засідання Ради лідерів учнівського 

парламенту ліцею 

Один раз на 

місяць 
Адміністрація  

4. Випуск комп’ютерної газети «Fellow» Протягом 

року 
Адміністрація  

5. Тематичні години спілкування по 

групах 

Протягом 

року 
Куратори груп  

6. Брати активну участь в роботі 

районного учнівського парламенту та 

парламенту лідерів міста 

Протягом 

року 
Адміністрація  

7. «Форум думок і пропозицій» відкрита 

«стіна» на платформі Рadlet  

Серпень, грудень Учнівський 

парламент 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ОТОЧЕННЯ 

1. Свято Першого та Останнього 

дзвоника 

Вересень, 

травень 
Адміністрація  

2. Проведення батьківських зборів  Один раз на 

чверть 
Адміністрація, 

куратори груп 

 

3. Створення батьківського комітету Вересень Адміністрація  

4. Проведення батьківських днів Кожен 

четвер 
Адміністрація  

5. Залучення батьків до участі у 

виховних заходах 

Протягом 

року 
Адміністрація  

6. Веб-квест «Вітаємо у родині ФЕЛ» Вересень  Адміністрація  

7. У межах святкування Міжнародного 

Дня матері провести декаду сім’ї  

Травень Адміністрація  

8. Діалогові зустрічі з батьками  Протягом 

року 
Куратори  

9. Участь у декаді інвалідів, 

постраждалих  від воєнних дій на 

території України 

Грудень Куратори  

10. Акція милосердя. Допомога притулку 

«Барвінок», дітям які постраждали від 

воєнних дій на території України. 

Протягом 

року 
Куратори  

11. Онлайн флешмоб «Ми за щасливе 

дитинство!» 

Жовтень Куратори  

12. Конкурс «Замість ялинки – зимовий 

букет» 

Грудень Адміністрація  
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13. «Сердечна пошта» - привітання у 

вигляді  «валентинок» до Дня 

Святого Валентина 

Лютий Адміністрація  

14. Свята Захисника України, 

Міжнародного Жіночого дня 

Жовтень, 

Березень 
Адміністрація  

15. Взяти участь у благодійній акції 

«Весняний тиждень добра» 

Квітень Адміністрація  

16. Співпраця з волонтерами Протягом року Учнівський 

парламент 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

(Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) 

1. Проведення Першого уроку «Ми 

українці: честь і слава незламним!» 

1 вересня Адміністрація 

куратори 

 

2. Виставка робіт «Ріка нашої пам’яті» Квітень - 

травень 
Адміністрація 

куратори 

 

3. Участь в конкурсі творчих робіт 

учнів, студентів та вчителів «Уроки 

війни та Голокосту – уроки 

толерантності» 

Серпень - 

жовтень 
Шаріпова Т.В., 

 

 

4. Онлайн екскурсії до музеїв міста Протягом 

року 
Куратори  

5. Онлайн екскурсії по історичним 

місцям Дніпропетровщини 

Протягом 

року 
Куратори  

6. Онлайн екскурсії по Україні Протягом року Куратори  

7. Тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьби за 

територіальну цілісність, незалежність України: 

7.1 - День Соборності України 

- День пам’яті Героїв Крут 

- День Революції Гідності, 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

- Міжнародний день миру 

- День Захисника України 

- День Гідності та Свободи 

- День Збройних Сил України 

20 – 22 січня 

29 – 30 січня 

20 лютого 

 

21 вересня 

14 жовтня 

21 листопада 

06 грудня 

 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

8. Інформаційно – просвітницькі заходи по засудженню комуністичного та націонал-

соціалістичного тоталітарного режимів в Україні та забороні пропаганди їхньої символіки, 

правового статусу та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ ст., 

увічнення перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні: 

8.1 - Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту 

- Міжнародний день визволення 

в’язнів фашистських концтаборів 

- З нагоди створення Української 

Громадської Групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод 

- Дні пам’яті та примирення «1939 – 

1945. Ніколи знову» 

- День Скорботи і вшанування 

27 січня 
 

11 квітня 

 

09 листопада 

 

 

08 – 09 

травня 

 

22 червня 

Адміністрація, 

куратори груп 
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пам’яті жертв війни в Україні 

-  До роковин трагедії Бабиного Яру 

-  День пам’яті жертв голодомору 

 

28 – 29 

вересня 

24 – 25 

листопада 

9. Тематичні заходи з морально-духовного виховання, підвищення рівня національної 

свідомості, почуття гордості за Україну, державну мову: 

9.1 - Міжнародний день рідної мови 

- Шевченківські дні; 

 

- День Європи 

- День слов’янської писемності і 

культури 

- День Конституції України 

- День Державного Прапора України 

- День незалежності України 

- Міжнародний день писемності 

- Заходи до Дня міста 

- День української писемності та 

мови 

21 лютого 

09 – 10 

березня 

20 травня 

24 травня 

 

28 червня 

23 серпня 

24 серпня 

08 вересня 

10 вересня 

09 листопада 

Адміністрація. 

куратори груп 

 

10. До Дня українського козацтва 

патріотична година «Нація 

нескорених: від козацтва до 

сьогодення» 

Жовтень Куратори груп  

11. Спецвипуски ліцейської газети, 

присвячені Дню Гідності і Свободи, 

Дня Героїв Небесної Сотні, Дню 

Перемоги 

Листопад, 

лютий, 

травень 

Адміністрація  

12. До Дня Збройних сил України 

конкурс есе та малюнків «Збройні 

сили України – слава, гордість, міць 

країни!» 

Грудень Куратори груп  

13. Години спілкування: Закон України 

«Про загальний військовий обов’язок 

і військову службу», права та 

обов’язки громадянина щодо захисту 

Батьківщини 

Грудень Куратори груп  

14. Участь у Всеукраїнських акціях 

«Лист пораненому», «Спільними 

зусиллями», «Ми разом», «З вірою в 

серці», «Від серця до серця» 

Протягом 

року 
Адміністрація, 

куратори груп 

 

15. Участь у Всеукраїнській освітній 

кампанії «Голуб миру» під гаслом 

«Право народів на мир» 

20 вересня Адміністрація, 

куратори груп 

 

16.  Участь в акції «Прапор у твоєму 

вікні» 

Серпень, 

вересень 
Учнівський 

праламент 

 

17.  На виховних годинах проведення 

бесід «Особиста гідність», «Безпека 

життя», «Громадська позиція», 

«Попередження торгівлі людьми» 

Протягом 

року 
Адміністрація, 

куратори груп 
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18. Участь в конкурсі робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно» 

Листопад Адміністрація  

19.  Участь в акції «Оберіг для воїна» Жовтень, 

грудень 
Куратори  

20. Проведення виховних година бесід з 

метою утвердження у свідомості 

молоді переконань про єдність і 

соборність України 

Протягом 

року 
Куратори груп  

21. Участь у всеукраїнській історико-

краєзнавчій акції «А ми ту славу 

збережемо» 

Протягом 

року 
Куратори груп  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

1. Онлайн привітання до Дня вчителя Жовтень Куратори  

2.  Новорічні привітання «Мирного 

Нового року!» 

Грудень Куратори  

3. Виставка до Дня соборності України Січень Бібліотекар  

4. Брати участь у конкурсі «Собори 

наших душ» 

Протягом 

року 
Адміністрація  

5. Оновлення стенду з виховної роботи Постійно Адміністрація  

6. Поповнення музичного репертуару 

для використання в підготовці та 

проведенні свят, заходів у ліцеї 

Протягом 

року 
Адміністрація  

7. Тижні рідної мови та літератури, 

світової літератури 

Друге 

півріччя 
Вчителі- 

предметники 

 

8. Ліцейське свято вшанування 

обдарованих дітей 

Травень Крайняк О.В.  

З Д О Р О В ’ Я   І   Б Е З П Е К А 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

(Організація спортивно – оздоровчої роботи) 

1. Введення на уроках фізкультури 

валеопауз 

Протягом 

року 
Вчитель 

фізкультури 

 

2. Дотримання вимог санітарно-

гігієнічних вимог щодо організації 

освітнього процесу 

Протягом 

року 
Адміністрація  

3. Поповнення бібліотечки «Здоровий 

спосіб життя», «Репродуктивне 

здоров’я», «Статеве виховання» 

Протягом 

року 
Бібліотекар  

4. ФЛЕШМОБ DANCE – АКЦІЯ 

«Здоровий дух дає здорове тіло» 

Грудень Ярощук Н.О.  

5. Конкурс флаєрів «Бережи своє 

життя!» 

Квітень Задесенець А.О.  

6. Конкурс на кращу соціальну рекламу 

протидії тютюнопаління «Шкідливі 

звички – шлях у безодню» 

Травень Задесенець А.О.  

7. До Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням. Інформаційно – 

просвітницький ярмарок «Павільон 

доброго самопочуття» 

Травень Задесенець А.О., 

куратори 
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8. Проведення олімпійського уроку І декада 

вересня 
Ярощук Н.О.  

9. Участь у легкоатлетичному кросі 

«Миля миру» 

І декада 

вересня 
Вчитель 

фізкультури 

 

10. Участь в конкурсі на кращій малюнок 

та фотографію зі спортивної тематики 

Протягом 

року 
Ярощук Н.О.  

11. Взяти участь в фотовиставці 

«Спортивні миттєвості» 

Жовтень Ярощук Н.О.  

12. Участь у конкурсі літературних 

творів «Олімпійський рух: історія та 

сьогодення» 

Жовтень Хоменко О.М.  

13. Участь в обласній вікторині «Знавці 

олімпійського спорту» 

Протягом 

року 
Ярощук Н.О.  

14. Знайомство з Законами України «Про 

охорону здоров’я»  

Січень Вчитель 

правознавства 

 

15. Медичний огляд юнаків 

допризовного віку 

Грудень, 

січень 
вчитель ДПЮ  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ 

1. Проведення профілактичних заходів 

(у рамках тижнів безпеки) з метою 

попередження дитячого травматизму 

Постійно Адміністрація 

,куратори груп 

 

2. Майстер клас з надання першої 

медичної допомоги 

Вересень Крайняк О.В.  

3. Марафон безпеки:  

- що потрібно знати про вибухові 

пристрої; 

- дії при повітряній тривозі; 

- алгоритм дій під час артобстрілів  

Вересень Крайняк О.В., 

куратори 

 

4. Проведення профілактичних 

інформаційно-просвітницьких заходів 

щодо попередження вчинення 

правопорушень учнями: 

- запобігання потрапляння дітей у 

небезпечні для їх життя і здоров’я 

ситуації; 

- пропаганди здорового способу 

життя, надання першої домедичної 

допомоги; 

- актуалізації знань щодо взаємин 

поліції і суспільства тощо 

Постійно Адміністрація  

5. Участь у міських профілактичних 

інтелектуально-виховних заходах: 

- вікторини, соціально-пізнавальні 

ігри, квести, творчі конкурси у 

рамках акції «16 днів проти 

насильства та жорстокості»; 

- конкурс малюнків та постерів 

серед дітей та учнівської молоді «Ми 

проти насильства і жорстокості» 

Листопад- 

грудень 2022 

Травень 2023 

Адміністрація, 

куратори груп 
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6. Виставки плакатів, фоторобіт, 

соціальних роликів за темами: 

«Життя без загроз», «Я проти 

насилля», «Світ без насильства» 

Грудень Адміністрація, 

учнівський 

парламент 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ, ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

1. Години спілкування «Екополітика – 

почнемо з себе» 

Протягом 

року 
Куратори груп  

2. Години спілкування «У долонях 

всесвіту - Земля» 

Протягом 

року 
Вчителі- 

предметники 

 

3. Поновлювати книжковий фонд 

бібліотеки тематичною літературою 

Постійно Бібліотекар  

4. Єдиний тематичний урок «Чорна 

трагедія на кольоровій землі» 

24 квітеня Куратори  

5. Взяти участь в міському святі «День 

довкілля» 

Квітень Куратори  

6. Конкурс плакатів «Нам із Землею 

разом жити» 

Вересень Куратори  

7. Трудові акції: 

⮚ «Учні – господарі ліцею»; 

⮚ «Чисте подвір’я ліцею»; 

⮚ «Чистий ліцей»; «Первоцвіт» 

Протягом 

року 
Куратори  

8. Чергування учнів по класним кімнатам Протягом 

року 
Куратори груп  

9. Трудові десанти за економію сировини, 

електроенергії 

Протягом 

року 
Куратори  

10. До дня довкілля «Еко-квест» Квітень Куратори  

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 

 ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

1. Навчальна бізнес-практика 

(допрофесійна підготовка) 

Протягом 

року 
Адміністрація 

ліцею 

 

2. Продовжувати роботу наукового 

товариства ліцею 

Протягом 

року 
Крайняк О.В.  

3. Взяти участь у предметних олімпіадах, 

конкурсах науково-дослідницьких 

робіт МАН, творчих конкурсах 

Протягом 

року 
Крайняк О.В.  

4. Інтелектуальні ігри сумісно з науковим 

товариством ліцею: 

⮚ «Брейн-ринг»; 

⮚ «Ерудит- шоу»; 

⮚ «Дебати» 

Протягом 

року 
Крайняк О.В.  

5. Участь у Днях відкритих дверей 

Вищих навчальних закладів міста, 

області, України та Європи 

Протягом 

року 
Крайняк О.В.  

6. Робота клубу «Фінансова грамотність». 

Проведення ігор «Життєвий капітал» 

1 раз на 

чверть 
Учнівський 

парламент 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 

№ ЗАХОДИ Термін Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення  

попередження насильства та булінгу 

1. Підготовка наказу «Про запобігання 

булінгу (цькування) у закладі освіти» 

Останній 

тиждень 

серпня 

Адміністрація  

2. Підготовка наказу «Про порядок дій 

персоналу при зіткненні з випадками 

булінгу (цькування) у закладі освіти» 

Перший 

тиждень 

вересня 

Адміністрація  

3. Проведення нарад з різними 

категоріями працівників з питань 

профілактики булінгу (цькування): 

- педагогічний персонал; 

- допоміжний персонал; 

- технічний персонал 

Вересень Адміністрація  

4. Обговорення та прийняття правил 

поведінки в групах, оформлення правил 

у вигляді наочного стенду 

Вересень Куратори груп, 

старости груп 

 

5. Підготовка методичних рекомендацій 

для педагогів: 

- з вивчення учнівського колективу; 

- з розпізнання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Жовтень Адміністрація, 

практичний 

психолог 

 

6. Підготовка тематичних буклетів за 

участю старшокласників 

Листопад Адміністрація, 

учнівський 

парламент 

 

7. Виступ на загально ліцейських зборах з 

профілактики булінгу (цькування) в 

учнівському колективі 

Січень Куратори  

Робота з вчителями та іншими працівниками ліцею 

8. Проведення навчальних семінарів для 

вчителів щодо запобігання булінгу та 

заходів реагування 

Осінні 

канікули 

Практичний 

психолог 

 

9. Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу (цькування) з 

допоміжним та технічним персоналом 

Листопад Адміністрація 

ліцею 

 

11. Співбесіда з кураторами за 

результатами діагностики класного 

колективу 

За 

результатами 

анкетування 

Практичний 

психолог 

 

12. Консультування кураторів психологом 

з проблемних ситуацій 

Впродовж 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

 

Робота з учнями 

14. Проведення тижня толерантності Листопад Учнівський 

парламент 

 

15. День відкритих дверей у ліцейського 

психолога у форматі онлайн 

Листопад Практичний 

психолог 
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16. Конкурс листівок проти насильства Листопад Адміністрація. 

учнівський 

парламент 

 

Робота з батьками 

17. Тематичні загально ліцейські 

батьківські збори 

Січень Адміністрація 

ліцею 

 

18. Підготовка пам’ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту 

та надання допомоги учням 

Жовтень Адміністрація  

19. Проведення консультацій психолога з 

питань взаємин батьків з дітьми 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

Моніторинг освітнього середовища ліцею 

20. Самооцінка закладу освіти за 

показниками безпеки, комфортності, 

інклюзивності 

2 рази на рік Адміністрація 

ліцею 

 

21. Анонімне анкетування учнів 8 – 11 

класів про випадки булінгу (цькування) 

у ліцеї 

Грудень Практичний 

психолог 

 

22. Анкетування батьків щодо безпеки в 

ліцеї 

Грудень Куратори груп  

23. Діагностика стосунків у ліцеї. 

Анкетування учнів та вчителів 

Лютий Практичний 

психолог 

 

24. Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в ліцеї 

Щомісяця Адміністрація  

25. Підготовка звіту про виконання плану 

заходів з запобіганню та протидії 

булінгу (цькування) у ліцеї 

Травень - 

червень 

Адміністрація  
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РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЛІЦЕЮ 
 

ВСТУП 
 

Війна в Україні, розв’язана росією проти суверенної України, стала стресом для 

усіх учасників освітнього процесу. 

У результаті військової інтервенції російської федерації до України, постало 

гостре питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що 

впливатиме на освітній процес у новому навчальному році. Тому одним із головних 

завдань закладу освіти в сучасних умовах постає повсякденна психологічна допомога та 

емоційна підтримка учасників освітнього процесу. 

Тому за таких умов робота практичного психолога повинна бути спрямована на 

забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку 

здобувачів освіти, мотивів їхньої поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей; сприяння 

створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального 

та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання 

психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань школи. 

У комунальному закладі освіти «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської 

міської ради згідно штатного розкладу введена посада практичного психолога, 

діяльність якого регламентована наступними нормативними документами: 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про 

психологічну службу в системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 22.05.2108 № 509, згідно з Положенням про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691, Положення про 

експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в 

навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки від 20.04.2001 №330, Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, листом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9-

352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок 

психологічної служби системи освіти», листами Міністерства освіти і науки України від 

27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних 

педагогів», від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у 

практичних психологів та соціальних педагогів», листом МОНУ  

«Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» 

№1/8794 від 02.08.2022, Етичного кодексу психолога тощо. 

Найважливішими напрямками діяльності практичного психолога залишаються: 

• Моніторинг динаміки розвитку класних колективів та особистості. 

• Психологічний супровід учнів в адаптаційний період  до умов дистанційного 

навчання. 

• Підготовка учнів до профільного самовизначення. 

• Профілактика девіантної поведінки. 

• Профілактика проявів булінгу,  кібербулінгу та подолання його наслідків  

• Підвищення рівня обізнаності учнів у галузі психології в умовах воєнного стану, 

допомога у вирішенні актуальних психологічних проблем та формування психологічної 

компетентності. 
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• Здійснення психологічного супроводу учнів при підготовці та в процесі 

проходження державної підсумкової атестації (ДПА, 9 класи) та зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО, 11 класи). 

• Психологічна просвіта педагогічних працівників та батьків з метою 

попередження та подолання негативних чинників, які впливають на психосоціальний 

розвиток учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, підвищення рівня  

стресостійкості, оволодіння техніками саморегуляції. 

• Психологічна допомога батькам у вирішенні психологічних проблем дітей та 

усвідомлення власних актуальних станів в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану 

Діяльність практичного психолога освітнього закладу організована з 

урахуванням  можливостей і резервів дітей на кожному віковому етапі, а також 

виходить із структурного розподілу навчального закладу. У КЗО «Фінансово-

економічний ліцей»  станом на 01 вересня 2022 року налічується 254 здобувачів 

освіти .   
 

І. Аналітична частина 
 

У 2021/2022 навчальному році основною метою психологічної служби ліцею було 

соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях, 

здійснення психологічної експертизи, соціальної реабілітації учнівської молоді, 

психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Психологічна робота у ліцеї спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, 

підвищення адаптивних можливостей здобувачів освіти, на створення умов для 

повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась 

забезпечувати своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, 

мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних 

особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання. 

Протягом року психологічною службою школи було вирішено наступні завдання, 

що спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед 

батьків, учнів, вчителів: 

⮚ Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання. 

⮚ Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, 

самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність. 

⮚ Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів. 

⮚ Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності 

школярів та особистої зрілості; 

⮚ Проводилась профілактика  ризикованої поведінки серед підлітків; безпека дітей 

в Інтернеті.  

⮚ Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та 

ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

ІІ. Цілепокладаюча частина 

Одним із головних завдань закладу освіти є повсякденна психологічна допомога 

та емоційна підтримка учасників освітнього процесу.  

Першу психологічну допомогу та емоційну підтримку на різних рівнях у закладі 

освіти проводять усі педагогічні працівники (вчителі-предметники, класні керівники, 

медичн(а/ий) сестра/брат тощо). Також до цього процесу залучаються батьки учнів та 

засоби масової інформації.  
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Надання психологічної допомоги – комплексна проблема, яка може бути 

вирішена тільки з залученням всіх педагогічних працівників. Вчителі мають 

враховувати емоційний стан здобувачів освіти, адже під час війни вони можуть 

стикатися із дітьми, які переїхали із регіонів, де відбуваються військові дії, або навіть 

втратили когось із близьких. Цей фактор впливає на поведінку дитини, її здатність до 

навчання та на психологічні реакції на навколишні збудники.  

Крім того, у системі сучасної освіти подолання наслідків війни росії проти 

України потребують нових підходів до становлення та розвитку самоефективної 

особистості, здатної власними силами, без сторонньої допомоги досягати поставлених 

цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути успішною у різних видах 

діяльності: навчальній, професійній, спортивній, здоров’язберігаючий, соціально 

значимій тощо. 

Адаптація внутрішньо переміщених дітей до дитячих колективів у школі є 

надзвичайно важливою складовою адаптації родини за місцем переселення. Допомогти 

дитині інтегруватися в новий шкільний колектив, включити її в освітній процес, 

зменшити рівень стресу, не виділяти з-поміж інших учнів як «жертву», мотивувати 

вчитися – це та частина роботи, яку мають виконувати шкільні психологи. Саме від 

професійності цієї роботи залежить, як відбудеться адаптація. У цій роботі немає 

дріб’язку – тут все важливо. Успішність її залежить навіть від того, як дитина буде 

представлена в новому дитячому колективі.  

Бажання педагогів підкреслити важкий соціальний досвід, що пережила дитина в 

зоні бойових дій, можуть стати причиною неприємних прізвиськ дитини, або зайвої 

героїзації її минулого. Безумовно, вчителі й однолітки мають знати достатньо про 

дитину. Та все ж у школі варто звернути особливу увагу, перш за все, на особливості 

організації освітнього процесу і включення дитини в цей процес. Тобто детальне 

вивчення особливостей засвоєння дитиною знань та адаптації до нових умов навчання 

має стати основним видом діяльності педагогічного колективу. 

ІІІ. Змістова частина 

Планування індивідуальної роботи з дитиною є своєрідним прогнозом стосовно 

дитини, що дає змогу побачити цілісну картину особистості дитини, її ймовірне 

майбутнє. Дітям, які пережили травматичні події потрібен більш тривалий час для 

оволодіння функціональними навичками, тому працівникам психологічної служби, в 

першу чергу, потрібно приділяти увагу розвитку вмінь, які дають дитині відчуття 

самостійності та власної значущості, відновленню/налагодженню соціальних контактів, 

позитивних активностей. 

Діагностична робота психолога буде направлена на вирішення таких завдань, як:  

✓ складання діагностичного висновку на здобувача освіти із занесенням 

результатів до індивідуальної картки;  

✓ проведення бесіди з дитиною, батьками та педагогом за результатами 

діагностики, повідомлення результатів дослідження в межах компетенції фахівця 

психологічної служби;  

✓ залучення здобувача освіти до програми підвищення стресостійкості з 

визначенням індивідуального або групового формату роботи з наданням переваги 

груповому формату відповідно до його віку;  

✓ консультаційний супровід батьків та педагога з метою надання рекомендацій 

щодо створення підтримуючого середовища, визначення динаміки змін у дитини; 
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спостереження за здобувачем освіти під час уроків та в позаурочний час із зазначенням 

динаміки змін у поведінці та емоційному стані особи;  

✓ поради батькам та педагогам щодо залучення здобувача освіти до різних 

активних заходів тощо. 

Профілактична робота працівників психологічної служби – це система заходів, 

спрямованих на охорону психічного здоров'я; попередження неблагополуччя у розвитку 

людини, групи, суспільства; створення психологічних умов, сприятливих для розвитку 

особистості. Ця робота повинна бути спрямована на створення у закладі освіти таких 

умов навчання та виховання, які сприятимуть гармонійному психічному та 

особистісному розвитку здобувачів освіти. 

Одним із важливих напрямів діяльності працівників психологічної служби є 

профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх.  

Підвищення рівня просвітницької роботи щодо оволодіння дітьми, учнівською 

молоддю знаннями та навичками, необхідними для формування культури здорового 

способу життя, є одним із важливих напрямів систематичної і планомірної роботи 

практичного психолога закладу освіти. 

На 2022-2023 навчальний рік планується введеня в практику роботи практичного 

психолога програм, таких як: «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція», «Стоп булінг». 

Корекційна робота - наразі Україна переживає складну ситуацію, пов’язану з 

багатьма чинниками. Найбільш руйнівною ситуацією є повномасштабне вторгнення 

російської федерації в Україну. Тому сьогодні підтримки і допомоги потребують усі 

учасники освітнього процесу. Важливим складником роботи з дітьми та дорослими, які 

пережили травмуючі події, є формування стресостійкості та життєстійкості. За таких 

умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти, яка має забезпечувати 

своєчасне і систематичне надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки 

усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань функціонування 

системи освіти. Саме психологічна служба покликана надавати відповіді тим викликам, 

які постають перед дітьми та суспільством. 

Травмуючі події, які виникають через війну, зачіпають сотні тисяч дітей. Діти 

потребують допомоги і підтримки у тому, як впоратися зі стресом від війни, знайти 

способи адаптуватися до нових умов існування і впоратися з труднощами для 

запобігання розвитку проблем у сфері психічного здоров’я. Саме для надання допомоги 

дітям та їх підтримки розроблено програму «Діти та війна. Навчання технік зцілення». 

Навчальна діяльність - внаслідок військових дій відбувається реакція на ситуацію, 

в якій є загроза життю людини або її здоров’ю. Психологічні травми порушують 

нормативну організацію психіки і можуть зумовити межові (тимчасове відчуття 

дискомфорту) або клінічні стани (зниження імунітету, втрата працездатності, 

порушення когнітивних процесів).  

Реакції на кризову ситуацію у дітей різних вікових категорій є різними. Відповідно до 

таких ситуацій є різними й ризики, а також потреби виходу з них.  

Під час кризової ситуації здобувачі освіти можуть відчувати власну провину за 

події, що відбулися. У них виникають страхи, знижується рівень комунікації або, 

навпаки, вони проявляють надмірну турботу про захист та порятунок людей.  

Психологічне консультування як вид діяльності практичного психолога школи 

проводиться ц випадках, коли виникає необхідність допомоги учасникам освітнього 

процесу, у яких виникають певні труднощі. Психологічне консультування ґрунтується 

на засадах ідеї про те, що будь-яка людина може самостійно впоратись з більшістю 
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власних психологічних проблем. Проте, оскільки за різних умов людина не завжди 

здатна усвідомлювати справжні причини проблеми, способи її розв’язання і саме у 

цьому потребує допомоги професіонала. 

Завдання практичного психолога школи  під час спеціально організованого 

процесу спілкування із учасником освітнього процесу, який звернувся за допомогою, 

актуалізувати додаткові психологічні ресурси, які сприяють пошуку нових можливостей 

виходу із складних життєвих обставин. 

Просвіта - у сучасних умовах, пов’язаних із війною, істотно зростає роль 

психологічної служби у системі освіти, виникає нагальна потреба у проведенні 

соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності, інформуванні усіх 

учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і 

психічного здоров’я. 

Основний зміст просвітницької роботи фахівців психологічної служби закладу 

освіти:  

– інформування з проблем торгівлі людьми;  

– інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах 

воєнного стану в Україні;  

– формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;  

– ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги 

учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час 

уроків;  

– інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних 

речовин, алкоголю та тютюнопаління;  

– ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет 

(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);  

– популяризація ненасильницької моделі поведінки;  

– формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в 

особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;  

– ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними 

закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.  

Організаційно-методична робота практичного психолога в умовах воєнного стану 

спрямована на створення певних психологічних умов для безконфліктної роботи 

педагогічного колективу, надання учасникам освітнього процесу конкретних 

рекомендацій стосовно подолання стресових станів, викликаних війною росії проти 

України. 
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№ 
Напрями діяльності з учасниками освітнього 

процесу  закладу освіти 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

1. ДІАГНОСТИКА 

1.1. Психологічне тестування восьмикласників. 

Дослідження особливостей адаптації до ліцею. 

Спостереження за поведінкою дітей на уроці, під 

час виступів, на перервах. 

вересень, 

листопад 

учні 

8 класів 

1.2. Визначення рівня тривожності учнів вересень, 

жовтень 

учні 8-11-х 

класів 

1.3. Вивчення психологічного клімату в учбовій 

групі та мотиваційої складової навчання (пакет 

методик) 

жовтень 
учні 8-11-х 

класів 

1.4. Визначення стилів поведінки у конфліктних 

ситуаціях та рівня агресивності учнів середньої 

ланки школи 

листопад 
учні 

8-11 класів 

1.5. Професійне самовизначення випускників 
листопад 

учні 11-х 

класів 

1.6. Вивчення рівня самооцінки. 
грудень 

учні 

8-11 класів 

1.7. Діагностична робота в педагогічному колективі. протягом року педагоги 

1.8. Визначення темпераменту учнів грудень учні 8-х класів 

1.9. Вивчення інтересів та здібностей учнів 
січень 

учні 8-9-х 

класів 

1.10. Вивчення проявів булінгу у класних 

колективах  

8-х – 11-х класів 

грудень 2022 - 

січень 2023 

учні 8-11 -х 

класів 

1.11. Визначення професійних схильностей та 

спрямованості  учнів. 

січень, 

лютий 
учні 8-х класів 

1.12. Індивідуальна діагностична робота (за запитом) згідно 

педагогічного 

запиту 

учні 8-9-х 

класів 

1.13. Тестування професійного вигоряння січень педколектив 

1.14. Соціально-психологічне  опитування батьків 

дітей, які вчаться у 8- 9-х класах (анкетування) 
лютий 

батьки 8-9-х 

класів 

1.15. Тестування стресостійкості вчителів березень педколектив 

2. ПРОФІЛАКТИКА 

2.1. Надання рекомендацій вчителям, батькам, 

адміністрації щодо першої психологічної 

допомоги та емоційної підтримки здобувачів 

освітнього процесу під час та після завершення 

воєнних дій на території України. 

вересень, 

жовтень 

вчителі, 

батьки, 

адміністрація 

2.2. Проведення тренінгу: «Тривога. Укриття. 

Навчання. Алгоритм дій». 
вересень 

вчителі, 

учні 

2.3. Проведення тренінгу: «Навички для 

психологічного відновлення». 

вересень, 

жовтень 

вчителі, 

учні 

2.4. Надання рекомендацій вчителям, батькам, 

адміністрації щодо успішної адаптації 

вересень, 

жовтень 

вчителі, 

батьки, 
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восьмикласників до ліцею. адміністрація 

2.5. Надання рекомендацій вчителям, адміністрації 

з проблем формування класних колективів, 

оптимізації взаємин у колективі. 

жовтень 
вчителі, 

адміністрація 

2.6. Проведення тренінгу: «Практичні навики для 

ситуацій з високим рівнем стресу». 

листопад, 

грудень 

вчителі, 

учні 

2.7. Проведення навчальних семінарів для вчителів 

щодо запобігання булінгу та заходів реагування 

осінні 

канікули 

вчителі, 

адміністрація 

2.8. Тематичні виступи перед батьками учнів ліцею 

з приводу психологічної підтримки підлітків 

під час та після завершення воєнних дій на 

території України. 

за окремим 

графіком на 

підставі 

соціального 

опитування 

батьки 

2.9. Тематичні виступи перед батьками учнів ліцею 

з приводу запобігання впливу  кібербулінгу на 

дітей, забезпечення безпеки в Інтернеті 

за окремим 

графіком на 

підставі 

соціального 

опитування 

батьки 

2.10. Профілактична робота з вчителями щодо 

запобігання професійного вигоряння 

згідно 

педагогічного 

запиту 

педколектив 

2.11. Тематичні виступи перед учнями ліцею з 

приводу запобігання впливу  кібербулінгу, 

забезпечення безпеки в Інтернеті 

згідно 

педагогічного 

запиту 

учні 8-11 -х 

класів 

3. КОРЕКЦІЯ 

3.1. Адаптаційні заняття з восьмикласниками. 
жовтень 

учні 

8 класів 

3.2. Проведення тренінгу: «Стабілізація емоційного 

стану за допомоги технік дихання та 

заземлення» 

листопад-

грудень 

учні 

8-11 класів 

3.3. Проведення занять з вивчення технік 

самодопомоги під час та після завершення 

воєнних дій на території України. 

протягом 

року 

учні 

8-11 класів 

3.4. Проведення корекційних та  тренінгових занять 

"Асертивність як філософія буття". 

листопад-

грудень 

учні 

8-11 класів 

3.5. Профорієнтаційні заняття: гра – презентація 

«Всі професії потрібні, всі професії важливі»; 

заочна подорож «Професія від А до Я»; свято – 

презентація «Професія мого роду»; рольові ігри 

січень 
учні 

9 та 11 класів 

3.6. Розвиток творчих здібностей учнів(тренінг 

креативності).  Розвивальні заняття та різні 

форми занять  з обдарованими та здібними 

дітьми 

протягом 

року 

обдаровані 

діти 

4. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. Участь в роботі психологічної студії та 

вебінарах практичних психологів закладів 

освіти. 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

4.2. Робота з методичним матеріалом, професійний 

розвиток та самоосвіта 

протягом 

року 

практичний 

психолог 
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4.3 Введення в практику роботи вчителів при роботі 

в рум - класах «Хвилинок психолога» 

згідно 

розкладу 

занять 

 

4.4 Відео-роліки занять практичного психолога 

ліцею для учнів відповідних вікових категорій 

стосовно саморозвитку та самопізнання, 

подолання стресу в умовах воєнного стану. 

під час 

проведення 

хвилинок 

психолога 

практичний 

психолог 

5. КОНСУЛЬТУВАННЯ 

5.1. Групові консультації учнів згідно результатів 

тестування, соціологічних опитувань 

за 

результатами 

досліджень 

вчителі, 

батьки, 

адміністрація 

5.2. Групові консультації батьків учнів згідно 

результатів тестування (під час проведення 

батьківських зборів) 

постійно батьки 

5.3. Індивідуальні консультації педпрацівників, 

класних керівників стосовно результатів 

тестування учнів  класів  
постійно 

класні 

керівики 

5.4. Індивідуальне консультування учнів згідно 

результатів проведеного тестування 
згідно запиту учні ліцею 

5.5. «Психологічні зустрічі» - консультування 

вчителів з професійних проблем:  

✔ проблем адаптації учнів до нових умов 

навчання та виховання; 

✔ дозвілля дітей; 

✔ мотивація навчання; 

✔ вихід з конфліктних ситуацій; 

✔ синдром емоційного вигорання 

протягом 

року 
вчителі 

5.6. Групове психологічне консультування учнів з 

проблем: 

✔ адаптації до нових умов навчання та 

виховання 

✔ підготовка до  зно; 

✔ профконсультування; 

✔ передекзаменаційний стрес; 

✔ особливості підліткового віку; 

✔ міжособисті, шкільні, самооціночні  проблеми 

учнів; 

✔ взаємини в системі «батьки-діти»; 

✔ взаємини в системі «педагоги-діти»; 

✔ мотивація навчання, ціннісні орієнтації 

обдарованості 

протягом 

року 

учні 

8-х-11-х 

класів 

5.7. Консультування батьків з питань виховання та 

навчання дітей: 

✔ труднощі адаптаційного періоду; 

✔ готовності дитини до навчання в нових 

умовах; 

✔ проблеми в навчанні; 

✔ труднощі взаємостосунків з дітьми; 

протягом 

року 

батьки чи 

особи, які їх 

замінюють 
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✔ професійний вибір; 

✔ дозвілля дітей; 

✔ схильності, здібності дітей; 

✔ культура поведінки; 

✔ передекзаменаційний стрес. 

6. ПРОСВІТА 

6.1. Друкування інформаційно-аналітичних довідок, 

основних положень нормативних документів для 

педагогів школи  щодо соціально-педагогічного 

супроводу та  соціального захисту учнів 

постійно вчителі 

6.2. Інформаційно-аналітчний блок роботи 

практичного психолога  для педагогічного 

колективу на підставі проведених досліджень 

постійно вчителі 

6.3. Інформаційно-аналітчний блок роботи 

практичного психолога  для батьків учнів на 

підставі проведених досліджень 

постійно батьки 

 

6.4. 

Виступи перед батьками з питань:   

✔ «Адаптація дитини до нових умов навчання 

та виховання»; 

✔ «Дозвілля дітей. Режим дня»; 

✔ «Лихослів’я. Культура спілкування»; 

✔ роль батьків при підготовці до ЗНО; 

✔ як поводити себе у стресовій ситуації; 

✔ вплив телебачення, інтернету на психіку 

дитини 

протягом 

року 
батьки 

6.5. Проведення годин психолога (спілкування з 

психологом) 

за окремим 

графіком 
ліцеїсти 

6.6. Тематичні виступи перед педагогічним 

колективом стосовно психологічного клімату у 

класах, ознайомлення  педагогів та батьків з 

основними закономірностями та умовами 

сприятливого розвитку дитини; популяризувати 

та роз’яснюва-ти результати новітніх 

психологічних/соціально-педагогічних 

досліджень; формування потреби в 

психологічних знаннях, бажання 

використовувати їх у роботі з дитиною або в 

інтересах розвитку власної особистості. 

за окремим 

графіком 
 

6.7. Доведення до відома результатів науково-

дослідницької роботи членів секції МАН 
лютий 2023 

секція 

психології та 

соціології 

МАН школи 

6.8. Тематичні виступи членів секції МАН перед 

старшокласниками 

за окремим 

графіком 
ліцеїсти 

6.9. Підготовка та проведення «Тижня психології» квітень 2023 агітбригада 

7. ІНШЕ 

7.1. Робота над річним планом вересень  

7.2. Складання звітів про виконану роботу: за січень, практичний 
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семестр, за рік травень психолог 

7.3. Підготовка до проведення розвивальних та 

корекційних занять, до виступів на 

батьківських зборах, педагогічних нарадах, 

семінарах для педагогів, районних 

психологічних семінарів 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.4. Консультації у навчально-методичних центрах протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.5. Участь у навчально-методичних семінарах 

(нарадах) психологів 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.6. Оформлення документації психологічної 

служби 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.7. Створення матеріальної бази кабінету 

психолога 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.8. Робота у бібліотеці, самоосвіта протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.9. Розробка рекомендацій для батьків, вчителів протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.10. Підготовка психодіагностичного 

інструментарію 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.11. Виготовлення наочності, оформлення стендів протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.12. Вивчення нових досліджень в галузі психології протягом 

року 

практичний 

психолог 

7.13. Оволодіння новими діагностичними 

методиками та методами проведення 

корекційних та розвиваючих тренінгів 

протягом 

року 

практичний 

психолог 
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ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

ЛІЦЕЮ “FELLOW” 

1. Загальні учнівські збори членів наукового товариства ліцею. 

Затвердження плану роботи на рік та обрання активу Наукового 

товариства. 

Вересень 

 Захист учнівських проєктів з економіки та STEM-освіти «Україна – 

європейська держава: витримаємо, переможемо, відбудуємо». 

Вересень 

2. Психолого-педагогічна діагностика учнів 8-11-класів (діагностичні 

контрольні роботи, зрізи інтелектуального розвитку ліцеїстів) з метою 

організації роботи з обдарованими учнями. 

Протягом 

І чверті 

3. Складання списків слухачів Малої Академії наук та списки членів 

наукового товариства “FELLOW” за секціями. 

Вересень 

4. Засідання ради наукового товариства “FELLOW”: Визначення напрямів 

діяльності, структури, форм роботи, призначення відповідальних за 

роботу секції. 

Жовтень 

5. Налагодження зв’язків з науковими відділеннями ДВ МАН, ВНЗ та 

іншими науково-дослідними установами. 

Жовтень 

6. Відбір та корекція тематики науково-дослідницьких робіт ліцеїстів. Жовтень 

7. Участь в осінній, зимової та весняних сесії ДВ МАН. За графіком  

8. Підготовка і проведення разом з викладачами Університету митної 

справи та фінансів  ліцейських олімпіад з профільних предметів та 

економіки. 

Жовтень 

9. Участь команди ліцею у міському та обласному етапах предметних 

олімпіад. 

Листопад- 

Січень 

10. Проведення диспутів, круглих столів, інтелектуальних марафонів, 

зустрічей з науковцями в «Бізнес-студії» ліцею. 

Протягом 

року 

11. Участь у міських та обласних турнірах юних знавців економіки, 

інтелектуальному конкурсі «Формула успіху», «Професія моєї мрії», 

«Підприємство моєї мрії», «Досліди негайно», VІ Всеукраїнському 

фестивалі «STEM-весна-2023», «МІНІФЕНОМЕНТА». 

За графіком  

12. Проведення ліцейського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Січень 

13. Підготовка та проведення круглого столу  сумісно зі студентським 

науковим товариством Університету митної справи та фінансів. 

Лютий 

14. Участь у ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Лютий- 

Травень  

15. Участь в науково-практичних конференціях ДВ МАН, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних науково-освітніх заходах. 

За графіком 

16. Підготовка та проведення наукового пікніку «STEM-весна 2023»: 

 проведення - хакатона «STEM-ідея»; «STEM-тиждень»; 

нетворкінг - «Я-дослідник», «ІТ-дівчата» 

Березень-

Травень 

17. Участь у проведені Дня студентів на базі Університету митної справи та 

фінансів. 

Травень 

18. Розробка та затвердження тематики науково-дослідницьких  робіт на 

2023/2024 н.р. 

Травень 

19. Публікація друкованих матеріалів учнів та викладачів ліцею в ЗМІ. За графіком 
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20. Участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції на 

базі Університету митної справи та фінансів. 

Травень 

21. Підведення підсумків роботи НТЛ, нагородження та заохочення 

талановитих учнів ліцею. 

Травень 

22. Участь у роботі обласних літніх профільних шкіл ДВ МАН. За графіком 

 
Написання науково-дослідницьких та курсових робіт  

учнями ліцею за розробленою циклограмою 

№ Етапи виконання роботи 
Термін 

виконання 

Обґрунтування теми. Добір та аналіз літератури. 

Розробка програми дослідження 

1. Засідання НТЛ 

«Модель науково-дослідницької роботи.  

План та етапи основних заходів» 

Квітень 

2. Перша консультація з науковим керівником: 

обґрунтування теми; вибір об’єкта, предмета;  

визначення мети дослідження 

Квітень 

травень 

3. Пошук наукової літератури Червень 

4. Друга консультація з науковим керівником: 

- визначення завдання дослідження на основі  

- проведення літературного огляду стану проблеми;  

- розробка гіпотези; складання плану та структури роботи; 

- розробка програми дослідження; 

- складання списку використаної літератури. 

Червень 

5. Самостійна робота над курсовим проектом ( І варіант роботи ) Влітку 

Узагальнення результатів дослідження. 

Літературно-стилістичне оформлення 

1. Засідання НТЛ  

«Загальні правила оформлення дослідницької роботи»  

Початок 

вересня 

2. Перевірка та доопрацювання курсової роботи. 

 Індивідуальні консультації з науковими керівниками 

Жовтень -

листопад 

3. Засідання НТЛ  

«Методика ораторської та психологічної підготовки  

до публічного виступу» 

Жовтень 

Рецензування наукової роботи. 

Захист одержаних результатів 

1. Попередній захист роботи за окремим графіком для здобувачів освіти 11 

класів. 

Жовтень 

2. Подання перевіреного (надрукованого) варіанта курсової роботи 

заступнику директора  

Листопад 

3. Захист наукових робіт на ліцейських науково-практичних конференціях 

для здобувачів освіти 11 класів. 

Листопад 

4. Участь переможців ліцею у ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт 

МАН 

Січень-

лютий 
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VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНІСТІ ЛІЦЕЮ 
КОНТРОЛЬ  ТА  АНАЛІЗ  СТАНУ   

ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 

Питання контролю 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Вид 

узагальнення, 

виконання 

Навчальний процес 

1. Перевірка й уточнення списків учнів, мережі 

класів. 

2. Аналіз наявності навчальних програм згідно з 

робочим навчальним планом на 2022/2023н.р 

3. Аналіз забезпеченості учнів підручниками. 

Виховний процес  

1. Контроль за підготовкою до свята Першого 

дзвоника. 

2. Контроль за підготовкою першого уроку та 

годин спілкування по групах. 

 

Серпень 

 
Новохатна Д.А 

 
 

Богуславська Т.О. 

 

Шкуренко М.В. 

 

 

Адміністрація  

 

 

Манастирна А.В. 

 

Наказ 

 про  

зарахування 

Навчальний процес 

1. Перевірка календарно-тематичних планів 

викладачів на І семестр. 

2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 

ліцею за минулий рік. 

3. Контроль за комплектуванням груп для занять 

у гуртках, спецкурсах і організацією їх 

роботи. 

4. 6.   Контроль за виготовленням залікових книжок  

Виховний процес 

1. Контроль за проведенням бесід з охорони 

життя та здоров’я дітей.  

2. Контроль за організацією чергування учнів по 

групах. 

3. Контроль за підготовкою та проведенням Дня 

вчителя. 

 

Вересень 

 
 

Богуславська Т.О. 

 
Богуславська Т.О. 

 

Богуславська Т.О. 

 

 

 

Богуславська Т.О. 
 

 
Манастирна А.В. 

 

Куратори 

Манастирна А.В. 

 
    

 

 

Наказ 

 

 

 

 

 

Запис 

у журналах 

Навчальний процес 

1. Аналіз навчальної роботи за І чверть. 

2. Контроль за проведенням ліцейських 

олімпіад. 

Виховний процес 

1. Аналіз виховної роботи за І чверть. 

2.   Контроль за відвідуванням учнями ліцею 

навчальних  занять та  виховних заходів. 

4. Контроль за підготовкою до проведення Дня 

ліцейського братерства. 

 

Жовтень 

 
Богуславська Т.О. 

 
Крайняк О.В. 

 

 
Куратори  

Манастирна А.В. 
 

Манастирна А.В. 

 

Наказ 

 

Навчальний процес 

1. Контроль за організацією індивідуальної 

роботи з учнями, що потребують допомоги, та 

претендентами на медаль. 

2. Перевірка проведення занять з фізкультури 

відповідно групам здоров’я. 

Виховний процес 

1.   Контроль за організацією дозвілля учнів на 

канікулах. 

 
Листопад 

 

БогуславськаТ.О. 

 

 

 

Манастирна А.В. 

 

 

Манастирна А.В. 

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес    
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1. Аналіз виконання навчальних планів і 

програм за І семестр. 

2. Відвідування уроків викладачів, що 

атестуються. 

3. Контроль за проведенням контрольних зрізів 

навчальних досягнень учнів з географії, 

фізики. 

4. Контроль за участю учнів ліцею в міських 

предметних олімпіадах. 

5. Аналіз навчальної роботи за І семестр. 

Виховний процес 

1. Контроль за організацією та проведенням 

Новорічних свят. 

 

Грудень 

 

БогуславськаТ.О. 

 

 

Крайняк О.В. 

 

Богуславська Т.О. 

 

 

 

Крайняк О.В. 

 

 

Богуславська Т.О. 

 

 

Манастирна А.В. 

Наказ 

 

 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

 

 

Наказ 

Навчальний процес 
1.   Перевірка та аналіз виконання планів роботи 

факультативів та гуртків за І семестр. 

2. Контроль за участю учнів ліцею в обласних 

 предметних олімпіадах. 

3. Контроль за підготовкою до проведення 

 науково-практичної конференції. 

Виховний процес 

1. Аналіз виховної роботи за І семестр  

 

Січень 

 

Богуславська Т.О. 

 

 

Крайняк О.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

 

 

Манастирна А.В. 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

Навчальний процес 

1. Контроль за ходом атестації пед.працівників 

2. Контроль за участю в конференціях МАН 

області. 

3. Контроль за процесом реєстрації на ЗНО. 

Виховний процес 

1.   Контроль за відвідуванням учнями ліцею  

       позакласних заходів. 

 

Лютий 

 
Крайняк О.В. 

 

Крайняк О.В. 

 

Богуславська Т.О. 

 
 

Манастирна А.В. 

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес 

1. Контроль за проведенням атестації та 

оформленням атестаційних документів.  

Виховний процес 

1. Контроль за підготовкою та проведенням          

свята 8 Березня. 

 

Березень 

 

Крайняк О.В. 

 

 

 

Манастирна А.В. 

 

Наказ 
 

 

Наказ 

 

Навчальний процес 

1. Аналіз виконання програм та визначення 

заходів по ліквідації відставання від 

навчальних програм. 

2. Проведення моніторингових контрольних 

робіт з української мови, математики, історії 

України. 

3. Контроль за замовленням документів про 

освіту. 

4. Контроль за організацією повторення 

навчального матеріалу і підготовки до 

державної підсумкової атестації. 

Виховний процес 

1. Перевірка та аналіз роботи органів 

учнівського самоврядування. 

 

Квітень 

 

Богуславська Т.О. 

 

 
Адміністрація 

 

 

 
 

Богуславська Т.О. 

 

 

 
 

Манастирна А.В. 

 

 

 

 

Накази 

Навчальний процес 

1. Контроль за підготовкою до проведення  

 

Травень 

 

Адміністрація  
 

Педрада 
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державної підсумкової атестації. 

2. Контроль за вивченням стану викладання:  

фізики, географії, предмету «Захист України». 

3. Контроль за оформленням документів про 

освіту випускників ліцею. 

4. Аналіз навчальної роботи за рік. 

5. Перевірка виконання навчальних планів і 

програм за 2022/2023н.р. 
 

Виховний процес 

6. Контроль за підготовкою до Останнього 

дзвінка. 

7. Аналіз виховної роботи за рік. 

8. Контроль за проведенням бесід з охорони 

життя та здоров’я дітей. 

9. Контроль за підготовкою до випускного 

вечора. 

 

Богуславська Т.О. 

 
 

 

Новохатна Д.А. 

 

Богуславська Т.О. 

 
 

 

 

Манастирна А.В. 

 

Манастирна А.В. 

 

Манастирна А.В. 

 

Манастирна А.В. 

Наказ 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

 

 

 

Наказ 

Навчальний процес 

1. Контроль за проведенням літньої навчальної 

    практики. 

2. Контроль за оформленням документів про 

    освіту випускників ліцею. 

3. Контроль за участю випускників у ЗНО-2023. 

Червень   

Новохатна Д.А. 

 

 

Богуславська Т.О. 
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ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

Питання контролю 

Хто перевіряє питання 
Вихідна 

інформа- 
ція 

(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ВИКОНАННЯ СТ.53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,  
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ» 

Забезпечення 
організованого початку 
навчального року 

Д 
          Нарада 

при 
директорі 

Ст.12 п.2 ЗУ «Про повну 
загальну середню 
освіту»: наповнюваність 
класів (мережа класів) 

Д 

          Затвердже
ння 

мережі 
класів 

Ст. 12 п.6 – поділ на 
групи Д 

          Наказ про 
зарахуван
ня учнів 

Ст. 11 п.2,3ЗУ «Про 
повну загальну 
середню освіту»: 
гранично допустиме 
навчальне 
навантаження учнів 

Д 

          

Робочий 
навчальний 

план 

Забезпечення 
підручниками 

 Бібліо
текар 

         Довідка 

Організація та 
проведення ДПА 

     
    ЗНВР ЗНВР 

Наказ 
Протокол

и  

Комплектування 
педагогічними кадрами 

Д 
 

     
Д 

 
 

   Тарифікація, 
наказ про 

навантаження 

Набір учнів до ліцею Д           Наказ  

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА» 

Підсумки літнього 
відпочинку учнів 
пільгових категорій 

СП       
    

Довідка  

Складання списків 
учнів ліцею пільгових 
категорій 

 СП      
    

Довідка 

Організація гарячого 
харчування дітей 
пільгових категорій 

 Д    Д  
    

Наказ 

Списки дітей пільгових 
категорій для 
новорічних подарунків 

    Кура 
тори  

СП 

      
Списки 

Оздоровлення дітей 
пільгових категорій 

СП          СП 
Інформаці

я 

Медичне 
обслуговування учнів 

 Меди

чна 
сестра 

       
Меди

чна 
сестра 

 
Форми 

026, 086 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

Організація роботи з 
учасниками олімпіад 
(створення команд) 

  

ЗНМР 
        Службове 

розпоряд-
ження 

Складання картотеки 
обдарованих учнів 

  ЗНМР 

ЗВР 
        Картотека  

Вибір тем курсових 
проектів учнів 

 Вчителі 

ЗНМР 
         Засідання 

НТЛ 

Участь ліцеїстів в 
інтерактивних 
конкурсах 

  
     ЗНМР ЗНМР 

  Дипломи  

Аналіз досягнень 
обдарованих учнів  

     ЗНМР    ЗНМР  Нарада 
при ЗНМР 

Свято обдарованих          ЗНМР  
Сценарій 
Нагороди 
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Питання контролю 

Хто перевіряє питання Вихідна 
інформа- 

ція 
(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Стан приміщень згідно 
з ДСанПіН Д          

 Акт   
прийому 

школи 

Режим роботи закладу 
 

Д 
ЗНВР 

   
Д 

ЗНВР 
    

 Наказ 
Розклад 

Чергування 

Проведення 
фізкультхвилинок на 
уроках в 8-11-х класах 

  ЗВР        
 

Довідка 

Забезпечення 
програмами з 
навчальних предметів  

 
Бібліо

текар         
 

Програми 

ВИКОНАННЯМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Виконання заходів 
щодо профілактики 
наркоманії, 
алкоголізму, СНІДу 

    ЗВР     ЗВР 

 
Інформа-

ція 

Створення наркопосту  ЗВР          Наказ 

Профілактика 
шкідливих звичок 

 
Кура

тори 

ЗВР 
  

Кура

тори 

ЗВР 
   

Кура

тори 

ЗВР 
 

 Анкети 
Довідки 

Наказ 

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ» 
та СТ. 7 ЗУ «ПРО ОСВІТУ» 

Вивчення методичних 
рекомендацій щодо 
викладання 
української мови і 
літератури у  
2021/2022н.р. 

Вчите
лі     

      
Засідання 

МО 
вчителів 

українськ
ої мови 

Організація роботи 
кабінету української 
мови 

  

Вчите

лі 
Д 

  

      Службове 
роз- 

поряд-
ження 

Перевірка стану 
ведення учнівських 
зошитів з української 
мови 

  ЗНВР   

      
Засідання 

кафедри 

Перевірка класних 
журналів щодо 
тематичного 
оцінювання учнів з 
української мови 

   ЗНВР  

      

Довідка 

Відзначення Дня 
української писемності    

Учите

лі 

ЗВР 
 

      Газета 
Лінійка 

Перевірка навчальних 
досягнень учнів з 
української мови 

 Д    
   

 

 Д  
Наказ 

ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 13.09.2017 №684 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО, ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ» 

Стан відвідування 
ліцею учнями 

 ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР  Сигнальний 
журнал 

Рух учнів ліцею  ЗНВР    ЗНВР    ЗНВР  Звіти 
Накази  
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Питання контролю 

Хто перевіряє питання 
Вихідна 

інформа- 
ція 

(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ВСЕОБУЧУ 
(ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА)  

Організація харчування 
учнів та вчителів 

Д    ЗНВР     ЗНВР  Наказ  
Звіт 

Батьківська 
громадськість 

  Д   Д    Д 

 Рада 
ліцею 

Батьківські 

збори 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Організація методичної 
роботи 

 ЗНМР        ЗНМР  
Наказ  

Складання планів 
роботи методичних 
комісій(кафедр). 
Аналіз роботи кафедр 

ЗНМР     ЗНМР    ЗНМР  

 
Плани 

 

Організація курсової 
перепідготовки ЗНМР           

Графік 
курсової 
підготовки 

Організація і 
проведення відкритих 
уроків 

  ЗНМР  ЗНМР  ЗНМР ЗНМР    
Підсумки  
Засідання 
кафедр 

Атестація педагогічних 
працівників  

ЗНМР 
Д 

ЗНМР 
Д   

ЗНМР 
Д  

ЗНМР 
Д    

Документ
идо 

атестації 

Наказ  

Система підготовки і 
проведення уроків 
учителем 

 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

ЗНВР

ЗНМР 
ЗВР 

Д 

 

Аналіз 
уроків 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ, ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ НАУК 

Організація 
повторення 
навчального матеріалу 

 
ЗНВР    ЗНВР   ЗНВР   

Наказ  

Проведення 
діагностичних 
контрольних робіт 

 
ЗНВР          

Наказ  

Проведення 
моніторингових 
контрольних робіт 

 
 ЗНВР  ЗНВР  ЗНВР ЗНВР ЗНВР   

Наказ  

Співробітництво з ВНЗ  Д        Д  Договір  

Вивчення стану 
викладання предметів 

    ЗНВР  ЗНВР  Д   
Наказ  

РОБОТА ГУРТКІВ, ФАКУЛЬТАТИВІВ 

Планування роботи 
гуртків і факультативів 

 Вчите

лі 
ЗНВР 

   
Вчите

лі 
ЗНВР 

   
  

Програми 

Наповнюваність 
гуртків та 
факультативів, ведення 
журналів 

 

  ЗНВР     ЗНВР 

  

Довідка 
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Питання контролю 

Хто перевіряє питання 
Вихідна 

інформа- 
ція 

(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ЯКІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

Роль органів учнівського 
самоуправління в 
організації діяльності 
класних колективів 

   ЗВР        

Засідання 

кафедри 

Плани виховної роботи 
класних керівників 

Кура 
тори 

ЗВР    ЗВР      
Плани  

Проведення виховних 
годин 

 ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР  
Засідання 
кафедри 

Свято «День знань»  ЗВР          Сценарій  

Працевлаштування 
випускників 

 
Кура 

тори 

СП 

Кура 

тори 

СП 
       

Кура 

тори 

СП 

Довідки 
Звіт  

Проведення канікул     
Кура 

тори 

ЗВР 
 

Кура 

тори 

ЗВР 
 

Кура 

тори 

ЗВР 
   

Плани 
Наказ  

Учнівське 
самоврядування 

 ЗВР         ЗВР 
Засідання 
учнівського 
парламенту 

Новорічні свята     
Кура 
тори 

ЗВР 

Кура 
тори 

ЗВР 
     

Сценарій  
Наказ  

Журнали 
ТБ 

Свято 8 березня 
  

     
Кура 
тори 

ЗВР 
   

Сценарій 
Журнали 

ТБ 

Етика поведінки учнів 
(боротьба з палінням і 
т.ін) 

  Кура 

тори 

ЗВР 
     

Кура 

тори 

ЗВР 
  

Аналіз  

Ліцейські масмедіа 
(робота пресцентру) 

  
 

Кура 

тори 

ЗВР 
  

Кура 

тори 

ЗВР 
    Газети 

Свято останнього 
дзвоника 

  
       

Кура 
тори 

ЗВР 
 

Сценарій 
Наказ 

Журнали ТБ 

Урочисте врученя 
документів про освіту 

  
       

Д 
ЗВР  

Сценарій  
Наказ  

Журнали ТБ 

Робота ліцейської 
бібліотеки у 
забезпеченні НВП 

  
  Д       

Довідка  

ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Календарне 
планування вчителів-
предметників 

Вчите

лі 

МО 
ЗНВР 

Д 
  

Вчите

лі 

МО 
ЗНВР 

Д 
     

Службове 
розпоряд-

ження 

Поурочне планування  
 

 
  

 

ЗНВР 

 
    

 

ЗНВР 

 
 

Службове 
розпоряд-

ження 

Факультативи, гуртки 
(журнали) 

Вчите

лі 

МО 

ЗНВР 
      ЗНВР   Програми 

Особові справи учнів 
Секр
етар 

Кура 
тори         

Кура 
тори 

ЗНВ
Р 

Службове 
розпоряд-

ження 

Стан класних журналів 

  

ЗНВР 
 

 
 

ЗНВР 

 
 

 

ЗНВР 

 
 

 

ЗНВР 

 
 

 

ЗНВР 

 
 Наказ 
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Питання контролю 

Хто перевіряє питання 
Вихідна 

інформа- 
ція 

(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Стан виконання вимог 
до ведення зошитів і їх 
перевірки 

    

ЗНВР 

 

     

ЗНВР 

 

  Засідання 
кафедр 

Алфавітна книга та  
Книга руху учнів 

Секре

тар  

Секре

тар  
ЗНВР 

   Секре

тар  
ЗНВР 

    Секре

тар  
ЗНВР 

Алфавітна 
книга 

Звітна документація 
школи 

 ЗНВР 

ЗВР 

Д 

  ЗНВР 

ЗВР 

Д 

     ЗНВР 

ЗВР 

Д 

Звіти, 
довідки 

Протоколи засідань 
методичних комісій 

 Вчите

лі МО 

ЗНМР 

   Вчите

лі МО 

ЗНМР 

   Вчите

лі МО 

ЗНМР 

 Протокол
и  

Протоколи засідань 
педрад 

Секре
тар  

 

  Секре
тар  

 

 Секре
тар  

 

 Секре
тар  

 

 Секре
тар  

 

Секре
тар  

 

Протокол
и  

Стан трудових книжок 
та особових справ 
працівників ліцею 

   
Д 

       Аналіз  

Документи про 
здобуття освіти 

   Д 
ЗНВР 

 Д 
ЗНВР 

  Д 
ЗНВР 

 Д 
ЗНВР 

Наказ 
Свідоцтва 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

Техніка безпеки в 
закладі 

Д 
ЗАГ

Ч 
    

Д 
ЗАГ

Ч 
   

Д 
ЗАГ

Ч 
 Наказ 

Веденням документації 
з ОП 

           
Комісія 

з ОП 

Дотримання вимог з ТБ 
під час НВП 

           
Комісія 

з ОП 

Санітарія і гігієна  
Лікар 

ЗНВР   
Лікар 

ЗНВР     
Лікар 

ЗНВР  
Службове 
роз поряд 

ження 

Медичний огляд 
медперсоналу, 
обслуговуючого 
персоналу 

Д 
ЗАГ

Ч 

         
Д 

ЗАГ

Ч 

Наказ 
Медичні 
книжки 

Бухгалтерія, 
(тарифікація, оплата 
праці, премії) 

Д 
ЗНВ

Р 

ЗАГ

Ч 

    

Д 
ЗНВР 

ЗАГ

Ч 

   

Д 
ЗНВР 

ЗАГ

Ч 

 
Наказ 

Тарифіка 
ція 

Ремонт шкільної 
будівлі 

Д 
ЗАГ

Ч 

    
Д 

ЗАГ

Ч 

    
Д 

ЗАГ

Ч 

Наказ 
Поточний 

ремонт 

Збереження електро, 
водопостачання, тепла 
взимку 

Д 
ЗАГ

Ч 
   

Д 
ЗАГ

Ч 
   

Д 
ЗАГ

Ч 
  

Наказ 
Платіжни
й баланс 

Стан цивільної оборони 
в ліцеї 

     
Д 

ЗВР 
    

Д 

ЗВР 

Заняття 
План 
Наказ 

День ЦО 

Протипожежна охорона   
ЗВР 

ЗАГЧ    
ЗВР 

ЗАГЧ   
ЗВР 

ЗАГЧ   

Службове 
роз 

поряд 
ження 

Бесіди з правил 
дорожнього руху, 
попередження 
травматизму 

 Кура 
тори  

ЗВР 

   Кура 
тори  

ЗВР 

   Кура 
тори  

ЗВР 

 Записи в 
журнала

х 
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Питання контролю 

Хто перевіряє питання 
Вихідна 

інформа- 
ція 

(документ, 

слухання) 

Термін проведення контролю 

сер

пе

нь 

вер

есе

нь 

жо

вте

нь 

 

лис

топ

ад 

 

гру

ден

ь 

січ

ен

ь 

лю

ти

й 

бер

езе

нь 

кві

тен

ь 

тр

аве

нь 

че

рв

ен

ь 

ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Аналіз виконання 
наказів по ліцею 

   
Д       Д 

Нарада 
при 

директорі 

Аналіз виконання 
рішень педради 

   
 Д   Д   Д 

Нарада 
при 

директорі 

ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Опрацювання 
нормативно-правової 
бази з профільного 
навчання 

 
Д 

ЗНВР 
        

 
Нарада 

при ЗНВР 

Аналіз виконання 
Програми профільного 
навчання в ліцеї за 
минулий рік 

 

 
Д 

ЗНВР 
       

 Нарада 
при 

директорі 

Корекція робочого 
навчального плану з 
економічних дисциплін  

 
ЗНВР    ЗНВР     

 
Плани 

Складання та 
затвердження програм 
і календарно-
тематичних планів з 
профільних предметів 

 

ЗНВР    ЗНВР     

 

Програми 

Плани 

Проведення науково-
практичних 
конференцій спільно з 
Університетом МСФ 

 

    ЗНМР     

 
Конфере

нція 

Інтеграція економіки з 
іншими навчальними 
предметами 

 
ЗНВР    ЗНВР     

 Календар

ні плани 

Участь в економічних 
конкурсах, турнірах, 
олімпіадах 

 
 ЗНМР  ЗНМР  ЗНМР  ЗНМР  

 Службове 
роз поряд 

ження 

Діагностика вивчення 
особистості, її 
схильностей, 
професійної 
спрямованості 

   ПП        
Тести 

Анкети 

Профорієнтаційна 
робота, зустріч з 
фахівцями 
економістами 

    ЗВР      ЗВР План 

Організація літньої 
навчальної практики 

          
Д 

ЗНВР 
План 

Складання 
інформаційного банку 
випускників ліцею, що 
навчаються на 
економічних 
спеціальностях 

 СП          Інформація 
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ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЮ  ЗА  ВЕДЕННЯМ  ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

 Документ Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 
1 Календарно-тематичні плани Вересень, січень Новохатна Д.А. 

Богуславська Т.О. 
 

2 Поурочні плани Щосеместрово Адміністрація  
3 Графік проведення тематичного 

оцінювання та контрольних робіт 

Щосеместрово Богуславська Т.О.  

4 Класні журнали Щомісячно Новохатна Д.А. 

Богуславська Т.О. 
 

5 Журнали факультативів, гуртків Щосеместрово Богуславська Т.О.  
6 Журнали індивідуальних годин Щосеместрово Богуславська Т.О.  
7 Сигнальний журнал Щотижнево Богуславська Т.О.  
8 Залікові книжки Щосеместрово Куратори груп  
9 Алфавітна книга Вересень, червень Смирнова Л.О.  

10 Особові справи учнів Вересень, червень Смирнова Л.О.  
11 Плани роботи факультативів, гуртків Вересень, січень Богуславська Т.О.  
12 Зошити для контрольних робіт Жовтень 

Травень 

Богуславська Т.О. 

Крайняк О.В. 
 

13 Документи з державної атестації 

учнів 

Червень 

 

Новохатна Д.А. 

Богуславська Т.О. 
 

14 Документи про базову та повну 

загальну середню освіту 

Червень Новохатна Д.А. 

Богуславська Т.О. 
 

15 Книга руху Січень, червень Смирнова Л.О.  
16 Інвентарна книга бібліотечного 

фонду 

Жовтень 

Травень 

Шкуренко М.В.  

17 Протоколи засідання Педагогічної 

ради 

На початку 

 і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

18 Протоколи засідання Методичної 

ради 

На початку  

і наприкінці року 

Крайняк О.В.  

19 Протоколи засідання Ради ліцею На початку 

 і наприкінці року 

Манастирна А.В.  

20 Протоколи засідання Ради 

учнівського парламенту 

Щомісячно Манастирна А.В.  

21 Протоколи наради при директорі На початку 

 і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

22 Трудові книжки вчителів На початку 

 і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

23 Особові справи вчителів На початку 

 і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

24 Книга обліку особистого складу На початку 

 і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

25 Книга видачі трудових книжок На початку  

і наприкінці року 

Новохатна Д.А.  

26 Журнал з техніки безпеки На початку року Новохатна Д.А.  

27 Планування роботи всіх підрозділів На початку року Адміністрація  
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КОНТРОЛЬ  ЗА  ЯКІСТЮ  ВИКЛАДАННЯ   
НАВЧАЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН 

 

Навчальний 

рік 

Назва 

предмету 

П.І.Б. 

викладачів 

2022/2023 Географія Манастирна А.В. 

Фізика та астрономія Єпіфанова Н.М. 

Захист України Кузьменко А.М. 

 
ЦИКЛОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ  

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

№ 

з/п 
Предмет Термін Відповідальний 

Вид 
узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Усі предмети 

інваріантної 

частини 

Вересень Новохатна Д.А. 
Діагностичні 

контрольні 

роботи 

 

Вересень Богуславська Т.О. 

Вересень Крайняк О.В. 

2 
Географія 

Фізика  
Грудень Крайняк О.В. Наказ 

 

3 

Українська мова Квітень  Новохатна Д.А. 

Наказ  

 

Історія України Квітень  Новохатна Д.А. 

Алгебра Квітень Богуславська Т.О. 

Геометрія Квітень Богуславська Т.О. 
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КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ  

І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНИ ПРАЦІ,   

РОБОТИ З КАДРАМИ І ГРОМАДСЬКІСТЮ,   

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Контроль за готовністю матеріально-технічної бази до 

нового навчального року. 

Охорона праці 

1. Аналіз стану ТБ на початок навчального року. 

2. Перевірка наявності правил ТБ у навчальних кабінетах, 

комп'ютерному класі, спортивній залі. 
 

Робота з кадрами і громадськістю 

1. Комплектування педагогічних кадрів. 

2. Проведення педагогічної ради. 

3. Формування Ради ліцею. 

Соціальний захист 

1. Контроль за наявністю медичних документів та 

флюорографії учнів нового набору та викладачів. 

2. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм 

напередодні навчального року. 

 

Серпень  

 

Новохатна Д.А. 

 

 

Новохатна Д.А. 

Богуславська Т.О. 

 

 

Новохатна Д.А. 

Новохатна Д.А. 

Манастирна А.В. 

 
 

Єременко Л.І. 

 

Новохатна Д.А. 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Затвердження штатного розкладу та тарифікації. 

2. Поповнення фонду бібліотеки та методичного кабінету 

підручниками,  навчальними та науковими посібниками. 

3. Придбання медикаментів та спортивного інвентарю. 
 

Охорона праці 

1. Наказ по дотриманню правил з ТБ та протипожежної 

безпеки. 

2. Контроль за проведенням інструктажу з ТБ та 

протипожежної безпеки. 

Робота з кадрами і громадськістю, соціальний захист 

1. Видання наказів щодо початку навчального року. 

2. Організація гарячого харчування. 

3. Контроль за роботою медичного кабінету. 

4. Батьківські збори 8-11-х класів. 

5. Проведення Дня знайомства. 

 

Вересень 

 

Новохатна Д.А. 

Шкуренко М.В. 

 

Неврова Л.В. 

 
 

Новохатна Д.А. 

 

Неврова Л.В. 
 

 
 

Адміністрація 

Богуславська Т.О. 

Манастирна А.В. 

Манастирна А.В 

Манастирна А.В 
 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Контроль за використанням світла та води. 

2. Проведення інвентаризації по ліцею (наказ). 

3. Перевірка готовності до опалювального сезону. 

4. Контроль за роботою Internet. 
 

Охорона праці 

1. Контроль за дотриманням техніки безпеки в 

комп’ютерному кабінеті. 

Робота з кадрами і громадськістю, соціальний захист 

1. Збори трудового колективу. Вибори голови 

профспілкового комітету. 

2. Проведення свят «День вчителя», «День ліцейського 

братерства». 

3. Контроль за вивченням психологічного стану учнів ліцею. 

 

 

Жовтень 

Листопад 

 
 

Неврова Л.В. 

Неврова Л.В. 

Новохатна Д.А.  

Крайняк О.В. 
 

Крайняк О.В. 
 

 
 

Новохатна Д.А. 

 

Манастирна А.В 

Сурда О.В. 

Новохатна Д.А. 
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4. Проведення батьківських днів. 

5. Проведення засідання Ради ліцею 

Манастирна А.В 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Проведення тарифікації на ІІ півріччя. 

2. Звіт про виконання плану соціально-економічного 

розвитку у І семестрі навчального року. 

3. Підписка на І півріччя 2023 року. 

4. Заявка на матеріально-технічне забезпечення до ДГП. 
 

Охорона праці 

1. Додаткові інструктажі на зимовий період та період 

зимових свят. 

2. Наказ про роботу з ТБ та пожежної охорони під час 

святкування новорічних свят 
 

Робота з кадрами і громадськістю, соціальний захист 

1. Аналіз роботи класних керівників 8-11-х класів, зв'язок з 

батьками, проведення батьківських зборів. 

2. Робота школи здоров'я, профілактика захворювань. 

3.   Контроль за якістю харчування в ліцейській їдальні. 

 

Грудень 

Січень  

 

Новохатна Д.А. 

Новохатна Д.А. 

 

Шкуренко М.В. 

Новохатна Д.А. 
 

 

Куратори груп 

 

Манастирна А.В 
 

 

 

 

Манастирна А.В 

Манастирна А.В 

Богуславська Т.О. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Контроль за збереженням підручників, роботи бібліотеки. 

2. Профілактика обладнання комп’ютерного класу. 
 

Охорона праці 

1. Контроль за якістю освітлення навчальних кабінетів 
 

Робота з кадрами і громадськістю, соціальний захист 

1. Контроль за ходом атестації вчителів 

2. Аналіз фізичного стану ліцеїстів та викладачів 

3. Аналіз взаємовідносин: викладачі – куратори – батьки 

 

 

Лютий 

Березень 

 

 

Богуславська Т.О. 

Крайняк О.В. 

 
 

Неврова Л.В. 
 

 

Новохатна Д.А. 

Манастирна А.В 

Сурда О.В. 
 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Контроль за станом навчальних кабінетів на кінець 

навчального року. Ревізія матеріально-технічної бази 

ліцею. 

2. Підготовка до чергового ремонту. 

3. Підписка на ІІ півріччя 2023 року. 
 

Охорона праці 
 

1. Виконання ТБ напередодні літніх канікул. 

 

Робота з кадрами і громадськістю, соціальний захист 
 

1. Проведення батьківських зборів «Про закінчення 

навчального року». 

2. Аналіз роботи педагогічного колективу за навчальний рік. 

3. Засідання Ради ліцею. 

4. Звіт директора ліцею перед громадськістю. 

 

 

 

 

Квітень 

Травень 

 
 

Неврова Л.В. 

 

 

Неврова Л.В. 

Шкуренко М.В. 

 

 

Манастирна А.В 

 

 

куратори груп 

 

Новохатна Д.А. 

Манастирна А.В 

Новохатна Д.А. 
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VІІІ. УПРАВЛІННЯ  ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ 
 

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ 

 
Про облаштування укриття у підвальному приміщенні ліцею. 

Про якість підготовки ліцею до нового навчального року. 

Про вибір форми навчання здобувачів освіти та організований 

початок нового навчального року. 

Про проходження мед. огляду працівниками та учнями ліцею. 

Про організацію дотримання норм ТБ, ОП. 

Аналіз травматизму під час літніх канікул 

Серпень Директор 

Новохатна Д.А.. 

Про якість проведення тарифікації педпрацівників. 

Про проведення коригуючого навчання. 

Про затвердження календарно-тематичних планів. 

Про працевлаштування випускників 9, 11 класів. 

Про організацію харчування учнів. 

Вересень Директор 

Новохатна Д.А. 

Про організацію роботи наукового товариства. 

Про готовність будівлі ліцею до  осінньо-зимового періоду. 

Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей. 

Про забезпечення шкільною формою учнів ліцею. 

Жовтень Директор 

Новохатна Д.А. 

Аналіз навчальних досягнень учнів за І чверть. 

Про участь учнів ліцею в ЗНО. 

Про хід атестації педагогічних працівників ліцею. 

Про участь учнів ліцею в ІІ етапі предметних олімпіад. 

Про роботу гуртків, секцій. 

Листопад Директор 

Новохатна Д.А. 

Про підготовку до Новорічних свят та зимових канікул. 

Про роботу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за 

відвідуванням учнями навчальних занять. 

Грудень Директор 

Новохатна Д.А. 

Про виконання навчальних програм. 

Про результати перевірки журналів. 

Про рівень навчальних досягнень учнів ліцею за І семестр. 

Про підсумки участі учнів у  предметних олімпіадах. 

Про проведення наукової конференції «Перші кроки до науки» 

Січень Директор 

Новохатна Д.А. 

Стан впровадження нових педагогічних технологій в НВП. 

Про участь в Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». 

Про попереднє працевлаштування випускників 9,11 класів. 

Про надання психологічної допомоги учням. 

Лютий Директор 

Новохатна Д.А. 

Аналіз навчальних досягнень учнів за ІІІ чверть. 

Аналіз роботи НТЛ. 

Про конкурсний набор до ліцею. 

Про підготовку ліцею до нового навчального року. 

Березень Директор 

Новохатна Д.А. 

Про підготовку та проведення Дня ЦО. 

Про комплектування педагогічними кадрами на 2023/2024н.р. 

Про підготовку до державної підсумкової організації. 

Про роботу бібліотеки ліцею. 

Квітень Директор 

Новохатна Д.А. 

Про рівень навчальних досягнень учнів ліцею за ІІ семестр. 

Про виконання навчальних програм. 

Про хід підготовки до свята Останнього дзвоника. 

Про урочисте вручення документів про освіту випускникам.  

Про підсумки експериментальної роботи. 

Травень Директор 

Новохатна Д.А. 
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НАРАДИ  У  ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА   
З  НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про  

виконання 

1. Знайомство з нормативно-правовими документами 

щодо початку 2022/2023 навчального року. 

2. Про зміни в навчальних програмах, перелік 

підручників та навчальних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти та науки України для використання 

в загальноосвітніх навчальних закладах з українською 

мовою навчання в2022/2023 н. р. 

3. Інструктивно-методична нарада з питань календарно-

тематичного планування. 

Серпень Богуславська Т.О. 

 

1.  Повторне опрацювання Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти. 

2.  Інструктивна нарада з питань ведення документації 

(класних журналів, журналів факультативів, планів 

роботи предметних кафедр тощо). 

3.  Інструктивні заняття для учнів, їх батьків, викладачів з 

питань рейтингової системи оцінки навчальних досягнень 

учнів ліцею.     

Вересень Богуславська Т.О. 

 

1.  Про організацію системи моніторингових досліджень в 

ліцеї, проведення факультативних та гурткових 

занять,групових та індивідуальних консультацій для 

учнів. 

Жовтень 

 

Богуславська Т.О. 
 

1. Про ведення залікових книжок ліцеїстів. 

2. Про замовлення документів про освіту. 

3. Про реєстрацію учасників пробного тестування та 

основної сесії ЗНО-2023.     

Листопад Богуславська Т.О. 

 

1. Про виконання навчальних планів та програм за 

результатами І семестру. 

2. Про результати контрольних зрізів навчальних 

досягнень учнів за І семестр. 

Грудень Богуславська Т.О. 

 

1. Про організацію повторення навчального матеріалу і 

підготовки до державної підсумкової атестації учнів 

ліцею. 

Січень 

Лютий 
Богуславська Т.О. 

 

1. Про підготовку до державної підсумкової атестації 

учнів. 

2. Вивчення нормативно-правових документів  щодо 

завершення навчального року. 

Березень Богуславська Т.О. 

 

1. . Вивчення нормативно-правових документів щодо 

проведення ЗНО-2023. 

2. Про виконання навчальних планів та програм за рік. 

3. Про результати вивчення стану викладання географії, 

фізики та астрономії, предмету «Захист України». 

Квітень 

Травень  
Богуславська Т.О. 

 

1. Про організацію літньої навчальної практики. 

2. Про результати навчання учнів за рік. 
Травень Богуславська Т.О. 

 

1. Про результати державної підсумкової атестації учнів. 

2. Інструктивне заняття для кураторів груп стосовно 

заповнення документів про  освіту. 

3. Про результати навчальної практики. 

Червень 
 

Богуславська Т.О. 
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НАРАДИ У  ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА 
З  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

1. Про організацію дослідницько-експерементальної 

роботи ліцею на 2022-2026 роки. 

2. Про організацію роботи науково-методичної ради і 

методичних комісій на 2022/2023н.р. 

3.Про організацію  роботи наукового товариства ліцею 

«Fellow» на 2022/2023 н.р. 

Серпень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про впровадження експериментальної роботи з теми: 

«Розроблення та впровадження навчально-методичного 

забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового 

спрямування»; «Створення регіональної моделі 

інноваційної профорієнтації на засадах соціального 

партнерства (Школа-економіка)». 

2. Про підготовку матеріалів до  міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» й виставки освіта за 

кордоном «World Edu». 

3. Про організацію атестації педагогічних працівників 

ліцею. 

Вересень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1.Інструктирно-методична нарада з питань розробки 

критерії оцінювання  дослідницьких проектів, науково-

дослідницьких робіт ліцеїстів. 

2. Інструктивно-методична нарада з питань розробки 

індивідуальних  освітніх маршрутів  здобувачів освіти, 

які займаються науково-дослідницькою діяльністю. 

3. Вивчення нормативно-правових документів щодо 

атестації педагогічних працівників. 

4. Про організацію та проведення ліцейських олімпіад. 

Жовтень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про підготовку команди ліцеїстів до участі у міських 

олімпіадах.  

2. Про хід написання науково-дослідницьких робіт. 

3.  Про результати підготовки  педагогічних працівників 

до впровадження програм з профорієнтації та кар’єрного 

супроводу. 

Листопа

д 

Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про  результати роботи методичних комісій у І 

семестрі.   

2. Про накопичення ідей, інформації, літератури, 

необхідної для реалізації експериментальної роботи. 

3. Про підготовку та проведення марафону педагогічної 

майстерності  з питань впровадження STEM-освіти в 

умовах ліцею наукового спрямування. 

Грудень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про підготовку та організацію проведення ліцейської 

науково-практичної конференції «День науки». 

2. Про підготовку матеріалів до виставки «Сучасні 

заклади освіти». 

Січень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про підготовку команди ліцеїстів до участі в 

обласному конкурсі захисті науково-дослідних робіт 

МАН.  

2. Про підготовку та організацію практичних занять у 

рамках роботи творчих груп з впровадження ІКТ. 

Лютий  Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 
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1. Про хід атестації педагогічних працівників ліцею. 

2. Про підготовку та проведення наукового пікніку 

«STEM-весна -2023». 

Березень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

  1. Про розробку та затвердження тематики науково-

дослідницьких робіт на 2023р.    

 2. Про створення банку електронних освітніх ресурсів, 

засобів та інструментарії змішаного навчання. 

Квітень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 

1. Про підготовку до підсумкової конференції членів 

НТЛ. 

2. Про проведення ліцейського свята обдарованої 

молоді. 

3. Про  результати роботи методичних комісій у ІІ 

семестрі.   

Травень Заст. директора 

з НМР 

Крайняк О.В. 
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НАРАДИ  У  ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА 
З  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ 

 

Про підготовку до свята Першого дзвоника. 
Про підготовку годин спілкування по групах. 
Про підготовку до першого уроку. 
Про аналіз травматизму за літній період. 

Серпень Заст. 
директора 

з ВР 
Манастирна А.В. 

 

Про складання списків дітей пільгових категорій. 
Про надання адресної допомоги дітям пільгових 
категорій. 
Про підготовку та проведення Дня вчителя. 
Про ознайомлення з нормативними документами 
щодо попередження вживання тютюновими та 
спиртними напоями. 
Про заходи щодо охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 
Про зайнятість учнів ліцею в позаурочний час 

Вересень Манастирна А.В.  

Про підготовку Дня ліцейського братерства. 
Про організацію осінніх канікул. 
Про проведення первинного інструктажу перед 
осіннімі канікулами. 

Жовтен
ь 

Манастирна А.В.  

Про підсумки перевірки чергування учнів по групах. 
Про рейтинг участі груп з виховної роботи. 

Листопа
д 

Манастирна А.В.  

Про організацію Новорічних свят. 
Про організацію зимових канікул. 
Аналіз випадків травматизму по ліцею за 
одиннадцять місяців 2018 року 

Грудень 
 
 

Манастирна А.В.  

Аналіз виховної роботи за І семестр. Січень Манастирна А.В.  

Про проведення Дня Святого Валентина Лютий Манастирна А.В.  

Про проведення трудового десанту по озелененню  
ліцейського подвір’я. 
Про роботу кураторів з батьками учнів групи. 
Про організацію та проведення свята Восьмого 
березня. 

Березень 
 

Манастирна А.В.  

Про взаємодію кураторів груп з органами 
самоврядування. 

Квітень Манастирна А.В.  

Про організацію та проведення Свята останнього 
дзвоника. 

Травень Манастирна А.В.  

Аналіз виховної роботи за рік. 
Про проведення Дня захисту дітей. 

Червень Манастирна А.В.  
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ІХ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
 

ПЛАН РОБОТИ ЛІЦЕЙСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 

 Аналіз роботи бібліотеки за минулий навчальний рік 

 

Виконуючи основну функцію - інформаційно-бібліотечне обслуговування всіх 

напрямів навчально-виховного процесу, бібліотека ліцею проводила певну роботу. 

Навчальний процес був забезпечений підручниками та методичними матеріалами. 

Згідно з програмами всі учні одержали комплекти підручників. Вчителі отримували 

методичну допомогу завдяки періодичним виданням та Інтернет-мережі. 

Також бібліотека забезпечувала учнів програмною літературою та літературою 

для позакласного читання, літературою для тематичних переглядів, рефератів, 

доповідей, наукових робіт. 

Враховуючи специфіку ліцею, на допомогу учням для формування ключових 

компетентностей використовувались різноманітні форми роботи: бібліографічні огляди, 

інформаційні дні, вікторини, бесіди, книжкові виставки, виставки-конкурси, виставки-

портрети, огляди літератури, консультації, тематичні дні. З цією метою у бібліотеці були 

оформлені відповідні тематичні виставки, папки. 

Протягом року створювалися тематичні полиці та куточки, поповнювались 

картотеки газетно-журнальних статей, підручників, краєзнавча, надавалася допомога у 

проведенні масових заходів ліцею.  

 Систематично у бібліотеці велася консультативна робота для учнів та вчителів з 

підготовки й проведення олімпіад, конкурсів, дебатів, засідань клубів, атестацій, 

написанні творчих і наукових робіт за допомогою паперового фонду бібліотеки та 

мережі Інтернет. 

 Поповнюється електронний каталог художніх книг. Створені електронні бази 

недостатньої художньої літератури, електронних підручників. Використовується 

програма для інвентаризації фонду підручників. Активно використовується електронна 

передплата періодичних видань.  

Бібліотекар приймає участь у методичних семінарах шкільних бібліотекарів, 

районних та місцевих методичних об’єднанях, семінарах-практикумах, підвищує 

професійний розвиток на курсах підвищення кваліфікації в ДАНО, удосконалює 

традиційні і використовує нові бібліотечні технології. 

 

За минулий навчальний рік головні показники роботи бібліотеки: 

1. Кількість користувачів – 270. 

2. Кількість відвідувань – 1295 

3. Книговидача за навчальний рік – 4556 прим., 

а саме: підручників - 4246,  

художньої та галузевої літератури – 235, 

періодичних видань –75. 
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ПЛАН РОБОТИ ЛІЦЕЙСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки ліцею  

на 2022/2023 навчальний рік 
 

 У своїй діяльності бібліотека ліцею буде й далі керуватися державною програмою 

«Освіта», Законом  України «Про загальну середню освіту» та відповідними державними 

документами про освіту і  бібліотечну справу в Україні.  

Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки ліцею на 2022/2023 навчальний рік: 

⮚ сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; розвитку навчально-виховного 

процесу; 

⮚ виховання учнів на високих зразках світової і вітчизняної культури, формування на цій 

основі національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як до головного джерела 

знань; 

⮚ виховання в учнів інформаційної культури та культури читання; 

⮚ розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння успішному 

засвоєнню ними навчальних програм; 

⮚ сприяння самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів 

бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою, інформацією.   

Основні напрямки роботи бібліотеки: 

⮚ надання систематичної, цілеспрямованої допомоги учасникам навчально-виховного 

процесу в сучасному інформаційному просторі з використанням інноваційних форм 

інформаційного серверу бібліотеки ліцею; 

⮚ створення в бібліотеці потужного інформаційного центру для самоосвітньої, науково-

дослідної роботи учнів і педагогів; 

⮚ поєднання у своїй професійній роботі традиційних та інноваційних бібліотечних послуг. 

 

1. Організація інформаційно-маркетингової діяльності  

учнів – користувачів бібліотеки 

1.1. Робота з користувачами бібліотеки з формування й 
задоволення читацьких потреб  

 

№ Назва заходу та технологій 
Категорія 

читачів 
Термін 

виконання 
Відповідальний Прим 

1 Організація екскурсій до бібліотеки 
для учнів, які поступили до ліцею 

8 кл. Вересень Шкуренко .М.В  

2 Вивчення читацьких інтересів, а 
саме: 

✔ рекомендаційні бесіди, 

✔ бесіди про прочитане, 

✔ про роль української книги в 
житті, 

✔ консультації щодо вибору 
книги,  

✔ моніторинг читацького запиту 

8-11 кл. Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

3 Запис та перереєстрація читачів 8-11 кл. Вересень  Шкуренко М.В.  
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4 Аналіз читацьких формулярів. 
Обговорення підсумків на педраді і 
класних батьківських зборах 

8-11 кл. Січень Шкуренко М.В.  

5 Соціальне опитування учнів «Наша 
бібліотека» 

8-9 кл. Грудень Шкуренко М.В.  

6 Анкетування «Бібліотека очима 
читачів» 

10-11 кл. Грудень Шкуренко М.В.  

7 Інформаційна полиця  «Творчий 
учитель і сучасний урок» 

Вчителі Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

8 Виставка нових надходжень 
«Яскравий світ нових книжок» 

Учні, 
вчителі, 
батьки 

По 
одержанні  

книг 

Шкуренко М.В.  

 

1.2. Робота з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань. 

Довідково-бібліографічна робота 

№ Назва заходу та технологій 
Термін 

виконання 
Відповідальний Прим 

1. Ведення  ДБА (картотеки, каталоги, 
рекомендаційні списки), своєчасне його 
редагування  

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Надання бібліографічних довідок За запитом Шкуренко М.В.  

3. Бібліографічні огляди літератури Протягом 
року 

Шкуренко М.В., 
Центр освіти та 

науки 

 

4. Дні інформації, години цікавих повідомлень, 
експрес-газети 
 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В., 
Центр освіти та 

науки 

 

5. Інформаційні  години,  хвилинки, бюлетені 
до видатних  та ювілейних дат 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В., 
Центр освіти та 

науки 

 

6. Індивідуальні бібліографічні консультації 
для користувачів бібліотеки 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

 

2. Становлення і розвиток виховної системи бібліотеки 

2.1. Громадське виховання. Морально-правове виховання 

Мета:виховувати морально стійку особистість в єдності її 
свідомості, моральних почуттів, навичок, звичок, суспільно значущої 
поведінки та вчинків, формувати навички самовиховання;формування 
естетичної культури учнів, виховання милосердя, надбання юридичних 

знань. 
 

№ Назва заходу та технологій Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1 Розгорнуті виставки книг про 
тварин  та світлини домашніх 
улюбленців  

8-11 Жовтень 
Шкуренко М.В. 

 

2 Бесіда-роздуми «Толерантність 
врятує світ»  

10  Листопад 
Шкуренко М.В. 

 

3 Патріотична година  «Права і 
свободи людини» до Дня 
гідності і свободи. 

8-9  Листопад 
Шкуренко М.В. 

 

4 Інформаційний бюлетень до Дня 
української писемності та мови 

8-11  Листопад 
Шкуренко М.В. 
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5 Виховна година «Права людини 
– твої права» 

10-11 Грудень 
Шкуренко М.В. 

 

6 Виставка до Дня місцевого 
самоврядування 

8-11 Грудень 
Шкуренко М.В. 

 

7 Прес-діалог  «Доля моя – в долі 
України»  

10-11 Травень 
Шкуренко М.В. 

 

 

 

2.2. Патріотичне виховання. Краєзнавство. Народознавство 

Мета:відродження та виховання національної свідомості учнів, 

патріотизму; формування громадської ідентичності, розуміння 
єдності і цілісності України; виховання шанобливого ставлення до 

Героїв Небесної сотні, воїнів, які загибли у боротьбі за незалежність 
України. 

№ 
Назва заходу та технологій 

Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний 
Прим. 

1. Літературна виставка до Дня 
партизанської слави 

8-11  Вересень  
Шкуренко М.В. 

 

2. Розгорнута виставка до Дня 
українського козацтва та дня Захис 
ника і захисниць України 

8-11 Жовтень  Шкуренко М.В.  

3. Патріотчна година до дня 
визволення Дніпра  

9-10   Жовтень  Шкуренко М.В.  

4. Тематичні виставки щодо 
вшанування пам’яті видатних людей 

8-11 Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

5. Виставка-реквієм до Дня пам’яті 
жертв голодомору та політичних 
репресій  

8-11 Листопад  Шкуренко М.В.  

6. Інормаційний бюлетень до Дня 
Збройних сил України. 

8-11 Грудень  
Шкуренко М.В. 

 

7. Виставка публікацій періодичних 
видань  «У майбутнє держави вірю» 

8-11 Січень Шкуренко М.В.  

8. Краєзнавча вікторина «Люби і знай 
свій рідний край» 

9 Лютий  Шкуренко М.В.  

9. Патріотична година «Свобода та 
відповідальність» 

10 Лютий  Шкуренко М.В.  

10. Інформаційний стенд «Прочитай про 
подвиг» 

8-11 Березень  Шкуренко М.В.  

11. Розгорнута виставка-календар 
«Писанкові очі Всесвіту» 

8-11 Квітень  Шкуренко М.В.  

12. Літературна година до Дня пам’яті 
та примирення 

8-9 Травень  Шкуренко М.В.  

 

2.3. Екологічне та стале виховання. Здоровий спосіб життя 

Мета: виховання в учнів почуття відповідальності за стан природи, 
її неповторність; мотивація здорового способу життя, набуття знань і 

досвіду щодо власної безпеки і виховання відповідального ставлення до 
власного здоров’я. 

 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим 

1. Літературні викладки до Дня 
фізичної культури і спорту  

8-11 Вересень  
Шкуренко М.В. 

 

3. Тематична виставка «Не спалюй своє 8-11 Листопад Шкуренко М.В.  
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майбутнє» 

3. Виставка-застереження до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІД  

8-11 Грудень  Шкуренко М.В.  

4. Диспут на екологічну тему 9-10 Січень  Шкуренко М.В.  

    5. Огляд літератури про здоровий 
спосіб життя 

8-11 Лютий Шкуренко м.В.  

6. Інформаційний бюлетень  до 
Всесвітнього дня води  

8-9 Березень Шкуренко М.В.  

7. Година здоров’я «Як вберегтися від 
туберкульозу» 

8-11 Березень  Шкуренко М.В.  

8. Розважальна гра до Всесвітнього дня 
Землі  

8-9 Квітень Шкуренко М.В.  

 

2.4. Профорієнтація. Фізичне і трудове виховання 

Мета: розвиток економічно компетентної, соціально адаптованої 
особистості 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. День інформації до Міжнародного 
дня грамотності 

8-11 Вересень Шкуренко М.В.  

2. Інформаційний бюлетень до 
Європейського тижня місцевої 
демократії 

8-11 Жовтень  Шкуренко М.В.  

3. Хвилини цікавої  інформації   8-9 Листопад  Шкуренко М.В.  

4. Виставка до Дня місцевого 
самоврядування 

8-11 Грудень  Шкуренко М.В.  

5. Тематична полиця щодо вибору 
професії 

9-11 Травень  Шкуренко М.В.  

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

Мета: розвиток творчого потенціалу кожної людини, забезпечення 
реалізації кожною особистістю її нахилів та здібностей. 

 

№ Назва заходу та технологій 
Категорі

я 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. Інформаційні бюлетні до 
визначних дат 

8-11 За планом 
Шкуренко М.В. 

 

2. Книжкові виставки до ювілейних 
дат 

8-11 За планом 
Шкуренко М.В. 

 

3. Розмови про мистецтво  8-9 За планом Шкуренко М.В.  

4. День інформації до Міжнародного 
дня театру  

8-11 Березень  
Шкуренко М.В. 

 

5. Літературна година до 
Всесвітнього  дня  поезії  

9-10 Березень 
Шкуренко М.В. 
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2.6. На допомогу шкільній програмі 

Мета: допомога у вивченні та засвоєнні шкільних програм, 
 організації навчальної діяльності учнів 

 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій 
Категорія 

читачів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим. 

1. Підбір літератури за 
навчальним планом  

8-11  Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Виставка-календар 
«Письменники-ювіляри» 

8-11 Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

3. Тематична виставка «Книги-
ювіляри року» 

8-11 Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

4. Усний мовознавчий журнал  до 
Міжнародного дня рідної мови 

8-10 Лютий  Шкуренко М.В.  

  5. Калейдоскоп творів Т.Г. 
Шевченка  

8-11 Березень  Шкуренко М.В.  

6. Виставка-вікторина до Дня 
слов’янської писемності і 
культури  

8-11 Травень  Шкуренко М.В.  

 

3. Формування бібліотечного фонду 

3.1. Робота з бібліотечним фондом 

№ 
Назва заходу та технологій 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. Вивчення складу фонду, аналіз його 
використання 

Червень Шкуренко М.В.  

2. Формування фонду традиційними й 
нетрадиційними носіями інформації  

Протягом року Шкуренко М.В.  

3. Комплектування фонду (у тому числі 
періодичними виданнями) відповідно 
до навчальної програми ліцею 

Протягом року Шкуренко М.В.  

4. Оформлення передплати на періодику, 
контроль доставки 

Протягом року Шкуренко М.В.  

5. Прийом, систематизація, технічна 
обробка й реєстрація нових надходжень 

Протягом року Шкуренко М.В.  

6. Облік бібліотечного фонду Грудень Шкуренко М.В.  

7. Облік підручників за допомогою 
програми «Шкільний підручник» 

Червень  Шкуренко М.В.  

8. Прийом та оформлення документів, 
отриманих у дарунок, облік і обробка 

Протягом року Шкуренко М.В.  

9. Виявлення й списання старих, 
морально застарілих і документів, що 
не були використані 

Протягом року Шкуренко М.В.  

3.2. Збереження фонду підручників та художньої літератури 

№ Назва заходу та технологій 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим. 

1. Розстановка документів у фонді 
відповідно нормативним документам 

Протягом року Шкуренко М.В.  

2. Оформлення фонду (наявність 
поличкових, буквених роздільників, 
індексів), естетика оформлення 

Протягом року Шкуренко М.В.  

3. Систематичний контроль за своєчасним 
поверненням у бібліотеку виданих книг 

Протягом року Шкуренко М.В.  
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4. Забезпечення заходів із відшкодування 
збитку, заподіяного носіям інформації в 
установленому порядку 

Протягом року Шкуренко М.В.  

5. Співпраця з учнями, які увійшли до Центру 
освіти та науки 

Протягом року Шкуренко М.В.  

6. Організація роботи з дрібного ремонту 
книг. Знепилювання книжкового фонду 

Червень-
серпень 

Шкуренко М.В.  

7. Рейди – перевірки по класам щодо 
збереження підручників 

Протягом року Шкуренко М.В., 
Центр освіти та 

науки 

 

8. Цикл бесід по класах «Як живеш, 
підручнику?» 

Протягом року Центр освіти та 
науки 

 

9. Вилучення з фонду  застарілих 
підручників, не придатних до 
використання видань, часткова передача 
їх до кабінетів 

Протягом року Шкуренко М.В.  

 

 

4. Співпраця з Центром освіти та науки 

№ Назва заходу та технологій 
Категорія 

читачів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим. 

1. Залучення активістів – учнів для 
допомоги в роботі бібліотеки: 

✔ ремонт книг, 

✔ штемпелювання книг, 

✔ розстановка літератури, 

✔ підготовка та проведення 
масових заходів, 

✔ ліквідація читацької 
заборгованості 

8-11кл. Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Участь в ліцейській акції «Живи, 
книго!»: 

✔ рейди по перевірці стану 
підручників, 

✔ конкурс-огляд на краще 
збереження підручників, 

✔ дрібний ремонт книг, 

✔ висвітлювання ходу акції в 
газеті ліцеїстів «Fellow», 

✔ оформлення звіту «Живи, 
книго!» 

8-11кл. Протягом 
року 

Шкуренко М.В., 
Центр освіти та 

науки 

 

5. Робота з батьками 

№ Назва заходу та технологій Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. Інформаційне обслуговування 
батьків учнів (інформування про 
користування бібліотекою їхніми 
дітьми, оформлення виставок 
книг і нормативних документів з 
актуальних тем) 

Батьки  Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Виступи на батьківських зборах 
з інформацією щодо  
збереження підручників та 
читання дітей, про нові 
надходження до  фонду  

Батьки  За планом 
роботи ліцею 

Шкуренко М.В.  
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бібліотеки 

3. Підбір класним керівникам 
літератури для роботи з 
батьками, проведення 
батьківських зборів, всеобучу 

Кл. 
керівники 

Протягом 
року 

Шкуренко м.В.  

4. Допомога  батькам у виборі 
літератури для дітей 

Батьки Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

 

6. Обслуговування вчителів 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій Категорія 
читачів 

Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. Допомога педагогам у виборі 
літератури для проведення 
загальношкільних і класних 
заходів, педрад, засідань 
методоб’єднань тощо 

Вчителі  Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Вересневі зустрічі в бібліотеці Вчителі Вересень  Шкуренко М.В.  
3. Поновлення  книжкової  полиці 

для вчителів  
Вчителі Жовтень  Шкуренко М.В.  

4. Інформаційні повідомлення Вчителі Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

5. Огляд нових надходжень та 
своєчасне ознайомлення 
вчителів з новинками 
педагогічної преси 

Вчителі Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

7. Заходи щодо обладнання бібліотеки ліцею 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим. 

1. Придбання  канцтоварів для роботи Вересень  Смирнова Л.О.   

2. Естетичне оформлення приміщення  Вересень Шкуренко М.В.  

3. Ремонт меблів (столів, стільців) Червень  Неврова Л.В.  

4. Слідкування  за санітарно-гігієнічним 

станом бібліотеки 

Протягом 

року 
Шкуренко М.В. 

 

 

8. Професійний розвиток бібліотекаря 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій Термін 
виконання 

Відповідальний Прим. 

1. Опанування інформації з професійних 
видань 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Використання досвіду кращих 
шкільних бібліотекарів 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

3. Систематичне відвідування 
методичних семінарів шкільних 
бібліотекарів, районних та місцевих 
методичних об’єднань, семінарів-
практикумів 

За планом 
районного 
та міського 

відділів  

Шкуренко М.В.  

4. Участь у конкурсах, присутність на 
відкритих заходах 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

5. Регулярне підвищення кваліфікації Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

6. Удосконалювання традиційних і 
використовування нових бібліотечних 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  
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технологій 

7. Поширення асортименту бібліотечно-
інформаційних послуг, підвищення 
їхньої якості за допомогою 
впровадження нових інформаційних 
технологій 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

 

9. Взаємодія з бібліотеками регіону 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій 
Категорія 

читачів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим. 

1. Взаємодія щодо 
обслуговування учнів та 
вчителів бібліотеками міста: 

✔ обласна універсальна 

наукова бібліотека ім.  Кирила і 

Мефодія, 

✔ центральна міська 

бібліотека,  

✔ бібліотека Навчально-

наукового інституту 

«Фінансова академія», 

✔  філіал міської бібліотеки 

№10 

Учні, 
вчителі 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

 

10. Позакласна діяльність бібліотеки 
 

№ 
з/п 

Назва заходу та технологій 
Категорія 

читачів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Прим 

1. Усна – під час перерв, на 
класних годинах, класних 
зборах, батьківських зборах 

Учні, 
вчителі, 
батьки 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

2. Наочно-інформаційні 
оголошення про виставки та 
заходи 

Учні, 
вчителі 

Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

3. Допомога у випуску стінної 
газети  «Fellow» 

Учні  Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  

4. Надання допомоги в 
проведенні розважальних 
заходів 

Учні, вчителі Протягом 
року 

Шкуренко М.В.  
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Вересень  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим 

1 Допомога вчителям у проведенні Першого уроку 8-11 01.09  

2 Видача підручників. Перереєстрація читачів. 8-11 01-03.09  

3 Вересневі зустрічі - екскурсії до бібліотеки 

(знайомство учнів з правилами користування 

книгами, підручниками, правилами роботи у 

читальному залі). 

8 

 

Протягом 

місяця 

 

4 Інформаційний бюлетень: До 125 річчя від дня 

народження Івана Кіндратовича Микитенка, 

українського прозаїка, драматурга. 

8-11 06.09  

5 День Інформаціїї до Міжнародного дня грамотності 

«Грамотність-запорука успіху» 

8-11 07.09  

55 

6 

Виставка-портрет до 160 років від дня народження О 

.Генрі, американського новеліста, прозаїка. Також 

110 років від дня народження Дмитра Васильовича 

Ткача-українського прозаїка. 

8-11 11.09  

7 
Літературна виставка до дня фізичної культури і 

спорту. 

 8-11           11.09         

8  Літературна викладка до Дня партизанської слави 

«Партизанськими стежками» .    

8-11 22.09  

9 

Інформаційний бюлетень: до 150 років від дня 

народження видатної української співачки Соломії 

Крушельницької. 

8-11 23.09  

10 Інформаційний бюлетень до визначної дати-180 років 

від дня виходу в світ поеми Івана Котляревського 

«Енеїда». 

8-11 28.09  

 11 Година цікавих повідомлен: до Всеукраїнського дня 

бібліотек «Книжкова осінь вереснева дарує свято 

читачам» . 

8-11 30.09  

 

Жовтень 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим  

 Місячник шкільних бібліотек  1-31.10  

1 Розгорнуті  виставки:  

-до Міжнародного дня музики. 

-«У світі тварин». 

8-11 01.10  

2 Інформаційна полиця «Творчий учитель і сучасний 

урок», до дня працівника освіти. 

8-11 02.10  

3 Інформаційні бюлетень до визначних дат: 

-115 років від дня народження Івана Багряного-

українського письменника. 

8-11 02.10  
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4 Виставка-портрет: 350 років від дня народження 

Пилипа Орлика, гетьмана України. 

 

8-11 11.10  

5 Інформаційна викладка до Європейського тиждня  

місцевої демократії. 

8-11 11.10  

6 Книжкова виставка до 130 років від дня народження 

Марини Іванівни Цвєтаєвої, російської поетеси. 

10-11 08.10  

7 Розгорнута виставка: 

-Покрова Пресвятої Богородиці. 

-День українського козацтва. 

-День Захисника та Захисниці Вітчизни. 

8-11 14.10  

8 Патріотична година «Пам'ять – нескінченна книга» 

до дня визволення Дніпра. 

10-11 25.10  

 

Листопад 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим  

1  Виставка-портрет : 60 років від дня народження 

Ірен Вітальївни Роздобудько,  українського 

прозаїка, поетеси, ілюстраторки, сценаристки. 

8-11 03.11  

2 Інформаційний бюлетень до визначної дати: 

- 80 років від дня народження Дмитра Юсипа. 

-135 років від дня народження О.А Неприцького-

Грановського, українського поета. 

8-11 04.11 

 

 

3 Інформаційний бюлетень: До дня української 

писемності та мови. 

8-11 09.11  

4 Виставка-портрет:  

-110 років від дня народження Андрія Малишка, 

українського поета. 

-115 років від дня народження Астрід Лінгрен, 

шведсього прозаїка, казкарки. 

8-11 14.11  

5 Бесіда-роздум: «Толерантність врятує світ»                   

(до Міжнародного дня толерантності). 

8-11 16.11  

  6 Тематична виставка: «Не спалюй своє майбутнє»         

(до Міжнародного дня відмови від паління). 

8-11 19.11  

7 Інформаційний бюлетень до визначної дати: 

-105 років тому проголошено УНР. 

-100 років від дня народження Петра Панасовича 

Сиченка, українсього прозаїка, поета. 

-305 років від дня народження Георгія (Григорія) 

Кониського, українського письменника, 

церковного діяча. 

8-11 20.11  

8 Патріотична виставка: До дня гідності та 

свободи. 

10-11 21.11  

9 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в 

Україні. Дня пам’яті жертв голодомору та 

8-11 25.11  
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політичних репресій «Пам’яті свіча горить».  

10 Інформаційний бюлетень: 220 років від дня 

народження Вільгельма Гауфа, нимецькогго 

прозаїка, казкаря. 

8-11 29.11  

11 Літературна викладка до 355 років  від дня 

народження Джонатана Свіфта, англійськогго 

прозаїка, сатирика, публіциста. 

8-11 30.11  

 

Грудень 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим  

1  Всесвітній День боротьби зі СНІДОМ. 8-11 1.12  

2 Інформаційний бюлетень до Дня Збройних Сил 

України. 

8-11 6.12  

3 Виставка-огляд до 160 річча  Бориса Гринченка, 

громадського діяча, письменника, педагога, 

лексикографа, історика, упорядника і видавця 

Словника української мові.  

8-11 9.12  

4 Інформаційний бюлетень до 75 років із часу 

прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної 

деклараціі прав людини. 

 

День Нобеля. 

8-11 10.12 

 

 

 

5 Інформаційний бюлетень: 130 років із дня 

народження Миколи Хвильового. Письменника, 

публіциста, громадського діяча, представника 

«Розстріляного Відродження».  

9-11 13.12  

6 Виставка-реквієм до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС . 

8-11 14.12  

7 Рейди по перевірці стану підручників 8-11 15-16.12  

8 Ніч подарунків від Святого Миколая. 8-11 18-19.12  

9 Літературна викладка до визнчної дати: 190 років із 

дня народження Марка Вовчка (Марія Вілінська). 

8-11 22.12  

10 Інформаційна полиця: Католицьке різдво. 10-11 25.12  
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Січень 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Клас 

Дата 

проведення 

Прим  

1 Індивідуальні бібліографічні консультації для 

користувачів бібліотеки. 

8-11 Протягом 

місяця 

 

2 Виставка-календар: «Що не день, то свято». 8-11 05.01  

3 Інформаційний бюлетень до 180 років, від дня 

народження Миколи Аркаса, письменника, історика. 

10-11 07.01 

 

 

4  Аналіз читацьких формулярів. Обговорення 

підсумків на педраді і класних батьківських зборах. 

8-11 Протягом 

місяця 

 

5 Інформаційний бюлетень : 110 років із дня 

народження Василя Кука , останнього 

головнокомандувача УПА, учасника боротьби за 

незалежність України. 

8-11 11.01 

 

 

6 Витставка-огляд: 170 років із дня народження Василя 

Горленка, письменника, мистецтвознавця, 

фольклориста. 

9  13.01  

7 Інформаційний бюлетень: 

-110 років із дня народження Мамета Севдіяра, 

кримськотатарського письменника, журналіста. 

-110 років із дня народження Григорія Нудьги, 

письменника фольклдориста, історика. 

8-11 15.01  

8 Виставка публікацій з періодичних видань  

«Соборність України – соборність нашої свідомості». 

8-11 22.01  

9 Година спілкування «Міжнародний день пам’яті 

жертв Голокосту». 

8-11 27.01  

 10 Інформаційна хвилинка  «День пам'яті героїв Крут». 8-11 29.01  

Лютий 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим  

1 Інформаційний бюлетень: 160 років із дня 

народження Тимофія Бордуляка, 

письменника, перекладача, священика. 

10-11 02.02  

2 Тематична полиця  «Навчись бути 

здоровим». 

8-11 04.02  
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3 Інформаційний стенд: 

- 250 років із дная народження Василя 

Каразіна, вченого, винахідника, публіциста, 

ініціатора заснування першого у Східній 

Україні харківського університету . 

-130 років із дня народження Амета 

Озенбашли, кримськотатарського 

письменника, драматурга, громадського 

діяча. 

-180 років із дня народження Миколи 

Вербицького, письменника ,педагога, 

громадського діяча. 

8-11 10.02  

4 Виставка-реквієм до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав «Вогненними дорогами чужих країн». 

10-11 15.02  

5 Патріотична викладка до Дня Єдності. 8-11 16.02  

6   «Люби свою мову, люби» до Міжнародного 

дня рідної мови. 

8-11 18.02  

7 Виставка-реквієм до Дня Героїв «Небесної 

сотні». 

8-11 20.02  

8 Початок загарбницької війни росіі з 

Україною. 

8-11 24.02  

9 Інформаційний бюлетень: 90 років із дня 

народження Любомира Гузара, церковного 

діяча, предстоятеля української греко-

католицької церкви, громадського діяча. 

10 26.02  

 

Березень 

№ 

з/п 
Назва заходу Клас 

Дата 

проведення 

Прим  

1 Виставка-огляд:120 років від дня народження Наталі 

Забіли, письменниці, перекладача. 

8-11 05.03  

2 Інформаційна полиця до Міжнародного Жіночого 

Дня. 

8-11 07.03  

3 Розгорнута виставка до 160 років із дня народження 

Володимира Вернадського, вченого, філософа, 

природодослідника, першого президента Української 

Академії наук, засновника Національної 

бібліотекиУкраїнської Держави. 

8-11 12.03  

4  «Хто переможе: люди чи сміття?» (до Всесвітнього 

дня Землі). 

9-10 17.03  

5 Літературна викладка до Всесвітнього  дня  поезії 

«Поезії одвічна висота». 

9-10 21.03  

6  «Мандрівка рідними водоймами». Інформаційна 

полиця до Всесвітнього  дня води. 

8-9 23.03  

7  До Міжнародного дня театру «Зустріч з 

Мельпоменою». 

8-11 25.03  
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8 Інформаційна полиця : 150 років із дня народження 

Миколи Міхновського, громадського діяча, 

публіциста, учасника боротьби за незалежність 

України. 

10-11 31.03  

 

Квітень 

№ 

з/п 
Назва заходу Клас 

Дата 

проведення 

Прим  

1 День інформації до Міжнародного дня дитячої 

книжки «Дитина читає – країна процвітає». 

8-11 01.04  

2 Інформаційний бюлетень: 

-120 років із дня народження Лесі Верховинки 

(Ярослава Кучковська) письменниці. 

-70 років із дня народження Квітки Цісик, 

виконавиці українських писень. 

9-11 04.04  

3 Виставка:  «Здоров’я – найбільша цінность»  8-11 07.04  

4 «Розстріляне відродження»: 

-120 років від дня народження письменника Бориса 

Тенети (Гурій). 

-120 років із дня народження Гео ( Георгій 

Шкурупія), письменник, кіносценарист, журналіст. 

10-11 08.04  

5 Літературні викладки до Всесвітнього дня авіації і 

космонавтики «Небо зорями рясніє». 

8-11 12.04  

6 Інформаційна полиця до Міжнародного дня 

пам’ятників та історичних місць. 

10-11 19.04  

7 Урок пам’яті «Чорнобиль не має минулого часу» . 8-11 22.04  

8 Розгорнута виставка-календар «Писанкові очі 

Всесвіту». 

8-11 23.04  

9 Інформаційний бюлетень: 

-100 років від дня народження Василя Земляка  

(Вацлав Вацек), писменника, кіносценариста. 

-220 років із дня народження Олександра Духновича, 

письменника, педагога, діяча культури та освіти. 

8-11 24.04  

10 Творча полиця : до Міжнародного дня танцю. 8-11 29.04  
 

Травень 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Дата 

проведення 

Прим  

1 Інформаційний стенд «Прочитай про подвиг» 8-11 3.05  

2 Огляд літератури до Дня матері «Рідна матір моя». 8-11 5.05  

3  «Маки пам'яті» до Дня пам’яті та примирення. 8-11 6.05  

4 Інформаційна полиця: 150 років із дня народження 

Павла Скоропадського, державного, політичного і 

військового діяча, гетьмана України.  

8-11 15.05  

5 День інформації до Міжнародного дня музеїв 

«Чого в музеї не знайти?». 

8-11 17.05  

6 Виставка-огляд : День вишиванки. 8-11 17.05  

7 Патріотична полиця до річниці депортації 8-11 18.05  
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кримських татар. 

8 Інформаційний бюлетень: до Дня Європи. 8-11 19.05  

9 Виставка до Дня слов’янської писемності і 

культури. 

8-11 24.05  

10 Інформаційна полиця: 130 років із дня народження 

Бекіра Чобан-заде, кримськотатарського 

письменника, вченого літературознавця. 

-100 років із дня народження Ростислава Самбука, 

письменника. 

-150 років із дня народження Костянтина 

Зіньківського поета, перекладача, педагога. 

10-11 27.05  

 

Червень 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Клас 

Дата 

проведення 

Прим 

1. Книжкова виставка «Радимо прочитати влітку» 8-10 Протягом місяця  

2. Естетичне оформлення приміщення бібліотеки  Протягом місяця  

3. Дрібний ремонт літератури  Протягом місяця  

4. Ліквідація читацької заборгованості  Протягом місяця  

5. Інвентаризація фонду підручників  8-11 Протягом місяця  

6. Виставка-повідомлення до Дня Конституції 

«Прийди до серця, Україно!» 

8-11 24.06  
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ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

Оформити інформаційний стенд нормативних 
документів на початок нового навчального року. 

Підготовити для вчителів-предметників інструктивно-
методичні матеріали-рекомендації щодо вивчення 
учнівських дисциплін у 2022/2023 навчальному році. 

Серпень Заст. директора 
 з НВР 

Богуславська Т.О. 

Скласти список підручників, за якими працює ліцей. Вересень Шкуренко М.В. 

Забезпечити вчителів ліцею навчальними програмами. 
Оформити інформаційний стенд “План роботи ліцею”. 

Вересень Заст. директора 
з НВР 

БогуславськаТ.О. 

Оформити постійну виставку науково-методичних 
публікацій  «Електроні освітні ресурси для дистанційного 
і змішаного навчання в умовах воєнних дій». 

Оформити інформаційний стенд “Атестація 
викладачів”. 

Жовтень Заст. директора  
з НМР 

Крайняк О.В. 

Організувати постійну виставку новинок педагогічної 
літератури та періодичних видань «Іноваційна освітня 
діяльність».  

Листопад Шкуренко М.В. 

Оформити тематичні папки з інформаційними 
матеріалами про використання сучасних освітніх підходів 
до організації освітнього процесу з метою формування 
ключових компетенцій здобувачів освіти. 

Листопад Заст. директора 
Богуславська Т.О. 

Крайняк О.В. 
 

Оформити тематичні папки щодо експериментальної 
роботи ліцею. 

Накопичувати матеріал та оформити виставку 
літератури 
з науково-методичної проблеми ліцею та області. 

Грудень-
січень 

Заст. директора 
з НМР 

Крайняк О.В. 

Оформити виставку методичних розробок  вчителів, 
що атестуються у 2023 році. 

Лютий - 
березень 

Заст. директора  
з НМР 

Крайняк О.В. 

Оформити інформаційний стенд  
“Увага! Державна підсумкова атестація”. 

Квітень Заст. директора 
з НВР 

БогуславськаТ.О. 

Організація та проведення  навчально-методичні 
консультації для педагогічних працівників ліцею. 

Протягом 
року 

Завідувачі кафедр 

Сприяти впровадженню досягнень, кращого 
педагогічного досвіду, інноваційних технологій. 

Протягом 
року 

Завідувачі кафедр 

Забезпечити педагогів ліцею постійною науково-
методичною літературою.  

Протягом 
року 

Шкуренко М.В. 

Оформити та поповнити папку «Методична 
скарбничка ліцею».     

Травень Заст. директора 
БогуславськаТ.О. 

Крайняк О.В. 
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Х. ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ 

Програма моніторингових досліджень на 2022/2023 н.р. 

 
Напрям 

моніторингових 

досліджень 

Зміст 

моніторингових 

досліджень 

Мета 

моніторингових 

досліджень 

Кінцевий 

термін 

виконання 

Відповідальний Де будуть 

розглядатись 

результати 

Управлінський Внутрішній аудит 

освітньої діяльності 

(освітнє середовище) 

Аналіз безпечного 

освітнього середовища 
Серпень-

вересень 

Новохатна 

Д.А. 

Засідання 

педради 

Педагогічний Моніторинг 

професійного 

зростання вчителя 

ліцею 

Практичні інструменти 

впровадження STEM-

освітив в умовах 

наукового ліцею. 

Протягом 

року 

Крайняк О.В. Засідання 

педради 

Академічний Анкетування учнів Організація 

дистанційного 

навчання в ліцеї 

Серпень  Богуславська 

Т.О. 

Засідання 

педради 

 Анкетування батьків  Серпень  Богуславська 

Т.О. 

Засідання 

педради 

 Моніторинг 

рейтингових 

показників навчальних 

груп 

Визначення рейтингу 

груп для нагородження 

перехідним кубком 

«Древо знань» 

Листопад  

Грудень 

Березень 

Травень  

Богуславська 

Т.О. 

Стенд  

Батьківські 

збори 

 Моніторинг 

індивідуальних 

рейтингових 

показників учнів ліцею 

Складання 

рейтингових таблиць, 

визначення кращих 

учнів груп та ліцею 

Листопад 

Грудень 

Березень 

Травень  

Богуславська 

Т.О. 

Сайт 

Стенд  

Батьківські 

збори 

 Моніторинг якості 

викладання та 

результатів навчання 

учнів ліцею з предметів 

інваріантної частини 

навчального плану 

Вивчення стану 

викладання та 

результатів навчання 

учнів з предметів: 

-географія; 

-фізика та астрономія; 

-предмет «Захист 

України» 

Протягом 

року 

Крайняк О.В. 

Манастирна 

А.В.  

Накази  

 Моніторинг результатів 

навчання учнів ліцею з 

предметів, які 

обов’язково 

складаються на ДПА –  

ЗНО 

Вивчення результатів 

навчання учнів 11-х 

класів з предметів: 

-українська мова; 

-математика; 

-англійська мова; 

-історія України 

Протягом 

року 

Новохатна Д.А. 

Богуславська 

Т.О. 

 

Накази  

 Моніторинг 

відвідування 

навчальних занять 

учнями ліцею 

Вивчення причин 

відсутності учнів на 

уроках, наявності 

документів, що 

підтверджують 

причину відсутності 

Щомісяця  Богуславська 

Т.О. 

Нарада при 

директорові 

Батьківські 

збори 

 Моніторинг організації 

та якості гарячого 

харчування в ліцеї 

Аналіз відвідування 

учнями ліцейської 

їдальні, якості обідів та 

буфетної продукції 

Вересень –  

березень    

Богуславська 

Т.О. 

Нарада при 

директорові 

Щомісячні звіти 

з безоплатного 

харчування 

Виховний  Моніторинг 

рейтингових 

показників участі 

ліцеїстів у виховних 

заходах 

Визначення рейтингу 

для нагородження 

перехідним кубком 

«Креат-івушка» 

Жовтень 

Грудень 

Березень 

Травень  

Манастирна 

А.В. 

Стенд 

Тематична 

лінійка  

Психологічний  Моніторинг 

адаптаційних процесів 

у восьмих класах 

Дослідження 

адаптаційних процесів 

у восьмих класах 

 

 

 

Вересень –  

листопад  

Сурда О.В. Засідання 

педради 

 

Учительський Моніторинг  Аналіз результатів Листопад Шаріпова Т.В. Батьківські  
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Напрям 

моніторингових 

досліджень 

Зміст 

моніторингових 

досліджень 

Мета 

моніторингових 

досліджень 

Кінцевий 

термін 

виконання 

Відповідальний Де будуть 

розглядатись 

результати 

результатів навчання 

учнів 11-х класів з 

історії України  

навчання учнів групи 

11-2 з навчальних 

предметів за 

результатами чверті, 

семестрів, року 

Січень 

Березень 

Травень  

збори 

Класні години 

Рейтингові 

таблиці 

 Моніторинг  

результатів навчання 

учнів 11-х класів 

з української мови 

Вивчення динаміки 

індивідуальних 

показників учнів 11-х 

класів з української 

мови 

Травень  Марїна О.В. Педрада  

 

 

Моніторинг  

результатів навчання 

учнів 11-х класів 

з математики 

Вивчення динаміки 

індивідуальних 

показників учнів 11-х 

класів з математики 

Травень  Дідорчук Т.М. Педрада  

 Моніторинг  

результатів навчання 

учнів групи 10-1  

Аналіз результатів 

навчання учнів групи 

10-1 з навчальних 

предметів за 

результатами чверті, 

семестрів, року 

Листопад 

Січень 

Березень 

Травень  

Куратор групи 

Мар’їна О.В. 

Батьківські  

збори 

Класні години 

Рейтингові 

таблиці 

 Моніторинг  

результатів навчання 

учнів групи 10-2  

Аналіз результатів 

навчання учнів групи 

10-2 з навчальних 

предметів за 

результатами чверті, 

семестрів, року 

Листопад 

Січень 

Березень 

Травень  

Куратор групи 

Задесенець А.О. 

Батьківські  

збори        

Класні години 

Рейтингові 

таблиці 

 Моніторинг  

результатів навчання 

учнів групи 11-1  

Аналіз результатів 

навчання учнів групи 

11-1 з навчальних 

предметів за 

результатами чверті, 

семестрів, року 

Листопад 

Січень 

Березень 

Травень  

Куратор групи 

Шаріпова Т.В. 

Батьківські  

збори 

Класні години 

Рейтингові 

таблиці 

 Моніторинг  

результатів навчання 

учнів групи 11-2  

Аналіз результатів 

навчання учнів групи 

11-2 з навчальних 

предметів за 

результатами чверті, 

семестрів, року 

Листопад 

Січень 

Березень 

Травень  

Куратор групи 

Мельник Г.С. 

Батьківські  

збори        

Класні години 

Рейтингові 

таблиці 

 


