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ВСТУП 

Основна діяльність ліцею в 2018/2019 навчальному році була спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері 

освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442 - VI «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», 

«Положення про загальноосвітній навчальний заклад» власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству 

України в галузі освіти. 

Педагогічним колективом забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів 

навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування 

розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури. 

 2018/2019 навчальному році в ліцеї навчалося 306 учнів у 14 класах. Середня наповнюваність класів - 22 учні. У початковій школі в 

шести класах навчалося 129 учнів, в 5-9 класах -143 учня, у 10-11 класах - 34 учні. Упродовж навчального року вибуло 16 учнів, прибуло 21 

учнів. 

За результатами аналізу навчальних досягнень 2018/2019 навчальний рік з високим рівнем закінчили 12,5%, з достатнім рівнем 43,3% 

учнів, з середнім рівнем 41,6%, з початковим рівнем 2,6%, на високому й достатньому рівні -55,8% учнів. 

Всі учні 1-8-х, 10-х класів переведені до наступних класів, 2  учні 2б класу та 2 учні 4 класу будуть навчатися за індивідуальними 

програмами. 

- 2018/2019 н.р. ліцей був забезпечений штатними педагогічними працівниками на 100%, працювало 35 вчителів, із них 2 сумісника. 

Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося основними документами планування роботи: 

перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності 

педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи інформаційно-аналітичного супроводу. 

Адміністрація закладу постійно проводила спільний аналіз і розгляд важливих питань разом з Радою ліцею, піклувальною радою, 

профспілковим комітетом, методичною радою. 

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти 

 2018/2019 навчальному році ліцей закінчили та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 33 випускника, з них: 

звичайного зразка – 30 учнів, з відзнакою-3 учениці, отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту - 19 випускників, з них 2 учениці 

ектернатної форми навчання. 
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З метою забезпечення організованого закінчення  навчального року та проведення атестаційного періоду адміністрацією ліцею були вжиті 

необхідні управлінські заходи, які здійснювалися відповідно до регламентуючих документів: відповідно до частини 8 статті 12 Закону України 

«Про освіту», до вимог Порядку проведення  державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України 

07.12.2018 № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України 17.03.2015 № 

306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03 2015 за № 354/26799, наказом МОН України 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 

2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середнью освіту» (зі змінами, затвердженими наказом 

МОН 01.02.2019 №116),  розпорядження голови Мелітопольської районної державної     адміністрації від 17.04.2019 № 116 «Про закінчення 

поточного та організацію початку нового 2019/2020 навчального року», наказів начальника відділу освіти Мелітопольської РДА від 23.04.2019 № 

171 «Про закінчення поточного та організацію початку нового 2019/2020 навчального року», від 22.03.2019 № 117 «Про затвердження плану 

заходів щодо забезпечення організованого завершення 2018/19 н. р. та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної 

середньої освіти», наказу директора ліцею 25.03.2019  № 044 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 

2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації». 

Ліцей забезпечений  нормативною базою щодо проведення атестаційного періоду. Адміністрацією ліцею розроблено відповідні управлінські 

заходи по завершенню навчального року і проведенню атестаційного періоду, підготовлена необхідна наочність., проводилася робота по 

систематичному вивченню вчителями та адміністрацією нормативних документів з даного питання, забезпечувався їх розгляд на нарадах при 

директорові, засіданнях педагогічної ради та батьківських зборах. Своєчасне та необхідне інформування всіх учасників навчально-виховного 

процесу адміністрацією ліцею зробило цей процес керованим і поточний навчальний рік завершився організовано, відповідно до вимог чинного 

законодавства. Адміністрацією ліцею розроблено та затверджено заходи з конкретними строками і виконавцями, що дозволяло послідовно і 

своєчасно вирішувати всі завдання, які виникали в період закінчення навчального року.  

Відповідно до нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році, державна 

підсумкова атестація учнів у ліцеї проводилася у такі терміни: для учнів 4-го класу з 15 по 22 травня, для учнів 9-х класів – з 03.06 по 11.06, для 

учнів 11-х класів екстернатної форми навчання – з 03.06 по 11.06.2019 рок 

Учні 4-х класів складали державну підсумкову атестацію у формі підсумкових контрольних робіт  з двох предметів української мови 

(передбачає оцінювання результатів з української мови та читання)  та математики; учні 9-х класів – з української мови, математики та предмету 

за вибором педагогічної ради та з урахуванням побажань учнів. За рішенням педагогічної ради ліцею було визначено предмет  для проведення 

державної підсумкової атестації в 9-А класі – українська література, в 9-Б класі – історія України. 

Учні 11-х класів складали ДПА з української мови, математики, історії України, географії, біології, англійської мови у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання на пунктах тестування в місті Мелітополі.  

Також складали ЗНО з таких предметів як хімія (2 учні), англійська мова (3 учні), фізика (2 учні). 

Адміністрацією ліцею забезпечено належну організацію участі у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників ліцею з української мови, історії України та математики, географії, біології, англійської мови. На ЗНО-2019 було зареєстровано 17 
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осіб (16 учнів денної форми навчання і 1 учениця екстернатної форми навчання). 23 травня 2019 року випускники складали тести з української 

мови і літератури. Із загальної кількості зареєстрованих роботу виконували 17 учнів. Явка на тестування з математики, історії України, 

англійської мови, географії, фізики, біології, хімії складає 100% від числа зареєстрованих. Всі випускники 11-го класу (17 учнів) склали 

державну підсумкову атестацію з трьох предметів. Результати надійшли до ліцею з 15 по 24 червня 2019року. 

Результати ДПА (у формі ЗНО) в 11 класі слідуючі: 

Клас Предмет Всього 

учнів  в 

класі 

Виконували 

роботу 

Рівні навчальних досягнень Середній бал 

В
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ч
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о
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д
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ст
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н

ь
о
го

 

р
ів

н
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П
о
к
аз

н
и

к
 

н
ав

ч
ен

о
ст

і 

1

1 

Укр. 

Мова 

17 17 1 5 10 1 35% 0,5 6,2 

1

1 

Географія 17 6  1 5  17% 0,45 5,8 

1

1 

Математика 17 8  4 4  50% 0,41 4,5 

1

1 

Англійська мова 17 3 1 2   100% 0,74 9,3 

1

1 

Біологія 17 8  3 4 1 38% 0,47 5,8 

1

1 

Історія України 17 9  3 6  30% 0,46 6,1 
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Результати підсумкового контролю знань у 9 класах слідуючі: 

Клас  
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ет
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 к
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Рівні навчальних 
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ій
 

 

П
о
ч
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й
 

% учнів 

високого 

та достатнього 

рівня 

 

9-а 

Математика 17 17 4 12 1 0 94 

Українська мова 17 16 4 9 3 0 81 

Українська  

література 
17 16 1 3 10 2 25 

9-б 

Математика 16 15 2 7 6 0 60 

Українська мова 16 11 1 8 2 0 81 

Історія України        

 

 

Результати  ДПА з української мови, математики слідуючі: 

Клас Предмет 
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и

й
 % учнів високого 

та достатнього 

рівня 

 

4 
Українська мова 20 20 5 6 8 1 55 0,6 7,2 

Математика 20 20 5 8 4 1 65 0,6 7,5 
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Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчальний процес 

Колектив ліцею бачить свою місію у виконанні соціального замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості 

як громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в 

сучасних реаліях і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті. 

Ліцей здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції 

профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує отримання учнями 

загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти. 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі в 10 

класі введено профіль української філології; в 11 класі – правовий. В 9А класі продовжено поглиблене вивчення української мови, в 9Б класі 

поглиблене вивчення історії України, в 8 класі - поглиблено вивчалась математика. 

Освітня програма Костянтинівського ліцею «Ерудит» розроблена згідно Закону України «Про освіту»:  

  для школи І ступеня - відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти» (1 клас), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм 

для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» (2-4 класи),  наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня» (2-4 класи), наказу МОН України від 26.07.2018 №814  «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

 для школи ІІ ступеня- відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

 для школи ІІІ ступеня – відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

Методична робота 

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. 

Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від 

цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, 

залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, 

та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу. 

 Відповідно  до  Закону України «Про загальну середню освіту» з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами,  

підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів ліцею, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення 
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необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи 

соціально-, загально- та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними 

документами про організацію методичної роботи з педкадрами: 

 Закону  України “Про освіту”,  

 Закону  України “Про загальну середню освіту”, 

 Національної доктрини розвитку освіти, 

 Рекомендацій щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та 

позашкільних закладах освіти; 

 Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти; 

 Типового  Положення про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами та доповненнями) від 10 грудня 2010 року;  

 Річного  плану  роботи ліцею на 2018 /2019 н.р.,  

а також відповідно до завдань, визначених у наказі по ліцею 05.09.2018  № 151 «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами в  2018/2019 навчальному році». 

 Методична  робота в ліцеї в 2018/2019 навчальному році виконувала роль зв’язкової ланки між  діяльністю педагогічного колективу і 

державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, передовим педагогічним досвідом. Центром цієї роботи є методичний кабінет, 

який організований в ліцеї і створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною 

літературою, організовує для них консультації, організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим вчителям, 

допомагає в організації різних форм методичної роботи, веде роботу щодо пропаганди ППД шляхом підготовки і проведення шкільних 

педагогічних читань, науково - практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, презентації їх досвіду, 

випуску методичних бюлетенів, вісників, взаємовідвідування уроків. Для методичного кабінету   відведено окремий кабінет, він естетично 

оформлений, є обладнані місця для самостійної роботи вчителів. Зберігаються нормативні та директивні документи про світу, методичні листи 

Міністерства освіти і науки України, інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників, матеріали для проведення роботи з батьками. 

 Згідно з річним планом роботи ліцею, педагогічний колектив  розпочав працювати над єдиної методичної проблеми: «Формування 

ключових компетентностей учнів ціннісних орієнтацій навчальної діяльності та виховної взаємодії вчителя  й учня». На початку року проведена 

педагогічна рада «Вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти   

України. Аналіз стану навчально – виховної роботи ліцею в 2018/2019 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Організований початок 

навчального року: погодження річного плану роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік, затвердження режиму роботи, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, охорона праці та навчання в ліцеї». 

   Внутрішньошкільний адміністративний контроль на поточний навчальний рік  включав наступні завдання: 

 аналіз інформації щодо роботи над темою; 
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 планування контролю за ступенем реалізації теми; 

 організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків для узагальнення результатів і досвіду роботи.  

 Уся внутрішньошкільна методична робота ліцею планується і проводиться на діагностичній основі, куди входять підсумки роботи 

педколективу за попередні роки, аналіз шкільної документації, співбесіди з педагогами, анкетування. Все це дає змогу виявити кращий досвід і 

труднощі педагогів у їх діяльності. На основі скорегованих і систематизованих даних діагностичних карт   планується зміст методичної роботи 

школи та форми її проведення. Особлива увага звертається на подолання виявлених труднощів, надання ефективної допомоги педагогічним 

працівникам 

 Науково-методична робота здійснюється через діяльність науково-методичної ради, предметних МО Костянтинівського ОО, творчих 

груп. Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі ліцею працюють над на вирішенням наступних завдань:  

 впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення 

результативності навчально-виховного процесу;  

 забезпечення засвоєння й використання методів і прийомів навчання та виховання школярів;  

 постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально- 

виховного процесу;  

 обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання.      

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної 

методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою. Методична 

рада ліцею впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного 

нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок 

управління методичною роботою в ліцеї.  

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:  

 шляхи реалізації   методичної   теми ліцею; 

 погодження авторських програм;  

 про ефективність роботи творчих груп ліцею;  

 участь вчителів в конкурсах професійної майстерності; 

 підвищення  педагогічної майстерності вчителів;  

 обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо 

викладання предметів; 

 робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять. 

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі 

проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні: української мови та літератури, 

іноземної мови, математики та інформатики, тиждень початкових класів, російської мови та зарубіжної літератури, Олімпійський тиждень. 

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 



10 
викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань предметів тощо.  

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету, який  забезпечував науково-методичне інформування 

педагогів під час проведення різноманітних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було 

організовано роботу атестаційної комісії, методичної ради ліцею, організована самоосвітня робота вчителів, індивідуальні консультації з 

педагогами. 

У  кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок, атестаційні матеріали, зразки уроків, кращі конкурсні роботи учнів, позакласних заходів, 

науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою ліцею, зібраний інформаційний каталог 

передового педагогічного досвіду вчителів ліцею та району. 

Роботу методичного кабінету було організовано за кількома напрямками: 

 забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою створено 

картотеку науково-методичної літератури, наявної в методичному кабінеті, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані 

педагогічні технології); 

 стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність; 

 накопичення та зберігання власних наробок вчителів ліцею, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного 

колективу;  

 створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах ліцею,  

 забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів  тощо. 

Педагоги ліцею активно займалися науковою та методичною роботою. Вчителі Тарарухіна А.Є. очолювала районне методичне об’єднання 

вчителів трудового навчання, Постол Л.І.-  вчителів початкових класів,  Коваленко Л.В.- вчителів історії та правознавства. Мартьянова І.А. – 

вчителів фізичної культури; Фільчагова О.М, Волекжаніна Л.Д.., Гаврилюк В.Л., Бєляєва С.М. - районні ПДС та творчі групи. Вчителі  Беляєва 

С.М., Мартьянова І.А. є тренерами НУШ (агенти змін). 

Вчителі ліцею поширюють  науково-практичний досвід  через власні публікації, які мають у своєму творчому доробку вчителі у 

освітянській пресі та на сторінках інтернет-видань. Досвід роботи ліцею був узагальнений Неліпою С.В., Єфименко Т.А. з теми «Використання 

інноваційного освітнього простору для забезпечення готовності педагогів до реалізації концепції НУШ» був презентований на V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». 

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2018/2019 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі  вчителі:   

Неліпа С.В., Єфименко Т.А., Назаренко В.М., Тарарухіна А.Є., Івашко Г.С., Арабаджи-Донець Л.І., Дзикановська А.П. 

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом 

своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  методичних  об’єднань. 

Перед впровадженням у 2018 році у 1 класах НУШ за наказом МОН України були вперше започатковані курси-тренінги підготовки з 

упровадження нового змісту початкової освіти «Нова українська початкова школа», які проведені в новому форматі вчителями – тренерами за 2 

сесії.   
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Серед педагогів ліцею в 2018/2019 н.р. такі курси пройшли 4 вчителя початкових класів, 1 вчитель фізичної культури, 4 вчителя, які будуть 

викладати курс «Мистецтво», 2 вчителя інформатики, директор і заступник директора. 

У цілому можна зазначити, що зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Робота над   методичною темою  ліцею активізувала форми і 

методи методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень  теоретичну підготовку педагогів, надала чіткості й 

цілеспрямованості вчителів.    

Атестація педагогів ліцею здійснювалась згідно з перспективним планом та за новим Типовим положенням про атестацію від 10.12.2010 

року. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті  уроки та  позакласні заходи для колег ліцею і району. 

   За графіком  було  атестовано 7 педагогічних працівників ліцею: 

1. Вчителя російської мови  Шашко Валентину Миколаївну, яка атестована на відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії» та педагогічному званню «старший учитель»; 

2. Вчителя фізики Ткаченко Ольгу Олександрівну, яка атестована  на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії»; 

3. Вчителя початкових класів Маліцьку Ірину Олександрівну, яка атестована на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»; 

4. Вчителя англійської мови Гаврилюк Валентину Леонідівну, яка атестована на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії» та педагогічному званню  «учитель-методист»; 

5. Вчителя початкових класів Боярських Олену Миколаївну, яка атестована на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії»; 

6. Вчителя історії Коваленко Людмилу Вікторівну, яка атестована на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»; 

7. Педагога-організатора Книш Ірину Олексіївну, яка атестована за кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії». 

Психологом ліцею було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. За  результатами моніторингу 

навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, 

який атестувався.  

Співпраця  з вищою школою дозволяє  ліцею діяти ефективно і успішно на основі пріоритетної перспективи, загальної для всіх партнерів, 

ефективно  координувати спільну діяльність з чітким розумінням власної відповідальності. Співробітництво   з вищою школою розглядається  як 

можливість залучати методичні ресурси для підтримки закладу. Вони виступають у вигляді  реалізації неперервної освіти, формуванні активної 

життєвої позиції дослідницької та  проектної діяльності.  Викладачі вищих навчальних закладів запрошують вчителів ліцею на семінари, 

конференції для обміну досвіду, надають консультації.  Вчителі Неліпа В.В., Груба К.О., Арабаджи-Донець Л.І., Бородай Є.Г., Єфименко Т.А. 

брали участь у наково-методичних семінарах на базі ВНЗ. Учні ліцею з задоволенням відвідують Дні  відкритих дверей вищих навчальних 

закладів,  є постійними учасниками конференцій, літературних віталень, брейнг-рингів,  КВК, вузівських предметних олімпіад( учень 11 класу 

став переможцем в олімпіаді від МДПУ, учениця Лелі Н.- переможець олімпіади ТДАТУ). Так, учні 11 класу посіли ІІІ місце у грі «Мозгобійня» 
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з української мови, у конкурсі  відео робіт «I-TEACHER 2» від кафедри інформатики МДПУ    участь учениць 9 класу в онлайн-марафоні з 

нагоди Міжнародного дня дівчат в ІКТ «Girl power tech 2019. 

Результативною протягом року була і методична робота в галузі роботи з обдарованими учнями й підготовка їх до районних конкурсів, 

олімпіад. 

Результати роботи вчителів з обдарованими учнями 

Категорія Звання   П.І Б Районний рівень Обласний рівень Всеукраїнський рівень 

Вища «Вчитель-методист» Неліпа С.В. 8 1  

 Донець І.М. 3   

 Фільчагова О.М. 6 1 1 

 Гаврилюк В.Л. 2   

 Бєляєва С.М. 4 1  

 Тарарухіна А.Є. 19 3  

«Старший учитель» Анацька В.В. 1   

 Волекжаніна Л.Д.    

 Талерчик Л.В.    

 Шашко В.М. 1   

 Постол Л.І. 1   

 Сапронова Н.Г. 2   

 Сєйтаблаєва Н.І. 6   

 Маліцька І.О. 4   

 Коваленко Л.В. 2 1  

 Артюх Л.О. 4   

 Ткаченко О.О. 2   

 Єфименко Т.А. 2   

Перша  Назаренко В.М. 5 2  

 Мартьянова І.А. 1 1  

 Боярських О.М. 2   

 Книш І.О. 2   

Друга  Ручка Т.М.    

 Фільчагова Ю.С. 1   
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Категорія Звання   П.І Б Районний рівень Обласний рівень Всеукраїнський рівень 

 Неліпа В.В. 6 2  

Спеціаліст   Івашко Г.С.    

 Шевченко А.В.    

 Груба К.О. 1 1  

 Дзикановська А.П.    

 Бородай Є.Г.    

 Кубрак І.С.    

 Сечіна О.В.    

 

Не всі вчителі, які мають  педагогічне звання мають переможців конкурсів обласного рівня: Гаврилюк В.Л., Постол Л.І., Сапронова Н.Г., 

Сєйтаблаєва Н.І., Маліцька І.О., Донець І.М., Єфименко Т.А., Анацька В.В., Шашко В.М. Це свідчить, про те, що вчителі не в повному обсязі 

надають увагу розвитку творчих здібностей учнів. Вчителі: Кубрак І.С., Шевченко А.В., Дзикановська А.П., Волекжаніна Л.Д., Талерчик Л.В., 

Ручка Т.М., Бородай Є.Г., Івашко Г.С. не мають жодного переможця в конкурсах, що говорить про те, що вони не здійснюють систематичну 

роботу по підготовці учнів в інтелектуальних змаганнях. 

Педагоги ліцею постійно вдосконалюють свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації, ознайомлюються, вивчають і творчо 

застосовують елементи передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, району, області, країни: 

 

№ ПІБ 

педагога 

Посада, кваліфікаційна 

категорія, педзвання 

Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

1 Неліпа 

Світлана Василівна 

Директор, вчитель  

історії та правознавства, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист 

Тренінг «Медіапедагогіка, медіаграмотність та 

медіабезпека» 

МДПУ ім. 

Б.Хмельницького,2019 

Семінар «Економіка на уроках Громадянської освіти» Українська Академія 

лідерства, 2019 

Онлайн-курс EDERA «Ефективні комунікації для 

освітніх технологій» 

Студія онлайн-освіти  

EdEra, 2019 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. 

Б.Хмельницького, 2019 

Онлайн-марафон «Навчальна діяльність 

старшокласників за сучасних умов: організація, 

мотивація, результат» 

Освітній проект «На урок», 

2019 

Майстер-клас  «Лідерська культура як провідна ЗОІППО, 2018 
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№ ПІБ 

педагога 

Посада, кваліфікаційна 

категорія, педзвання 

Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

характеристика всіх суб’єктів освітнього процесу 

НУШ» 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

V Міжнародна науково-практична конференція 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» 

ЗОІППО, 2019 

Програма професійного розвитку вчителів «Методика 

розвитку критичного мислення учнів у викладанні 

різних предметів» 

Освітня платформа 

«Критичне мислення», 2018 

 

2 Донець  

Ірина Миколаївна  

Заступник директора з НР, 

вчитель хімії, вища 

категорія, учитель-методист 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Регіональний науково-методичний семінар «Методика 

формування здоров’язбережувальної компетентності у 

майбутніх вчителів біології і хімії»  

МДПУ ім. 

Б.Хмельницького,2018 

Тьюторинг «Доступна освіта: реалії та перспективи» МДПУ ім. 

Б.Хмельницького,2018 

3 Єфименко Тетяна 

Анатоліївна  

Заступник директора 

з НМР, вчитель української 

мови та літератури, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

Онлайн-курс EDERA «Ефективні комунікації для 

освітніх технологій» 

Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2019 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

V Міжнародна науково-практична конференція 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» 

ЗОІППО, 2019 

4 Назаренко Вікторія 

Михайлівна 

Заступник директора з ВР, 

вчитель почат-кових класів, 

спеціаліст першої категорії 

Онлайн-курс EDERA «Ефективні комунікації для 

освітніх технологій» 

Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2019 

5 Анацька Валентина 

Василівна 

вчитель укр. мови та 

літератури, спеціаліст вищої 

категорії,  старший учитель 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

6 Арабаджи-Донець  

Лілія Іванівна 

Вчитель біології та хімії, 

спеціаліст другої категорії 

Майстер-клас «Впровадження у навчання 

інтерактивних методів навчання та ігрових 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 
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№ ПІБ 

педагога 

Посада, кваліфікаційна 

категорія, педзвання 

Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

 технологій» 

Дослідницький практикум «Демонстаційні досліди на 

уроках біології» та «Методика вирішення задач з 

генетики» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Методичний тренінг «Застосування інтерактивних 

технологій навчання- засіб підвищення ефективності 

сучасного уроку» 

МДПУ ім.  

 

Б.Хмельницького , 2019 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Семінар-практикум «Принципи та можливості STEM 

освіти» 

МДПУ ім. 

Б.Хмельницького,2019 

Тренінг «Формування медіакомпетентності у вчителів 

біології та природознавства засобами інтерактивних 

методів навчання» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

Методична майстерня 

педагога НУШ, 2019 

7 

 

Артюх 

Лариса Олексіївна 

Вчитель німецької мови та 

біології, спеціаліст вищої 

категорії,  старший учитель 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Навчально-методичний семінар «Формування 

критичного мислення в учнів на уроках біології за 

допомогою підручників нового покоління» 

ЗОІППО, 2018 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах 

реалізації Концепції НУШ» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2018 

8 Бородай 

Євген Геннадійович  

Вчитель математики Навчання тренерів «FISRST LEGO League» сезону 

«Вперед на Орбіту» 

ГО «Міжнародна організація 

«Інформаційні освітні 

технології», 2018 

Онлайн-марафон «НУШ: перші підсумки та прогнози» Видавництво «Ранок», 2018 

9 Боярських  

Олена Миколаївна 

Вчитель початкових класів, 

спеціаліст першої категорії 

Вебінар «Як покращити ефективність навчання дітей, 

розвиваючи їх уяву»  

Освітній проект «На урок», 

2019 

Конференція «Сучасні освітні тенденції: технології та 

інструменти розвитку креативного мислення» 

Освітній проект «На урок», 

2019 
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№ ПІБ 

педагога 

Посада, кваліфікаційна 

категорія, педзвання 

Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

Вебінар «Зміст і технології викладання інтегрованого 

курсу «Мистецтво у школі»» 

Всеосвіта, 2019 

Вебінар «Педагогіка партнерства у НУШ» Всеосвіта, 2019 

Вебінар «Приємно познайомитись. Я – Сучасний 

Учень!» 

Всеосвіта, 2019 

Вебінар «Ранкова зустріч як засіб розвитку соціальних 

навичок та створення позитивного настрою» 

Освітній проект «На урок», 

2019 

Вебінар «Як створювати і використову-вати 

різноманітні навчальні завдання для розвитку 

дослідницьких умінь учнів» 

Всеосвіта, 2019  

10 Бєляєва  

Світлана  

Миколаївна 

Вчитель англійської мови, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист 

«Active Citizen International Study Visit 2019 in the 

Indonesia» 

British Council, 2019 

Регіональна (не) конференція для  

шкільних педагогів міні-EdCamp Мелітополь 

EdCamp Ukraine, 2018 

Курс підготовки вчителів-тренерів  «Англійська у 

початковій школі» (50 годин) 

British Council, 2018 

 Семінар «Teaching 21 st century competencies to 

primary school students» 

«Teaching Use of Englisg for Ukrainian  State Exam» 

Лінгвіст, 2018 

Massive Open Online Course Training: English for Media 

Literacy 

English Language Office, 2018 

Курс «Making a difference in learning and teaching 

through classroom action research» 

British Council, 2018 

Конференція "Натхненні та вмотивова-ні вчителі нової 

української школи" 

English Language Office, 2018 

11 Волекжаніна Любов 

Дмитрівна 

Вчитель російської мови, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

12 Гаврилюк Валентина 

Леонідівна 

Вчитель англійської мови, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Курс «Making a difference in learning and teaching 

through classroom action research» 

British Council, 2018 
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№ ПІБ 

педагога 

Посада, кваліфікаційна 

категорія, педзвання 

Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

Вебінар MM Publications and Linguist  LTD  Listen 

Effectively  

Лінгвіст, 2018 

Вебінар «The Power of Storytelling: Young Learners»  Cambridge University Press, 

2018 

Семінар «Teaching 21 st century competencies to primary 

school students» 

«Teaching Use of Englisg for Ukrainian  State Exam» 

Лінгвіст, 2018 

«Active Citizen Local Training 2018/2019» Britih Council, 2018 

 

13 Груба  

Крістіна 

Олександрівна 

Вчитель  економіки та 

інформатики, спеціаліст  

Майстер-клас «Сучасні інформацій-но-комунікаційні 

технології у освітньому процесі школи» 

МДПУ ім.  

Б. Хмельницького, 2019 

Онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх 

управлінців» 

Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2019 

Онлайн-урок «Safer Internet Day 2019» Cisco Networking Aca-damy 

Program, Depart-ment of 

Cyberpolice of the Natoinal 

Police of Ukraine  and ERC  

Distri-bution Supported by the 

Institute of Education Content 

Modernization, 2019 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інформаційні технології в освіті та науці» 

МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2018 

 

Вебінар «Основи фінансової грамот-ності як 

компетенції вчителя НУШ» 

ТОВ «Освітній проект «На 

урок»», 2018 

Майстер-клас «Сучасні інформаційні технології  і 

техніка  - інструмент створення школи майбутнього» 

МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2018 

 

«Active Citizen National Study Visit 2018/2019 British Council, 2018 

 

Освітня програма «Медіаграмотність та кібербезпека» МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2018 
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Тематика курсів, тренінгів, тощо Організація проведення, рік  

14 Дзикановська Ангеліна  

Павлівна 

Вчитель англійської мови в 

початковій школі, 

спеціаліст 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. 

Б.Хмельницького,2019 

Міжнародний навчальний візит для учасників проекту 

Британської Ради в рамках проекту «Активні 

громадяни», м.Київ-Вінниця 

British Council, 2019 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

Вебінар «The Power of Storytelling: Young Learners»  Cambridge University Press, 

2018 

Тренінг «Active Citizens Local Training» British Council, 2018 

Тренінг «Active Citizens  International Study Visit», м. 

Київ 

British Council, 2018 

Тренінг «Active Citizens Festival», м.Херсон British Council, 2018 

15 Івашко  

Ганна 

Сергіївна 

Асистент вчителя 

інклюзивного класу, 

спеціаліст  

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами» 

Студія онлайн-освіти  

EdEra, 2018 

Тренінг для асистентів учителів інклюзивних класів 

«Індекс інклюзії в новій українській школі» 

 

 

ЗОІППО, 2018 

16 Книш  

Ірина 

 Олексіївна 

Педагог-організатор, 

спеціаліст першої категорії 

Тренінг «Загальнолюдські цінності як основа 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» 

ЗОІППО, 2019 

Тренінг «Школа волонтера. Координатори 

волонтерського  руху в закладах освіти» 

ЗОІППО, 2019 

17 Коваленко Людмила 

Вікторівна 

Вчитель історії, спеціаліст 

вищої категорії,  старший 

учитель 

Навчально-методичний семінар «Викладання історії 

голокосту в школі: різні підходи та методи» 

ЗОІППО, 2019 

Тренінг «Інтернет-сервіси в роботі вчителя історії та 

правознавства» 

ЗОІППО, 2018 

18 Логвінова Логопед, спеціаліст другої Майстер-клас «Експрес-корекція звуків засобами Асоціація практи-куючих 
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 Олена Михайлівна категорії нейростимуляції: кінезітерапія, біоенергопластика за 

системою дерево» 

логопедів України, 2019 

Семінар «Логопедичний масаж у комплексній системі 

подолання мовленнєвих розладів у дітей та дорослих» 

Асоціація практикуючих 

логопедів України, 2018 

20 Маліцька 

Ірина Олександрівна 

Вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

Семінар «Реалізація концепції нової української 

школи: науково-практичний супровід освітньої 

програми «Інтелект України» 

МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2018 

21 Мартьянова Ірина 

Анатоліївна 

Вчитель фізичної культури, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

Тренінг для тренерів «Нова фізкультура в Новій 

українській школі»  

ЗОІППО, 2018  
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Неліпа  

Віталій Васильович 

Вчитель інформатики, 

спеціаліст другої категорії 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Тренінг «FIRST LEGO League» сезону «Вперед на 

Орбіту» 

 ГО Міжнародна організація 

«Інноваційні освітні 

технології», 2018 

23 Постол 

Людмила Іванівна 

Вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Обласний спеціалізований тренінг для працівників 

освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичні 

кроки» 

ЗОІППО, 2018 

Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами» 

Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

24 Ручка  

Тетяна Миколаївна 

Вчитель географії, 

спеціаліст другої категорії 

Тренінг «Формування медіа-компетентності у вчителів 

закладів загальної середньої освіти засобами 

інтерактивних методів навчання» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019  

25 Сапронова Наталія 

Григорівна 

Вчитель поч. класів, вища 

категорія,  старший учитель 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2019 

26 Сечіна  Практичний психолог, Регіональна науково-практична конференція МДПУ ім. Б.Хмельницького, 
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Олена Вікторівна спеціаліст  «Соціально-психологіч-на підтримка осіб з травмою 

війни: міжнародний досвід та українські реалії» 

2018 

Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами» 

Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

27 Сєйтаблаєва  Наталя  

Іванівна 

Вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Студія онлайн-освіти  EdEra, 

2018 

Семінар «Реалізація концепції нової української 

школи: науково-практичний супровід освітньої 

програми «Інтелект України» 

 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2018 

28 Талерчик  

Лариса Василівна 

Вчитель математики, вища 

категорія,  старший учитель 

Обласний семінар-практикум «Особливості 

викладання математики у 5-10 кл. за підручниками 

О.С. Істер» 

ТОВ «Видавництво Генеза», 

2018 

29 Тарарухіна 

 Анна  

Євгенівна 

Вчитель трудового 

навчання, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

30 Ткаченко 

 Ольга Олександрівна  

Вчитель фізики, спеціаліст 

вищої категорії 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

31 Фільчагова Ольга 

Михайлівна  

Вчитель української мови 

та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-

методист 

Семінар «Методична майстерня педагога Нової 

української школи» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2018 

Семінар «Концептуальні проблеми функціонування 

мови в полікультурному просторі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2018 

Семінар «Підвищення навчально-пізнавальної 

діяльності учнів через призму лінгвістичних задач з 

укр. мови» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2018 

32 Фільчагова  

Юлія  

Сергіївна 

Вчитель зарубіжної 

літератури, спеціаліст 

другої категорії 

Майстер-клас «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології у освітньому процесі» 

МДПУ ім. Б.Хмельницького, 

2019 

Вебінар «Інфографіка на уроках зарубіжної 

літератури» 

ВГ «Основа»,2019 

Вебінар «Використання кейс-уроків для формування 

ключових компетентностей в основній і старшій 

школі» 

Освітній проект «На Урок», 

2018 
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33 Шашко  

Валентина 

Миколаївна 

Вчитель  

російської мови, 

вища категорія,  старший 

учитель 

 Вебінар «Організація роботи з обдарованими дітьми в 

умовах реалізації Державних освітніх стандартів» 

Всеосвіта, 2019 

Вебінар «Кейс –технології у навчально-виховному 

процесі» 

Всеосвіта, 2019 

Така активність вчителів пов’язана, зокрема, з реформуванням освіти і свідчить про вмотивованість педагогів на розвиток і зміни.   

Робота з обдарованими учнями 

На виконання наказу по ліцею 05.09.2018 № 150 «Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю в 2018/2019 

навчальному році» та з метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей, на виконання 

районної «Комплексної програми виявлення і розвитку творчої обдарованості учнів та педагогів закладів освіти Мелітопольського району» в 

ліцеї була налагоджена система роботи з обдарованими учнями. 

Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: 

семінар «Реалізація компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ», семінар «Як досягти успіху в 

науково-дослідницькій діяльності», конференція  «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», психолого-педагогічний 

семінар «Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій», Творча майстерня «Кейс-технологія як форма 

інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ». Затвердженні заходи щодо виконання Комплексної програми виявлення і 

розвитку творчої обдарованості учнів.  

На нарадах при директорові розглядалися питання:  

 «Про підготовку учнів до участі в І-ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу науково - дослідницьких робіт МАН»; 

 «Про ефективність та результативність гурткової роботи в ліцеї». 

 «Про результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах МАН та творчих конкурсів обласного рівня». 

Психологом проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей ліцеїстів та оновлена база даних обдарованості, затверджені 

індивідуальні програми розвитку обдарованих учнів. 

Налагодженою була традиційна співпраця з радою молодих вчених ТДАТУ та МДПУ. Вчителі Неліпа В.В., Груба К.О., Арабаджи-Донець 

Л.І., Бородай Є.Г., Єфименко Т.А. брали участь у наково-методичних семінарах на базі ВНЗ. Учні ліцею з задоволенням відвідують Дні  

відкритих дверей вищих навчальних закладів,  є постійними учасниками конференцій, літературних віталень, брейнг-рингів,  КВК, вузівських 

предметних олімпіад( учень 11 класу став переможцем в олімпіаді від МДПУ, учениця Лелі Н.- переможець олімпіади ТДАТУ). Так, учні 11 

класу посіли ІІІ місце у грі «Мозкобійня» з української мови, у конкурсі  відео робіт «I-TEACHER 2» від кафедри інформатики МДПУ    участь 

учениць 9 класу в онлайн-марафоні з нагоди Міжнародного дня дівчат в ІКТ «Girl power tech 2019. 

http://9school.ucoz.ua/publ/pedradi_seminari_pedchitannja/pedradi_seminari_pedchitannja/21_01_2016r_pedrada_profesijnij_brending_vchitelja/19-1-0-165
http://9school.ucoz.ua/publ/pedradi_seminari_pedchitannja/pedradi_seminari_pedchitannja/21_01_2016r_pedrada_profesijnij_brending_vchitelja/19-1-0-165
https://naurok.com.ua/webinar/keys-tehnologiya-yak-forma-interaktivnogo-navchannya-molodshih-shkolyariv-v-umovah-nush
https://naurok.com.ua/webinar/keys-tehnologiya-yak-forma-interaktivnogo-navchannya-molodshih-shkolyariv-v-umovah-nush
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Вчителі-предметники, класоводи 1-4 класів систематично впроваджують на уроках особистісно-орієнтовані технології навчання, 

технологію критичного мислення, індивідуальний та диференційований підхід, залучають учнів до пошукової, експериментально-дослідницької 

роботи.   

Активно проводили позакласну роботу з предмету вчителі початкових класів, іноземної мови, біології та екології, фізкультури, української 

мови і літератури та російської мови і світової літератури. 

Про результативність  систематичної роботи розвитку обдарувань свідчать показники участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях 

районного, обласного рівня. 

У районних олімпіадах взяли участь 46 учнів-учасників (у 2017/2018 н. р. – 56 учнів). З них 28 (61%) учасників районним журі визнані 

переможцями (у 2017/2018 н. р. – 34 учасника). Переможців підготували 12 вчителів  (у 2017/2018 н. р. – 14). 

Команда  ліцею досягла найкращих результатів (І командне місце). Ліцей  підготував більше, ніж 50% переможців від загальної кількості 

своїх учасників. 

З базових дисциплін ліцеїсти посіли  найвищий рейтинг за загальним заліком та з окремих дисциплін: з правознавства,  хімії, англійської 

мови,трудового навчання, української мови та літератури. Кількість  учасників і переможців за предметами (додаток до наказу).  

Учні посіли - І місць –2 (трудове навчання), 1 (фізична культура); ІІ місць – 4 (англійська мова, трудове навчання, фізика),  ІІІ місць –21 та 

за рейтингом по району серед шкіл нового типу посіли І місце, набравши 48 балів. 

Кількість призерів за класами: 7 клас- 1 перемога, 8 -2, 9-А клас - 5, 10 кл. – 9 перемог, 11 клас - 11 перемог.  

На поглибленому рівні – 8 клас (математика ) 1 учасник; 9-Б (історія)- 1 учасник , 9-А клас (українська мова) – ІІІ місце.  Профільне 

навчання -11 клас (правовий профіль) –ІІІ, ІІІ, ІІІ; 10 клас (філологічний) – ІІІ місце. Отримані результати свідчать про не достатню ефективність 

роботи класів з поглибленим вивченням математики (вчитель Бородай Є.Г.) та історії (вчитель Коваленко Л.В.). 

За підсумками роботи журі ІІІ (обласного) етапу олімпіад переможцями стали учениця 9-А класу Гядукян А-К. – ІІІ місце з трудового 

навчання (вчитель Тарарухіна А.Є.), учень 11 класу Дмитрів Артем- ІІ місце з фізичної культури (вчитель Мартьянова І.А.) 

Склад переможців 

 

№ п/п Клас Місце Прізвище, ім’я учня Вчитель 

Фізика 

1. 7 ІІ Яблоновський Сергій Ткаченко О. О. 

2. 9 ІІІ Терлецький Максим Ткаченко О. О. 

Історія  

3. 10 ІІІ Радченко Дмитро Неліпа С. В. 

4. 10 ІІІ Шерман Владислав Неліпа С. В. 

Правознавство 

5. 9 ІІІ Панасюк Катерина Неліпа С. В. 
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6. 10 ІІІ Жих Єлизавета Неліпа С. В. 

7. 11 ІІІ Ворфоломєєв Владислав Неліпа С. В. 

8. 11 ІІІ Дмитрів Артем Неліпа С. В. 

9. 11 ІІІ Нанков Ілля Неліпа С. В. 

Українська мова та література 

10. 9 ІІІ Савлук Яна Фільчагова О. М. 

11. 10 ІІІ Косинець Вікторія Фільчагова О. М. 

12. 11 ІІІ Моісеєнко Катерина Анацька В. В. 

Російська мова та література 

13. 9 ІІІ Панасюк Катерина Шашко В. М. 

Хімія 

14. 10 ІІІ Неліпа Альона Донець І. М. 

15. 11 ІІІ Моісеєнко Катерина Донець І. М. 

16. 11 ІІІ Панасенко Діана 
Донець І. М. 

 

 

Трудове навчання (обслуговуюча праця) 

17. 9 І Гядукян Анжеліка-Кароліна Тарарухіна А. Є. 

18. 8 ІІ Кулік Вікторія Тарарухіна А. Є. 

19. 11 І Панасенко Діана Тарарухіна А. Є. 

20. 10 ІІ Жих Олександра Тарарухіна А. Є. 

21. 10 ІІІ Жих Єлизавета Тарарухіна А. Є. 

Англійська мова 

22. 8 ІІІ Квасова Марія Бєляєва С. М. 

23. 10 ІІІ Радченко Дмитро Гаврилюк В. Л. 

24. 11 ІІ Ворфоломєєв Владислав Бєляєва С. М. 

25. 11 ІІІ Костюк Данило Бєляєва С. М. 

Фізична культура 

26. 11 І Дмитрів Артем Мартьянова І. А. 
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Динаміка кількості переможців в олімпіадах 

Навчальний 

рік 
Кількість учнів в ліцеї 

Кількість учасників ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Кількість переможців 

Кількість 

учасників  у ІІІ 

етапі 

Кількість переможців 

ІІІ етапу 

2013-2014 251 52 28 3 1 

2015-2016 262 53 42 5 3 

2016-2017 264 61 31 6 3 

2017-2018 278 56 34 9 1 

2018-2019 306 46 28 4 2 

У конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН взяли участь 14 учнів 8-11 класів (у 2017/2018 н. р. – 14учасників). 

Переможцями Конкурсу стали 3 учнів (21 %) (додаток до наказу), (2017/2018 н. р. – 9 учнів (64%).  

 

Секція Місце Прізвище, ім’я учня Клас Науковий керівник 

Наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

Мистецтвознавство ІІІ 
Гядукян Анжеліка-

Кароліна 
9 Тарарухіна А. Є. 

Наукове відділення мовознавства 

Англійська мова ІІ Костюк Данило 11 Бєляєва С. М. 

Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

Соціологія ІІІ Жих Єлизавета 10 
Артюх Л. О. 

Ручка Т. М. 

Результати участі учнів у конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН 

Навчальний рік 

Кількість учнів які 

приймали участь в 

районному турі 

Кількість переможців 

Кількість учнів які 

приймали участь в 

обласному турі 

Кількість переможців обласного туру 

2013-2014 13 6 5 3 

Юні знавці Біблії 

27. 10 ІІІ Косинець Вікторія 
Єфименко Т. А. 

Фільчагова Ю. С. 

Екологія 

28. 11 ІІІ Аншишкін Денис Тарарухіна А.Є. 
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2015-2016 15 9 3 2 

2016-2017 17 13 8 2 

2017-2018 14 9 9 3 

2018-2019 14 3 3 1 

 

Посіли призові місця учні в різноманітних творчих та інтелектальних конкурсах районного та обласного рівнів:  

Районний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста»  

Аншишкін Денис учень 11 класу -  ІІІ місце (Тарарухіна А.Є.) 

І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край» 

Кабак Софія учениця 4 класу - І місце (Сєйтаблаєва Н.І.) 

Довгань Софія  учениця 8 класу - І місце (Бєляєва С.М.) 

Левашева Дар’я учениця 9-Б класу - І місце (Артюх Л.О.) 

Нестеренко Ярослав учень 5-Б класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 

Ковбас Софія учениця 5-Б класу - ІІ місце  (Тарарухіна А.Є.) 

Подкладньова Марія учениця 1-А класу - ІІ місце (Постол Л.І.) 

Радченко Анна-Анастасія учениця 1-Б класу - ІІ місце (Боярських О.М.) 

Руденко Данило учень 2-А класу - ІІ місце (Сапронова Н.Г.) 

Гаркуша Єлизавета учениця 6 класу - ІІ місце (Коваленко Л.В.) 

Голуб Вікторія учениця 7 класу - ІІ місце (Тарарухіна  А.Є.) 

Панасюк Катерина учениця 9-А класу - ІІ місце (Тарарухіна А.Є.) 

Левашева Дар’я учениця 9-Б класу - ІІІ місце (Тарарухіна А.Є.) 

Гядукян Анжеліка-Кароліна учениця 9-а класу, Шевченко Роман учень 10 класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 

Лелі Наталія учениця 11 класу - ІІ місце (Тарарухіна А.Є.) 

Неліпа Альона учениця 10 класу - ІІ місце (Гаврилюк В.Л.) 

І (районний) етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» 

Нанкова Тетяна учениця 4 класу - ІІІ місце (Сєйтаблаєва Н.І.) 

Драник Ляна учениця 8 класу - ІІІ місце (Тарарухіна А.Є,) 

Вінник Олександр учень  3 класу - І місце (Маліцька І.О.) 

Кабак Софія учениця 4 класу - І місце (Сєйтаблаєва Н.І.) 

Нінова Маргарита учениця 5-Б класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 
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Зубко Світлана учениця 7 класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 

Лелі Наталія учениця 11 класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 

Радченко Анна-Анастасія учениця 1-Б класу - ІІ місце (Боярських О.М.) 

Попова Анастасія учениця 3 класу - ІІ місце (Маліцька І.О.) 

Вінник Олександр учень 3 класу - ІІ місце (Маліцька І.О.) 

Фільчагов Владислав учень 5-Б класу - ІІ місце (Фільчагова О.М.) 

Аншишкін Родіон учень 9-Б класу - І місце (Неліпа В.В., Артюх Л.О.) 

Пісклова Дар’я учениця 9-А класу - І місце (Неліпа В.В.) 

Назаренко Віталіна учениця 4 класу - ІІ місце (Неліпа В.В.) 

Районний етап IХ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» 

Аншишкін Родіон учень 9-Б класу - І місце (Неліпа В.В., Назаренко В.М.) 

Неліпа Альона учениця 10 класу - ІІ місце (Неліпа В.В.) 

Бессараб Анастасія учениця 9-Б класу - І місце (Книш І.О., Назаренко В.М.) 

Хлипалова Дар’я учениця 9-Б класу - І місце (Книш І.О.) 

Ломакіна Яна учениця 9-А класу - І місце (Фільчагова О.М.) 

П’ятак Софія учениця 3 класу - ІІ місце (Маліцька І.О.) 

Колектив учнів 2-б класу - І місце (Назаренко В.М.) 

Колектив учнів 2-А класу - І місце (Сапронова Н.Г.) 

Колектив учнів 10 класу - І місце (Неліпа С.В., Груба К.О) 

Обласний конкурс пошукових робіт «Сила, Мужність, Честь»  

Бессараб Анастасія учениця 9-Б класу - І місце (Назаренко В.М.) 

Конкурс фотоаматорів «Країна моя – Україна» 

Назаренко Віталіна учениця 4 класу - ІІ місце Неліпа В.В. 

Районний етап Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» 

Назаренко Віталіна учениця 4 класу - ІІІ місце (Сєйтаблаєва Н.І., Назаренко В.М.) 

Кабак Софія учениця 4 класу - ІІІ місце (Сєйтаблаєва Н.І.)  

Районний етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

Малюкін Нікіта учень 4 класу - ІІІ місце (Сєйтаблаєва Н.І.) 

Ковбас Софія учениця 5-Б класу - ІІІ місце (Єфименко Т.А.) 

Косинець Вікторія учениця 10 класу - ІІІ місце (Фільчагова О.М.) 

Районний етап Всеукраїнської трудової акції «Плекаймо сад» 

Нанков Ілля учень 11 класу - І місце (Тарарухіна А.Є.) 
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Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка 

Савлук Яна учениця 9-А класу - ІІІ місце (Фільчагова О.М.) 

«Галерея кімнатних рослин» 

Аншишкін Родіон учень 9-Б класу - І місце (Артюх Л.О.) 

Пісклова Дар’я учениця 9-А класу - І місце (Артюх Л.О.) 

Обласний конкурс «Моя Батьківщина – Україна»  

Хлипалова Даря учениця 9-Б класу - І місце (Коваленко Л.В.) 

 

У цьому році ліцеїсти взяли  активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських   інтерактивних конкурсах: знавців математики „Кенгуру”- 

48, знавців української мови ім. П.Яцика - 32, знавців природознавчих наук «Колосок осінній»-58 , «Колосок весняний»-40, з українознавства 

«Соняшник» - 38, з зарубіжної  літератури «Санфловер»- 22, з інформатики «Бобер»-11. У міжнародній олімпіаді «Всеосвіта» - 154 учня, «На 

урок» - 77 учнів. 

Відповідно до Положення підведено підсумки конкурсу «Обдарованість року – 2019» та нагороджено дипломами, сертифікатами та 

солодкими призами 273 учня. 

Враховуючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що у ліцеї склалась певна система роботи з обдарованими та здібними учнями. 

Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку.  

Однак, враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком ліцею, як закладу нового типу, слід звернути увагу на 

проблеми, що потребують вирішення. А саме: порушення окремими вчителями системності в роботі з обдарованими та здібними учнями (банк 

даних, моніторинг особистих досягнень, формальний індивідуальний план, невміння або небажання співпрацювати з батьками). 

 

Виховна робота 

Згідно з річним планом роботи ліцею педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня 

виховного процесу. 

Головна увага була спрямована на формування різнобічно та гармонійно розвиненого 

національно свідомого, високоосвіченнного, життєво компетентного громадянина, здатного  до саморозвитку та самовдосконалення. 

В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики 

шкідливих звичок серед школярів. 

Увічнювалась пам’ять жертв голодоморів і репресій в Україні, відзначались державні свята та пам’ятні дати з історії України та її славних 

синів, політичних і громадських діячів. 

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна 

робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове, превентивне, 

художньо-естетичне. 
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В управлінні життєдіяльністю освітньої установи в цілому та в дитячому колективі зокрема не обійтися без системного підходу. Системний 

підхід дозволяє класному керівнику раціонально розподіляти свої зусилля при організації виховного процесу в класі. При створенні 

виховної системи класу формується «обличчя» класу, його індивідуальний вигляд. 

На сучасному етапі класні керівники використовують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку 

особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використання для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно 

зорієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні принципи випереджаючої освіти для сталого розвитку.  

Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного виховання, педагогічний колектив свою виховну роботу спрямовував на 

виховання свідомого громадянина, патріота України. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 07 грудня 2016 року № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних 

символів України, виховання поваги до них у суспільстві», враховуючи Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в 

навчальних закладах України, затверджених наказом МОН України від 07 вересня 2000 року № 439, наказу ДОН від 09.02.2017 року № 75/0/212-

17 «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнівської та студентської 

молоді області », наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

», з метою введення поваги до державних символів у ранг пріоритетних елементів патріотичного виховання та формування в учнівської молоді 

свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів та 

з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

Так, в усіх класних кімнатах оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами 

України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується 

повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного Прапору України. 

Виховуючи повагу до історичного минулого нашого народу, учні беруть участь і перемагають у різноманітних представницьких масових 

заходах, що надає їм не лише неоціненний досвід набуття навичок науковості, пошуковості, але й учить поважати традиції свого народу, його 

велику культурну спадщину. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», підпункту 5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» , Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Положення про  Всеукраїнську 

дитячо-юнацьку  військово-спортивну  патріотичну  гру  «Сокіл» («Джура»),  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 13.06.2012 р. № 687, та з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, набуття учнями знань, 

умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, формування у молоді високих морально-психологічних якостей. Районни етап гри був 

проведений у 2 етапи (26 квітня і 15 травня 2019 року).  Рій ліцею мав відповідну форму та символіку. За підсумками гри посів 6 місце.  
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Також колектив ліцею взяв участь у X Обласному скаутському польовому практикумі "Гілея - 2018" команда "Козаки" (ІV місце в 

загальному заліку). 

З метою виховання поваги учнів до культури й традицій українського народу було проведено такі заходи:  свято Покрови Пресвятої 

Богородиці і День Українського козацтва, радіолінійка  до Дня української писемності та мовлення, інформаційна акція «Говоримо українською» 

, Всеукраїнський радіодиктант до Дня української писемності,  Шевченківський тиждень,  книжковий вернісаж  «Наша дума, наша пісня не вмре, 

не загине!», конкурс мовознавців серед учнів 5 класів «Шевченкова мова», свято у НУШ  «Кращої, ніж рідна, мови не буває» до Міжнародного 

дня рідної мови, День вишиванки в ліцеї.  

Головною особливістю сучасного національно-патріотичного виховання є  набуття учнівською молоддю  соціального досвіду, готовності 

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

інтелектуальної  культуриє. 

З цією метою в ліцеї сплановані Уроки мужності, темами яких є мужність українських військових та добровольців, їх вірність 

Присязі українському народові, а також героїзм простих українців, які з перших днів АТО допомагають українській армії. У зв`язку з останніми 

політичними подіями в Україні учні ліцею приймають участь: у маршах Миру "Ми - єдина Україна", відправляють гуманітарну допомогу воїнам 

АТО, дітям - переселенцям через волонтерів Мелітопольського району показуючи тим самим своє патріотичне ставлення (акція «Великодній 

кошик солдату», акція «Наші серця з вами» акція «Новорічний подарунок для бійця», акція «Допоможи воїну АТО» (ярмарок), виготовлення 

оберегів для воїнів ) 

Проведена відкрита тематична класна година «А пам'ять священна» для учнів 9-х класів (класний керівник  Фільчагова О.М.) ; мітинг - 

пам’яті щодо відзначення знаменної дати визволення Мелітопольщини і села Костянтинівка  від фашистських загарбників та визволення 

України. В рамках заходів до 85-х роковин пам’яті жертв Голодомору  учні ліцею традиційно взяли участь у Всеукраїнській  акції 

«Запали свічку».  Спільно з сільською бібліотекою була організована і проведена   година пам*яті  « Людської пам'яті мости» до дня пам’яті 

жертв Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні.  20 лютого ліцеїсти  приєдналися  до Всеукраїнської тихої акції "Ангели 

пам'яті", присвяченої вшануванню пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Також, в ліцеї відбулися інформаційні лінійки, радіо  лінійки до Дня   

Гідності та Свободи , конкурс плакатів і малюнків «Будь-якій війні скажемо: «Ні!», участь в урочистостях з відзначення Дня Пам’яті та 

Перемоги над нацизмом у Європі.  Перемога в Обласному заочному конкурсі пошукових робіт «Сила, мужність,честь» , проект «Усна історія 

АТО» в номінації  «Я був на цій війні», який розповідає про  життя нашого земляка, командувача  опорним пунктом між Попасною  і Золотим  

Очканем  Олексієм  Анатолійовичем. 

Протягом 2018-2019 н.р. учні ліцею мали змогу приймати участь в таких загальношкільних виховних заходах: день доброти і  день 

толерантності; проект «Танцюють всі!» до дня працівників освіти; день Святого Миколая; свято Нового року; свято 8 Березня, виставка робіт 

юних художників ліцею та інші. 

 З метою дотримання правил безпечної поведінки дітьми на вулиці, в місцях громадського відпочинку , в освітніх закладах і вдома класні 

керівники провели низку виховних бесід з питань протимінної безпеки населення та дітей у школі: «Сам удома: безпека твоєї оселі», «Сам 
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надворі. Безпечна прогулянка», « У небезпечних місцях. Ігри у небезпечних місцях», «Небезпечні речовини», «Евакуація з приміщення школи», 

«Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях», «Надання невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях».  

В рамках Місячника  з ЦЗ  в ліцеї відбулося протипожежне тренування у рамках  командно-штабного  навчання з органами управління та 

силами цивільного захисту ТП ЄДС ЦЗ .  На ліквідацію умовної пожежі були задіяні формування ЦЗ ліцею та підрозділи: ДСНС, швидкої 

медичної допомоги, Національної поліції , газової служби, аварійної служби енергопостачання.  Була проведена евакуація дітей із будівлі ліцею 

та проведені заходи з ліквідації умовної пожежі, надана екстрена медична допомога «постраждалій».  На подвір’ї ліцею були показані 

можливості спеціальної пожежної техніки при гасінні пожежі, а також гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників.  

Екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти, а школа – це центр формування еколого-збалансованої поведінки. Так, до дня 

Землі  учні  3 класу представили екологічну казку «Будні і свята Землі».  Учні 1А і 1 Б класу виготовляли годівнички для зимуючих птахів  у 

рамках акції «Годівничка».  

Під час проведення позакласних заходів вчителі сконцентровують увагу дітей на екологічних проблемах, створюють умови для виховання 

громадської позиції до проблем охорони навколишнього середовища. 

Поводиться робота з учнями відносно ефективного використання ресурсів, вони із  задоволенням виготовляють еко-листівки, створюючи 

красиве і корисне з речей, що втратили своє призначення. Також діти залучаються до збору макулатури, пластикових пляшок з метою 

вторинного використання. Під час проведення таких форм роботи у школярів формуються поняття та уявлення про довкілля, відчуття особистої 

причетності до збереження природних багатств, екологічної культури. 

Принцип особистісної орієнтації націлює класного керівника на формування у підростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості 

у собі, виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця на етапі прогнозування, спрямовує зусилля на розвиток світогляду, 

цілісної свідомості. Тому вони в системі проводять з учнями наступні заходи: виховні години:. «Моє довкілля» (Сейтаблаєва Н.І.), «Збережемо 

нашу планету», «Моя земля – земля моїх батьків» (Боярських О.М.); усні журнали «Червона Книга України», «Екологічні проблеми нашого 

села» (Ручка Т.М.); інтелектуальні ігри «Ми в гостях у природи», «Екологічний дивосвіт» (Арабаджи-Донець Л.І.) 

Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в ліцеї вивчаються кращі твори української та світової культури, ведеться робота з 

розвитку вмінь примножувати культурно мистецькі надбання, відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. 

Проведена низка заходів, які зацікавили учнів та дали можливість проявити кожному свій мистецький талант: конкурс-проект «Зимові 

візерунки» (прикрашання вікон і дверей в ліцеї), виставки дитячих малюнків «Зимові фантазії» , виставка учнівських робіт «Зимовий букет»,  

«Майстерня Діда Мороза» тощо.  

Аналізуючи роботу методичного об'єднання класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від 

рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного 

шкільного життя. Так, було проведено новорічний флешмоб,  свято «Букваря», Свято обдарованої молоді, випускний бал в 4,9 та 11 класах, де 

безпосередньо були задіяні батьки. З батьками проводились такі бесіди: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження 

правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму». 
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Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали емоційний вплив і відіграли роль у вихованні учнів. До виховних заходів були 

залучені всі учні з урахуванням їх індивідуальних особливостей та нахилів, де вони змогли проявити свою активність.  

Соціальний паспорт 

Костянтинівського ліцею «Ерудит» станом на 06.05.2019 року 

 

Загальна кількість дітей у ЗНЗ – 306 

 Кількість: Відсотки: 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 7 2,2 

2. Багатодітні сім’ї 39 12,7 

3. Малозабезпечені сім’ї 0 0 

4. Неблагополучні сім’ї 0 0 

5. Учні, які перебувають на обліку в КМСН (кімната міліції у справах 

неповнолітніх) 
- 0 

6. Учні, які перебувають на обліку в школі  (ВШПО) - 0 

7. Учні, які схильні до негативних проявів: бродяжництво - 0 

8. Учні, які схильні до негативних проявів: правопорушення - 0 

9. Учні, які схильні до негативних проявів: вживання наркотичних та 

психотропних речовин 
- 0 

10. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії - 0 

11. Діти-інваліди 4 1,3 

12. Діти самотніх матерів 16 5,2 

13. Діти працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, 

шахтарів, журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків 
- 0 

14.  Діти з сімей-переселенців з районів військових дій 3 0,9 

15.  Діти з неповних сімей 31 10,1 

16. Діти з сімей трудових мігрантів 3 0,9 

17. Діти учасників АТО - 0 

 

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму ліцею, профілактичних медичних оглядів учнів. 

Протягом навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності відбувалися 

зустрічі з представниками правоохоронних органів. 
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На виконання річного плану роботи школи з метою протидії поширенню злочинності серед неповнолітніх, вдосконалення виховної та  

просвітницької роботи , формування та розвитку культури здоров’я на позиціях здорового способу життя в школі: 

На загальношкільних батьківських зборах було розглянуто питання про дотримання законодавства про загальну середню освіту. Класні 

керівники 1-11 класів довели до відома батьків інформацію про відповідальність за виховання дітей та соціальний захист неповнолітніх.  

До всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом було проведено виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я», акцію «Ми проти СНІДу», 

анкетування «Що я знаю про СНІД», відкритий класний захід в 10 кл. (кл.керівник Гаврилюк В.Л.) «Залиш СНІД поза грою» 

На виконання Національної програми «Діти України», з метою розв'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними 

правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку , виявлення та взяття на облік дітей, які 

потрапили в складні життєві обставини та підвищення рівня організації в ліцеї працює Координаційна рада профілактики правопорушень серед 

учнів. На виконання плану роботи ради з учнями «групи ризику» та учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку класними керівниками та 

психологом проводилась відповідна робота. 

План роботи Координаційна ради профілактики на навчальний рік виконано, всі проведені засідання оформлено протоколами. 

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України 

«Про загальну середню освіту». В ліцеї ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні ліцею, 

виявлення дітей групи «ризику» та неблагополучних сімей, обстеження умов проживання даних родин, складання банку даних.  

На початок навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий: 

Учнів, притягнутих до карної відповідальності – немає. 

Тенденція зросту (зниження) злочинності серед учнів: 

2014-немає, 2015- немає, 2016- немає, 2017- немає, 2018- немає, 2019-немає. 

Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає. 

В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» на протязі навчального року  було проведено: спільний захід з елементами 

тренінгу «Дружба як протидія булінгу»  із залученням заступника начальника Мелітопольського міськрайонного відділу ДРАЦС; круглий стіл 

«Який же захист гарантує держава постраждалим від булінга та домашнього насильства?» за участю головного спеціаліста відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги ; Всеукраїнський урок «Права людини» , також учні переглянули  науково-популярний  фільм  

«Конвенція ООН про права дитини» та  документальний  фільм  «Як не стати жертвою злочину».  

 Під час проведення акції «16 днів проти насильства» здійснено наступне: виховні години «День толерантності» та «Як убезпечити себе від 

насилля», виставка літератури «Світ без насильства», демонстрація відеороликів щодо профілактики насилля, оформлено плакати «Ми звільнимо 

світ від насильства». 

На засіданні батьківського всеобучу в 1-4 класах було розглянуто наступне питання «Батько й мати – основні вихователі. Складові 

батьківського авторитету. Роль особистого прикладу батьків у вихованні дітей». 
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Організовано зустріч начальника служби у справах дітей з учнями 7-11 класів з метою проведення бесіди щодо профілактики негативних 

явищ в учнівському середовищі. 

Постійно проводились профорієнтаційні зустрічі учнів 9-11 класів з представниками ВУЗів та технікумів з метою майбутнього 

працевлаштування. 

 

Учнівське самоврядування. 

 

На виконання листа МОН України від 28.01.2014 року №1/9-77 «Про розвиток учнівського самоврядування», з метою поширення кращого 

досвіду учнівського самоврядування різних рівнів, активізації роботи з педагогами та батьками, сприяння розвитку дитячого та молодіжного 

лідерського руху було активізовано роботу дитячої організації. 

Самоврядування – це важливий аргумент самоорганізації дитини яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. 

Виходячи саме з таких позицій, в ліцеї працює демократична модель учнівського самоврядування – шкільна Парламентська республіка «Червоні 

вітрила». 

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються Конституцією України та Чинним Законодавством, Положенням про 

учнівське самоврядування. 

Протягом року робота учнівського самоврядування була ефективною. Першим завданням шкільного колективу на початку навчального 

року було організувати та провести вибори Президента школи. Вибори пройшли за всіма правилами. Президентом стала Хлипалова Даша, 

учениця 9 Б класу. 

На першому засіданні учнівського самоврядування було проаналізовано роботу за минулий рік, затверджено план роботи на 2018-2019 

навчальний рік, шляхом голосування обрано членів шкільного Парламенту. 

На протязі вересня було повністю сформовано склад шкільної Парламентської республіки «Червоні вітрила» та вісім Міністерств 

(Міністерство Червоного Хреста, дисципліни і порядку, культури і відпочинку, екології, освіти і науки , охорони здоров’я 

і спорту, внутрішніх справ, преси та інформації ), діяльність яких здійснювалась за чітко складеними планами засідань шкільного Парламенту та 

кожного Міністерства. Засідання проводились 1 раз на місяць на яких вирішувались питання підготовки до свят та пам’ятних дат,  незадовільного 

зовнішнього вигляду учнів школи, чергування та питання пов’язані з роботою учнівського самоврядування тощо. Мета і завдання учнівського 

самоврядування втілювались через різноманітні заходи: акції, флешмоби, виставки, підготовки до свят, ярмарки тощо. 

Учнівське самоврядування ліцею є активним організатором, ініціатором та учасником багатьох загальношкільних заходів, а саме: акція 

«Ліки замість квітів" (збір медикаментів для воїнів АТО); благодійний ярмарок в рамках акції "Добрий ранок,ветеране!", участь в обласному 

конкурсі медіаробіт «Шкільні медіа – розвиток громад» друковані ЗМІ (газета)- Хлипалова Даша; привітання з нагоди Дня вчителя, день 

позитиву у рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (флешмоб « Ми на позитиві», акції «Дерево позитиву», «Посміхнись!Сонячний 

фотограф»), підготовка до новорічних ранків. 

http://shag.com.ua/shvaleno-rishennyam-zagalenoshkilenih-zboriv-kolektivu.html
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Шкільні лідери проводили рейди-перевірки дотримання учнями правил поведінки в школі, перевіряли чергування учнів по школі, у класах; 

активно агітували за здоровий спосіб життя, допомагали в проведенні шкільних спортивних змагань; працювали над постійним інформуванням 

учнів про визначні події шкільного життя через шкільне радіо. Діяльність шкільного Парламенту була спрямована на активізацію,  вдосконалення 

та оптимізацію учнівського самоврядування, підвищення авторитету лідерства, формування активної громадянської позиції учнів, виховання 

самостійності у вирішенні питань, що пов’язані з внутрішньою шкільною діяльністю. Таким чином можна сказати що учнівське самоврядування, 

як невід’ємна частина виховного процесу – це сформований єдиний механізм, що є результатом інтеграції компонентів виховання та сприяє 

соціальному становленню особистості. 

Гурткова робота 

В навчальному закладі велика увага приділяється зайнятості дітей в позаурочний час – це робота гуртків, спортивних секцій та 

факультативів. В роботі гуртків задіяні 190 учнів школи (68%). 

З метою організації повноцінної роботи гуртків було складено графік занять гуртків, проведене планування роботи згідно державних та 

авторських програм, авторські програми погоджені з методистами міського методкабінету, проведено набір учнів до гуртків, оформлено 

документацію гуртків. Заняття гуртків проходять за графіком в кабінетах, залах ліцею. Результати вивчення роботи гуртків дозволяють зробити 

наступні висновки: наповнюваність груп відповідає вимогам. Діяльність гуртків спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції. В 

планах роботи гуртків є проведення масової та суспільно-корисної роботи в школі та за її межами. Заплановані відкриті заходи та виставки, які 

висвітлюватлювали роботу гуртків виконано.  

Робота гуртків, спортивних секцій 

№ Назва гуртка Напрям 
Кількість  годин 

протарифіковано 

Кількість учнів, 

клас 
День, години, роботи 

Керівник , 

П.І.Б, посада 

1 Хореографічний Художньо-естетичний 1 
30 

(1-4 клас) 

Понеділок 

12.55-13.40 
Близнюк О.А. 

2 
Юні туристи- 

краєзнавці 

Туристсько-

краєзнавчий 
1 

20 

(8-11 клас) 
П’ятниця  14.45- 15.30 Кубрак І.С. 

3 «Юні Скаути» 
Туристсько-

краєзнавчий 
2 

25 

(5-9 клас) 

Понеділок 

14.45-15.30 

Вівторок 

14.45-15.30 

Книш І.О. 

http://shag.com.ua/m-kiyiv-kolektivnij-dogovir-institutu-problem-materialoznavstv.html
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4 «Сокіл - Джура» Військово-патріотичний 1 
25 

(5-9 клас) 

Четвер 

14.45-15.30 

 

Коваленко Л.В. 

 

5 
Образотворче 

мистецтво 

Художньо-естетичний 

 
1 

15 

(1-4 клас) 

Вівторок 

12.55-13.40 

 

Дзикановська А.П. 

6 Паперокручення Художньо-естетичний 2 

15 

(1-3 клас) 

 

Середа 

13.50-14.35 
Шевченко А.В. 

7 
«Оздоровча 

гімнастика» 

Фізкультурно-

спортивний 
1 

20 

(2-5 клас) 

Вівторок 

12.55-13.40 
Мартьянова І.А. 

8 
Юний захисник 

Вітчизни 
Військово-патріотичний 2 15 (9-11 клас) 

Вівторок 

15.40-16.25 

Четвер 

15.40 - 16.25 

Кубрак І.С. 

9 Музична абетка Художньо-естетичний 1 20(7-9) П’ятниця  14.35- 15.30 Чабанова Н.В. 

10 

Юні оператори 

аматорської служби 

радіозв'язку 

Технічний 1 10 
Понеділок 

13.50 – 14.35 
Неліпа В.В. 

11 Фольклористика Художньо-естетичний 1 15 
Середа 

14.45-15.30 
Фільчагова О.М. 

 

Робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу 

Діти шкільного навчального закладу приймаються з повним медичним оглядом, відмітками про щеплення та групою здоров'я дитини. В 

закладі медичною сестрою проводиться огляд дитини, опит батьків, а при виявленні ознак захворюваності дитина направляється до дитячої 

поліклініки. Систематично один раз на місяць проводиться огляд на педикульоз, коросту та грибкові захворювання, результати заносяться в 

журнал огляду. Поглиблений огляд дітей був проведений у  травені-серпні 2018 року. Виявлені патології: 

-захворювання зору- 28 

-функціональні захворювання цнс-14 
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-захворювання ссс-9 

-захворювання шкіри-12 

-дефекти опорно рухового апарату – 101 

-хронічні захворювання жкт-9 

- карієс -86 

- ожиріння – 15  

Діти були поставлені на диспанцерний облік. Також усі діти були розподілені -на фізкультурні групи: 

-основна-31

-підготовча-208

-спеціальна-59

-звільнені-6

Медичними препаратами заклад забезпечений частково. Систематично проводиться санітарно-просвітницька робота з дітьми, їх батьками 

та персоналом: випускаються тематичні санбюлетені, інформуються батьки, розробляються пам'ятки. Харчоблок забезпечений технологічним 

обладнанням. 

Щеплення проводиться у присутності лікаря за графіком дитячої консультації. Невідкладна медична допомога надається вчасно (обробка 

ран, синців, ссадин). Протягом  року у ліцеї було виявлено інфекційних хвороби. Медико-педагогічний контроль здійснюється на фізкультурних 

заняттях. Проводиться вимірювання пульсу до заняття, після вступної частини, загальнорозвиваючих вправ, основних видів рухів, 

дефиренційованих ігор, загальної рухливої гри та через 3-5 хвилин після закінчення заняття. На підставі вимірів вибудовується фізіологічна 

крива, яка дає можливість оцінити рівномірність навантаження на занятті: Р:-0, Р1-95, Р2-110, Р3-140, Р4 -170, Р5-120. Р1+Р2+Р3+Р4+Р5:5= 

95+110+140+170+120:5= 127 ГЕ. 

З метою попередження кишково-шлункових захворювань в ліцеї постійно дотримуються правил прийому продуктів від постачальника, 

терміни зберігання продуктів, правила товарного сусідства та технологія приготування їжі. Особлива увага приділяється санітарно-гігієнічному 

стану харчоблоку та особистій гігієні працівників. 

Регулярно, відповідно до вимог листа МОН України від 21 червня 2007 року «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у 

шкільних навчальних закладах» в ліцеї здійснюється контроль за організацією харчування дітей. Основні питання, які контролюються: 

-виконання норм харчування у шкільному закладі;

-правильність встановлення плати за харчування;

-робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку;

-технологія приготування страв;

-правильність складання меню-розкладу, перспективного меню;

-правильність закладки продуктів;

-вихід готових страв;

-якість приготування;

-ведення документації по харчуванню дітей.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням 
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Аналізуючи роботу ліцею щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що ліцей керується нормативно-правовими актами 

України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим 

харчуванням, орендатором є фізична особа підприємець Тарерчик О.А. Протягом 2018/2019 навчального року безкоштовним гарячим 

харчуванням були забезпечені учні 1-4 класів в кількості 130  учнів та 7 учнів пільгової категорії. 

Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані.  

Плануючи роботу ліцею на 2019/2020 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та 

учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість.  

Робота бібліотеки 

Виконуючи основні функції бібліотеки-інформативну-просвітницьку і духовну у 2018/2019 навчальному році бібліотека ліцею проводила 

роботу по вдосконаленню бібліотечно-інформаційного,культурно-просвітницькогозабезпечення навчальновиховного процесу популяризації 

української книги та творів зарубіжних класиків , по реалізації завдань акції «Живи , книго!»  На базі бібліотеки  працював гурток «Ляльковий 

театр». 

Робота з книжковим фондом. 

Перед початком кожного навчального року визначається наявність у фонді підручників, що відповідають програмним вимогам, 

перевіряється наявність художніх програмових творів ,та творів для позакласного читання . Важливим завданням бібліотеки є контроль за 

збереженням підручників учням. Створені для цього пости бережливих під керівництвом бібліотечного активу уважно слідкували за станом 

підручників потягом року. Було проведено рейди-огляди підручників «Золотий підручник». Результати перевірок були доведені до відома учнів 

на стенді інформації в бібліотеці. По школі було видано наказ про результати проведення рейдів- перевірок по стану збереження підручників. 

Для кращого збереження бібліотечного фонду бібліотекою постійно проводилася робота з боржниками. Загублені підручники відшкодовуються 

рівноцінними, або такими ж. Традицією в школі стало проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу», в якій беруть участь всі бажаючі: школярі, 

вчителі, батьки. Пропаганда книг. Для підвищення інтересу до книжок бібліотечним активом на чолі з бібліотекарем проводиться пропаганда 

читання шляхам організації книжкових виставок,проведення інформаційних хвилинок-цікавинок, масових заходів. Протягом 2018/2019 

навчального року для учнів та вчителів ліцею було проведено наступні книжкові виставки: «Твій друг- дорожній рух», «Ми обираємо життя», 

«Обережно,СНІД!», «Україна – європейська держава» та ін. Протягом року працює традиційна «Книжкова лікарня»,де діти самостійно 

ремонтують книжки та підручники. Бібліотечно-бібліографічна грамотність. Питання бібліотечно-бібліографічної грамотності завжди були і 

залишаються актуальними. Навчати дітей орієнтуватися у світі інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної теми, 

закріпити свої знання зі збутої інформації у довідковому апараті бібліотеки, працювати з тематичними картотеками й алфавітним  каталогом-

головне завдання у проведені бібліотечнобібліографічних уроками. З учнями 5-11 класів проводилися традиційні бібліотечні уроки, під час яких 

учні знайомилися з довідниками, енциклопедіями, словниками. З учнями 1-4 кл. проводилися бібліотечно-бібліографічні уроки. Проводилися 

конкурси на найкращій малюнок. Бібліотечна азбука, де діти вчилися знаходити книги за допомогою каталогів, картотек, працювати з газетами 

та журналами, вчилися висловлювати свої думки про прочитане, шанувати книжки, та працю тих, хто їх творить. Головне завдання бібліотечних 

уроків - довести до учнів що їм корисно користуватися бібліотекою, мотиви необхідності, та цінності знань, отриманих від книжок. Батьки теж 
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потребують відповідної поради, як цікавити дитину читанням, тому були розроблені рекомендації щодо цього, тому для них були розроблені 

методичні рекомендації, як захопити дитину до читання. Головні показники роботи бібліотеки. Вся робота бібліотеки проводилася згідно з 

планом, складеним спільно з планом класних керівників Про відвідування бібліотеки та категорії читачів говорить таблиця характеристики 

роботи шкільної бібліотеки подана нижче. Характеристика роботи шкільної бібліотеки Отже з таблиці видно, що найактивнішими читачами є 

учні початкових класів. Найменш активними – старшокласники. Виховна година. Для зацікавлення учнів книгою в школі було проведено ряд 

виховних бібліотечних заходів. По перше велика увага приділялась традиційним бесідам з учнями; - по відношення до книги, - про значення 

книги і житті учня, - про видатних класиків літератури, та про сучасних дитячих письменників, - проведення анкетування для виявлення 

читацьких інтересів учнів, - проведення вікторини на знання народних творів, та творів українських і зарубіжних письменників, - проведення 

конкурсу-презентації улюбленої книги, - проведення конкурсу на найкращій малюнок «Мій улюблений казковий герой». Результати анкетування 

показали, що більшість учнів полюбляє читати книжки. Майже всі мають домашню бібліотеку, проте відвідують шкільну і сільську.  Під час 

вибору книжок учні користуються порадами друзів та старших. Найулюбленішими творами серед школярів є пригодницькі романи, детективи, 

фантастика. Найпопулярніші автори: О. Грін, Д. Дефо, Ж. Верн, М. Гоголь, В. Нестайко, Г. Тютюнник. Учні дуже активно брали участь у 

складанні “Карти читацьких інтересів”. Було виявлено, що більш за все цікавлять розділи: інформатика, казки. Літературні читання 

передбачають художнє виконання творів, свого роду “театр одного актора”. У шкільній бібліотеці часто на перервах можна побачити учнів 

Корнієць Поліну, Яруту Анастасію, Радченко Анжеліку, Кірянову Діану та інших, які залюбки вголос читають учням молодших класів улюблені 

казки та розповідають їм про найцікавіші книги. Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їх звертання до художньої, 

науково-пізнавальної, довідкової літератури, посилюють сприйняття, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної 

роботи з книгою, розвивають логічне мислення. Наприклад, серед учнів 1-4 класів ліцею “Ерудит” було проведено вікторину “В космос 

вирушаймо”. Можна було констатувати високий рівень емоційної активності читачів. Серед великої кількості форм усної популяризації книги 

сьогодні найбільш актуальні ігрові форми, які дозволяють якнайширше залучати до інтелектуального спілкування різні категорії користувачів. 

Серед найбільш ефективних слід назвати гру-пошук «Бібліотечний квест», у якій прийняли участь учні 1-4 класів ліцею. У процесі підготовки до 

неї діти проявили свої бібліографічно-дослідницькі навички, виявили читацьку компетентність та загальну ерудованість. Дуже цікаво і 

ефективною формою читацького змагання є складання “Щоденника читачів” за прочитаними творами. У формі змагання учні намагаються 

ознайомитися з якомога більшою кількістю літературних творів, тим самим розширити свій кругозір та поглибити читацьку компетентність. 

Індивідуальна робота з читачами. Учні 10-11 класів – користувачі різноманітної наукової та науково-популярної інформації. Для визначення, чим 

саме цікавляться 0 10 20 30 40 50 60 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. вчителі та інші категорії читачів кількість відвідувань старшокласники проводилось 

відповідне анкетування. Велика увага приділялась індивідуальній роботі з учнями, адже кожна дитина – це особистість зі своїм характером, зі 

своїми поглядами та вимогами. Тому слід завжди знаходити вільну хвилину, щоб поспілкуватися з дітьми, з’ясувати їхні потреби, 

порекомендувати ту чи іншу книжку. За підсумками конкурсу «Золотий Підручник» слід відзначити дбайливе ставлення учнів ліцею до 

підручників. Лідерами огляду є учні початкових класів. Але деякі учні безвідповідально ставляться до своїх обов’язків щодо догляду за 

підручниками. 

Пропаганда книг. Для підвищення інтересу до книжок бібліотечним активом на чолі 
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з бібліотекарем проводиться пропаганда читання шляхам організації книжкових виставок, проведення інформаційних хвилинок-цікавинок, 

масових заходів. 

Протягом 2018/2019 навчального року для учнів та вчителів ліцею було проведено наступні книжкові виставки: «Твій друг- дорожній рух», 

«Ми обираємо життя», «Обережно,СНІД!», «Україна – європейська держава» та ін. Протягом року працює традиційна «Книжкова лікарня»,де 

діти самостійно ремонтують книжки та підручники. 

Бібліотечно-бібліографічна грамотність. Питання бібліотечно-бібліографічної грамотності завжди були і залишаються актуальними. 

Навчати дітей орієнтуватися у світі інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної теми, закріпити свої знання зі збутої 

інформації у довідковому апараті бібліотеки, працювати з тематичними картотеками й алфавітним каталогом-головне завдання у проведені 

бібліотечно-бібліографічних уроками. З учнями 5-11 класів проводилися традиційні бібліотечні уроки, під час яких учні знайомилися з 

довідниками, енциклопедіями, словниками. З учнями 1-4 кл. проводилися бібліотечно-бібліографічні уроки. Проводилися конкурси на 

найкращій малюнок. Бібліотечна азбука, де діти вчилися знаходити книги за допомогою каталогів, картотек, працювати з газетами та журналами, 

вчилися висловлювати свої думки про прочитане, шанувати книжки, та працю тих, хто їх творить. Головне завдання бібліотечних уроків - 

довести до учнів що їм корисно користуватися бібліотекою, мотиви необхідності, та цінності знань, отриманих від книжок. 

Батьки теж потребують відповідної поради, як цікавити дитину читанням, тому були розроблені рекомендації щодо цього, тому для  них 

були розроблені методичні рекомендації, як захопити дитину до читання. 

Головні показники роботи бібліотеки. Вся робота бібліотеки проводилася згідно з планом, складеним спільно з планом класних 

керівників Про відвідування бібліотеки та категорії читачів говорить таблиця характеристики роботи шкільної бібліотеки подана нижче. 

Виховна година. Для зацікавлення учнів книгою в школі було проведено ряд виховних бібліотечних заходів. По перше велика увага 

приділялась традиційним бесідам з учнями: 

- по відношення до книги, 
- про значення книги і житті учня, 
- про видатних класиків літератури, та про сучасних дитячих письменників, 
- проведення анкетування для виявлення читацьких інтересів учнів, 
- проведення вікторини на знання народних творів, та творів українських і зарубіжних письменників,  
- проведення конкурсу-презентації улюбленої книги, 
- проведення конкурсу на найкращій малюнок «Мій улюблений казковий герой». 

Результати анкетування показали, що більшість учнів полюбляє читати книжки. Майже всі мають домашню бібліотеку, проте відвідують 

шкільну і сільську. Під час вибору книжок учні користуються порадами друзів та старших. Найулюбленішими творами серед школярів є 

пригодницькі романи, детективи, фантастика. Найпопулярніші автори: О. Грін, Д. Дефо, Ж. Верн, М. Гоголь, В. Нестайко, Г. Тютюнник. 

Учні дуже активно брали участь у складанні “Карти читацьких інтересів”. Було виявлено, що більш за все цікавлять розділи: інформатика, 

казки. 
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Літературні читання передбачають художнє виконання творів, свого роду “театр одного актора”. У шкільній бібліотеці часто на перервах 

можна побачити учнів Корнієць Поліну, Яруту Анастасію, Радченко Анжеліку, Болотіну Олену та інших, які залюбки вголос читають  учням 

молодших класів улюблені казки та розповідають їм про найцікавіші книги. 

Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їх звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, 

посилюють сприйняття, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне 

мислення. Наприклад, серед учнів 1-4 класів ліцею “Ерудит” було проведено вікторину “В космос вирушаймо”. Можна було констатувати 

високий рівень емоційної активності читачів. 

Серед великої кількості форм усної популяризації книги сьогодні найбільш актуальні ігрові форми, які дозволяють якнайширше залучати 

до інтелектуального спілкування різні категорії користувачів. Серед найбільш ефективних слід назвати гру-пошук «Бібліотечний квест», у якій 

прийняли участь учні 1-4 класів ліцею. У процесі підготовки до неї діти проявили свої бібліографічно-дослідницькі навички, виявили читацьку 

компетентність та загальну ерудованість. 

Дуже цікаво і ефективною формою читацького змагання є складання “Щоденника читачів” за прочитаними творами. У формі змагання учні 

намагаються ознайомитися з якомога більшою кількістю літературних творів, тим самим розширити свій кругозір та поглибити читацьку 

компетентність. 

Індивідуальна робота з читачами. Учні 10-11 класів – користувачі різноманітної наукової та науково-популярної інформації. Для 

визначення, чим саме цікавляться старшокласники проводилось відповідне анкетування. Велика увага приділялась індивідуальній роботі з 

учнями, адже кожна дитина – це особистість зі своїм характером, зі своїми поглядами та вимогами. Тому слід завжди знаходити вільну хвилину, 

щоб поспілкуватися з дітьми, з’ясувати їхні потреби, порекомендувати ту чи іншу книжку. 

За підсумками конкурсу «Золотий Підручник» слід відзначити дбайливе ставлення учнів ліцею до підручників. Лідерами огляду є учні 

початкових класів. Але деякі учні безвідповідально ставляться до своїх обов’язків щодо догляду за підручниками. 

Робота психологічної служби 

І. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік: 

1.1. Аналіз досягнутих результатів 

Робота практичного психолога у 2018-2019 навчальному році обумовлена інформаційно-правовими документами, річним планом роботи 

ліцею, метою та завданнями, що поставлені учбовим закладом, річним планом роботи практичного психолога. 

Головною метою є психологічний супровід учнів, через систему психолого-педагогічної взаємодії, тобто створення системи 

психологічної допомоги педагогам, яка сприяє особистісному розвитку учнів та їх соціалізації у шкільному середовищі.  

На виконання Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи та Положення про психологічну службу у системі освіти 

України поставлені такі завдання: 

1) Психологічне забезпечення освітнього процесу відбувається відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України. 
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2) Психологічний супровід адаптації здобувачів освіти до умов освітнього процесу. 

3) Психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти; діагностика та аналіз динаміки. 

4) Використання комплексу методик і вправ щодо формування у здобувачів освіти таких умінь: читати і розуміти прочитане,  висловлювати 

свою думку усно і письмово, критично мислити, логічно обгрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, керувати емоціями , 

виробляти здатність співпрацювати в команді. 

5) Участь у формуванні в здобувачів освіти системи загальнолюдських цінностей, виховання відповідальності за себе. 

6) Участь у розбудові безпечного освітнього середовища (за програмою «Школа доброзичливого ставлення до дитини»). 

7) Збереження і зміцнення психічного здоров'я учасників освітнього процесу, профілактика шкільного булінгу (за проектом «Безпечна 

школа»). 

Психолог, за період навчального року, зміг побудувати емоційний контакт з усіма членами освітнього процесу, виявив основні проблеми 

та постійно здійснював психологічну підтримку. 

Робота проводилась на основі розробленого плану за такими напрямками: діагностика, профілактика, корекція, консультування та 

просвіта. 

 

1.2. Аналіз змісту діяльності 

Психолог багато уваги приділяє збереженню фізичного, психічного та соціального здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Методичною темою є «Формування життєвих компетенцій, виховання моральних якостей особистості, свідомого ставлення до навчання та 

збереження свого здоров'я». 

З метою валеологічної експертизи системи діяльності навчального закладу проводиться аналіз режиму роботи навчального закладу, 

навчальних занять. Здійснюється оцінка рівня психічного та фізичного навантаження учнів, враховується динаміка розумової працездатності 

учнів протягом дня та тижня. Оцінка розкладу уроків здійснюється за шкалою трудності навчальних предметів, розробленою Н.П. Гребняком та 

В.В. Машиністовим. 

У 2018-2019 навчальному році здобували освіту 304 учні, було сформовано 15 класів: 

  

Клас Кількість учнів Напрям роботи 

1-А 19 Інклюзивний клас 

1-Б 25  

 

 

 

 

 

Масова школа 

2-А 21 

2-Б 20 

3 24 

4 20 

5-А 16 

5-Б 17 
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6 26 

7 27  

8 23 

9-А 17 

9-Б 15 

10 17 

11 17 

 

Налагоджена робота психолога разом з адміністрацією ліцею, в ході якої психолог ознайомлює з результатами діагностики учнів. 

Проводить консультацію з приводу адаптації учнів 1, 5 класів та результатів вивчення інтектуально-пізнавальної сфери учнів при переході на 

профільне навчання та поглиблене вивчення навчальних предметів. 

1.3. Якісний аналіз консультативної роботи (основних проблем, з яких зверталися до практичного психолога). 

За період навчального року, за допомогою до психолога звертались: 

- педагоги з метою: запрошення до класу для індивідуальної роботи з учнями та із запрошенням виступу на батьківських зборах; 

- батьки: з проблемами щодо відсутності мотивації до навчання та проблеми щодо виховання дітей і знаходження спільної мови з ними; 

- учні: з приводу результатів проведених психодіагностик та з метою самопізнання і налагодження дружніх відносин з класом. 

Частота виступів перед педагогічним колективом (на засіданнях педради, методичних об'єднань, на семінарах) було здійснено згідно 

річного плану роботи закладу освіти. 

№ з/п Тематика звернень К-сть звернень 

 З боку батьків  

1. Труднощі у навчанні 6 

2. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі 23 

3. Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності 5 

4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини 2 

5. Адаптація дитини до нового колективу 0 

6. Асоціальні прояви у поведінці дітей 2 

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах 0 

8. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 0 

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 0 

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО 0 

11. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб 3 

12. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 2 
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№ з/п Тематика звернень К-сть звернень 

13. Профілактика залежностей (адиктивна поведінка) 1 

14. Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління) 0 

15. Дитяча злочинність 0 

16. Торгівля людьми 0 

17. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 13 

18. Домашнє насильство 0 

19. Булінг 0 

20. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 0 

21. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 1 

22. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 0 

23. Професійне самовизначення учнів 0 

24. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 0 

25. Суїцидальна поведінка дітей 0 

26. Обдаровані діти 0 

27. Проблеми лідерства у колективі 2 

28. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

29. Робота з дітьми «груп ризику» 3 

30. Інше, а саме: 0 

 З боку педагогів  

1. Асоціальні прояви у поведінці дітей 4 

2. Адаптація дитини до нового колективу 0 

3. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі 4 

4. Готовність до навчання та труднощі у навчанні 5 

5. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини 8 

6. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 0 

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах 0 

8. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 0 

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО 0 

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб 3 

11. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 0 

12. Професійне самовизначення учнів 2 

13. Профілактика залежностей (адиктивна поведінка) 0 
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№ з/п Тематика звернень К-сть звернень 

14. Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління) 2 

15. Психологічний клімат педагогічного колективу 0 

16. «Професійне вигорання» педагогів 0 

17. Формування здорового способу життя 2 

18. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 0 

19. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 6 

20. Домашнє насильство 0 

21. Булінг 0 

22. Мобінг 0 

23. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 1 

24. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 0 

25. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 0 

26. Суїцидальна поведінка дітей 0 

27. Дитячі страхи 3 

28. Обдаровані діти 3 

29. Дитяча злочинність 0 

30. Торгівля людьми 0 

31. Проблеми лідерства у колективі 0 

32. Робота з дітьми «груп ризику» 4 

33. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо 3 

34. Психологічна просвіта 3 

35. Адаптація молодих спеціалістів 0 

36. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

37. Інше, а саме: 0 

 З боку дітей  

1. Труднощі у навчанні 2 

2. Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій 6 

3. Професійне самовизначення 64 

4. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах 0 

5. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 0 

6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО 0 

7. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб 3 
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№ з/п Тематика звернень К-сть звернень 

8. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 0 

9. Профілактика залежностей (адиктивна поведінка) 0 

10. Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління) 2 

11. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 0 

12. Суїцидальні роздуми дітей 0 

13. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 0 

14. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 0 

15. Адаптація дитини до нового колективу 0 

16. Відсутність мотивації до навчання 6 

17. Розвиток творчих здібностей 0 

18. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 33 

19. Домашнє насильство 0 

20. Булінг 0 

21. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо 32 

22. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

23. Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті 3 

24. Робота з дітьми «груп ризику» 1 

25. Дитяча злочинність 0 

26. Торгівля людьми 0 

27. Інше, а саме: 0 

 З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості  

1. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах 0 

2. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 0 

3. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО 0 

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб 0 

5. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 0 

6. Домашнє насильство 0 

7. Дитяча злочинність 0 

8. Торгівля людьми 0 

9. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 0 

10. Булінг 0 

11. Професійне самовизначення 0 
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№ з/п Тематика звернень К-сть звернень 

12. Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів 0 

13. Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя 0 

14. 
Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, 

комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші) 
0 

15. Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень 1 

16. Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів 0 

17. Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків 0 

18. Психологічна просвіта 0 

19. Інше, а саме: 0 

 

1.4. Аналіз корекційно-розвиваючої роботи. 

За період навчального року проводилась корекційно-розвивальна робота з учнями: 

1. Корекційна заняття з дезадаптованими першокласниками: розвиток навичок соціальної взаємодії, самоконтролю, самосвідомості, 

підвищення самооцінки, корекція емоційно-афективної сфери, розвиток психомоторики. 

2. Корекційна робота з дітьми із сімей внутрішньо-переміщених осіб. Психологічна робота з дітьми в умовах посттравматичної кризи. 

3. Розвивальні заняття спрямовані на ефективну організацію навчальної праці з дітьми, учасниками районних олімпіад та конкурсу-захисту 

наукових робіт учнів-членів МАН. Розвиток упевненості в собі, розвиток лідерських та комунікативних здібностей у обдарованих дітей.  

4. Корекційні заняття з учнями «групи соціального ризику» з метою налагодження стосунків з однолітками, батьками, вчителями, 

профілактикою шкідливих звичок, визначення життєвої перспективи, корекції агресивної поведінки та емоційної сфери учнів.  

5. Корекція шкільної тривожності у дезадаптованих учнів 5-х класів. Розвиток навичок соціальної взаємодії, навичок самоконтролю та 

підвищення самооцінки в учнів. 

6. Корекційна робота з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень. Формування пізнавального інтересу до навчання та 

позитивних мотивів. Розвиток вихованості, особистісних якостей, що не дають  змоги учневі виявити самостійність, напологлевість, 

організованість та інші якості, які необхідні для успішного навчання. 

7. Заняття з учнями, які мають внутрішньо особистісні та міжособистісні проблеми. Управління емоціями у конфлікті: саморегуляція 

емоційного стану, подолання несприятливих емоційних станів, зумовлених конфліктами, урегулювання та вирішення конфліктів 

(технологія конструктивного вирішення конфлікту). 

 

1.5. Аналіз психодіагностичної роботи в навчальному закладі: 

У 2018-2019 навчальному році психологом проводилась індивідуальна та групова діагностика серед здобувачів освіти. За результатами 

діагностики школярів були складені довідки та рекомендації, які були доведені до відома адміністрації та класних керівників, вчителів ліцею на 

психолого-педагогічних консиліумах та нарадах. 
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1.6. Аналіз соціально-психологічних досліджень, що проведені в закладі освіти 

Кількість 

програм 
Тема Мета Цільова група Вибірка 

Представлений 

результат роботи 

І. На рівні району 1.Вивчення рейтингу вчителів, які 

атестуються 

Дослідження серед колег, батьків 

та учнів 

Учні 5-11 класів, 

педагоги, батьки 

173 

 

32 

109 

Довідка 

ІІ. В навчальному 

закладі 

1.Групове опитування 

соціометрія. Складання 

діагностичних карт класів. 

Визначення індивідуальних 

особливостей учнів 

Учні 2-11 класів 260 Довідка, 

діагностичні карти по 

класах 

2.Діагностика акцентуації 

характеру підлітків 

Ідентифікація типів акцентуацій 

характеру у підлітків 

Учні 7 та 8 класів 27 

23 

Довідка, узагальнюючі 

таблиці 

3.Діагностика схильностей до 

суїцидальної поведінки учнів та 

стану агресії 

Дослідження рівня 

конфліктності, 

самооцінки,схильності до стресів 

підлітків. 

Учні 7 та 8 класів 27 

23 

Довідка, узагальнюючі 

таблиці 

4.Вивчення СПК класів Вивчення рівня задоволеності 

учнів СПК в класі 

Учні 5-11 класів 173 Довідка, 

зведена таблиця по 

класах 

5.Діагностика учнів 9-х класів з 

метою вибору предмету для ДПА 

Діагностика серед учнів 9-х 

класів, з метою вибору 

навчального предмету для 

проведення ДПА 

Учні 9-А та 9-Б 

класів 

17 

15 

Аналітична довідка 

6.Анкетування серед учнів 5-11 

класів з виявлення жорстокого 

поводження з дітьми 

Діагностика з метою протидії 

насильства над дітьми 

Учні 5-11 класів 173 Узагальнюючі таблиці 

по класах 

7.Діагностика за методикою 

«Учитель-учень» 

Визначення рівня взаємовідносин 

між педагогом та учнем 

Учні 5-11 класів 173 Узагальнюючі таблиці 

по класах 
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Кількість 

програм 
Тема Мета Цільова група Вибірка 

Представлений 

результат роботи 

 8.Діагностика агресивності і 

тривожності учнів 6-10 класів. 

Діагностика емоційної та 

особистісної сфери учнів 

Учні 6-10 класів 125 

 

Протокол діагностики 

9.Моніторинг психічних станів 

учнів 11 класу. 

Визначення психологічної 

культури особистості, 

діагностика мотивації, оцінка 

якості освіти. 

Учні 11 класу 15 Узагальнюючі таблиці, 

протокол моніторингу 

10.Профдіагностика учнів 9 та 11 

класів. 

 

Вивчення рівня готовності 

старшокласників до різних видів 

професійної праці 

Учні 9, 11 класів 32 

17 

Узагальнюючі таблиці 

11.Вивчення запитів та 

особистісних досягнень серед 

учнів 7 та 9 класів 

Визначення освітніх інтересів 

учнів для подальшого 

поглибленого вивчення 

предметів 

Учні 7, 9 класів 27 

32 

Довідка, рекомендації 

12.Діагностика учнів для вивчення 

нахилів, здібностей, інтересів з 

метою вибору профілю навчання 

Вивчення пізнавальних та 

освітніх інтересів учнів 

Учні 5-10 класів 158 Довідка, рекомендації 

13.Діагностика навчальних 

здібностей учнів 4 класу щодо 

переходу на ІІ ступінь навчання 

Діагностика готовності 

випускників початкової ланки до 

навчання в базовій школі 

Учні 4 класу 20 Узагальнена таблиця 
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ІІ. Методична діяльність 

2.1. Проведення та участь у районних (міських), обласних методичних нарадах, семінарах 

№ Тематика Дата 

1. РМО практичних психологів району з тем: 

- адаптація учнів 1, 5 класів; 

- інклюзивна освіта; 

- просвіта; 

- зміни в нормативно-правовій базі практичних психологів та в заповненні документації згідно наказу МОН 

№509 2205 у 2018 році. 

17 вересня 2018 р. 

2. Участь у регіональній науково-практичній конференції «Соціально-психологічна підтримка осіб з травмою війни: 

міжнародний досвід та українські реалії» МДПУ, м. Мелітополь 

8-9 листопада 2018 р. 

3. Лекція для практичних психологів за темою: «Тактико-спеціальні навчання. Територіальна оборона». Лектор: 

Катерина Проноза, на базі РВО. 

17 грудня 2018 р. 

4. Семінар психологів міста та району за темою: «Попередження посттравматичного стресового розладу» МДПУ, м. 

Мелітополь 

23 квітня 2019 р. 

 

2.2. Просвітницька робота практичного психолога 

№ 
Участь в організації і проведенні 

просвітницьких акцій 
Термін 

1. «16 литопада – День толерантності» Листопад 

2. «Не палити і бути здоровим» Листопад 

3. «Анти-СНІД» Грудень 

4. «16 днів проти насильства» Грудень 

5. «Професія – це наше майбутнє» Лютий 

6. «За здоров'я дітей та молоді» Квітень 

7. «За життя без наркотиків» Травень 

Робота логопедичної служби 
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На початку навчального року було проведено логопедичне обстеження учнів початкових класів. Виявлено 43 дитини які потребують 

логопедичної допомоги. Це учні перших, других, третіх та четвертих класів. Діти були поділені на групи за класами та мовленнєвим 

порушеннями. Було сформовано 6 груп: 

- 1 клас – 2 групи, це діти з фонетико – фонематичним порушенням та діти з загальним недорозвиненням мовлення. 

- 2 клас – 2 групи, це діти з порушенням письма та читання, зумовлено фонетико –фонематичним порушенням, за загальним недорозвиненням 

мовлення. 

- 3 клас – 1 група, діти з порушенням письма та читання, зумовлено загальним недорозвиненням мовлення. 

- 4 клас – 1 група, діти з порушенням письма та читання зумовлене загальним недорозвиненням мовлення. 

- 1 клас індивідуальні заняття, діти з загальним недорозвиненням мовлення. Та з фонетико 

- фонематичним порушенням. 

На заняттях проводилась артикуляційна гімнастика, дихальна гімнастика, постановка звуків, ігри на розвиток фонематичного сприймання, 

розвиток мовлення, робота над порушення письма та читання. Під кінець навчального року було випущено 19 учнів, 24 учня залишились для 

продовження корекційної роботи.  

№ Прізвище, ім’я учнів Рік 

народження 

клас Дефект мови Стан мовлення на час випуску 

1 Василенко Вадим 2011 1-А ЗНМ Залишилась для корекційної роботи 

2 Гальченко Марина 2012 1-А ФФП № мовлення 

3 Деміч Софія 2012 1-А ФФП № мовлення 

4 Каравай Діана 2009 1-А ЗНМ Залишилась для корекційної роботи 

5 Князєва Єва 2011 1-А ФФП № мовлення 

6 Курило Максим 2011 1-А ЗНМ залишився для корекційної роботи 

7 Радченко Анна 2012 1-А ФФП № мовлення 

8 Романенко Данііл 2011 1-А ФФП № мовлення 

9 Шиян Вікторія 2012 1-А ФФП № мовлення 

10 Ярош Анжеліка 2011 1-А ЗНМ Залишився для корекційної роботи 

11 Амосова Ірина 2011 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 

12 Анчишкін Назар 2012 1-Б ФФП № мовлення 

13 Баранова Лілія 2012 1-Б ФФП Залишилась для корекційної роботи 

14 Жулістова Єлізавета 2012 1-Б ЗНМ Залишилась для корекційної роботи 

15 Карпенко Злата 2012 1-Б ФФП № мовлення 

16 Кисельова Анастасія 2012 1-Б ФФП Залишилась для корекційної роботи 

17 Коробко Микола 2012 1-Б ЗНМ Залишився для корекційної роботи 

18 Меркулов Захар 2012 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 
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27 Дубенський Максим  2010 2-А ППЧ,ФФП № мовлення 

28 Жичкін Максим 2011 2-Б ППЧ,ФФП Залишився для корекційної роботи 

29 Фільчагов Іван 2011 2-А ППЧ,ЗНМ Залишився для корекційної роботи 

30 Шевченко Данило 2011 2-А ППЧ,ФФП № мовлення 

31 Ветрова Неля 2010 2-Б ППЧ,ЗНМ Залишився для корекційної роботи 

32 Коробко Люба 2010 2-Б ППЧ, ЗНМ Залишився для корекційної робот 

33 Миронов Віктор 2010 2-Б ППЧ,ЗНМ № мовлення 

34 Порхун Атрем 2010 2-Б ППЧ,ЗНМ № мовлення 

35 Герасименко Анна 2010 2-Б ППЧ,ФФП Залишився для корекційної робот 

36 Козляков Гліб 2010 2-Б ППЧ,ФФП № мовлення 

37 Левченко Денис 2010 2-Б ППЧ,ФФП № мовлення 

38 Таращонок Олександр 2010 3 ППЧ,ЗНМ Залишився для корекційної робот 

39 Ручка Денис 2009 3 ППЧ,ФФП Залишився для корекційної робот 

40 Бородай Владислав 2009 3 ППЧ,ЗНМ Залишився для корекційної робот 

41 Цуканова Юлія 2010 3 ППЧ,ФФП № мовлення 

42 Павлюк Нікіта 2008 4 ППЧ,ЗНМ № мовлення 

19 Назаренко Софія 2012 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 

20 Таращонок Катерина 2012 1-Б ЗНМ Залишився для корекційної роботи 

21 Татаринова Ксенія 2012 1-Б ФФП № мовлення 

22 Фітюлін Денис 2012 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 

23 Швайко Ельдар 2011 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 

24 Шелудько Артем 2011 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 

25 Шерман Іван 2012 1-Б ЗНМ № мовлення 

26 Щелокова Ксенія 2012 1-Б ФФП Залишився для корекційної роботи 
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43 Греджев Ярослав 2009 4 ППЧ,ЗНМ № мовлення 

 

Результативність корекційної роботи: 

24 учнів - залишились для продовження корекційної роботи 

19 учнів - № мовлення 

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу  

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність  за збереження документів зі звернення громадян 

покладається на директора ліцею. Директор ліцею здійснює прийом громадян один раз на тиждень у понеділок з 08.00 до 16.00, години прийому 

вказані на табличці дверей кабінету директора ліцею. Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до 

відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці. Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян. 

Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора ліцею перед колективом та громадськістю. 

Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Графік прийому доведено до 

відома громадян. 

 

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею  

Діяльність ліцею забезпечувалась, виходячи з фактичних обсягів фінансування. 

Проводиться робота з забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення оптимальних умов для організації 

навчально-виховного процесу. Приміщення ліцею було повністю підготовлено до нового навчального року та до осінньо-зимового сезону. 

Адміністрація приділяє велику увагу роботі щодо пошуку додаткових спонсорських надходжень. Так, за рахунок батьківських коштів 

придбані такі матеріальні цінності та здійснені витрати: магнітно-крейдова дошка (1 460 грн.) до кабінету зарубіжної літератури; лако-фарбові 

матеріали (5 920 грн.); м´який куточок відпочинку для дітей на І поверсі (8 396 грн.); висаджено хвойні кущі та дерева на клумбах. 

Протягом 2018/2019 навчального року були придбанні та зроблені такі види робіт: від Костянтинівської сільської ради отримано пісок в 

розмірі 5 тон; придбано посуд в кімнату психологічного розвантаження (1000 грн);  за кошти відділу освіти було придбано оцинковку в кількості 

2 листів для обшивки дверей в електрощитовій (540 грн); за кошти Гранту було придбано: базовий набір Lego Mindstorms Edukation EV3 1 шт 

(5 500 грн), Ресурсний набір Lego Mindstorms Edukation EV3  1 шт (1 300 грн), Поле з моделями місій First  Lego League 'INTO ORBIT' 1 шт (100 

грн), Зарядний пристрій для набір Lego Mindstorms Edu kation EV3 1 шт (300 грн), зроблено поточний ремонт для нового навчального року. 
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ПРОБЛЕМА Ліцею 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Педагогічний колектив Костянтинівського ліцею «Ерудит» у 2019/2020 навчальному  році планує продовжити роботу на проблемою 

«Формування ключових компетентностей учнів ціннісних орієнтацій навчальної діяльності та виховання взаємодії вчителя та учня на шляху до 

Нової української школи» 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ліцею 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

1. Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»: рік другий. 

2. Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання. 

3. Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти. 

4. Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг. 

5. Стимулювання неперервної освіти педагогів. 

ЗАДАЧІ Ліцею 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

1. Створити умови для забезпечення в ліцеї сучасної, доступної, якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості й потреб держави; 

2. Сприяти саморозвитку, самоствердженню, самореалізації особистості кожного здобувача освіти; 

3. Формувати  фізично розвинену, налаштовану на здоровий спосіб життя, духовно багату, креативно мислячу, конкурентоспроможну 

особистість, патріота України; 

4. Сприяти особистісному розвитку здобувачів освіти, а саме, розвивати : 
- творчість, критичне мислення, уміння вирішувати проблеми; 

- комунікативні навички, інформаційна та медіа грамотність; 

- спілкування державною та іноземними мовами; 

- навички підприємницької діяльності та фінансова грамотність; 

- лідерство та відповідальність; 

- загальнокультурну грамотність. 

5.  Створити умови для  професійного зростання педагогів  через: 

- безперервне навчання вчителів, створення єдиного інформаційного простору для спілкування та обміну досвідом з колегами 

- участь педагогів у професійних конкурсах, програмах обміну 

- використання в освітньому процесі інноваційних технологій, засобів медіа-освіти 
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6. Формувати  у дітей відкритість, толерантне ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтва, здатності 

диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської, 

враховуючи інтегрованість української культури у європейський простір, створити для цього необхідні передумови. 

7.Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального 

процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді 

8. Активізувати  індивідуальну роботу з обдарованими та талановитими дітьми, щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, 

турнірів різного рівня. 

9.Створити належні умови для забезпечення індивідуального та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
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Розділ 1 

Заходи по підготовці ліцею «Ерудит»  

до організованого початку навчального року 

№ Зміст Термін виконання Відповідальний Контроль 

1.  

Комплектувати на 2019/2020 навчальний рік – 15 класів 

1 клас –  2 –43 учня 

2 клас  -  2 - 43 учня 

3 клас -  2 – 41учень 

4 клас  - 1 – 23 учня 

5 клас –  1 -  22 учня 

6 клас   - 2 - 34 учня 

7 клас  -  1 – 26 учнів 

8 клас  - 1 – 28 учнів 

9 клас  -  1 – 23 учня 

10 клас – 1 -25 учнів 

11 клас – 1 – 17 учнів 

Всього - 15 – 325 учні 

01.09.2019 Директор 

Наказ про 

зарахування 

учнів 

2.  

Затвердити режим роботи ліцею: 

І зміна: 1– 11 класи, 

Початок занять І зміни – 8.00 

Кінець занять І зміни – 13.40 

30.08.2019 Директор 
Наказ, рішення 

педради 

3.  Встановити тижневе навантаження вчителів. 06.09.2018 Директор Наказ 
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4.  

Призначити завідуючих  навчальними кабінетами: 

– кабінет біології – Артюх Л.О. 

– кабінети математики – Бородай Є.Г. 

– кабінет інформатики–  Неліпа В.В. 

– кабінет хімії –  Донець І.М. 

– кабінет фізики – Ткаченко О.О. 

– кабінет історії–Коваленко Л.В. 

– кабінет української мови та літератури – Фільчагова О. М. 

– кабінет російської мови та світової  літератури – Шашко В.М. 

– кабінети іноземної мови –Бєляєва С.М., Гаврилюк В.Л. 

– кабінети поч. класів –Маліцька І.О., Постол Л.І., Сапронова Н.Г., 

Сєйтаблаєва Н.І., Боярських О.М. 

– кабінет художньо-естетичного циклу –  Фільчагова Ю.С. 

– завідуюча спортзалом – Мартьянова І.А. 

– кабінет трудового навчання – Тарарухіна А.Є. 

– кабінет  інформаційних технологій – Груба К.О. 

01.09.2019 Директор Наказ 

5.  

Призначити керівників  гуртків: 

– Хореографічний – Близнюк О.А. 

–  «Юні скаути» - Книш І.О. 

– «Джура»- Коваленко Л.В. 

–  «Фізична досконалість»» - Кубрак І.С. 

– «Юні туристи- краєзнавці»- Кубрак І.С. 

– Дебати – Бєляєва С.М. 

– Театр ляльок- Шевченко А.В. 

– Швейна справа- Тарарухіна А.Є. 

– Вокальне мистецтво-  Мовчан В.О. 

–  Циркова студія- Мартьянова І.А. 

01.09.2019 Директор Наказ 

6.  

Провести оперативний збір учнів для ознайомлення їх із змінністю занять, 

розкладом уроків і виявлення стану забезпеченості їх  підручниками та 

шкільним приладдям. 

30.08.2019 Класні керівники  

7.  

Скласти і затвердити плани роботи: 

– Річний план роботи ліцею 

– План роботи бібліотеки 

 

01.09.2019 

01.09.2019 

 

Директор 

Бібліотекар 

Наказ 
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– Календарне планування з предметів 

– План роботи НМ 

– План роботи учнівського самоврядування 

– План роботи учнівської республіки 

– План роботи на пришкільній ділянці 

– План роботи НТГ «Ерудит» 

10.09.2019 

01.09.2019 

01.10.2019 

01.10.2019 

05.09.2019 

15.09.2019 

Вчителі 

ЗД з НМР 

ЗД з ВР 

ЗД з ВР 

Зав.ділянкою 

ЗД з НМР 

8.  
Скласти і затвердити розклад уроків: 

на І півріччя, на ІІ півріччя 

01.09.2019 

10.01.2020 

 

ЗД з НР 

ЗД з НР 
Наказ 

9.  

Скласти графік чергування вчителів: 

на І півріччя 

на ІІ півріччя 

 

05.09.2019 

10.01.2020 

 

ЗД з НР 

ЗД з НР 

 

Наказ 

10.  

Затвердити щотижневий графік роботи: 

Понеділок 

– Засідання молодіжно-організаційного комітету ліцею. 

– Профспілкові збори і творчі наради.  

Вівторок 

– Засідання  МО. 

– Робота МО класних керівників і консультації. 

Середа 

– Засідання комісій учнівського самоврядування 

Четвер 

– Наради при директорові, педради  

 

– Засідання парламенту учнівської республіки 

П`ятниця 

– Загальношкільна лінійка. 

– Адміністративні наради. 

– День консультацій для батьків. 

 

 

Щотижня 

 

IV 

 

ІІ, ІІІ 

І, IV 

Щотижня 

 

ІІ, IV 

 

ІІ 

Щотижня 

Щотижня 

Щотижня 

Щотижня 

 

 

ЗД з ВР 

 

ПК 

 

Керівники МО 

Керівники МО 

ЗД з ВР 

 

Директор, ЗД з НМР 

ЗД з ВР 

ЗД з ВР 

Директор 

Психолог 

Класні керівники 
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Розділ 2 

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків 

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками ліцею 

 

Зміст роботи 
Директор 

Неліпа С.В. 

Заст.з НВР 

Донець І.М. 

Заст.з 

НМР  

Єфименко 

Т.А. 

Заст.з ВР  

Назаренко 

В.М. 

Завгосп 

Рибка Н.Є. 

 

1. Організаційно-педагогічні заходи      

 Підбір і розстановка педкадрів, техперсоналу +     

 Встановлення розпорядку, режиму роботи ліцею і окремих її 

ланок 
+     

 Складання розкладу уроків, факультативних занять, ДПА, ЗНО  +    

 Організація чергування по ліцею  +  
 

 

 Комплектування класів, ГПД, факультативів, гуртків, наукових 

товариств  
+     

 Ведення табелю заробітної плати  +   + 

 Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в ліцеї    + + 

 Контроль за виконанням і дотриманням Правил внутрішнього 

контролю, розпорядку і дотриманням ТБ 
 + 

 
 + 

 Створення, організація шкільних навчально-методичних 

кабінетів та методичного кабінету 
  + 

  

 Організація і проведення підготовки ДПА   +    

 Тарифікація вчителів +     

 Оформлення ліцею + + + + + 

 Збереження шкільного майна, приміщення ліцею; 

протипожежна безпека 
+ + + + + 

 Робота технічного персоналу     + 

 Придбання, збереження і використання шкільного майна, 

обладнання, ТЗН тощо 
+ + +   

2. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту      
 Медичне обслуговування +   +  

 Організація дитячого харчування    +  

 Формування ГПД, визначення режиму їхньої праці   +   

 Навчання хворих дітей (вдома, в лікарні, індивідуально)  +    
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Зміст роботи 
Директор 

Неліпа С.В. 

Заст.з НВР 

Донець І.М. 

Заст.з 

НМР  

Єфименко 

Т.А. 

Заст.з ВР  

Назаренко 

В.М. 

Завгосп 

Рибка Н.Є. 

 

 Робота з обдарованими дітьми, робота МАН   +   

 Робота бібліотеки +  +   

 Організація літнього відпочинку учнів +   + + 

 Навчання правил дорожнього руху   
 

+  

 Робота з батьками, батьківський комітет +   +  

3. Робота з педагогічними кадрами    

 Підвищення фахової майстерності вчителів   +   

 Організація роботи методичної ради, ТГ   +   

 Керівництво роботою класних керівників    +  

 Виявлення, вивчення, узагальнення й упровадження ППД   +   

 Робота з молодими вчителями   +   

 Атестація вчителів + + + +  

 Керівництво роботою педагогічної ради +     

 Керівництво роботою методичної ради   +   

 Робота Ради ліцею +   +  

 Зв’язок з наукою (педагогічною, психологічною та ін.)   +   

 Поповнення шкільної бібліотеки та методичного кабінету 

методичною і художньою літературою) 
+ + + +  

 Пропагування педагогічних знань серед батьків    +  

 Складання графіка відпусток учителів  +    

4. Керівництво навчально-виховним процесом      

 Позакласна і позашкільна робота в позаурочний час     +  

 Предметні гуртки  +  +  

 Клуби, гуртки за інтересами    +  

 Зв’язок із позашкільними закладами    +  

 Система шкільного самоврядування    +  

 Педагогічна консультація батьків + + + +  
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2.2 Розподіл обов’язків між різними рівнями управління 

 

Черговий адміністратор - здійснює чіткий порядок по ліцею, інструктує черговий клас, чергових 

учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх  учителів, контролює облік 

відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає 

директору ліцею. 

Головний черговий учитель - організує свій клас на чергування по ліцею, допомагає організації учнів на 

перервах , контролює санітарний режим по ліцею, у їдальні, у шкільному дворі, здійснює 

контроль чергування учнів і чергування чергових учителів по поверхах, уживає заходів до 

спізнілих  учнів, про всі події доповідає черговому адміністратору. Приходить на роботу 

за 30 хвилин до початку уроків і здає школу черговому адміністратору. 

Черговий  учитель поверху  - організує  чергування учнів на своїй ділянці , допомагає організації учнів на 

перерві, контролює санітарний режим поверху, їдальні, шкільного двору, про всі події 

доповідає черговому вчителю ліцею. Приходить на роботу за 20 хвилин до початку 

уроків, а іде з роботи після  20 хвилин після закінчення уроків. 

 

Учитель - допомагає організувати чергування в класі, контролює санітарний режим у 

кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає 

черговому вчителю поверху організувати відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне 

приміщення вчителю, що проводить наступний урок у цьому кабінеті. 

Головний черговий учень - організує свій клас на чітке дотримання порядку в ліцеї, виконання санітарного 

режиму ліцею, організує чергування учнів свого класу . 

Педагог – організатор - допомагає  в самоврядуванні учням. Організує дозвілля учнів у виді ігор і 

інших розваг, залучає до цьому  чергових учнів. 

 

Розподіл кабінетів за класами та вчителями 

№  кабінету Кабінет Відповідальний вчитель Відповід. клас Класний керівник 

102 Англійської мови Гаврилюк В.Л.   

103 Початкові класи Постол Л.І. 2-А Постол Л.І. 

104 Початкові класи Боярських О.М. 2-Б Боярських О.М. 

105 Початкові класи Сапронова Н.Г. 3-А Сапронова Н.Г. 

106 Початкові класи Сєйтаблаєва Н.І. 1-А Сєйтаблаєва Н.І. 

107 Початкові класи Маліцька І.О. 4 Маліцька І.О. 

111 Математики Бородай Є.Г. 
  

114 Української мови Фільчагова О.М. 
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№  кабінету Кабінет Відповідальний вчитель Відповід. клас Класний керівник 

115 
Російської мови та світової 

літератури 
Шашко В.М. 8 Ручка Т.М. 

116 Кабінет трудового навчання Тарарухіна А.Є. 6-Б Тарарухіна А.Є. 

204 Фізики Ткаченко О.О. 11 Гаврилюк В.Л. 

203 Кабінет інформаційних технологій Неліпа В.В. 6-А Неліпа В.В. 

206 Хімії Донець І.М. 
  

208 Історії  та географії Коваленко Л.В. 7 Коваленко Л.В. 

209 Біології Артюх Л.О. 10 Артюх Л.О. 

118 Спортивна зала Мартьянова І.А. 
  

214 Англійської мови Бєляєва С.М. 9 Бєляєва С.М. 

121 Художньо-естетичного циклу Фільчагова Ю.С. 
  

202 Кабінет інформаційних технологій Груба К.О. 5-А Груба К.О. 

 

2.4     Призначення класних керівників 

1. Сєйтаблаєву Наталю Іванівну – 1-Аклас 

2. Дзикановську Ангеліну Павлівну – 1-Б клас 

3. Постол Людмилу Іванівну  - 2-А клас 

4. Боярських Олену Миколаївну  – 2-Б клас 

5. Сапронову Наталю Григорівну  - 3-А  клас 

6. Назаренко Вікторію Михайлівну – 3-Б клас  

7. Маліцьку Ірину Олександрівну–4 клас  

8. Грубу Крістіну Олександрівну  -5 клас 

9. Неліпу Віталія Васильовича- 6-А класу 

10. Тарарухіну Анну Євгенівну – 6-Бклас 

11. Коваленко Людмилу Вікторівну – 7 класу  

12. Ручку Тетяну Миколаївну  - 8 класу 

13. Бєляєву Світлану Миколаївну – 9 класу 

14. Артюх Ларису Олексіївну – 10 класу 

15. Гаврилюк Валентину Леонідівну–11 класу 
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Розділ 3 

Діяльність педагогічного колективу зі створення умов для реалізації 

закону  України «Про освіту» 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 Педагогічним працівникам у своїй роботі постійно керуватись Законом України 

«Про освіту», Положенням про  загальноосвітній навчально-виховний заклад, 

Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., іншими 

нормативними та директивними документами  

постійно адміністрація 

2 Організацію навчання та виховання учнів продовжувати здійснювати на системі 

фундаментальних знань про свій народ, його побут, національний характер, свій 

родовід 

постійно педагогічний колектив 

3 Скласти список учнів по класам за вказаною формою до 01.09 секретар, класні керівники 

4 Провести наказом по ліцею кількість  учнів 1,5,10 класів за списком до 01.09 директор, секретар 

5 Організувати роботу шкільної їдальні, охопити максимальну кількість учнів. до 01.09 директор 

6 Упорядкувати особові справи учнів. до 09.09 секретар, класні керівники 

7 Виявити кількість підручників, якими недостатньо укомплектована бібліотека 

ліцею, забезпечити і укомплектувати ними учнів 

до 10.09 класні керівники, бібліотекар 

8 Вивчити побутові умови новоприбулих учнів вересень класні керівники 

9 Забезпечити умови для систематичного відвідування  ліцею і попередження 

вибуття школярів. Навести чіткий облік відвідування ліцею. 

постійно адміністрація, класні керівники 

10 Організувати роботу ліцейного і класних батьківських комітетів, спланувати їх 

роботу 

до 20.09 директор, класні керівники 

11 Провести загально  учнівську конференцію по виборам органів учнівського 

самоврядування ліцею. 

до 20.09 директор, 

ЗД З ВР 

12 Вивчити матеріально-побутові умови учнів, надати матеріальну допомогу в 

придбанні одягу, взуття, забезпечити безкоштовних харчуванням дітей-сиріт та 

дітей з малозабезпечених сімей, учнів початкових класів  

до 20.09 класні керівники 

13 Організувати роботу по впровадженню «Правил для учнів», звернути особливу 

увагу на підвищення відповідальності ліцеїстів за якість навчання, дотримування 

дисципліни 

протягом року ЗД З ВР 

14 Через  пресу ліцею щороку пропагувати успіхи учнів в навчанні, зразкову 

поведінку і добросовісне ставлення до праці 

протягом року адміністрація, класні керівники 

 

15 Надсилати листи вдячності батькам за гарне виховання їх дітей протягом року адміністрація, класні керівники 

16 Виявити і взяти на облік соціально дезадаптованих учнів до 25.09 ЗД З ВР 

психолог 
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17 Провести учнівські класні збори «Про посилення відповідальності учнів за якість 

навчання, дотримання навчальної та трудової дисципліни» 

до 25.09 класні керівники 

18 Залучити соціально-дезадаптованих, схильних до правопорушень учнів до занять 

в гуртках  

до 25.09 ЗД З ВР 

19 Підтримувати постійний зв’язок з комісіями по освіти, роботі з молоддю, 

опікунській раді при сільській Раді для прийняття необхідних мір по 

систематичному відвідуванню учнями ліцею  

постійно ЗД З ВР 

20 Проводити рейди по відвідуванню учнями ліцею і практикувати звіти класних 

керівників про пропуски і запізнення на нарадах при директорові 

протягом року ЗД З НР 

21 Забезпечити учнів підручниками, вчителів – навчальними програмами вересень ЗД З НР 

бібліотекар 

22 Організувати роботу з майбутніми першокласниками протягом року ЗД З НР 

23  Провести Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» вересень ЗД З ВР 
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Розділ 4 

Заходи  щодо до реалізації положень  і завдань 

державної програми розвитку і функціонування української мови, виконання закону України «Про мови» 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 Забезпечити роботу консультаційних пунктів з української та російської  мови. постійно 
Волекжаніна Л.Д. 

Анацька В.В. 

2 
Впроваджувати в навчально-виховний процес електронні засоби навчального 

призначення при викладанні української мови та літератури 
жовтень Класні керівники 

3 

Організувати позакласну діяльність з української мови: 

 участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня; 

 день української писемності 

 тиждень української мови та літератури 

 

протягом року 

 

листопад 

березень 

Вчителі-предметники, 

класоводи 

4 

З метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, 

утвердження національної гідності організувати наступні заходи: 

 урок-свято  «З рідним словом міцніє держава»; 

 вікторина до Дня писемності та мови; 

 інтелектуальна гра «Із витоків української писемності»;  

 конкурс на кращий авторський вірш  „Рідна мова калинова”. 

листопад вчителі-предметники 

5 Організувати проведення Дня української писемності та мови листопад вчителі-класоводи 

6 Провести  літературну світлицю «До мови серцем пригорнись» грудень заступник директора з ВР 

7 Провести Шевченківські свята, конкурс «Кращий декламатор Шевченківських віршів» березень 
вчителі – предметники 

класоводи 

8 Організувати конкурс дитячого малюнку «Рідне село моїми очима» листопад 
класоводи, вчителі 

предметники 

9 
Провести літературно-мистецький вечір, присвячений культурним надбанням 

українських письменників 
березень вчителі – предметники 

10 Участь в конкурсі-огляді «Таланти твої, Запорізький краю». березень керівники гуртків 

11 Участь в конкурсі «Знай і люби свій рідний край» лютий Керівники гуртків 

12 
Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази кабінетів української мови та 

літератури 
лютий 

вчителі української мови та 

літератури 

13 
Поповнювати шкільну бібліотеку новою науковою, художньою, публіцистичною 

літературою; енциклопедичними та довідковими виданнями українською мовою 
постійно 

піклувальна рада, вчителі, 

адміністрація, бібліотекар 

14 
Організовувати тематичні книжкові виставки з української, російської мови та 

літератури. 
протягом року бібліотекар 

http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=719:z-ridnym-slovom-mitsniye-derzhava-tsykl-zakhodiv-do-dnia-ukrainskoi-pysemnosti-ta-movy&catid=22:masovi-zahodi&Itemid=156
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Розділ 5 

Внутрішкільний  контроль  

№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

Вересень 

1. 
Стан роботи з фізично 

ослабленими дітьми. 

Організація роботи з фізично  

ослабленими дітьми. Врахування 

рекомендацій поглибленого 

медичного огляду учнів ліцею. 

Фронтальний Наказ Директор ліцею 

2. 
Харчування дітей пільгових 

категорій,  учнів початкових класів. 

Організація харчування дітей 

пільгових категорій. Своєчасне 

оформлення документів на пільгове 

харчування класними керівниками. 

Тематичний 
Нарада при 

директорові, наказ 

Заступник 

директора з ВР 

3. Оздоровлення учнів в літній період 

Оздоровлення  учнів ліцею в літній 

період: кількість, якість, форми, 

оздоровлення учнів пільгових 

категорій 

Фронтальний 

Нарада при 

директорові, 

довідка, наказ 

Заступник 

директора з ВР 

4. 
Працевлаштування учнів 9, 11 

класів 

Продовження навчання випускників 

ліцею, якість профільного навчання. 
Персональний 

Нарада при 

директорові, наказ 
ЗД з ВР 

5. 
Організація адаптаційного періоду 

учнів 1,5 класів. 

Забезпечення умов для входження 

дитини в систему шкільної освіти та 

перехід до середньої ланки 

Персональний 
Нарада при 

директорові, наказ 

Заступник 

директора з НВР, 

психолог 

6 
Вимоги щодо ведення шкільної 

документації. 

Контроль за дотриманням 

учителями інструкції по веденню 

класних журналів. 

Тематичний 
Нарада при 

директорові 

Заступник 

директора з НР 

7 
Готовність кабінетів до нового 

навчального року. 

Відповідність навчального кабінету 

Положенню про навчальний кабінет  
Тематичний 

Нарада при 

директорові, 

паспорти кабінетів, 

наказ 

Заступник 

директора з НМР 

8 

Робота вчителів початкових класів 

з логопедичними дітьми. Форми, 

методи, результативність роботи, 

зв´язок з батьками 

Вивчення системи роботи вчителів 

початкових класів з логопедичними 

дітьми. 

Тематичний 
Оперативна нарада, 

наказ 
ЗД з НВР 



66 

 

№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

9 

Діяльність класних керівників по 

складанню соціального паспорту 

ліцею 

Вивчення класними керівниками 

умов проживання і виховання учнів, 

виявлення учнів соціально-

незахищених категорій 

Фронтальний 
Аналіз соціальних 

паспортів класів 
ЗД з ВР 

10 
Забезпечення учнів підручниками 

та навчальною літературою 

Вивчення стану забезпечення учнів 

підручниками та навчальною 

літературою 

Тематичний Оперативна нарада 
ЗД з НМР, 

бібліотекар 

Жовтень 

1 

Проведення І етапу та підготовку 

до ІІ учнівських предметних 

олімпіад. 

Підсумки проведення в ліцеї І етапу 

предметних олімпіад 
Фронтальний 

Нарада при 

директорові, наказ 
ЗД з НМР 

2 

Вивчення стану роботи молодих 

вчителів  

 

Контроль за станом викладання 

предметів молодими вчителями та 

надання їм методичної допомоги. 

Тематичний Оперативна нарада ЗД з НМР 

3 
Організація  атестаційного періоду 

в 2020 році 

Складання  атестаційних матеріалів 

на вчителів, що атестуються в 2020 

році 

Персональний 
Оперативна нарада, 

наказ 
ЗД з НМР 

4 
Узагальнення та аналіз 

діагностичних карт класів. 

Контроль за складанням 

діагностичних карт класів  
Фронтальний 

Нарада при 

директорові,  

довідка 

Психолог 

5 
Громадський огляд умов 

утримання 

Створення банку даних згідно 

соціального паспорту 
Фронтальний 

Нарада при 

директорові,  наказ 
ЗД ВР 

6 
Діяльність учнівського Парламенту 

ліцею 
Склад комісій, планування роботи Тематичний 

Бесіди з ПО,  

членами УП 
ЗД ВР 

7 

Стан готовності ліцею до 

опалювального сезону і роботи в 

осінньо-зимовий період 

Вивчення стану котельні, 

приміщень, документації, перевірка 

їх готовності до опалювального 

сезону 

Фронтальний Оперативна нарада Директор, завгосп 

8 
Дотримання правил 

протипожежної безпеки в ліцеї 

Вивчення стану протипожежної 

безпеки в ліцеї 
Фронтальний Оперативна нарада Директор, завгосп 

9 
Роль колективу, громадськості у 

формуванні фізично здорової, духовно 

багатої особистості 

Аналізувати виховну роботу 

класних колективів 
Тематичний  Педрада, наказ 

ЗД ВР 

Психолог 



67 

 

№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

10 
Інклюзивне навчання реальність та 

перспективи 

Аналіз роботи в класах з 

інклюзивним навчанням 
Тематичний  Педрада, наказ 

ЗД НМР 

ЗД НВР 

Листопад 

1 

Засоби дотримання норм техніки 

безпеки на уроках фізкультури. 

Запобігання травматизму учнів під 

час проведення уроків фізичної 

культури, змагань, спортивних 

занять 

Виконання вчителями 

предметниками методичних 

рекомендацій МОНУ, вивчення 

стану роботи з організації занять з 

учнями різних груп здоровя  

Тематичний Оперативна нарада Директор 

2 

 

Про хід виконання Закону України 

«Про охорону дитинства» 

Стан роботи з дітьми під опікою,  

учнями з багатодітних та  

малозабезпечених сімей, дітей 

воїнів АТО 

Перевірка організації роботи 

класних керівників з дітьми 

пільгової категорії 

Фронтальний 

 

Нарада при 

директорові, 

довідка, наказ 

 

ЗД з ВР 

 

3 

Стан ведення класних журналів 

відповідно до методичних 

рекомендацій. 

Виконання методичних 

рекомендацій щодо ведення 

класних журналів. 

Фронтальний 

Наради при 

директорові, 

довідка, наказ 

Заступник 

директора з НР 

4 

Про стан ведення учнівських 

зошитів з української мови в 1-4, 5-

11 класах 

Перевірка стану  ведення 

учнівських зошитів з української 

мови в 1-4, 5-11 класах 

Фронтальний 
Оперативна нарада 

довідка, наказ 
ЗД з НМР 

5 
Стан роботи ліцею по 

використанню енергоресурсів 

Аналіз звітної інформації та робота 

з енергозбереження 
Тематичний Оперативна нарада Директор, завгосп 

6 
Інвентаризація матеріальних 

цінностей 

Організація інвентаризації 

матеріальних цінностей 
Тематичний Оперативна нарада Директор, завгосп 

7 
Про стан ведення учнівських 

щоденників 

Перевірка ведення учнівських 

щоденників 
Оглядовий 

 Оперативна нарада 

Довідка, наказ 
ЗД з НВР 

8 Про підсумки Місячника ЦЗ 
Аналіз проведення Місячника ЦЗ в 

ліцеї 
Тематичний Оперативна нарада ЗД з НВР 

9 

Дотримання методичних 

рекомендацій вчителями  

початкових класів, вчителями, які 

викладають в інклюзивних класах в 

Контроль за дотриманням 

методичних рекомендацій 

вчителями  , які викладають в 

інклюзивних класах 

Тематичний 
Наради при 

директорові  
ЗД НМР 
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№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

умовах нових змін 

10 
Про стан роботи шкільної 

бібліотеки 

Перевірка стану роботи бібліотеки, 

підведення  підсумків Місячника 

шкільної бібліотеки 

Тематичний  Довідка, наказ ЗД НМР 

Грудень 

1 Особисте продуктивне зростання 

вчителя як мета педагогічного 

процесу 

 

Вивчення системи роботи вчителів 

щодо підвищення  їх професійної 

майстерності в Концепції НУШ 

Тематичний  Педрада, довідка, 

наказ 

ЗД з НМР 

2 Про підготовку до святкування 

Дня Святого Миколая Аналіз 

планів зимових канікул. 

Організація підготовки проведення 

новорічних  та різдвяних свят в 

ліцеї 

Оглядовий  Нарада при 

директорові, наказ 

ЗД з ВР 

3 Участь ліцеїстів в ІІ етапі 

предметних олімпіад, конкурсі 

науково-дослідницьких робіт МАН 

Якість роботи з обдарованими 

учнями, результативність участі в 

олімпіадах, МАН 

Тематичний  Нарада при 

директорові, наказ  

ЗД з НМР 

4 Стан виконання навчальних 

програм, мінімуму практичних та 

лабораторних робіт 

Кількісний і якісний склад 

контрольних, практичних і 

лабораторних по предметам, 

проведених в І семестрі. 

Персональна Оперативна нарада, 

наказ 

Заступник 

директора з НР 

5 Сприятливість соціально-

психологічного клімату класних 

колективів 

Визначити сприятливість 

соціально-психологічний клімату 

класних колективів 

Тематичний  Оперативна нарада, 

довідка 

ЗД з ВР, психолог 

6 Про стан ведення журналів 

гурткової роботи 

Стан ведення  журналів гурткової 

роботи 

Тематичний  Нарада при 

директорові, 

довідка,наказ  

ЗД з ВР 

7  Про стан збереження підручників  Стан  збереження підручників Тематичний Нарада при 

директорові, наказ 

Бібліотекар 

8 Виховання на цінностях – як один 

з ключових компонентів 

формування Нової української 

школи: від теорії до практики 

Вивчення системи виховної роботи  

щодо формування ключових 

компонентів НУШ 

Тематичний  Педрада, довідка, 

наказ 

ЗД з ВР 

9 Стан наповнення груп, 

відвідування учнями занять гуртків 

Відвідування занять, співбесіди з 

керівниками гуртків 

Тематичний  Оперативна нарада, 

довідка 

ЗД ВР 
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№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

10 Контроль проходження курсової 

перепідготовки вчителів в 2019 та 

організація проходження курсової 

перепідготовки в 2020 році 

Дотримання графіку курсової 

перепідготовки, аналіз 

проходження КПК в 2019 р. та 

організаці КПК на 2020р. 

Тематичний Педрада, наказ ЗД з НМР 

11 Стан ведення зошитів з іноземної 

мови в 1-4кл., 5-11 кл. 

Контроль за станом ведення 

зошитів з іноземної мови 

Фронтальний  Оперативна нарада, 

довідка, наказ 

ЗД з НМР 

12 Аналіз чергування вчителів по 

ліцею у І семестрі та організація 

чергування у ІІ семестрі 

Контроль за чергуванням вчителів 

по ліцею 

Оглядовий Оперативна нарада ЗД НВР 

Січень 

1.  Стан ведення класних журналів в 

1- 11 класах. (повторно) 

Виправлення вказаних недоліків. Персональна Наказ,  оперативна 

нарада  

Заступник 

директора з НР 

2.  Стан роботи шкільної їдальні, 

дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог. 

Проконтролювати асортимент 

шкільної столової, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог. 

Оглядовий Довідка  Директор, ПК 

3.  Про результати контролю 

об’єктивності семестрового 

оцінювання 

Контроль за дотриманням 

учителями інструкції по 

оцінюванню навчальних досягнень 

учнів 

Фронтальний  Нарада при 

директорові, 

довідка, наказ 

ЗД з НР 

4.  Про дотримання норм техніки 

безпеки під час навчально-

виховного процесу 

Контроль за дотриманням норм 

техніки безпеки під час навчально-

виховного процесу 

Тематичний  Нарада при 

директорові, довідка 

Директор  

5.  Стан викладання факультативних 

занять 

 

Контроль за станом викладання 

факультативних занять 

Тематичний Нарада при 

директорові, довідка 

ЗД з НМР 

6.  Про  стан роботи вчителів щодо 

подолання неуспішності учнів, які 

навчаються на початковому рівні 

Вивчення роботи вчителів, надання 

методичних рекомендацій щодо 

подолання неуспішності учнів 

Тематичний  Оперативна нарада ЗД НВР 

7.  Про стан роботи класних 

керівників щодо протидії боулінгу 

в учнівському середовищі 

Індивідуальна робота з учнями, 

робота з батьками, діагностично-

корекційна робота 

Тематичний Нарада при 

директорові, 

довідка, наказ 

ЗД з ВР 

8.  Про затвердження щорічних 

відпусток працівників. 

Ознайомлення працівників з 

графіком щорічних відпусток  

Тематичний  Нарада при 

директорові, наказ 

Директор 
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№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

Лютий 

1 Система роботи вчителів, що 

підлягають атестації. 

Вивчення системи роботи. Персональна Бесіда  Адміністрація  

2  Про дотримання єдиного мовного 

режиму 

Контроль за дотриманням єдиного 

мовного режиму 

Фронтальна Нарада при 

директорові 

ЗД з НВР 

3 Про організацію моніторингу 

навчальних досягнень учнів та 

підготовку до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Стан організації моніторингу 

навчальних досягнень учнів та 

підготовку до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Фронтальна Оперативна нарада Заступник 

директора з НВР 

4 Про пізнавальні інтереси учнів та 

професійні наміри 

старшокласників 

Проведення  профорієнтаційної 

роботи  з учнями 

Тематичний  Нарада при 

директорові, наказ 

ЗД з ВР 

5 
Соціалізація дітей та учнівської 

молоді в сучасному освітньому 

просторі 

Вивчити роботу педколективу 

ліцею щодо соціалізації дітей та 

учнівської молоді в сучасному 

освітньому просторі 

Тематичний Педрада, довідка 
ЗД ВР 

 

6 Ефективність роботи шкільних 

гуртків та секцій і  спортивного  

спрямування  

Контроль за роботою шкільних 

гуртків та секцій і  спортивного  

спрямування 

Тематичний  Оперативна нарада,  

довідка, наказ 

Заступник 

директора з ВР 

7 Вивчення освітніх запитів учнів та 

їх  батьків. Вивчення  освітніх 

можливостей учнів 

Організація допрофільної 

підготовки учнів. Проведення 

діагностики освітніх можливостей 

учнів. 

Тематичний  Оперативна нарада ЗД з НВР, НМР 

8 

Стан викладання української мови 

в класах профілю української 

філології 

Вивчення стану викладання 

української мови, системи роботи 

щодо організованої підготовки до 

ЗНО 

Тематичний 
Оперативна нарада, 

довідка, наказ 
ЗД з НМР 

9 Про стан ведення щоденників 
Перевірка стану ведення 

щоденників 
Тематичний 

Оперативна нарада,  

довідка, наказ 
ЗД з НВР 

Березень 

1 Відвідування учнями навчальних 

занять, факультативів. 

Ефективність роботи класних 

керівників по контролю 

відвідування навчальних занять 

Фронтальний Оперативна нарада Заступник 

директора з НР 
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№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

учнями ліцею 

2 Діагностика  професійних намірів 

старшокласників 

Результати діагностики  

професійних намірів 

старшокласників 

Фронтальний  Нарада при 

директорові, довідка 

Психолог 

3 Про результативність участі учнів 

в олімпіадах , конкурсах МАН та 

творчих конкурсах обласного 

рівня 

Ефективність роботи вчителів 

ліцею по розвитку творчих 

здібностей учнів . 

Тематичний Нарада при 

директорові 

ЗД з НМР 

4 Про стан викладання математики в  

9 класі(поглиблене вивчення) 

Контроль за викладанням 

математики 

Фронтальна Оперативна нарада, 

довідка, наказ 

Заступник 

директора з НВР 

5 Робота адміністрації  із 

зверненнями громадян 

Вивчення стану реагування на 

звернення громадян 

Тематичний  Оперативна нарада Директор, 

заступники 

6 Контроль за виконанням 

наказів по ліцею, відділу освіти,  

рішень педрад, нарад 

Експертиза управлінських рішень Тематичний Оперативна нарада Директор, 

заступники 

7 Про стан реалізації та ефективність 

використання варіативної 

складової навчального плану та 

підходи до формування 

навчального плану на 

2020/2021н.р. 

Стан реалізації та ефективність 

використання варіативної складової 

навчального плану та підходи до 

формування навчального плану на 

2020/2021н.р. 

Тематичний  Педрада,  довідка, 

наказ 

Заступник 

директора з НВР 

Квітень 

1 Хід підготовки до проведення 

державної підсумкової атестації в 

9,11 класах, військово-польових 

зборів, ЗНО 

Організація повторення, 

узагальнення і систематизації 

навчальних знань, підготовка до 

державної атестації учнів 9,11 

класів, ЗНО 

Тематичний  Нарада при 

директорові 

Заступник 

директора з НР 

2 Стан викладання Захисту Вітчизни  Нормативність вивчення предмета 

та рівень навчальних досягнень. 

Тематичний  Педрада, наказ Директор 

3 Про підсумки атестації вчителів Результати атестації вчителів  Тематичний  Оперативна нарада, 

наказ  

ЗД з НМР 

4 Підсумки Місячника ЦЗ Результативність  проведення та  

Місячника ЦЗ 

Тематичний  Наради при 

директорові, наказ 

ЗД з НР 
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№ Питання контролю Запланована мета 
Форма 

контролю 

Форма підведення 

підсумків 
Відповідальний 

5 Про ефективність та 

результативність гурткової роботи 

в ліцеї 

Аналіз роботи гуртків за рік Фронтальний Наради при 

директорові, наказ 

ЗД з ВР 

Травень 

1 Стан виконання навчальних 

програм, мінімуму лабораторних, 

спецкурсів, контрольних робіт. 

Виконання навчальних програм  та 

мінімуму лабораторних, 

практичних, контрольних робіт. 

Персональна Нарада при 

директорові, довідка 

Заступник 

директора з НР 

2 Про організацію літнього 

оздоровлення учнів та роботу 

табору денного перебування 

Форми і методи організації літнього 

відпочинку дітей. 

Фронтальний  Педрада, наказ Заступник 

директора з ВР 

3 Стан ведення класних журналів 

відповідно до методичних 

рекомендацій. 

Виконання методичних 

рекомендацій щодо ведення 

класних журналів. 

Фронтальний Нарада при 

директорові, наказ 

Заступник 

директора з НР 

4 Про попереднє педагогічне 

навантаження на 2020/2021 н.р. 

Ознайомлення педпрацівників з 

попереднім педагогічним 

навантаженням на 2020/2021 н.р. 

Тематичний Нарада при 

директорові 

Директор 

5 Про хід підготовки до проведення 

випускного вечора 

Хід підготовки та проведення 

випускних вечорів 

Тематичний Нарада при 

директорові, наказ 

Заступник 

директора з ВР 

6 Контроль за проходженням 

медичних оглядів працівниками 

Своєчасне проходження 

працівниками медогляду 

Тематичний  Оперативна нарада Директор, 

медична сестра 

7 Виконання заходів щодо 

організації участі учнів 11 класу в 

ЗНО 

Організація участі  учнів випускних 

класів в проведенні ЗНО  

Тематичний  Оперативна нарада Директор, 

заступник 

директора з НР 

8 Експертиза заповнення документів 

про освіту випускників 2020 року 

відповідно до нормативних вимог 

Дотримання нормативних вимог до 

заповнення документів про освіту 

випускників 2020 року 

Тематичний Оперативна нарада, 

наказ 

Заступник  

директора з НР 
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Розділ 6 

Діяльність закладу  

щодо забезпечення безпеки життєдіяльності 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Ознайомити трудовий колектив із посадовими інструкціями серпень ЗД з НР 

2 Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про проведення заходів 

з охорони праці 

серпень голова ПК 

3 Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено 

відповідними нормативними документами 

до 01.09 ЗД з НР 

4 Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, на спортивних 

майданчиках, в майстернях, кабінетах з особливими умовами роботи, акти 

перевірки міцності укріплення установки спортивних споруджень 

до 01.09 ЗД з НР 

5 Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового 

навчання, фізичної культури щодо виконання правил з ТБ в кабінетах, майстернях, 

спортивних залах 

постійно ЗД з НР 

6 Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного 

призначення та при проведенні культурно-масових заходів 

постійно ЗД з НР, ВР 

7 Оформити наказ по розподілу дітей на фізкультурні групи за станом здоров’я  вересень директор, медсестра, 

вчителі ф/в 

8 Провести на загальношкільних батьківських зборах бесіду щодо попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

вересень ЗД з ВР 

9 Перевірити стан спортивного обладнання в спортзалах та на спортивних 

майданчиках 

вересень вчитель ф/в 

10 Оформити відповідні накази з охорони праці вересень директор 

11 Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед 

учнів 1-11 класів 

початок чверті, 

раз на місяць 

кл. керівники, класоводи 

12 Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного виховання на кожному 

уроці фіз. 

виховання 

вчитель фіз. виховання 

13 Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з профілактики побутового 

травматизму 

батьківські 

збори 

кл. керівники 

14 Організувати навчання працівників ліцею з пожежної безпеки , з безпеки 

життєдіяльності 

протягом року ЗД з НР, завгосп 

15 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-11 класів у курсі 

занять з основ здоров’я  

протягом року ЗД з НР ,  

учителі ОЗ 
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16 Регулярно проводити планові та позапланові  інструктажі з техніки безпеки серед 

педагогічного та технічного персоналу  

1 раз на півріччя ЗД з НР, завгосп 

17 Організувати перевірку знань з питань охорони праці  1 раз на три роки комісія 

18 Оновити куточок пожежної безпеки січень ЗД з НР, ПК 

19 Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників  січень ЗД з ВР, пед-орг, уч. ОЗ, 

ЗВ 

20 Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок оповіщення людей на 

випадок виникнення пожежі 

січень ЗД з НР, завгосп 

21 Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки 1 раз у півріччя ЗД з НР, завгосп 

22 Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо 

дотримання протипожежного режиму 

1 раз на чверть адміністрація 

23 У разі виникнення пожежі дії працівників ліцею, насамперед, повинні 

спрямуватись на забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне 

навчання) 

2 рази на рік адміністрація, штаб ЦЗ, 

вчитель ЗВ 

24 Провести інструктаж на робочому місті та огляд кабінетів, майстерень. Результати 

аналізувати на нарадах при директорові та на засіданнях ПК 

2 рази на рік ЗД з НР 

25 Регулярно ознайомлювати трудовий колектив зі статистичними даними нещасних 

випадків по району  

постійно директор 

26 Здійснювати контроль за чергуванням по ліцею учнів та вчителів. Аналізувати 

виконання заходів з охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, 

зборах колективу 

постійно ЗД з НР 

27 Здійснювати контроль  за дотриманням  правил поведінки учнями на уроках та 

перервах, а також відвідування учнями ліцею 

постійно ЗД з ВР, вчителі 

28 Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів 1-11 класів для 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму: 

- місячник з ПДР 

- виступ агітбригад 

- конкурс на знання ПДР 

- конкурси малюнків та газет 

- диктанти 

протягом року ЗД ВР, учитель основ 

здоровя  

29 Систематично запрошувати до ліцею співробітників ДАІ, пожежної частини для 

проведення бесід з учнями та батьками 

постійно ЗД з ВР, класні керівники 

30 Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, 

майстернях, харчоблоку, спортзалі, інших приміщеннях ліцею 

постійно зав кабінетами, медсестра 

31 Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні постійно ЗД з ВР, медсестра 
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Розділ 7 

Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 

Удосконалення освітнього  процесу 

Мета: Забезпечити умови індивідуального розвитку учнів,  досягнення ними рівня їхніх пізнавальних інтересів та нахилів, 

вибору індивідуального освітнього маршруту. 

 

№ 

Цільова 

настанова 
Зміст діяльності Терміни 

Відповідальні 
Контроль за 

інформаційн

им 

забезпечення
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1 2 3 4 5 6 

1. Вивчення 

пізнавальни

х інтересів і 

нахилів 

учнів 

1.Створення банку 

діагностичних методик 

вивчення особистих рис 

учнів, нахилів і 

можливостей 

Протягом 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Банк методик 

          +    

2. Проведення 

психолого-педагогічної 

діагностики 

пізнавальних нахилів і 

можливостей учнів під 

час комплектування 

1.10  +        + +    

Аналіз та 

облік даних 

під час 

комплектува

ння 

1. Забезпечення 

варіативності навчання, 

внутрішньої, 

зовнішньої 

диференціації 
 

 

Серпень   +             
Навчальний 

план, розклад 

2 Реалізація 1. Провести  психолого-  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Рекомендації  
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принципу 

диференціац

ії та 

індивідуаліз

ації 

навчання на 

основі 

даних 

діагностики 

педагогічний 

консиліуми: 

а)готовність учнів 1 

класів до навчання в 

ліцеї; 

б)результати адаптації 

учнів 1, 5 класів до 

навчання в ліцеї; 

в)визначення системи 

педагогічної взаємодії, 

щодо  учнів випускних 

класів; 

г)вивчення освітніх 

інтересів, бажань учнів 

7-х класів для 

подальшої їх 

диференціації в 

профільних класах 

 

Вересень  

 

Грудень 

 

Листопад 

 

 

Квітень  

 
          

++ 

+ 

 

   

психолога, 

консиліуму 

 

 

 

 

 

 

Анкетування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Провести 

інструктивно-

методичні наради 

вчителів з питань 

організації освітнього  

процесу 

І.09 

І.11 

ІІІ.01 

І.04 
 

 

+ 

 

+ 
  

 

+ 
        

Інструктивно

-методичні 

наради 

3. Реалізація принципів 

диференційованого 

підходу під час: 

 Визначення змісту та 

планування  

освітнього процесу з 

предметів; 

 Вибору особистих 

технологій, які 

сприяють розвитку 

особистості (з 

конкретних 

 

 

 

 

ІІІ.09 

 

І.11 

 

 

 

Протягом 

року 

         

 

 

 

+ 

 

 

+ 
    

Навчальні 

плани, 

програми з 

предметів, 

календарне 

та поурочне 

планування. 
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предметів), а також 

відповідних форм і 

методів навчання. 

 Залучення учнів як 

суб’єктів навчання на 

всіх етапах 

навчально-виховної 

роботи  

4. Розробка алгоритмів, 

пам’яток для учнів з 

організації навчальної 

праці, самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Оснащення навчальних 

кабінетів необхідним 

дидактичним, 

роздавальним 

матеріалом. 

Проведення оглядів 

навчально-матеріальної 

бази ліцею. 

IV.10 

 

 

 

Серпень  

 

    

+ 

 

 

+ 

    

+ 

 

 

+ 

    

Підсумки 

огляду 

кабінетів 

 

 

Рішення ради  

ліцею 

5. Створити 

інформаційний прес-

центр для доступу 

учнів до необхідної 

інформаційної бази 

 

 

До 1.10 

    

 

+ 

+    

 

+ 

    

 

6. Організувати 

вивчення правил для 

учнів, правил 

вуличного руху, 

пожежної безпеки, 

поведінки на воді, 

вулиці і дорогах, в 

побуті, і виконання 

всіма учнями цих 

Протягом 

року 
    

 

  +  +     
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правил 

3. Організація 

позаурочної 

діяльності з 

предмету 

1. Організувати та 

провести  предметні 

тижні (за окремим 

планом): 

 Української мови та 

літератури; 

 Історії та 

правознавства; 

 Іноземної мови; 

 Початкових класів 

 Трудового навчання  

 Російської мови  та 

зарубіжної  

літератури 

 Математики і фізики 

 Інформатики  

 Олімпійський 

тиждень 

За планом               План 

проведення 

предметного 

тижня. 

Аналіз 

результатів 

на НМР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

    

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

    

2. Продовжити роботу 

факультативів з 

українознавства,  

фінансової грамотності 

Протягом 

року 
 +  +      

 

 +   

План роботи 

факультативі

в, журнал 

відвідування,  

3. Організувати і 

провести І етап 

предметних  олімпіад 

та забезпечити участь 

переможців у ІІ етапі . 

11-12  + +  +     

+ 

    

Аналіз 

результатів 

на засіданнях  

МО, НМР 

5. Виявити учнів, які 

бажають навчатися в 

Малій академії наук, і 

залучити їх до навчання 

в МАН 

Вересень    +       +      
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6.Забезпечити участь 

учнів у Міжнародному 

конкурсі з української 

мови імені П.Яцика, 

інших інтелектуальних 

творчих конкурсах 

Протягом 

року 
  +       +      

8. Організувати 

проведення класних 

інформаційних годин, 

бібліотечних уроків,  

лекторіїв з метою 

стимулювання 

самоосвіти школярів 

1.11      +  +  +      

9. Скласти план-графік 

навчальних екскурсій, 

туристсько-краєзнавчих 

походів 

ІХ.09  +  +            

10.Активізувати роботу 

консультпункт з 

української мови  

Протягом 

року 
         +      
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Розділ 8 

Становлення та розвиток виховної системи ліцею 

Вересень 

Напрямки 

виховної роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Організаційна 

робота  

1.Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, 
узгодити плани їхньої роботи. 

2. Створити інформаційний банк даних про зайнятість 
учнів у позаурочний час 

4.Провести інструктаж  керівників гуртків, секцій  з 
питань планування  

5. Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту 
учнів з метою виявлення тих, хто схильний до 
правопорушень, до вживання спиртних напоїв, 
наркотичних речовин. 

6. Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, 
дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, 
неблагополучних сімей 

7. Залучити дітей із соціально незахищених категорій до 
участі в секціях, гуртках, клубах, які працюють на 
безкоштовній основі, створити умови для змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей 

8. Розробити план роботи громадського інспектора з 
питань охорони дитинства 

9.Виявлення та облік дітей, що потребують посиленої 
уваги з боку педагогів (діти з неповних,багатодітних, 
неблагополучних родин, важкі підлітки): 

 Вивчення умов родинного виховання даної 
категорії дітей, їхньої зайнятості, потреб і проблем; 

 Діагностика індивідуально-психологічних 
особливостей важких підлітків; 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР,психолог,класні 

керівники  

 

 

ЗДВР,класні керівники  

 

 

 

ЗДВР, класні керівники  

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР, педагоги ліцею  

 

 

 

 

 

 

Серпень-вересень 

 

Вересень  

 

 

Вересень    

 

 

Вересень    

 

 

 

Вересень    

 

 

 

Вересень    

 

 

Вересень    

 

 

Серпень-вересень   

 

 

 

 

 

 

Вересень   
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10.Коригування під час навчально-виховного процесу 
роботи з »важкими» підлітками на основі діагностики 
особливостей їхнього характер 

11.Проведення громадського огляду умов утримання, 
навчання, виховання, оздоровлення неповнолітніх дітей. 

12. Організація діяльності учнівського самоврядування. 
Залучення учнів до участі у волонтерському русі з метою 
виховання у себе таких моральних цінностей, як 
милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до 
взаємодопомоги, активізація процесу згуртування 
учнівського колективу (за окремим планом) 

ЗДВР, психолог 

 

ЗДВР 

Педагог-організатор  

 

 

 

Вересень-жовтень 

 

Вересень  

Превентивне 

виховання  

1. Рейд «Увага! Діти на дорозі!»  

(за окремим планом) 

 

2. Акція «Урок» (за окремим планом) 

 

ЗДВР, педагог-

організатор,класні керівники, 

бібліотекар 

ЗДВР,кл.керівники 

Протягом місяця 

 

 

Протягом місяця 

 

Національно-

патріотичне 

виховання  

 

1.Забезпечення виконання учнями  Стату ліцею, правил 

поведінки для учнів, правил поведінки у громадських 

місцях 

2.Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо 

використання державної символіки у класних кімнатах.  

3.  День партизанської слави      (за окремим планом) 

4. Проведення першого тематичного  урок    

5. Міжнародний  день Миру 

6. Цикл  бесід, заходів, спрямованих на формування в 

дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, 

законів української держави:  «Конституція України! — 

Основний Закон нашої держави»; «Жити за законами 

Держави»;  «Імена і символи козацтва»;  «Держава та 

особа»;  «Громадянином бути зобов'язаний»; «Ти і закон» 

7.  День українського  кіно (за окремим планом) 

ЗДВР, класні керівники  

 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Класні керівники 

Класні керівники 

 

ЗДВР, класні керівники 

 

 

 

 

Фільчагова Ю.С.  

Протягом року 

 

 

1 тиждень 

 

22 вересня 

2 вересня  

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

13 вересня 
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Художньо-

естетичне 

виховання  

1.День знань. Святкова лінійка 

2. Всесвітній день бібліотек «Дім без книги – день без 

сонця» (за окремим планом)  

4.Конкурс-огляд на кращий класний колектив  «Крок до 

зірок» 

ЗДВР, педагог-організатор 

Класні керівники 

Бібліотекар 

ЗДВР,педагог-організатор 

 

2 вересня  

Протягом місяця  

30  вересня  

Протягом року 

 

  

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Всеукраїнський  Олімпійський  урок 

«Швидше!Вище!Сильніше!» 

 

 

2. Всесвітній день туризму (за окремим планом) 

3. Шкільний етап спортивно-патріотичної  гри «Джура». 

Підготовка до участі  команди  в районних етапах 

Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») 

4. Підготовка та участь у  скаутському  польовому 

практикумі  «Гілея–2019» 

ЗДВР, педагог-

організатор,вчителі 

фізкультури,кл. керівники, 

бібліотекар,медична сестра 

Кубрак І.С. 

Керівник гуртка 

 

Керівник гуртка 

 

 2 тиждень 

 

  

 

 3 тиждень  

Протягом місяця 

 

1-2 тиждень 

 

Екологічне 

виховання  

1.Екологічні суботники на пришкільних ділянках 

«Перетворимо ліцей на квітучий сад»  

 

2.Трудовий десант із благоустрою  подвір'я ліцею. 

«Шануймо природу усюди й завжди» 

Класні керівники                 

Тарарухіна А.Є.  

 

ЗДВР, Тарарухіна А.Є. 

Протягом  року 

 

 

Протягом року 

Трудове виховання 

та профорієнтація  

1.Розподіл зон трудової діяльності між класами «Я – 

господар ліцею» 

2.Оновлення  куточку профорієнтації  

 

ЗДВР 

 

Психолог 

 

1 тиждень  

 

2 тиждень 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1.Організаційне засідання. Затвердження плану роботи. 

Розподіл  доручень. 

2.Підготовка  та проведення до виборів парламенту ліцею. 

 

3.Початок роботи ліцейної радіостудії «ЛІС» (за окремим 

планом) 

4. Оновлення  сторінки УС на сайті ліцею 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

УС 

 

УС 

1-2 тиждень 

 

2-4  тиждень  

 

Протягом року 

 

Протягом місяця 

Жовтень 

Напрямки 

виховної 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 
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роботи 

Превентивне  та 

морально-етичне 

виховання 

1. Години  спілкування «Обережно – вибухонебезпечні 

предмети», «Обережно: небезпечні предмети» 

2. Заходи щодо профілактики та запобігання 

бездоглядності серед неповнолітніх; захисту їх прав 

Класні керівники 

 

Класні керівники  

Протягом місяця 

 

Протягом року  

Художньо –  

естетичне 

виховання 

1. Святкова програма до Дня вчителя   

2.Міжнародний  день музики (за окремим планом) 

Гаврилюк В.Л., учні 11 кл., УС 

Мовчан В.О. 

4 жовтня 

1 жовтня 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Конкурс «Олімпійське  лелечення» 

2. Проведення бесід з ТБ на канікули 

3. Бесіда «Правила харчування»  

(з учнями 1-4-х класів) 

4.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності   

(за окремим планом) 

Вчитель фізкультури  

Класні керівники  

Медична сестра 

 

ЗДВР,педагог-організатор 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

2 тиждень 

 

3 тиждень 

Екологічне 

виховання 

1. Озеленення класних кімнат  «Зелений  клас» 

2.Обласний етап Всеукраїнської трудової акції 

«Дослідницький марафон» 

Класні керівники 

 УС 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

Трудове виховання 

та профорієнтація 

1. Операція «Листя» (прибирання  території, яка закріплена 

за класами ) 

2. Акція «Я господар ліцею» (проведення бесід зі 

збереження тепла та електроенергії в школі і дома) 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

 

Протягом місяця 

 

Протягом місяця 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1.Засідання Парламенту ліцею 

2.Оновлення  інформаційних  куточків учнівського 

самоврядування  

3. Участь у проведенні Дня вчителя 

4. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор 

Президент УС 

 

Педагог -організатор,УС 

Книш І.О., УС 

1 тиждень 

1 тиждень 

 

1 тиждень 

Протягом місяця 
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Національно-

патріотичне 

виховання  

1. Участь у мітингу (до річниці визволення  с. 

Костянтинівки від  нацистських загарбників) 

-  загальношкільний мітинг для 8-11 кл. «Пам’ять  вічна у 

наших серцях» 

2. Свято Покрови  Пресвятої Богородиці. День 

українського козацтва. День захисника України 

- відкритий  виховний захід  ««Козаку найперше воля, 

козаку найперше честь»  

- відкритий   виховний захід  «Пишаюся тобою , рідний 

краю» 

- «Козацькі забави»  для 1-4 кл. (ігри, змагання)     

- ТКГ «Славетні  козацькі  часи» 

- випуск  тематичної передачі «Відома й невідома Україна» 

 

3. Міжнародний  День громадян похилого віку та День 

ветерана: 

- акція «Добрий ранок, ветеране!» 

 

4. Відкритий класний  виховний захід  з нагоди Дня 

визволення України від фашистських загарбників «А 

пам'ять священна…» 

 

Класні керівники  

 

Бєляєва С.М. 

 

 

 

Маліцька І.О. 

 

Артюх Л.О. 

 

Мартьянова І.А., Кубрак І.С. 

 

УС , Книш І.О. 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

Класні керівники 

 

Коваленко Л.В. 

 

 

 

 

 

10 жовтня 

 

 

 

11 жовтня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тиждень  

 

 

 

3 тиждень 
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Листопад 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання  

 

1. Заходи до Дня української писемності та мови   

(за окремим планом) 

2. Заходи  пам’яті жертв Голодомору  «На вікні 

свіча догасала»  (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до дня пам*яті  жерт 

Голодомору 

3. Тематичні класні години  з нагоди Дня Свободи 

та Гідності  

Вчителі української мови 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

Ручка Т.М. 

 

Класні керівники  

 

8  листопада 

 

2-3  тиждень 

 

 

 

3 тиждень 

Превентивне виховання 1. Тиждень  толерантності  (за окремим планом) 

 

 

- відкритий виховний захід  до Всесвітнього дня 

доброти; 

- відкритий виховний захід  до Всесвітнього дня 

дитини; 

- відкритий виховний захід  до Дня толерантності. 

ЗДВР, педагог-

організатор,кл.керівники, 

психолог 

Груба К.О. 

 

Назаренко В.М. 

 

Постол Л.І. 

11-16 листопада 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичне 

виховання 

1.Виставка фото-мить «Краса мого  села»  до 

святкування дня села  

 

Педагог-організатор 

 

01 листопада  

 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Акція «Не палити і бути здоровим»  

(за окремим планом) 

2. Змагання з волейболу  

Психолог   

 

Мартьянова І.А. 

Протягом тижня 

 

Протягом місяця 

 

Екологічне виховання 1. Складання екологічної пам’ятки  Вчитель екології  Протягом тижня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Конкурс на найкращу годівничку «Годівничка 

для синички» 

2.Бесіда «Країна потребує професіоналів. Як ними 

стати?» 

Класні керівники 

Вчителі праці  

Психолог  

Протягом місяця 

 

2 тиждень 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1.Засідання Парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 

Педагог-організатор 

УС 

 

3 тиждень 

Протягом місяця  

 

Грудень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 
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Національно-патріотичне 

виховання 

1. Міжнародний День людей з обмеженими 

можливостями. Акції волонтерської допомоги та 

доброчинності «Світло добра у моїй душі»  

 (за окремим планом) 

2. Акція «16 днів проти насильства» (за окремим 

планом) 

3. 6 грудня – День  виховання майбутнього 

захисника Вітчизни  до Дня Збройних сил України 

(за окремим планом): 

- розважально-конкурсні  програми для хлопців      

5-7 класів «Готуємось стати захисниками Вітчизни» 

4. Інформаційні хвилинки «Тиждень моєї України 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

 

Психолог  

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

Неліпа В.В. 

 

Класні керівники 

1 тиждень 

 

 

 

2-3 тиждень 

 

6  грудня  

 

 

 

 

2 тиждень 

Превентивне виховання 1.Проведення бесід: 

- з правил поведінки біля води та на льоду: 

«Обережно!Зимова вулиця.» 

- з пожежної безпеки: «Небезпека 

використання  відкритого вогню (свічки, 

бенгальські вогні, петарди тощо)під час 

новорічних свят»; «Правила користування 

обігрівальними приладами»; 

- ТКГ  Інструктаж «Безпечна поведінка на 

дорозі при ожеледиці», «Грип: способи 

профілактики» 

2. Міжнародний день прав людини (за окремим 

планом): 

- відкритий  виховний захід для 1-4 класів  «Наші 

права - щасливе дитинство» 

- відкритий  виховний захід  до Дня прав людини 

3. Тиждень правознавства (за окремим планом) 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники  

 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

Боярських О.М. 

 

Татарухіна А.Є. 

Вчителі правознавства  

Протягом місяця 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень  

 

  

2-3 тиждень 

 

 

 

 

9-13 грудня 

Художньо-естетичне 

виховання 

1. Новорічні  ранки в 1-4, 5-8 класах та вечори в 9-

11 класах 

2. Свято для учнів 1-4 класів  «Миколай святий  іде, 

подарунки всім несе!» 

ЗДВР, педагог-організатор, 

кл. керівники 

УС 

 

4 тиждень 

 

2 тиждень 
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Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Відкритий  загальношкільний  виховний захід до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

2. Профілактичні бесіди, присвячені  Дню боротьби 

зі СНІДом: 

- «Законодавство України на захисті здоров’я 

молоді» 

- «Батьки – п’яниці, діти – інваліди. Про яке 

майбутнє мрієш ти?» 

- «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» 

- «Як запобігти ВІЛ-інфікування?» 

3. Міжнародний День чаю (за окремим планом) 

Донець –Арабаджи Л.І., 

психолог 

ЗДВР, медична сестра, 

психолог, спеціалісти 

лікарні 

 

 

 

 

 

Вчитель ОБЖ,фізики,хімії 

1 тиждень 

 

Протягом місяця  

 

 

 

 

 

 

 

14 грудня 

Екологічне виховання 1.Конкурс на виготовлення ялинок з природних 

матеріалів  «Зимові фантазії» 

2. Екологічний десант «Нагодуй  птахів» 

Педагог-організатор, кл. 

керівники 

Класоводи 1-4 кл. 

4 тиждень 

 

Протягом місяця  

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Профорієнтаційні заходи для старшокласників.  

Прес-конференція «Освіта – шлях до майбутньої 

професії» 

2. Майстерня Діда Мороза. 

ЗДВР 

 

 

Педагог-організатор, 

класоводи, вчителі 

трудового навчання  

2 тиждень 

 

 

Протягом місяця 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею.  

2. Підготовка до святкування новорічних свят 

«Новорічний мікс» 

3. Оформлення ліцею до Нового року  

 

4. Оновлення  інформації  на сторінці УС 
5. Планування  роботи на ІІ семестр 

Педагог-організатор 

Педагог-організатор, класні 

керівники 

Педагог-організатор, класні 

керівники 

Книш І.О., УС 

Парламент   

3 тиждень 

Протягом місяця 

 

4 тиждень 

 

Протягом місяця 

4 тиждень 
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Січень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне виховання 

1. Заходи  присвячені  до Дня соборності України  

(за окремим планом): 

2.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту   

(за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня памяті жертв 

Голокосту  

3. День пам’яті  Героїв Крут (за окремим планом): 

 

- відкритий  виховний захід «Герої Крут – для 

нащадків взірець» 

ЗДВР,педагог-організатор  

вчителі укр. мови  

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

 Артюх Л.О. 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

Коваленко Л.В. 

 

3 тиждень 

 

27 січня  

 

 

29 січня 

Превентивне виховання 1. Години толерантності «Відкритість  та повага 

українців до інших культур» 

 

Класні  керівники  Протягом  місяця 

Художньо-естетичне 

виховання 

1. Дитяча коляда «Ніч на Різдво» 

2.Фестиваль дитячої творчості  «Зірка Фест» 

УС 

ЗДВР,педагог-

організатор,кл.керівники 

1 тиждень 

 

2 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Морально-етична бесіда «Гігієна хлопця і 

дівчини» 

2.«Зимові  забави» (ігри на свіжому повітрі) 

Медична сестра  

 

Класні керівники 1-4 кл.  

4 тиждень  

 

Протягом місяця 

Екологічне виховання 1.Акція «Годівничка»   Класні керівники  2 тиждень  

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Рейд бережливості  шкільного майна  

2.Тренінг «Твій вибір – життєвий успіх» 

ЗДВР  

ЗДВР 

Протягом  місяця 

2 тиждень  

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор  

Книш І.О., УС 

3 тиждень  

Протягом місяця 
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Лютий 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.  Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

2. День Героїв Небесної сотні   

 (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня Героїв 

Небесної сотні   

3.Міжнародний день рідної мови  «Рідна мова - 

серця мого подих»  (за окремим  планом) 

 

ЗДВР,педагог-

організатор,класні керівники  

 

Бєляєва С.М. 

 

ЗДВР,педагог-

організатор,класні керівники 

Гаврилюк В.Л 

ЗДВР, педагог-

організатор,вчителі укр. мови, 

вчитель музичного мистецтва 

2 тиждень  

 

  

 

 

20 лютого  

 

 

 

21 лютого  

Превентивне та морально 

-етичне виховання 

1. Індивідуальна робота з учнями групи ризику. 

 

 Психолог 

 

Протягом місяця 

 

Художньо – естетичне 

виховання 

1. Святкова  програма «Вечір зустрічі з 

випускниками» 

2. Заходи  до Дня Святого Валентина 

ЗДВР, педагог-організатор , 

УС 

Вч. іноз. мови, УС 

 1 тиждень 

 

 2 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Проведення змагань, уроків футболу 

2. Проведення акції щодо профілактики 

простудних захворювань та грипу 

3.Медичний  диспут «Шкідливі звички» 

4.Тематичні заходи  до Міжнародного Дня 

Безпечного Інтернету (за окремим планом) 

Вчителі  фізкультури 

Медсестра 

 

Медсестра 

Вчителі інформатики  

 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

 

3 тиждень 

2 тиждень 

Екологічне виховання  1. Бесіди «Озеленення країни – спадщина для 

майбутніх поколінь» 

2. Акція «Годівничка» 

 Класні керівники 

 

Класні керівники 

 Протягом місяця 

 

Протягом місяця 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Місячник по профорієнтації 

  (за окремим планом) 

 

2. Тестування учнів 11-х класів з профорієнтації 

3. Психологічні години з профорієнтації: 

ЗДВР, психолог, Гаврилюк 

В.Л., Бєляєва С.М. 

  

 Психолог  

Класні керівники,  психолог 

Протягом  місяця 

 

 

Протягом місяця 
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- 7 клас: «Коли робота приносить радість» 

- 8 клас: «Ти і ринок праці» 

- 9-10 класи: «Трудові канікули» 

- 11 клас: «Держава потребу професіоналів» 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею : 

- підготовка до святкового концерту, 

присвяченого проведенню вечора зустрічі з 

випускниками 

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 Педагог-організатор 

ЗДВР,педагог-організатор,  

вчитель музики 

Книш І.О., УС 

3 тиждень 

 

 

 

Протягом місяця 

 

Березень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно- патріотичне 

виховання 

1. Шевченківський тиждень «Пишаємося славою 

твоєю, Тарасе...» (за окремим планом) 

Вчителі української мови  

 

 

2 тиждень 

Превентивне та морально 

-етичне виховання 

1.Індивідуальні бесіди з учнями « групи ризику» 

2.Інформаційні повідомлення «Куріння чи 

здоров’я – вибирайте самі»  

3. Превентивна просвітницька акція «За здоров’я 

дітей і молоді» (за окремим планом) 

ЗДВР,психолог 

Медична сестра  

 

ЗДВР,психолог 

 

3 тиждень 

2 тиждень 

 

3 тиждень  

 

Художньо – естетичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди 

Міжнародного жіночого дня «Жінка – 

майбутнього світу основа» (за окремим планом) 

ЗДВР, педагог-організатор, 

УС, Гаврилюк В.Л. 

2 тиждень 

 

  

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Місячник боротьби з туберкульозом «Діємо 

разом заради життя» (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня боротьби з 

туберкульозом 

2. Заходи до Всесвітнього дня боротьби з 

наркотиками «Бережись  наркотиків » 

(за окремим планом) 

3.ТКГ «Загартування та фізичні вправи – 

необхідні умови здорового способу життя» 

ЗДВР, психолог, класні 

керів.,пед.-організатор 

Маліцька І.О., Артюх Л.О. 

 

ЗДВР,психолог, класні 

керівники, медична сестра 

 

Класні керівники 

 

Протягом місяця 

  

 

 

2 тиждень  

 

 

Протягом місяця  

 

Екологічне виховання 1.Всесвітній День водних ресурсів (за окремим 

планом) 

Вчителі географії, біології 20 березня 
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Трудове виховання та 

профорієнтація 

1.  Прибирання території, яка закріплена за 

класами  

Класні керівники 1-2 тиждень 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Музичні вітання від  радіостудії «ЛІС» 

«Вітаємо зі святом усіх жінок» 

2. Засідання парламенту ліцею  

3. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор,УС 

 

Педагог-організатор 

Книш І.О., УС 

1 тиждень 

 

2 тиждень 

Протягом місяця 

 

Квітень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Години спілкування «Єдина країна» 

2. Відкритий виховний захід до Міжнародного  дня  

визволення в’язнів  фашистських концтаборів 

3. Відкритий виховний захід  до  Міжнародного 

дня пам’яток і визначних місць   

Класні керівники 

Коваленко Л.В. 

 

Груба К.О. 

Протягом місяця 

11 квітня 

 

3-4 тиждень  

  

Превентивне та морально 

- етичне виховання 

1.Індивідуальні бесіди з учнями « групи ризику» 

2. Психологічні години «Психологічна підготовка 

до ЗНО. Профілактика стресів» (для 11 класу) 

 

ЗДВР 

Психолог 

   

1 тиждень 

Протягом місяця  

Художньо – естетичне 

виховання 

1.Виставка великодніх композицій , писанок 

2. Свято «Весну зустрічай!» 

 

3. Міжнародний день дитячої книги 

 (за окремим планом) 

Дзикановська А.П. 

Назаренко В.М., Книш І.О., 

Мовчан В.О. 

 Шевченко А.В. 

1 тиждень 

13-17 квітня 

 

2 квітня 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Всесвітній день здоров’я ««Подорож у країну 

здоров’я»  (за окремим планом) 

2.Місячник «За здоров’я дітей і молоді » (за 

окремим планом) 

3.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  

4. День  цивільного захисту населення (за окремим 

планом) 

Вчителі фізичної культури  

 

ЗДВР, психолог 

 

7 квітня 

 

Протягом місяця  
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Екологічне виховання 1.Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи  

«Дзвони Чорнобиля» (за окремим планом): 

- відкритий  виховний захід «Чорнобиль… 

Трагедія… Пам'ять…» 

2.Акція до  Міжнародного  дня  птахів  

3. День довкілля  

4. Виховний  захід до Всесвітнього дня Землі  

Кер. екол. напрямку 

 

Беляєва С.М. 

 

Постол Л.І., Боярських О.М. 

Класні керівники 

Маліцька І.О. 

Протягом місяця 

   

3 тиждень   

 

01 квітня 

17 квітня  

22 квітня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Озеленення пришкільних ділянок 

2. Прибирання закріплених територій «Школа – 

село – дім» 

Класні керівники 

Класні керівники  

Протягом місяця 

Протягом місяця 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання парламенту ліцею . Круглий стіл 

«Учнівське самоврядування: проблеми і 

перспективи» 

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 Педагог-організатор 

  

 

Книш І.О., УС 

2 тиждень 

 

 

Протягом місяця 

 

Травень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1. Заходи  з нагоди Днів пам’яті і примирення  

присвячені пам’яті  жертв  Другої світової  війни 

  ( за окремим планом ) 

2. ТКГ «Це потрібно не мертвим, це потрібно 

живим…» 

3.День української вишиванки 

4. ТКГ до дня Європи 

ЗДВР, пед..-орган.,  

кл .керівники 

 

Кл. керівники 

 

УС 

Класні керівники 

Протягом місяця  

 

 

1тиждень  

 

2 тиждень 

3 тиждень 

Превентивне та морально 

- етичне виховання 

1. Індивідуальна робота з учнями « групи ризику» 

2. Планування  літньої зайнятості учнів «групи  

ризику» 

3.  Бесіди з ТБ під час літніх канікул 

4. Збір даних про місцезнаходження учнів влітку 

5. Лекції  «Падіння моралі. Наслідки» 

ЗДВР, психолог 

ЗДВР,психолог 

 

Класні керівники 

 Класні керівники 

ЗДВР,психолог 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

 

3 тиждень 

4 тиждень 

3 тиждень 
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Художньо – естетичне 

виховання 

1. Заходи  до  Міжнародного дня родини 

(за окремим планом): 

-  відкритий виховний захід  «І на святі, на 

родиннім вас усіх вітаємо!» 

- відкритий виховний захід  «Все починається з 

сім"ї» 

2. Міжнародний День матері: 

- відкритий виховний захід  «Це лагідне слово 

матуся..» 

3.Свято останнього дзвоника 

4. Свято для 9,11 класу «Випускний прощальний 

бал» 

5. Церемонія нагородження  обдарованої молоді  

ліцею  «Обдарованість - 2020»   

ЗДВР,педагог-організатор, 

класні керівники 

Сапронова Н.Г. 

 

Неліпа С.В. 

 

ЗДВР,пед..-орагнізатор 

Назаренко В.М. 

 

ЗДВР, пед.-організ., 

кл.керівники  

 

ЗДНМР, ЗДВР, педагог –

організатор 

1-2 тиждень 

 

 

 

 

 

2 тиждень 

 

 

2-3 тиждень 

 

 

1 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. День пам’яті померлих від СНІДу 

 (за окремим планом) 

2. Всеукраїнський день без тютюну  

(за окремим планом ) 

3. Місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» (за 

окремим планом) 

 

 

Психолог  

 

Психолог  

 

ЗДВР, педагог-орг., 

кл.керівники, вчителі 

фіз..культури 

2 тиждень 

 

2 тиждень  

 

Протягом місяця 

Екологічне виховання 1. Озеленення пришкільних ділянок 

 2.Акція «Посади деревце» 

Класні керівники 

 Класні керівники  

Протягом місяця 

 Протягом місяця 

Трудове виховання  

профорієнтація 

1. Прибирання закріплених територій 

  

Класні керівники 

  

щотижня      

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор 

Книш І.О.,УС 

 

2 тиждень 

Протягом місяця  
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Червень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (за 

окремим планом) 

ЗДВР,педагог-організатор 3 тиждень 

Превентивне та морально -

етичне виховання 

 1. Бесіди з ТБ під час літніх канікул Класні керівники 1 тиждень 

Художньо – естетичне 

виховання 

1. Відкриття дитячого пришкільного табору              

« Ромашка» 

2.Міжнародний день захисту дітей 

Педагог -організатор  

 

Педагог -організатор  

 1 тиждень 

 

1 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Проведення інструктажів щодо правил безпеки 

життєдіяльності. 

Педагог -організатор  1 тиждень 

Екологічне виховання 1. Бесіда «Дерева – легені села» Керів. еколог. напряму  2 тиждень 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Прибирання закріплених територій Класні керівники щотижня 
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Розділ 9 

Управління підвищенням професійної кваліфікації педагогів, 

 науково-методична робота з педагогічними кадрами. 

Мета: забезпечити педагогам ліцею умови для підвищення професійної компетенції, активізації творчого потенціалу,  що сприятиме 

подальшому розвитку ключових життєвих компетенцій  ліцеїстів та вдосконалення навчально-виховного процесу. 

 

№ 

Цільова настанова Зміст діяльності Термін Відповідальні Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням д
и

р

ек
т

о
р
 

З
Д

 

з Н
Р

 
З

Д
 

з 
 

Н
М

Р
 З
Д

  

з В
Р

 
К

ер . 

М
О

 
п

си

х
о
л

о
г 

В
ч
и

те
л
і 

 

 Забезпечити  

неперервність освіти 

педагогів, підвищити 

їхню кваліфікацію та 

педагогічну 

майстерність. 

1.1.Спланувати основні напрямки підвищення 

кваліфікації вчителів. 

1.2.Забезпечити своєчасну курсову 

перепідготовку вчителів в Мелітопольській 

філії ЗІППО:  

заступника директора Донець І.М. 

вчителя хімії Донець І.М. 

вчителя російської мови Волекжаніної Л.Д. 

вчителя української мови Фільчагової О.М. 

вчителя української мови Єфименко Т.А. 

вчителя математики Талерчик Л.В. 

вчителя фізики Ткаченко О.О. 

педагога-організатора Книш І.О. 

вчителя географії Ручки Т.М. 

психолога Сєчіної О.В. 

асистента вчителя Артьоменко І.С. 

асистента вчителя Чорної О.О. 

1.3.Підготувати заявку на замовлення курсів 

для вчителів на 2020 рік 

вересень 

 

Протягом 

року, 

згідно 

плану 

  + 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 +   Річний план 

 

Списки до РВО 

 

 

 

Списки до РВО 

1.4.Провести атестацію педагогічних кадрів з 

метою підвищення їхньої професійної 

майстерності: 

 Затвердити списки вчителів, що будуть 

атестуватися протягом навчального 

року. 

 Скласти заходи з проведення атестації 

вчителів, затвердити склад атестаційної 

 

 

До 

01.10.19р 

Вересень 

 

Протягом 

року, за 

  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

    Наказ 

 

 

Заходи, наказ 

 

 

Матеріали 

атестації 
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комісії. 

 Забезпечити проходження чергової  

атестації вчителів: 

1. Назаренко В.М..- вчителя 

початкових класів; 

2. Арабаджи-Донець Л.І.- вчитель 

біології; 

3. Книш І.О.-вчитель української 

мови та літератури 

графіком 

2. Професійне становлення 

молодих спеціалістів 

2.1 Закріпити наставників за молодими 

вчителями: 

Кубрак І.С.- Мартьянова І.А. 

Бородай Є.Г..- Талерчик Л.В. 

Груба К.О.- Донець І.М. 

2.2.Продовжити роботу  “Школи молодого 

вчителя”. 

2.3.Організувати відвідування уроків 

малодосвічених вчителів з метою надання 

методичної допомоги . 

2.4.Організувати консультування молодих 

вчителів та вчителів наставників. 

2.5. Організувати творчі звіти молодих 

вчителів. 

Протягом 

року. 

 

 

Протягом 

року. 

 

Протягом 

року. 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

План роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали звіту 

  3.1. Провести діагностику професійної 

підготовки, методичних утруднень вчителів. 

3.2.Спланувати роботу науково-методичної 

ради ліцею відповідно до потреб професійного 

становлення. 

 Провести засідання НМР. 

(згідно плану) 

         

 

План роботи 

НМР 

Протоколи 

засідань НМР 

3. 

 

 

 

 

Застосування 

особистісного підходу в 

методичній роботі з 

педагогами. 

 

3.3.Організувати проведення інструктивно-

методичних нарад для вирішення оперативних 

питань. 

3.4. Спланувати та забезпечити участь 

методичних комісій 

Серпень 

Вересень 

За планом 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 

Зведена 

таблиця 

діагностування 

Плани роботи, 

матеріали МО 
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3.5.Забезпечити участь вчителів в роботі РМО,  

структурах Костянтинівського освітнього 

округу, узгодити терміни проведення засідань, 

заходів. 

3.6. Організувати роботу творчих  груп 

вчителів з проблем: 

 реалізації проблемної теми ліцею  керівник 

– Сейтаблаєва Н.І.; 

 «Впровадження сучасних навчально-

інформаційних технологій у формування 

та розвиток різносторонньо розвиненої 

особистості» керівник -  Неліпа В.В. 

 «Впровадження технології критичного 

мислення » - керівник Дзикановська А.П. 

 

Згідно 

планів 

 

 

 

за планом 

  + 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 

роботи 

 

 

 

 

План роботи 

 

4. Колективні форми 

методичної роботи. 

 

 

 

 

 

4.1.Круглий стіл «Розбудова освітнього 

простору ліцею» 

Березень  

 

 

 

+ 

 

+ 

    Матеріали 

заходу 

4.2.  Тренінг «Індивідуальна робота з дитиною 

з особливими освітніми потребами як запорука 

успішності якісної освіти» 

Жовтень   +     + Матеріали 

тренінгу 

4.3.   Семінар- практикум з елементами 

тренінгу «Секрети педагогічної майстерності в 

умовах НУШ» 

Січень  

 

  +  +  + Матеріали  

семінару 

4.5. Забезпечити участь педагогів в психолого-

педагогічних консиліумах, семінарах: 

 Готовність учнів 1 класів до навчання в 

ліцеї ; 

 Організація адаптаційного періоду учнів 1 

– 5 класів; 

 Організація роботи з обдарованими 

учнями. Затвердження програми розвитку 

обдарувань. 

 

вересень 

 

листопад 

 

січень 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

Рекомендації 

психолога, 

консиліуму 
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4.6. Організувати методичну роботу з 

педагогами за групами: 

 Молоді (малодосвідчені вчителі); 

 Учителі, що мають утруднення в 

педагогічній діяльності; 

 Досвідчені педагоги. 

вересень  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

    Складання 

планів роботи. 

 

 

 4.7. Взяти участь в січневих зустрічах РМО Січень   +      

4.8. Конкурс уроків майстрів педагогічної 

праці «Досвід – джерело майстерності».  

квітень   +     План 

проведення 

конкурсу, 

матеріали. 

4.9. Провести педагогічні ради за планом.  Згідно 

плану 

+ + + +    Протоколи 

педрад 

4.10. Випуск методичних  бюлетенів 

«5 кращих вчителів ліцею» 

Травень     

 

+   

 

 

 

 Методичні 

бюлетені 

5. 
Робота над проблемною 

темою ліцею 

5.1 Організація роботи постійно-діючого 

семінару: «Оцінка якості освітнього процесу як 

основної складової конкурентозданості школи  

5.2 Випуск  методичного посібника 

«Нетрадиційні  уроки» 

5.3 Розроблення творчими групами  ліцею 

рекомендацій, методів, заходів, найбільш 

ефективних для розвитку творчої особистості 

учнів 

Протягом 

року 

 

Березень 

 

Протягом 

року  

  + 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

   + 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Матеріали 

семінару 

 

Матеріали 

семінару 

Методичний 

посібник 

 Методичні 

рекомендації 

6. 

 

 

 

 

 

Організація самоосвіти 

вчителів 

 

 

6.1.Погодити на засіданнях МО індивідуальні 

плани по самоосвіті вчителів. 

вересень   +  +  + Плани 

самоосвіти 

6.2 Провести методичні дні для вчителів з 

питань самоосвіти. 

Протягом 

року 

  +    +  

6.3.Поповнювати методичний кабінет 

новинками психолого-педагогічної науки. 

Протягом 

року 

  +    +  

6.4.Звіт вчителів  по самоосвіті на педраді За планом   +      
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7. Провести предметні 

тижні 

 Олімпійський тиждень 

 Тиждень інформатики  

 Тиждень історії та правознавства 

 Тиждень початкових класів 

 Тиждень математики і фізики 

 Тиждень російської мови та світової 

літератури 

 Тиждень іноземної мови 

 Тиждень української мови та літератури 

 Тиждень трудового навчання 

вересень  

листопад 

грудень  

січень 

квітень  

лютий 

 

лютий 

березень 

квітень 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Матеріали 

проведення 

тижнів 

8. 

 

Розвиток природних 

позитивних нахилів 

ліцеїстів, здібностей, 

обдарувань, творчого 

мислення вміння 

самовдосконалюватися.  

8.1. Забезпечити реалізацію цільових програм 

«Обдарованість», «Впевнений  старт», 

комп’ютеризації та інформатизації. 

За 

графіком 

  +  + + +  

8.2. Діагностика та моніторинг розвитку 

здібностей ліцеїстів. 

Протягом 

року 

     +  Поповнення 

бази даних 

обдарувань 

8.3. Провести психолого-педагогічний аналіз 

розвитку учнів. 

Протягом 

року 

     +   Матеріали 

аналізу, анкети 

8.4. Взяти участь в науково-практичній 

конференції молодих вчених ТДАТУ 

квітень   +     Матеріали 

конференції 

8.5 Здійснювати методичний супровід та 

патронаж педагогічної практики студентів 

МДПУ ім..Б.Хмельницького. 

Протягом 

року 

  + +   +  
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Розділ 10 

План роботи практичного психолога 

Вступ 

Діяльність практичного психолога закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу 

системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2018 за 

№ 885/32337), Етичного кодексу психолога, річного плану роботи ліцею, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти МРДА ЗО з урахуванням методичних рекомендацій МОН України, ІМЗО, КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

районного методичного кабінету відділу освіти МРДА ЗО. 

Також у своїй професійній діяльності практичний психолог закладу освіти керується такими нормативними документами, як: 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України». 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року». 

У своїй роботі практичний психолог використовує типову документацію відповідно до листа МОН України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову 

документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» та керується листом МОН України від 18.07.2019 №1/9-462 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н. р.». 

 

І. Цілепокладаюча частина 

Мета діяльності  практичного психолога  закладу освіти полягає у збереженні й укріпленні психічного здоров’я, підвищення адаптивних 

можливостей, створення умов для повноцінного й гармонійного розвитку особистості, формування навичок щодо відповідального ставлення до 

збереження та зміцнення здоров'я. 

Завдання на 2019/2020 навчальний рік 

1. Психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку та соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої 

ситуації та визначення її тенденцій. 

2. Психологічний супровід особистісно-орієнтованого, профільного навчання і виховання учнів. 

3. Удосконалення психологічного супроводу управління закладом освіти та освітнього процесу. 

4. Своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в 
освітньому процесі.  
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5. Усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища.  

6. Збереження фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей, проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя в 

учнівському середовищі, а також профілактика девіантної поведінки. 

7. Психологічний супровід розвитку обдарованих дітей. 

8. Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами. 

9. Здійснення психологічного супроводу розвитку життєвої компетентності учнів на кожному віковому етапі.  

10. Консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного 

розвитку тощо.  

11. Підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу. 

12. Психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і технологій, що застосовуються у закладі освіти. 

 

ІІ. Змістова частина 

 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

ІІ
І 

ти
ж

д
е

н
ь 

     Підготовка 

психологічного 

інструментарію 

ІV
 

ти
ж

д
ен

ь    Індивідуальні консультації 

для батьків 

першокласників щодо 

підготовки дітей до школи 

 Складання річного 

плану роботи 

практичного 

психолога на 

2019/2020 н.р. 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

Діагностика учнів з 

ООП 

Аналіз розкладу 

навчальних занять та 

режиму роботи ліцею 
на 2019/2020 н. р., 

запобігання 

навчальному 

перевантаженню учнів 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальні консультації 

для батьків дітей з ООП  

(за запитом) 

 Участь у складанні 

ІПР для дітей з ООП 

(інклюзивні класи) 
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ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностика 

самооцінки та 

тривожності в учнів 

ВПО 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Консультування вчителів 

та батьків учнів 1 та 5 

класів з питань адаптації  

(за запитом) 

 

 
 

Батьківський лекторій 

«Особливості адаптації 

п’ятикласників до нових 

умов навчання та 

виховання. Перехід до 

середньої школи» 
(батьки учнів 5 класу) 

Виступ на нараді 

щодо організації 

психолого-

педагогічного 

супроводу адаптації 

учнів 1-х  
та 5-х класів 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Групове опитування – 

соціометрія. Складання 

діагностичних карт (2-

11 класи) 

Профілактика 

дезадаптації: 

спостереження за 

першокласниками під 
час навчальної 

діяльності 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

 Участь у 

Всеукраїнському тижні 

протидії булінгу. Урок-

тренінг для учнів 7 класу 
«Що таке булінг? Скажи 

булінгу «Ні»!». Перегляд 

профілактичного 

відеоролика «Булінг» для 

учнів 9-11 класів. 

 

Корекція страху в учнів, 

розвиток впевненості в 

собі (ВПО) 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностика 

самооцінки, 
агресивності та емпатії 

в учнів «групи 

соціального ризику» 

Профілактика 

дезадаптації: 
спостереження за 

п’ятикласниками під 

час навчальної 

діяльності 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальне 

консультування класоводів 
і класних керівників за 

результатами  

соціально-педагогічної 

діагностики класів. 

Визначення БГР 

Батьківський лекторій 

«Взаємодія школи та 
сім'ї. Роль батьків в 

адаптації дітей до 

школи» (батьки  учнів 1-

х класів) 
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Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Анкетування класного 

керівника 5 класу з 

метою виявлення 
труднощів у поведінці 

та емоційних розладів у 

дітей 

Профілактика 

дезадаптації: 

спостереження за 
першокласниками під 

час навчальної 

діяльності 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальне 

консультування вчителів 

щодо підготовки учнів до 
конкурсу-захисту МАН 

Батьківський лекторій 

«Приклад батьків - 

один з провідних 
чинників виховання» 

(батьки учнів 2-4 класів) 

Узагальнення та 

аналіз освітніх 

інтересів учнів за 
даними 

діагностичних карт 

класів. Виявлення 

базової групи ризику 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностика 

акцентуацій характеру 

підлітків 

(учні 8 класу) 

Профілактика 

дезадаптації: 

спостереження за 

п’ятикласниками під 

час навчальної 

діяльності 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальне 

консультування вчителів-

предметників щодо роботи 

з учнями-олімпіадниками 

Батьківський лекторій 

«Стань дитині вірним 

другом або як 

порозумітися з 

підлітком» (батьки учнів 

8 класу) 

 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Діагностика 

схильностей до 

суїцидальної поведінки 

учнів  

(8 клас) 

Психологічний 

супровід адаптації 

школярів до нових 

умов навчання (учні 1-

х та 5-го класів) 

Психологічна підготовка 

учнів-членів МАН. 

Психотренінг для 

учасників предметних 

олімпіад (обдаровані та 

здібні учні) 

Індивідуальні консультації 

вчителів  

за результатами 

діагностики акцентуацій 

характеру підлітків 

Година спілкування: 

«Торгівля людьми. Міф 

чи реальність?» (учні 9-

11 класів) 

Оновлення банку 

даних здібних та 

обдарованих учнів 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

Анкетування батьків 1-

х класів щодо адаптації 

дітей до школи 

 Психологічна підготовка 

учнів-членів МАН. 

Психотренінг для 

учасників предметних 

олімпіад (обдаровані та 

здібні учні) 

Індивідуальні консультації 

вчителів 

за результатами 

діагностики схильностей 

до суїцидальної  поведінки 

учнів 8 класу 

Години спілкування з 

молодшими школярами: 

«Правила толерантного 

спілкування» 

(2-3 класи) 

ППК «Результати 

адаптації 

першокласників до 

шкільного життя і 

навчання» 

(адміністрація, 

вчителі 1-х класів) 

Корекційні заняття з 
учнями з ООП 
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Л

И
С

Т
О

П
А

Д
 

 
Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 

Організаційно-

методична робота 
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Психолого-педагогічна 

діагностика стану 

адаптації до шкільного 

життя та навчання 

учнів 1-х класів (разом 

з класними 

керівниками) 

Профілактика шкільної 

тривожності учнів  

1-х класів 

Психотренінг для 

учасників предметних 

олімпіад (обдаровані та 

здібні учні) 

Індивідуальні консультації 

для батьків дітей з ООП 

(за запитом) 

 Складання програми 

корекції поведінки та 

розвитку соціально- 

дезадаптованих учнів 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностика шкільної 

тривожності учнів, які 
не пройшли адаптацію 

до нових умов 

навчання (учні 1-х 

класів) 

Профілактика 

дезадаптації: 
спостереження за 

п’ятикласниками під 

час навчальної 

діяльності 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

 Участь у просвітницькій 

акції: «16 листопада – 
День толерантності». 

Години спілкування 

«Людяність перш за все» 

(5-6 класи) 

 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

  Корекція поведінки а 

розвитку учнів групи 

соціального ризику 

Консультування педагогів 

з проблем навчання, 

поведінки та 

міжособистісної взаємодії 

учнів ліцею (за запитом) 

Години спілкування:  

«Вчимося бути 

толерантними»  

(7-8 класи); 

«Толерантність в 
нашому суспільстві» (9-

11 класи); Психологічна 

ділова гра: «Ми всі різні, 

але рівні» (10 клас) 

 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностика шкільної 

тривожності учнів, які 

не пройшли адаптацію 

до нових умов 

навчання (учні 5 класу) 

 Корекція поведінки та 

розвитку 

першокласників, які 

мають труднощі в 

навчанні 

Індивідуальні 

рекомендації щодо 

подолання труднощів 

адаптації (батьки учнів 1 

та 5 класів) 

Участь у просвітницькій 

акції «Не палити і бути 

здоровим»: Урок-тренінг 

«Палити чи не палити?» 

(7-8 класи); «Зроби свій 

вибір: здоров’я чи 

примарна насолода» (9-

11 класи) 

ППК «Результати 

адаптації учнів 5 

класу до шкільного 

навчання» 

(адміністрація, класні 

керівники, вчителі-

предметники) 
Корекційні заняття з 

учнями з ООП 
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Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

 
Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 

Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 
Діагностика 

визначення емоційної 

напруженості учнів 

ВПО 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальна 

консультація 

класного керівника за 

результатами досліджень 

адаптації учнів 5 класу 

Участь в акції «Анти-

СНІД». Година 

спілкування для учнів 7-

8 класів: «СНІД - 

провісник горя і біди» 

 

Корекція дезадаптованих 

першокласників 

 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

 Профілактика 

тривожності учнів 5 

класу 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальні консультації 

батькам 5 класу щодо 

подолання труднощів 

адаптації 

Година спілкування для 

учнів 9 класу: «СНІД - 

загроза людства». 

 

Корекція тривожності 

дезадаптованих учнів 5 

класу 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Вивчення рейтингу 

вчителів, які 

атестуються (серед 

учнів та батьків) 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Консультування сімей, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

Година психолога: 

«Жити в світі, у якому є 

ВІЛ» (учні 10-11 класів) 

 

Корекція поведінки та 

розвитку учнів групи 

соціального ризику 
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ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

Вивчення соціально-

психологічного клімату  

(учні 5 класу) 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Рекомендації батькам 

щодо профілактики 

посттравматичних 

стресових розладів у 

дитини (переселенці) 

Участь в просвітницькій 

акції «16 днів без 

насильства». Круглий 

стіл: «Діти мають право 

захищати свої права» (8 

клас); Лекція 
«Насильство та як йому 

запобігти?» 

(9-11 класи) 

Складання 

статистичного звіту 

за перший семестр 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

   Консультування сімей, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 Участь у складанні 

ІПР для дітей з ООП 

(інклюзивні класи) 

Узгодження 

індивідуальних 

навчальних планів 
обдарованих і здібних 

учнів (заступник 

директора) 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Вивчення рейтингу 

вчителів, які 

атестуються (серед 

колег) 

Аналіз розкладу 

навчальних занять та 

режиму роботи ліцею 

на 2019-2020 н. р., 

запобігання 

навчальному 

перевантаженню учнів 

Корекція тривожності 

дезадаптованих учнів 5 

класу 

Консультування вчителів 

щодо роботи 

з обдарованими та 

здібними учнями. 

Складання банку даних 

здібних і обдарованих 

учнів 

 Психолого-

педагогічний семінар 

«Профілактика та 

подолання синдрому 

«професійного 

вигорання»» 
Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Вивчення соціально-

психологічного клімату 

класу (учні 6-11 класів) 

 Корекційні вправи, 

спрямовані на 

підвищення впевненості 

та зняття напруження в 
учнів (ВПО) 

 Батьківський лекторій 

«Роль батьків в розвитку 

стійкої потреби дітей до 

здорового способу 
життя»   

(батьки учнів 5-7 класів) 

ППК «Організація 

роботи з 

обдарованими та 

здібними учнями» 
(заступник директора, 

вчителі-предметники) 
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Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 
Моніторинг психічних 

станів учнів 11 класу. 
Діагностика 

агресивності і 

тривожності серед 

учнів 6-10 класів 

 Корекція мотиваційної 

сфери учнів 7-8 класів 

Індивідуальні консультації 

класним керівникам 
«Шляхи формування 

здорового психологічного 

клімату у класному 

колективі» (за запитом) 

Виступ на батьківських 

зборах за темою: 
«Особливості 

підліткового та 

юнацького віку. 

Психологічна підтримка 

в ситуації вибору 

профілю навчання» (7, 9 

класи) 

 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Л
Ю

Т
И

Й
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

Профдіагностика учнів 

з вивчення нахилів, 

здібностей, інтересів 

для вибору профілю 

навчання 

(9 клас) 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Консультування учнів 11 

класу: «Види професій» 

Участь у просвітницькій 

акції «Професія – це 

наше майбутнє» 

 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Діагностичний мінімум 

«Шлях до професії» 

(учні 11 класу) 

 Корекція поведінки та 

розвитку учнів групи 

соціального ризику 

Індивідуальні консультації 

вчителів щодо результатів 

діагностичного мінімуму 

«Шлях до професії» (учні 

11 класу) 

Психологічні заняття 

«Всі професії важливі» 

(1-2 класи);  «Абетка 

професій» (3-4 класи) 

Виступ на педраді за 

темою: «Вікові та 

психологічні 

особливості 

підліткового та 

юнацького віку в 

умовах вибору 

профілю навчання» 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь  Профілактика 

шкідливих звичок у 

учнів 7–11 класів 

Корекція просторово-

ролевого відчуття і 

поведінки учнів (ВПО) 

 Години психолога:  

«Відгадай професію» (5 

клас); «Я у світі 

професій» (6-7 класи); 
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Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

«Кроки до професії» 

(8 клас) 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

Профдіагностика 

старшокласників. 

Методика «Обери 

професію» (учні 9 

класу) 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Індивідуальні консультації 

щодо результатів 

діагностики для учнів 9 та 

11 класів 

Психологічні заняття: 

«Вибір професії – крок 

до життєвого успіху» 

учні 9-11 класів. 

Психологічний 

практикум «Зроби 

правильний вибір» (учні 

11 класу) 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

 Профілактика агресії 

серед учнів 5 класу: 

«Агресія та як їй 

протистояти» 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Консультація  для класних 

керівників 1-11 класів 

«Шляхи формування 

здорового психологічного 

клімату в класі» 

Бесіда з учнями 10-11 

класів: «Протидія 

торгівлі людьми» 

 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

Вивчення розвитку 

інтелектуально-

пізнавальної сфери 

учнів 7, 9 класів для 

подальшої 

диференціації 

 Корекційна робота з 

дітьми підліткового віку 

Консультації для вчителів 

«Психічне здоров’я та 

способи його збереження» 

Батьківський лекторій 

«Конфлікти з дитиною та 

шляхи їх вирішення» 

(для батьків учнів 6-7 

класів) 

 

Корекційні заняття з 
учнями з ООП 
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ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

 Профілактика 

шкідливих звичок у 

учнів 7–11 класів 

Корекція тривожності 

учнів (ВПО) 

Консультація щодо 

формування профільних і 

допрофільних класів 

(адміністрація ліцею) 

Батьківський лекторій 

«Вплив сім'ї на 

становлення особистості 

підлітків» 

(батьки учнів 8-9 класів) 

Підготовка довідки за 

результатами 

узагальнення 

пізнавальних 

інтересів учнів 

(педрада) 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

  Корекція поведінки а 

розвитку учнів групи 

соціального ризику 

Консультація для батьків 

«Як підготувати дитину до 

школи» 

Батьківський лекторій 

для батьків майбутніх 

першокласників: «Наш 
малюк іде до школи» 

 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

Діагностика 

навчальних здібностей 

учнів 4-х класів при 

переході на ІІ ступінь 

навчання 

 Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Рекомендації батькам 

щодо профілактики 

посттравматичних 

стресових розладів у 

дитини (ВПО) 

 Підготовка 

рекомендацій учням 

по підготовці до ЗНО 

ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

 Психологічна 

підготовка до ЗНО 

(учні 11 класу) 

Психокорекційна робота 

з учнями, що мають 

внутрішньо особистісні 

та міжособистісні 

проблеми 

Консультування щодо 

формування профільних і 

допрофільних класів 

(адміністрація) 

Участь у просвітницькій 

акції «За здоров'я дітей 

та молоді». ГП: «Абетка 

здоров’я» (1-2 класи); 

Заняття «Чому люди 
хворіють?» (3-4 класи); 

«Здоров’я – цінність 

 

Поради старшокласникам 
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Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

«Підготовка до іспитів. Як 

впоратися зі стресом?» 

(учні 9, 11 класів) 

нашого життя» (5-7 

класи); «Моє здоров’я – 

мій вибір» (8-9 класи) 
ІІ

І 
ти

ж
д
ен

ь 

 Заняття для учнів 11 

класу «Готуємося до 

ЗНО. Профілактика 

стресів» 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Консультація для батьків 

«Як допомогти своїй 

дитині при підготовці і під 

час іспитів» 

Рекомендації для 

випускників: «Як 

підготуватися до здачі 

іспитів» (учні 9 та 11 

класів) 

 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

  Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Рекомендації для 

випускників  

«Як підготуватися до здачі 

іспитів» (для учнів 9 та 11 

класів) 

Батьківський лекторій: 

«Підготовка дитини до 

ЗНО та ДПА» (батьки 

учнів 9 та 11 класів) 

Виступ на нараді при 

директорі: 

«Узагальнення 

роботи з супроводу 

учнів групи 

соціального ризику» 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

  Корекційні заняття з 
учнями з ООП 

Індивідуальні консультації 
для батьків дітей з ООП 

(за запитом) 

Участь у просвітницькій 
акції «За життя без 

наркотиків!» 

 

ІІ
 

ти
ж

д
ен

ь  Профілактика 

шкідливих звичок у 

учнів 7–11 класів 

Корекція поведінки та 

розвитку учнів групи 

соціального ризику 

Індивідуальне 

консультування батьків 

щодо підготовки дитини 

до школи 

Година спілкування 

«Злий чарівник – 

наркотик» для 

учнів 3-4 класів. 

Підготовка 

аналітичного та 

статистичного звітів 

за 2019/2020 
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Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Відеолекція «Правда про 

наркотики» для учнів 5-6 

класів 

навчальний рік 

ІІ
І 

ти
ж

д
ен

ь 

Анкетування батьків 

майбутніх 

першокласників 

 Корекційно-розвивальна 

робота з учнями, які 

мають труднощі у 

навчанні, поведінці, 

спілкуванні з вчителями 

та дітьми 

Індивідуальне 

консультування батьків 

щодо підготовки дитини 

до школи 

Година спілкування 

«Життя прекрасне без 

наркотиків» для учнів 9-

11 класів 

 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

ІV
 т

и
ж

д
ен

ь 

  Корекційні заняття з 

дітьми з метою 

формування 

толерантного ставлення 

до інших точок зору 

(ВПО) 

 Урок-тренінг  

«Це страшне явище - 

наркоманія» для учнів 7-

8 класів.  

Дискусія з учнями 6 

класу за темою: «Побічні 

наслідки наркотиків» 

 

Корекційні заняття з 

учнями з ООП 

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 

 

Діагностика Профілактика Корекція Консультування Просвіта 
Організаційно-

методична робота 

І 
ти

ж
д
ен

ь 

     Проектування річного 

плану роботи на 

2020/2021 навчальний 
рік та оновлення 

психологічного 

інструментарію 
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ІІ
 т

и
ж

д
ен

ь 

     Заповнення 

документації та 

аналіз роботи за 

2019/2020 н.р. 
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Розділ 11 

Тематика педагогічних рад 

Серпень  

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про реалізацію пріоритетних напрямків розвитку ліцею у 2018/2019н.р. та завдання щодо забезпечення 

доступності та якості освіти у 2019/2020 н.р. 

директор ліцею 

2 Затвердження річного плану роботи ліцею  на 2019/2020н.р. директор ліцею 

3 Затвердження режиму роботи ліцею на 2019/2020 н.р. директор ліцею 

4 Охорона праці і безпеки життєдіяльності під час НВП. директор ліцею 

5 Про затвердження плану-графіку варіативних модулів з фізичної культури  у 2019/2020н.р. директор  ліцею 

6 Про затвердження альтернативної системи оцінювання учнів 5-11 класів з фізичної культури  директор  ліцею 

7 Про організацію інклюзивного  навчання в ліцеї директор  ліцею 

8 Про проведення та оцінювання навчальної практики та екскурсій в 2019/2020 н.р. директор ліцею 

9 Про затвердження освітніх програм  директор ліцею 

Листопад 

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про виконання раніше прийнятих рішень директор 

2 Інклюзивне навчання реальність та перспективи ЗД НМР  

3 Роль колективу, громадськості у формуванні фізично здорової, духовно багатої особистості ЗД ВР 

4 Про  організацію проходження курсової перепідготовки в 2020р. ЗД НМР 

Січень  

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про виконання раніше прийнятих рішень директор 

2 Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу 

 

ЗД НМР  

3 Виховання на цінностях – як один з ключових компонентів формування Нової української школи: від теорії 

до практики 

ЗД з ВР 

Березень  

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про виконання раніше прийнятих рішень директор 

2 Про стан реалізації та ефективність використання варіативної складової навчального плану та підходи до 

формування навчального плану на 2019/2020н.р. 

ЗД  НВР  

3 Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі ЗД з ВР 
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Травень    

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про організацію літнього оздоровлення учнів та роботу табору денного перебування.                                     ЗД ВР 

2 Стан викладання предмету «Захист Вітчизни» директор 

3 Допуск до ДПА учнів 9, 11 класів директор 

4 Про переведення учнів 1-4 класів до наступного класу директор 

5 Про нагородження похвальними грамотами учнів  2-4 класів  

Червень   

№ Зміст заходів Відповідальний 

1 Про переведення  учнів 5-10 класів до наступного  класу директор 

2 Про нагородження похвальними грамотами учнів 5-8, 10 класів директор 

3 Про випуск учнів 11 класу директор 
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Розділ 12 

Наради  при директорові 

Серпень  

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Забезпечення організованого  початку навчального року  директор 

2 Забезпечення учнів підручниками. Контроль за організацією умов навчання. ЗД з НМР 

3 Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці для педагогічних працівників та 

обслуговуючого персоналу ліцею.  

ЗД З НВР 

4 Організація харчування учнів в 2019 /2020н. р. директор 

5 Забезпечення виконання методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів в 

2019/2020 н.р. 

ЗД З НВР 

Вересень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за серпень директор 

2 Про підсумки огляду навчальних кабінетів ЗД З НМР 

3 Про організацію адаптаційного періоду учнів 1, 5 класів. психолог 

4 Про вимоги щодо ведення  шкільної документації. ЗД З НВР 

5 Про працевлаштування учнів 9-11 класів. ЗД З ВР 

6 Про підсумки оздоровлення в літній період. ЗД З ВР 

 

Жовтень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за вересень директор 

2 Про підготовку учнів до участі в І-ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу 

науково - дослідницьких робіт МАН 

ЗД З НМР 

3 Про підготовку та проведення Місячника ЦЗ ЗД З НВР 

4 Узагальнення та аналіз діагностичних карт класів психолог 

Листопад 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за жовтень директор 

2 Про хід виконання Закону України “Про охорону дитинства”. Стан роботи з дітьми під 

опікою,  учнями з багатодітних та  малозабезпечених сімей, дітей воїнів АТО 

ЗД З ВР 

3 Про стан ведення класних журналів ЗД З НВР 
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4 Про дотримання методичних рекомендацій вчителями початкових класів, вчителями, які 

працюють в інклюзивних класах в умовах нових змін 

ЗД НМР 

Грудень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за листопад директор 

2 Про участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  МАН ЗД З НМР 

3  Про стан ведення журналів гурткової роботи ЗД З ВР 

4 Підготовка до проведення Дня Святого Миколая.  Аналіз планів зимових канікул. ЗД З ВР 

5 Про  стан збереження підручників бібліотекар  

Січень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за грудень директор 

2 Про результати контролю об’єктивності семестрового оцінювання ЗД З НВР 

3 Про стан ведення  факультативних занять ЗД З НМР 

4 Про виконання практичної частини навчальних програм, мінімуму практичних та 

лабораторних робіт 

ЗД З НВР 

6 Про дотримання норм техніки безпеки під час навчально-виховного процесу директор 

7 Про затвердження щорічних відпусток працівників. Директор 

Лютий 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за січень директор 

2 Про стан роботи класних керівників щодо протидії булінгу в учнівському середовищі   ЗД З ВР 

3 Про стан ведення щоденників   ЗД НВР 

4 Профілізація навчання старшокласників. Результати діагностики професійних намірів 

старшокласників 

психолог 

Березень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за лютий директор 

2 Про підготовку та проведення Місячника ЦЗ ЗД З НВР 

3 Про стан викладання української мови  в  класах з філологічним профілем  ЗД З НМР 

4 Про результативність участі учнів в олімпіадах , конкурсах МАН та творчих конкурсів 

обласного рівня. 

ЗД З НМР 
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5 Про вивчення освітніх запитів та можливості учнів психолог 

Квітень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за березень директор 

2 Про організацію проведення державної підсумкової атестації в 4,9,11 класах, військово-

польових зборів, ЗНО 

директор 

3 Про стан викладання математики в 9 класі (поглиблене вивчення) ЗД З НВР 

4  Про підсумки атестації педагогів ліцею в 2019/2020н.р.  ЗД З НМР 

5  Про ефективність та результативність гурткової роботи в ліцеї. ЗД З ВР 

6  Про супровід учнів, які входять до групи соціального ризику Психолог 

Травень 

№ Зміст  роботи Відповідальний 

1 Про виконання плану роботи за квітень директор 

2 Про виконання навчальних програм. ЗД З НВР 

3 Про заходи щодо підготовки ліцею до нового навчального року директор 

4 Про стан ведення класних журналів. ЗД З НР 

5 Про попереднє педагогічне навантаження на 2020/2021н.р. директор 

6 Про хід підготовки до проведення випускного вечора ЗД З ВР 

7 Про набір учнів до 1 класу на 2020/2021 н.р. директор 
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Розділ 13 

План роботи науково-методичної ради 

Вересень 

№  Зміст Відповідальні 

1. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019/2020 навчальний рік. Єфименко Т.А. 

2. Обговорення і затвердження планів роботи МК ,складу творчих груп Єфименко Т.А 

3. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства 

освіти й науки України щодо викладання предметів.  

 Донець І.М.  

4. Про підсумки огляду навчальних кабінетів Єфименко Т.А. 

Засідання ІІ 

Листопад  

№  Зміст Відповідальні 

1. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін. Єфименко Т.А. 

2. Про участь педагогів ліцею у районному конкурсі  « Учитель року» Єфименко Т.А. 

3. Моніторинг діяльності вчителів ліцею, які мають педагогічні звання. Єфименко Т.А. 

Засідання ІІІ 

Січень 

№  Зміст Відповідальні 

1. Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН. Єфименко Т.А. 

2. Про  систему роботи  вчителів, що атестуються. Єфименко Т.А. 

3. Про роботу над єдиною науково-методичною проблемою ліцею  ЗД  НМР  

Керівник  творчої групи 

Засідання ІV 

Березень 

№  Зміст Відповідальні 

1. Підготовка та організація проведення ДПА,ЗНО  Донець І.М. 

2.  Про ефективність роботи творчих груп ліцею  Єфименко Т.А., керівники ТГ 

3 Про підготовку до участі в обласній виставці «Освіта Запорізького краю» Єфименко Т.А. 

Засідання V 

Травень 

№  Зміст Відповідальні 

1. Про виконання річного плану науково-методичної роботи. Єфименко Т.А. 

2. Про організацію проведення свята обарованих учнів Єфименко Т.А. 

3. Про планування методичної роботи на новий навчальний рік Єфименко Т.А. 
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Розділ 14 

План заходів щодо реалізації програми   

інформатизації та комп’ютеризації  

 

№ 

 

Найменування 

заходу 

 

Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

(роки) 

1 Організаційні заходи.  Оснащення комп’ютерною технікою, програмними засобами 

1.1 Модернізація локальної мережі у ліцеї. адміністрація Вересень  

1.2  Забезпечення реалізації Програми  інформатизації ліцею та  її реалізація. адміністрація Протягом року  

1.3 Оновлення та заповнення  бази даних «Курс: Школа» ЗД з НВР Протягом року 

1.4 Проведення  моніторингу використання в навчальному процесі комп’ютерної 

техніки. 

адміністрація 

 

Постійно  

1.5 Удосконалення Web-сайту ліцею. адміністрація Вересень  

1.6 Оновлення  банку даних педпрацівників ліцею ЗД З НМР Вересень  

1.7 Оновлення  банку даних вчителів, що пройшли навчання за програмою «Intel. 

Навчання для майбутнього», «Партнерство в навчанні», «ІТ - освіта», «Веб 

2.0». 

ЗД З НВР Вересень  

1.8 Продовження впровадження системи моніторингу, планування та 

прогнозування діяльності ліцею з використанням інформаційних 

комп’ютерних технологій. 

адміністрація 

 

Постійно  

1.9 Використання інформаційних комп’ютерних технологій для ведення 

статистичної звітності. 

адміністрація 

 

Постійно  

2 Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів 

2.1 Використання програмно-методичного комплексу та електронних ресурсів 

для підвищення кваліфікації працівників ліцею у сфері інформаційних 

комп’ютерних технологій. 

адміністрація Постійно  

2.2 Залучати педагогів до участі в методичних заходах он-лайн. адміністрація 

 

Постійно  

 

3 Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес 

3.1 Поповнення бази даних програмних засобів навчального призначення ліцею. адміністрація Постійно  
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3.2 Оновлення бази даних електронних підручників та енциклопедій 

навчального призначення. 

лаборант ліцею Протягом року 

3.3 Координувати роботу творчої групи по впровадженню ІКТ в НВП  ЗД З НМР Протягом року 

3.4 Залучення учнів до дистанційного навчання учнів. адміністрація Постійно 

3.5 Залучення учнів та педагогічних працівників до участі у міжнародних 

інформаційних проектах. 

адміністрація 

 

Протягом року 

3.6 Залучення учнів до участі у Internet – олімпіадах,  Internet -конкурсах, 

Internet-заходах. 

ЗД З НМР Протягом року 

3.7 Забезпечення участі педагогічних працівників у Internet - конкурсах, Internet 

– проектах, Internet – конференціях. 

ЗД З НМР Протягом року 

3.8 Забезпечити підготовку учнів до участі в олімпіаді з інформатики та 

інформаційних технологій 

ЗД З НМР 

вчитель інформатики 

Постійно 

3.9 Підготувати учнів та прийняти участь в конкурсі користувачів ПК «Вундер» ЗД З НМР 

вчитель інформатики 

Березень-квітень 

3.10 Прийняти участь  у Всеукраїнській грі з інформатики «Бобер » ЗД З НМР 

вчитель інформатики 

Жовтень-листопад 

3.11 Використання можливостей дистанційного навчання для роботи з 

обдарованими дітьми. 

ЗД З НМР 

 

Протягом року 

3.12 Вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес 

досвіду  роботи щодо використання інформаційних технологій. 

адміністрація 

 

Протягом року 

3.13  Оновити  медіатеку навчальної літератури бібліотекар Протягом року 
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Розділ 15 

Фінансово-господарська діяльність 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Перевірити готовність навчальних кабінетів і будівлі ліцею до нового навчального року. 15-19.08 директор ліцею 

2 Визначити місце і об’єм роботи кожного працівника, розподілити для роботи між 

техпрацівниками, вимагати збереження приміщень в задовільному стані. 

протягом року завгосп 

3 Слідкувати за виконанням санітарно-гігієнічного та теплового режиму. протягом року директор ліцею 

завгосп 

4 Проводити поточний ремонт меблів, приміщень. протягом року завгосп 

5 Контролювати збереження і справність ТЗН в ліцеї. постійно зав. кабінетами 

6 Провести нараду з працівниками їдальні з питань організації харчування учнів ліцею.  до 01.09 директор ліцею 

7 Передати по акту класні кімнати, навчальні кабінети, вимагати повного збереження  

майна ліцею. 

до 01.09 

протягом року 

зав. кабінетами 

8 Привести в належний вигляд навчально-дослідну ділянку.  до 15.09. Тарарухіна А.Є. 

9 Підготувати опалювальну систему для роботи в зимових умовах. до 01.10. завгосп 

10 Проконтролювати виконання кошторису витрат, визначити перелік необхідних витрат 

до кінця календарного року. 

до 10.10. директор ліцею 

11 Придбати необхідний господарській інвентар. до 15.10 завгосп 

12 Передплатити журнали, газети, придбати художню, навчальну, методичну літературу. жовтень бібліотекар 

13 Перевірити наявність, облік і збереження бібліотечного фонду. жовтень бібліотекар 

14 Провести інвентаризацію майна, обладнання, посібників, списати непридатні до 

вживання. Перевірити правильність ведення матеріальних цінностей по ліцею. 

листопад завгосп 

15 Організувати роботу по благоустрою ліцею, спорткомплексу подвір’я. березень Тарарухіна А.Є 

Мартьянова І.А. 

16 Скласти графік відпусток вчителів і техпрацівників. січень ЗД НР, завгосп 

17 Скласти графік ремонту ліцею  і класів до нового навчального року. травень директор ліцею 

завгосп 

18 Зробити поточний ремонт ліцею. травень директор ліцею 

завгосп 

19 Організувати догляд за зеленими насадженнями в літній період травень-серпень завгосп 

20 Продовжити заміну енергозберігаючих вікон в кабінетах (за умови фінансування)  Протягом року завгосп 
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Розділ 16 

План ради ліцею 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін   

проведення 

І.  1.Затвердження річного плану роботи Костянтинівського ліцею «Ерудит» 

на 2019/2020 н.р. 

 2.Підсумки підготовки до нового навчального року. 

  

3.Затвердження списків учнів, що отримують безкоштовне харчування. 

 4. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні ліцею 

Директор ліцею 

Неліпа С.В. 

Рибка Н.Є., Петрова Н.В. 

ЗД з ВР Назаренко В.М. 

 

ЗД з ВР Назаренко В.М. 

Вересень 

 

 

ІІ. 1. Організація громадського контролю за харчуванням і медичним 

обслуговуванням 

2.Про задоволення інтересів і потреб учнів у позаурочний час, гурткова 

робота в ліцеї. 

3. Про стан і заходи поліпшення сімейного виховання. 

Петрова Н.В. 

 

Книш І.О.,  

Нестеренко Л.В. 

Назаренко В.М. 

 Грудень   

ІІІ. 1. Затвердження перспективної мережі класів на 2020/2021 н.р 

2. Обстеження житлово-побутових умов учнів, які потребують особливої 

уваги. 

3. Про систему морального та матеріального заохочення здібних та 

обдарованих учнів ліцею. 

4.   Стан відвідування учнями ліцею та робота з попередження 

правопорушень. 

5. Затвердження списку учнів та батьків для нагородження за 

результатами навчального року. 

Голова ради БєляєваСМ 

Лукіна В.В. 

 

Петрова Н.В. 

Єфименко Т.А. 

ЗД з ВР   

Назаренко В.М. 

Березень 

IV. 1.Погодження робочого навчального плану на 2020/2021 н.р.. 

2.Звіт голови ради ліцею за 2019/2020 н. р. 

3. Про організацію оздоровлення учнів ліцею в літній період. 

5. Про роботу класних батьківських комітетів.  

6. Про представлення випускників 11 класів до нагородження золотою та 

срібною медаллю. 

7. Про нагородження Похвальними грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів». 

Директор ліцею  Неліпа С.В. 

Бєляєва С.М. 

ЗД з ВР Назаренко В.М.  

Петрова Н.В. 

Директор ліцею  Неліпа С.В. 

 

Директор ліцею  

Неліпа С.В. 

Травень-червень 
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Розділ 17 

Співробітництво з батьками 

№ 

п/п 
Назва заходу Дата проведення Відповідальні 

1. 
Виявити сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей із 

багатодітних сімей та дітей з неповних сімей, інвалідів дитинства. 
До 10 вересня 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

2 
Консультації для батьків: «Гурткова робота в ліцеї, селі, зайнятість дітей 

корисними справами у вільний час». 
Вересень 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

3 

Провести бесіди з молодими батьками: -труднощі адаптації дитини до 

навчання; -психологічні і вікові особливості дитини. -фізичний розвиток 

школяра і його вдосконалення . 

Протягом року Психолог 

4 

Провести засідання батьківського всеобучу ліцею: 

 - „Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка” 

 - Робота з неблагонадійними сім’ями 

 - „Організація занять школяра, спрямованих на зміцнення здоров’я та 

прищеплення навичок здорового способу життя”. 

 - Батьківський тренінг «Культурні цінності родини й дитини». 

 - „Про важливість розумно організованого сімейного виховання школярів» 

 - Про підсумки навчального року.   

Жовтень  

Листопад  

Грудень  

Лютий 

Березень 

Квітень 

Адміністрація школи 

Голова батьківського 

комітету 

5 

Постійно діюча виставка в шкільній бібліотеці з питань виховання дітей в 

родині «Швидка допомога» та інформаційні стенди для учнів, батьків з питань 

організації виховної роботи в ліцеї. 

Протягом року 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

Бібліотекар  

6 
Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, 

своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі. 
Протягом року 

Класні керівники 

Психолог  

7 Організація чергування батьків під час проведення виховних заходів, вечорів . Протягом року 
Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

8 Організація родинних свят, спортивних свят „ Тато, мама, я”. Протягом року Класні керівники  
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ЗВР Назаренко В.М. 

9 Участь батьків у виставках декоративно-прикладного мистецтва. Жовтень, квітень Класні керівники 

10 Проведення у школі Днів відкритих дверей. Протягом року Адміністрація школи 

11 
Виявити батьків, які негативно впливають на виховання дітей, не виконують 

своїх батьківських обов’язків. 
Протягом року 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

Психолог  

12 
Звітувати перед радою школи та піклувальною радою про роботу з питань 

охорони дитинства . 
2 рази на рік ЗВР Назаренко В.М. 

13 

Організовувати співпрацю батьківського комітету ліцею та відповідних 

структур з питань правового виховання , з питань профілактичної роботи серед 

батьків та учнів. 

Протягом року Адміністрація школи 

14 
Двічі на семестр проводити батьківські збори, на які виносити актуальні 

питання життя та діяльності класних колективів, навчання й виховання учнів. 
Двічі на семестр 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

15 

Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників із батьками , викликати для 

співбесід батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм 

методичних консультацій. 

Протягом року Класні керівники 

16 

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї. Спільне засідання 

батьківського комітету та Комісії з профілактики правопорушень після 

відвідування неблагополучних сімей. 

Протягом року 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

Психолог  

17 
Підтримувати звя‘зок з родинами, в яких виховуються учні, схильні до 

правопорушень. 
Протягом року 

Класні керівники  

ЗВР Назаренко В.М. 

Психолог  

18 
Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи працівників право- 

охоронних органів. 
Протягом року Адміністрація школи 

19 Провести психолого- педагогічний консиліум з теми „Педагогічна адаптація 5-х Листопад Класні керівники  
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класів до навчання в основній школі”. Його результати розглянути на 

батьківських зборах. 

ЗВР Назаренко В.М. 

Психолог  

Вчителі-предметники 

20 Підготувати звітний концерт художньої самодіяльності для батьків. Травень 

ЗВР, педагог –

організатор,учитель 

музики, класні 

керівники 

21 Залучення всіх батьків до підготовки школи до нового навчального року. Травень- серпень Класні керівники 

22 

Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження, 

пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного 

процесу. 

Протягом року 
Адміністрація школи, 

класні керівники. 

23 
Складання списку батьків, які зможуть надати школі матеріальну допомогу для 

зміцнення матеріально-технічної бази школи. 
І-й семестр 

Адміністрація школи, 

класні керівники 

24 
Звіт голови батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на новий 

навчальний рік. 
травень 

Батьківський комітет 

школи 

 

 

  



126 

 

Розділ 18 

Заходи щодо реалізації  Програми розвитку творчої 

 обдарованості учнів та педагогів 

№ Зміст роботи Термін проведення Відповідальні 

1 Продовжити роботу по вивченню в педагогічному колективі науково-

теоретичних засад та спеціальних  методик виявлення, розвитку і 

підтримки обдарованих дітей: 

 Анкета з визначення здібностей (за методикою Хаана і 

Кафа) 

 Діагностичний тест „Здібності учнів” 

 

 

 

Жовтень  

Лютий  

Березень  

Адміністрація  

 

 

Психолог, класні керівники 

 

Психолог  

3 Забезпечити участь педагогів ліцею в обласних, районних проблемних 

семінарах з питань роботи зі здібними та обдарованими учнями 

Протягом року Адміністрація  

4 Організувати вивчення та розповсюдження серед вчителів ліцею 

кращого досвіду творчо працюючих вчителів, учасників та переможців 

конкурсу „Учитель року” 

Протягом року Адміністрація  

5 Проводити щорічний аналіз участі учнів ліцею в предметних олімпіадах, 

Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів МАН . 

Травень  Єфименко Т.А. 

6 Висвітлювати в засобах масової інформації, на сайті ліцею  творчі 

здобутки учнів і педагогів ліцею, їх участь в конкурсах, олімпіадах, 

оглядах. 

Протягом року Адміністрація  

7 Провести І (шкільний) та прийняти участь у ІІ (районному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, брати участь в 

ІІІ (обласному) етапі. 

Жовтень-лютий  Єфименко Т.А.  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити участь ліцеїстів: 

 у конкурсі-огляді художньої самодіяльності учнівської молоді 

„Таланти, твої Запорізький краю”. 

 у конкурсі користувачів персональних комп’ютерів «Вундер» 

 у щорічному Всеукраїнському конкурсі з української мови ім. 

Петра Яцика , мовно-літературному ім Т.Г.Шевченка 

 у  Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» 

  у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Соняшник» 

 у конкурсах еколого-натуралістичного спрямування; 

 у міжнародних конкурсах « Левеня», «Колосок, « Кенгуру», 

«Лелека», «Бобер» 

Створювати умови для професійно-творчого зростання педагогічних 

 

Лютий –березень  

 

Травень  

 

Листопад 

 

Жовтень – грудень 

 

Січень-лютий 

 

Жовтень-листопад 

Єфименко Т.А. 

Вчителі-предметники 

 

 

 

 

 

ЗД НМР 

 

 

 

Адміністрація 
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працівників та їх самореалізації: 

 приймати участь в конкурсах “Учитель року”,  авторських 

програмах розвитку обдарувань; 

 проводити місячник педагогічної майстерності; 

 заохочувати та стимулювати творчих педагогів ліцею; 

 провести конкурс майстрів педагогічної праці  «Досвід-джерело 

майстерності» 

 

Жовтень-листопад 

 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

ЗД НМР 

9 Провести в ліцеї свято «Обдарованість року» Травень Адміністрація  

10 Зміцнювати навчально-методичну базу для позакласної роботи, 

удосконалювати форми і методи зі здібними учнями 

Протягом року Адміністрація  

11 Проводити щорічний психологічний   тренінг для учасників районних 

олімпіад  

Листопад  Психолог  

12 Забезпечити якісну роботу гуртків, секцій і факультативів Протягом року Адміністрація  

13 Продовжувати запровадження поглибленого вивчення навчальних 

предметів (математики, інформатики) 

Протягом року Адміністрація  

14 Продовжити  роботу наукового товариства ліцеїстів «Інтелект» Протягом року  Єфименко Т.А. 

15. Продовжувати роботу по створенню інформаційного банку даних 

«Обдарованість» за секціями. 

Листопад  Психолог 

16 Щорічно проводити літературно-мистецькі конкурси до знаменитих дат 

та урочистих подій  

Протягом року ЗД ВР, бібліотекар 

17 Залучати батьків до участі в спортивних оздоровчих, творчих, конкурсах 

разом з дітьми, педагогами. 

Протягом року ЗД ВР,  

Класні керівники 

18 Організувати індивідуальні та групові консультації для батьків з питання 

становлення та розвитку творчої особистості в сім’ї. 

постійно ЗД ВР , психолог,класні 

керівники 

19 Провести творчі звіти за результатами роботи факультативів, 

предметних гуртків 

Травень  ЗД ВР, керівники гуртків 

20 Взяти участь в Інтернет-олімпіадах  Протягом року Єфименко Т.А. 

21 Брати участь у науково-практичній конференції студентів ТДАТУ Березень  Єфименко Т.А. 

Вчителі-предметники 

22 Сприяти участі обдарованих учнів  в обласних та всеукраїнських літніх 

школах для обдарованих учнів. 

Протягом року Адміністрація 

23 Продовжити співробітництво з МДПУ, ТДАТУ,ЗІІТ Протягом року Адміністрація 
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Розділ 19 

Співпраця з вищими навчальними закладами 

 

 

 

 

  

№ Заходи Термін Відповідальний 

1 Поновити угоди з ТДАТУ, МДПУ, ЗІІТ. вересень ЗДНМР 

2 Організовувати  консультації з викладачами ВНЗ по 

підготовці учнів до написання науково-дослідницьких 

робіт. 

постійно ЗДНМР 

3 Проводити взаємний обмін сучасною науковою 

літературою, навчально-дидактичними матеріалами, 

методичними посібниками. 

постійно адміністрація, 

вчителі ліцею 

4 Проводити лекції, практичні семінари, конференції за 

участю викладачів ВНЗ. 

постійно ЗДНМР 

5 Організувати відвідування учнями Днів відкритих дверей 

з ВНЗ м. Мелітополя. 

протягом року класні керівники 

6 Забезпечити проходження педагогічної практики 

студентами МДПУ. 

протягом року ЗДНМР 

7 Брати участь у створенні  спільних методичних 

рекомендацій, статей вчителів ліцею та викладачів ВНЗ 

для роботи МАН. 

постійно адміністрація, вчителі ліцею 

8 Надавати можливість  для  апробації студентам ВНЗ 

курсових робіт по методиці викладання предметів. 

постійно вчителі ліцею 

9 Залучати учнів до участі в університетських олімпіадах постійно ЗД НМР,  

вчителі-предметники 

10 Запрошувати викладачів ВНЗ на батьківські збори для 

проведення профорієнтаційної роботи. 

постійно адміністрація 

11 Організовувати інтелектуальні ігри на рівні «Студенти – 

учні» 

протягом року ЗД НМР,  

вчителі-предметники 

12 Організувати зустріч учнів та їх батьків з викладачами 

ВНЗ. 

лютий адміністрація 

13 Взяти участь у науково-практичній  конференції ТДАТУ березень ЗДНМР 
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Розділ 20  

План заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Провести ремонтні роботи, облаштування приміщень, які будуть 

працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа»  

Протягом року Адміністрація 

2 Інформування громадськості та педагогічної спільноти про 

особливості освітнього процесу в умовах Нової української школи 

Постійно Адміністрація  

3 Ознайомлення та аналіз нормативно-правового забезпечення 

запровадження Концепції Нової української школи та Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

Постійно Адміністрація 

4 Провести тренінги для вчителів початкових класів «Розвиваючі ігри 

нового покоління «ЛЕГО-конструктори» в інтелектуальному 

розвитку дітей молодшого шкільного віку»  

Протягом року  вчителі початкових класів, 

англійської мови, фізичної 

культури, асистенти вчителя 

5 Забезпечення подальшого впровадження інклюзивних форм 

навчання для дітей із особливими освітніми потребами 

Протягом року Адміністрація,  

 

6 Забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в 

умовах реформування освітньої галузі 

Протягом року Психолог 

7 Робота методичних структур з питань оволодіння сучасними 

навчальними технологіями (критичне мислення, перевернуте 

навчання, кейс-метод тощо) 

Протягом року ЗД НМР 

8 Проведення науково-методичних заходів (тренінгів, квестів, 

майстер-класів тощо) з навчання вчителів сучасним освітнім 

технологіям на засадах педагогіки партнерства 

Протягом року ЗД НМР 

Вчителі 

9 Розроблення методичних матеріалів, конспектів уроків, посібників 

для упровадження компетентнісного навчання та педагогіки 

партнерства 

Протягом року Вчителі-предметники 

10 Оновлення змісту діяльності шкільної медіатеки шляхом 

впровадження в її практичну роботу ІКТ 

 

Протягом року Бібліотекар 

11 Забезпечити проведення спільних заходів школи і ДНЗ «Теремок» з 

реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження 

оновленого Базового компонента дошкільної освіти, програми 

Протягом року Адміністрація,  вчителі початкової 

школи 
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«Впевнений старт», Державного стандарту початкової загальної 

освіти 

12 Проведення батьківських зборів, відкритих дверей, конференцій, 

семінарів для батьків майбутніх першокласників, відкриттю 

консультаційних пунктів для батьків з питань підготовки дітей до 

школи, проблем успішної адаптації першокласників 

Протягом року Адміністрація, вчителі початкової 

школи 

13 Забезпечити участь педагогів у виїзних науково-методичних 

семінарах за новим Державним стандартом початкової освіти 

Протягом року Адміністрація 

14 Розгляд питання щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» 

на нараді із головами батьківських комітетів класів 

Листопад Адміністрація 

15 Продовження роботи мовного табору як практичної реалізації однієї 

із ключових компетентностей Нової української школи (спілкування 

іноземними мовами) 

Травень Адміністрація, вчителі іноземної 

мови 

16 Здійснювати висвітлення питань щодо впровадження Концепції 

«Нова українська школа» на офіційному сайті ліцею 

Протягом року ЗД НМР, вчителі інформатики 
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Розділ 21 

Інклюзивна освіта 

№ 

п\п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1.   Створити нормативно-правову базу щодо забезпечення освітою всіх дітей, 

які включені в інклюзивне середовище, та ознайомитись з нормативними 

документами 

Серпень  Адміністрація 

Вчителі інклюзивних 

класів 

1. О Оновити  інформаційний куточок для педагогічних працівників та батьків 

про особливості інклюзивної освіти в ліцеї 

Серпень вчителі та асистенти 

інклюзивних класів 

 

1.  Налагодити партнерські стосунки з районною ІРПЦ, організаціями 

соціального захисту, системи охорони здоров’я на основі укладання угод 

про співпрацю 

Навчальний рік Адміністрація  

 

2.  Створити необхідні соціально-побутові умови для перебування дітей з 

особливими освітніми потребами в ліцеї (спеціальне місце для занять, 

пристосований для його потреб простір (за потребою, індивідуально)) 

Серпень  Директор 

Вчителі та асистенти 

інклюзивних класів 

3.  Розробити та сприяти реалізації індивідуального освітнього маршруту 

учнів всіма суб’єктами інклюзивного середовища 

Серпень  Адміністрація 

вчителі та асистенти 

інклюзивних класів 

4.  Укласти з батьками Договір, в якому задекларувати як права, так і 

обов’язки всіх суб’єктів інклюзивного середовища. В Договір прописати 

індивідуальний освітній маршрут дитини  

Серпень  Директор 

вчителі та асистенти 

інклюзивних класів 

5.  Виступ на педраді: «Особливості організації навчально-виховного процесу 

в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі» 

Серпень Вчитель  та асистент 

інклюзивного класу 

 

6.  Забезпечити психологічний супровід та підтримку учнів з особливими 

освітніми потребами 

Тренінгове заняття «Мій неповторний світ»  

Протягом року 

 

Жовтень 

Психолог 

 

7.  Видати наказ Про організацію інклюзивного навчання у 2019/2020н.р. 01.09.2019 Директор 

8.  Постійно поповнювати: 

- на сайті підрозділ «Діти з особливими освітніми потребами»; 

- бібліотеку загальних та спеціальних програм, підручників, методичних 

посібників, дидактичного матеріалу (підручники зі спеціальної психології, 

Протягом року ЗДНМР  

Вчителі інформатики 

Бібліотекар 
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корекційної педагогіки, додаткова література за нозологіями, словники, 

науково-методичні та періодичні видання тощо) 

9.  ППК Розробка індивідуальної програми розвитку для дітей з  особливими 

освітніми потребами з обов’язковим залученням батьків 

Вересень Вчителі  та асистенти 

інклюзивних класів 

10.  Виступ на педраді «Психологічний супровід інклюзивної освіти» Жовтень Психолог 

11.  Заповнення необхідної документації та здійснення педагогічного 

супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання 

Протягом року Вчителі  та асистенти 

інклюзивних класів 

 

12.  Доповнення ІПР відомостями про рівень розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, виявлені під час спостережень та оцінки 

Вересень, січень, 

травень 

вчитель та асистент 

інклюзивного класу, 

психолог, 

логопед 

15. Проаналізувати  та скласти аналітичну довідку «Про стан виконання 

основних орієнтирів навчання та виховання учнів з особливими освітніми 

потребами інклюзивних класів»  

Квітень- 

травень 

ЗД НВР 

ЗД ВР 
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Розділ 22 

Заходи по організації  

допризовної підготовки юнаків учнівської молоді  

№ Назва  заходів Термін виконання Відповідальний 

1 Забезпечити організацію навчального процесу з предмету «Захист 

Вітчизни» за відповідною програмою. 

Протягом року  Адміністрація, вчитель 

предмету «Захист Вітчизни» 

2 Підводити підсумки стану викладання допризовної підготовки юнаків, 

забезпечити розгляд питання на засіданнях педагогічної ради 

Протягом року  Адміністрація 

3 Забезпечити оновлення та вдосконалення наявної навчально-

матеріальної бази з предмету «Захист Вітчизни» 

Протягом року  Адміністрація, вчитель  

предмету «Захист Вітчизни» 

4 Налагодити військово-шефську роботу з військовою частиною району, 

організувати екскурсії до музеїв військових частин, проводити спільні 

виховні заходи. 

Протягом року  Адміністрація, вчитель 

предмету «Захист Вітчизни» 

5. Залучати учнівську молодь до участі в упорядкуванні меморіальних 

комплексів, пам’ятників, братських могил. 

Постійно Адміністрація, вчитель 

предмету «Захист Вітчизни», 

класні керівники   

6. Навчально-польові збори з юнаками 11-х класів з предмету «Захист 

Вітчизни» 

За планом Вчитель предмету «Захист 

Вітчизни» 

7. Оформити документацію на учнів – допризовників для проходження 

приписної комісії в військкоматі 

Листопад  Адміністрація, вчитель 

предмету «Захист Вітчизни» 

8. Організувати диспути, бесіди з питань: "Етика та поведінка 

військовослужбовців", "Ми з одного кореня", "Права свободи, обов’язки 

громадян України" 

грудень вчитель предмету «Захист 

Вітчизни» 

9 Підготовка і проведення Місячника ЦО, Дня ЦО  Вересень 

Квітень  

вчитель предмету «Захист 

Вітчизни» 

10 Проводити бесіди, зустрічі з представниками влади, ветеранами ліцею, 

конференції, присвячені річниці незалежності України 

Березень Вчитель історії, вчитель  

предмету «Захист Вітчизни» 

11 Участь у Всеукраїнській акції учнівської молоді “Збережемо пам’ять про 

подвиг” 

Січень  ЗД з ВР, класні керівники  

12 Провести патріотичні Уроки мужності Протягом року ЗД з ВР, класні керівники  

13 Провести навчальні стрільби з автомату Калашникова учнів 11-х класів За планом  ЗД з ВР, класні керівники 

14 Провести бесіди з питань: "Закон України про загальний військовий 

обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) 

службу", "Кодекс поведінки учасників  бойових дій" 

Листопад Вчитель історії, вчитель  

предмету «Захист Вітчизни» 
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Розділ 23 

План взаємодії Теремкової родини з ліцеєм «Ерудит»  

за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

 

№ з/п Заходи, зміст роботи Термін  Відповідальний 

1 Складання та затвердження спільного плану роботи з забезпечення 

наступності в роботі ДНЗ  «Теремок» та Костянтинівського ліцею 

«Ерудит» 

вересень 

 

Завідуюча, 

заступник директора 

2 Участь в урочистій лінійці, присвяченій Дню знань вересень 

 

Завідуюча, 

заступник 

директора 

3 Запрошення першокласників на свята та дозвілля у старших групах постійно Завідуюча, 

музичний керівник 

4 Запрошення вчителів початкових класів на заняття та розваги лютий – березень 

 

Завідуюча, 

заступник директора 

5 Організація  виставок - робіт дитячих робіт з образотворчого мистецтва  один раз на квартал Завідуюча, 

заступник 

директора, вихователі 

6 Відвідування уроків в початкових класах у ліцеї «Ерудит» жовтень 

 

Заступник директора 

вихователі, 

вчителі 

7 З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших 

дошкільників до навчання у ліцеї: 

 проводити зі старшими дошкільниками цикл занять «Скоро до 

школи»; 

 використовувати в освітній роботі читання творів про школу; 

 знайомити вихованців з правилами поведінки школярів; 

 створити умови для розгортання творчої гри «Школа»; 

 організувати конкурс дитячих малюнків «Якою я бачу свою 

школу» 

 проводити ознайомлення старших дошкільнят з комп’ютером  

впродовж 

року 

 

вітень  

Заступник 

директора, 

вихователі, 

вчителі 

8 Запрошення вчителів початкових класів на педраду, присвячену 

проблемі готовності дітей до навчання в ліцеї 

квітень  

 

Завідуюча, заступник 

директора 
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9 Контроль за успішністю в школі дітей - випускників січень 

 

Вихователі  

10 Організувати батьківські збори за участю вчителів та батьків старших 

дошкільників 

лютий 

 

Завідуюча, заступник 

директора, вихователі 

11 Створити інформаційно-педагогічний консультпункт з використання 

методичних матеріалів щодо підготовки дітей до школи  

Впродовж 

року 

Вихователі, 

вчителі 

12 Проведення проблемних семінарів, відкритих мікрофонів, педагогічних 

зустрічей з питань забезпечення наступності в роботі ДНЗ «Теремок» та 

ліцею 

травень 

 

Завідуюча 

13 Екскурсія до ліцею «Ерудит» на свято обдарованих учнів та свято 

Останнього дзвоника 

травень 

 

Завідуюча, заступник 

директора 
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Розділ 24 

План роботи бібліотеки ліцею 

Вересень 

№ Захід Дата Відповідальні 

1 
Оформити виставку книжок  до Дня Знань « Від проголошення незалежності до 

нової України» 
02.09 Бібліотекар 

2 Засідання активу бібліотеки «Книгочей»,залучення нових читачів до активу. 05.09  Бібліотекар 

3 Виставка книжок до Міжнародного Дня грамотності,  06.09 Бібліотекар 

4 Старт акції «Подаруй бібліотеці книгу» 10.09 Бібліотекар 

5 Оформити книжкову виставку «Увага, новий підручник» 10.09-17.09 Бібліотекар 

6 Бібліотечний урок для першокласників «Ми-маленькі читачі» 18.09 
Бібліотекар, актив 

бібліотеки 

7 
Організувати і розпочати проведення традиційного щорічного оглядового 

конкурсу «Золотий підручник»(в рамках конкурсу) «Живи, книго!» 
Протягом року Бібліотекар 

8 Поповнення книжкової виставки «Нові надходження літератури» Протягом року Бібліотекар 

9 Провести літературну гру «Обізнаний, значить врятований» до дня рятувальника Протягом місяця 
Бібліотекар 

 

10 Підготувати виставку літератури до Дня учителя 27.09 Бібліотекар 

Жовтень 

1 
Бібліотечний урок для вихованців дитячого садочку «Теремок». «Знайомство з 

бібліотекою» 
03.10 Бібліотекар 

2 Рейд – перевірка підручників «Золотий Підручник» 04.10-08.10 

Бібліотекар, 

Кл. керівники, актив 

бібліотеки 

3 Бібліотечний урок, присвячений Дню козацтва «Козацькому роду-нема переводу!» 11.10 Бібліотекар 

4 
Оформлення тематичної полички «Знай і пам’ятай історію свого народу» (до Дня 

визволення Мелітопольщини від фашистських загарбників 
22.10 Бібліотекар 

5 Приймати участь в проведенні предметних тижнів. Протягом року Бібліотекар 

7 Засідання активу бібліотеки «Книгочей». 25.10 Бібліотекар 
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8 Підготувати і провести  Місячник популяризації бібліотечно-бібліографічних 

знань присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо) 

Протягом місяця Бібліотекар, класні 

керівники, актив 

бібліотеки 

9 Висвітлення участі ліцеїстів у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек на 

сайті ліцею  

30.10  

Листопад 

1 
Оформити книжкову викладку до Дня боротьби зі СНІДом 

«Не дай СНІДу  шансу», 
 

Бібліотекар 

 

2 «Книгоманія»- гра-подорож для 5-6 класів  

Бібліотекар, 

5-6 кл. 

Класні керівники 

3 Оформлення підписки на періодичні видання (1 півріччя 2018 року)  Бібліотекар 

4 
Бібліотечний урок «Книга шукає свого читача» 

Засідання активу бібліотеки «Книгочеї» 
 

8-11 кл. 

Бібліотекар 

5 Оформити книжкову виставку „Ось де, люди, наша слава, слава України” (до дня  Бібліотекар 

1 Прийняти участь у заходах , присвячених  Дню села.  Бібліотекар 

2 
Поповнити новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки: ”Символи 

України”, „У світі прекрасного”, „Ким бути?” та ін. 
Протягом місяця 

Бібліотекар 

 

3 Засідання Активу бібліотеки  
Бібліотекар, 

Актив бібліотеки 

4 Спланувати і провести заходи до дня української писемності – 9 листопада. 05.11-08.11 
Бібліотекар 

 

5 Старт читацького конкурсу – презентації «Мій читацький щоденник»  
Бібліотекар. 

5-7 кл. 

6 Бібліотечний урок «Живи, книго!»  
Бібліотекар, 

кл. керівники 

7 Заходи щодо списання застарілих книг з бібліотечного фонду Протягом року 
Бібліотекар, 

 

8 
Взяти участь у підготовці і проведенні Дня пам’яті жертв голодомору. Оформити 

книжкову виставку. 
 

Бібліотекар, 

Класні керівники 

9 Тиждень читання «Поради Читайлика»   
Бібліотекар, 

1-4 кл. 

Грудень 
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захисника Вітчизни) 

6 Конкурс творів «Золоте перо ліцею»  3-5 кл. 

7 Підібрати літературу до свята Святого Миколая  1-11 кл. 

8 Оформлення робочої документації, подання звітів.  Бібліотекар 

9 «Улюблені книжки» – перегляд літератури  Бібліотекар 

10 Взяти участь у святкуванні Нового року  
Бібліотекар, 

Педколектив 

Січень 

1 
Оформити стенди: „Як ми зберігаємо підручники”, „Книга дякує”, „Книга 

скаржиться” за результатами рейду перевірки стану підручників 
 

Бібліотекар, 

 

2 Оформити книжкову виставку «Радуйся, земле»  
Бібліотекар 

 

3 Бібліографічний огляд «Народне свято- Водохреща»  Бібліотекар 

4 Оформити тематичну виставку присвячену дню соборності України  Бібліотекар 

5 Засідання Активу Бібліотеки «Книгочеї»  
Бібліотекар, Актив 

бібліотеки 

6 Рейд-перевірка підручників «Золотий Підручник»  

Бібліотекар, 

кл. керівники 1-11 

кл.,Актив бібліотеки 

7 Систематично поповнювати краєзнавчий каталог  Бібліотекар 

Лютий 

1 Бібліотечний урок «Ми веселі читачі»  Бібліотекар, 3-4 класи 

2 Бесіди «Збережемо книги!»  Бібліотекар, учні 1-11 

класів 

3 Виставка фотоматеріалів «Історичні факти про Революцію Гідності». Демонстрація 

книги. 

   Бібліотекар 

4 Книжкова виставка до Дня Закоханих  Бібліотекар  

6 Оформити книжково-журнальну виставку «Афганістан болить в моїй душі»  Бібліотекар 

7 Оформити тематичну полицю до Міжнародного дня рідної мови – 21 лютого „Рідна 

мова – Всесвіту основа” 

  Бібліотекар 

8 Фотовиставка «Пройшли перевірку на мужність» до дня Захисника Вітчизни  Бібліотекар 

Березень 

1 Оформити тематичну виставку «Видатні  жінки епохи» 06.03 Бібліотекар 

2 «Джентльмен - клуб» - вивчення віршів до Дня 8 березня  Хлопчики 1-4 класів, 
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бібліотекар   

3 Виставка до Міжнародного жіночого дня   Бібліотекар 

4 Художньо-літературна виставка до Тижня української мови « Учітесь, читайте, 

чужого навчайтесь, свого не цурайтесь» 

 Бібліотекар 

5 Взяти участь у заходах, присвячених пам’ятним датам Т. Г. Шевченка  Бібліотекар 

6 Скласти список рекомендованої літератури „Скільки світу, стільки й сміху” До 01.04 Бібліотекар 

7 Голосні читання «В гостях у Казки» (для читачів 1-4 класів)  Бібліотекар, актив 

бібліотеки 1-4 класи 

8 Інформування педколективу  щодо новин методичної літератури  Бібліотекар 

Квітень 

1 Конкурс «Кращий читач року – 2018» . 1-11 класи, бібліотекар 

2 Анкетування учнів старших класів «Мої читацькі інтереси»  9-11 класи 

Бібліотекар 

3 Оформити тематичну полицю „Загляньмо в очі природі” присвячену дню Матері-

Землі 

 Бібліотекар 

4 Тиждень дитячої книги (за окремим планом)  Кл. керівники 1-11 

класів Бібліотекар, 

актив бібліотеки 

5 „Чорнобиль – біль наш довічний” . оформити книжкову виставку  Бібліотекар 

6 Бібліографічний огляд «Весняні передзвони»  Бібліотекар 

7 Засідання Активу бібліотеки «Книгочеї»  Бібліотекар, актив 

бібліотеки 

Травень 

1 Підготувати список рекомендаційної літератури  «Діти війни»  1-4 класи.Бібліотекар 

2 Взяти участь у заходах присвячених Дню Перемоги   Бібліотекар 

3 Тематична виставка літератури до Дня Перемоги «Перемога єднає покоління»  Бібліотекар 

4 Оформити книжкову виставку «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» 

присвячену Дню Матері. 

 Бібліотекар 

5 Засідання Активу бібліотеки «Книгочеї»  Бібліотекар, актив 

бібліотеки  

6 Оформити тематичну виставку до дня вишиванки  «Чарівна сила вишиванки»  Бібліотекар 

7 Взяти участь у заходах присвячених Дню Європи в Україні  Бібліотекар 

7 Підсумки річної акції «Золотий Підручник»  Бібліотекар, актив 

бібліотеки 

8 Бібліографічний огляд для майбутніх першокласників «Для вас, малята»  Бібліотекар 
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Розділ 25 

План роботи медичного кабінету 

№ 
Заходи 

Термін 

виконання 

1.  Провести під керівництвом дільничного педіатра медичний огляд учнів (антропометрія, огляд зору та 

слуху, перевірка АТ, Проби Руф`є)  з 1 по 11 класи 

за планом 

2. Довести до відома вчителів та батьків (на батьківських зборах) про результати медичного огляду учнів,та 

про потрібні щеплення для їх дітей. 

за планом 

3. Надавати долікарняну допомогу дітям постійно 

4. Провести огляд  учнів 1-11 класів на сверблячку та педикульоз за планом 

5. Створити банк даних про здоров’я учнів,персоналу ліцею жовтень 

6. Оформити листки здоров’я учнів  листопад 

7. Скласти індивідуальну програму оздоровлення для учнів, що перебувають на диспансерному обліку. листопад 

8. Розробити методичні рекомендації щодо інтенсивності занять з урахуванням рівня здоров’я дитини, 

визначено в процесі діагностування. 

за  планом 

9. Здійснювати контроль за своєчасним проходженням педагогічних та технічних працівників ліцею 

медичного огляду 

за планом 

10. Проводити під контролем лікаря профілактичні щеплення. за планом 

11. Провести огляд дітей 1-4 класів, та зробити аналіз соскобу на гельмінти  лютий – березень 

12. Провести пробу на реакцію Манту листопад-грудень 

13. Створити та оформити епікризи для допризовників.  жовтень 

14. Здійснювати контроль за якістю харчування,санітарним станом їдальні постійно 

15 Передавати до санітарно-епідемічної станції дані про інфекційні захворювання дітей,та здійснювати 

медичний огляд за дітьми, які були в стосунках з інфекційними хворими. 

постійно 

16. Здійснювати медичний огляд за дітьми в учбових закладах, які були в стосунках інфекційними хворими. за планом 

17. Вести облік медичного інвентарю лікувальних препаратів. Слідкувати за своєчасним їх поповненням. постійно 

18. Випустити  санітарні бюлетені на тему: «Грип», «СНІД», «Профілактика інфекційних захворювань»  жовтень-листопад 

19. Надавати консультаційну допомогу учням на тему: “Особиста гігієна дітей та підлітків” постійно 

20. Проводити санпросвітроботу з вчителями та  батьками. за планом 

21. Проводити профілактичні бесіди з учнями 4-11 класів на тему: «Шкідливі звички. Їх вплив на молодий 

організм» 

постійно 

22. Довести до відома вчителів та батьків (на батьківських зборах) про результати медичного огляду учнів 

про потрібні щеплення для їх дітей. 

за планом 

23. Слідкувати за станом здоров’я працівників їдальні постійно 
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Розділ 26 

План роботи вчителя – логопеда 

№ Зміст роботи Термін Відмітка про 

виконання 

 Обстеження усного та писемного мовлення учнів шкіл, вихованців ДНЗ   

1 Обстежити усне та письмове мовлення учнів ліцею 02-20.09  

2 Скласти розклад занять на логопедичному пункті.Ознайомити з розкладом 

учителів, адміністрацію, батьків. 

20-28.09  

3 Заповнити необхідну документацію логопедичного пункту. 01.10  

4 Заповнити мовні картки на дітей, зарахованих до логопедичного пункту. 01.11  

 Комплектування груп та підгруп на логопедичні заняття.   

5 За результатами обстеження виявлено дітей з порушеннями усного та писемного 

мовлення: 

ФФП____________________________________________  

ЗНМ____________________________________________ 

ППЧ, зумовленим ЗНМ ____________________________ 

ППЧ, зумовленим ФФП ____________________________ логоневроз 

_______________________________________ 

дизартрія________________________________________ 

ринолалія________________________________________ 

інші вади________________________________________ 

 

 

 

вересень 

 

 Спільна робота з батьками щодо корекції мовних недоліків у дітей   

6 Систематично проводити консультації з батьками постійно  

7 Прийняти участь у батьківських зборах 1 класів,з метою ознайомлення батьків з: 

-організацією роботи на логопедичному пункті  

- особливостями мови дітей 1-4 класів 

- порушеннями мови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

 

 

вересень 

грудень 

 

 

 Співпраця вчителя – логопеда з учителями початкових класів, 

адміністрацією шкіл 

  

8 За результатами обстеження інформувати вчителів початкових класів про стан 

усного та письмового мовлення учнів 

постійно  

9 Приймати участь в оформленні документів дітей на медико – психолого – 

педагогічну консультацію 

постійно  
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10 Обстежити мовлення дошкільників, які відвідують підготовчі заняття у школі. 

Надати батькам консультацію за результатами обстеження 

травень  

11 Підтримувати зв’язок з ДНЗ   з метою встановлення наступності щодо 

мовленнєвого розвитку дошкільнят 

постійно  

 Пропаганда логопедичних занять   

12 Проводити консультації для батьків та вчителів постійно  

13 Своєчасно направляти дітей до вузьких спеціалістів (лор,окуліст,психоневролог 

тощо) 

постійно  

 Самоосвіта   

14 Продовжити роботу над проблемною темою «Порушення письма та читання у 

дітей з ЗНМ (ІІІ р.) 

постійно  

15 Своєчасно поповнювати знання, знайомитись з інформацією програми та 

технологіями.Систематично знайомитись з новинками дефектологічної літератури. 

постійно  

16 Приймати активну участь в роботі районних, обласних методичних об’єднань 

вчителів - логопедів 

постійно  

17 Відвідувати відкриті заняття вчителів – логопедів, вчителів початкових класів за планом  

 Оснащеність логопедичного кабінету   

18 Забезпечити оснащеність корекційного процесу постійно  

19 Підготувати дидактичний роздатковий матеріал для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

вересень  

20 Поповнити кабінет новими логопедичними іграми постійно  

21 Підготувати папки –  з консультаціями для батьків листопад  
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Розділ 27 

План основних заходів цивільного захисту  

І. Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту 

№ Заходи Відповідальний Термін 

1 Вивчення та перевірка стану підвальних, цокольних приміщень та 

захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на утриманні 

ліцею 

Завгосп 

протягом року 

2 Проведення уточнення планів ЦЗ ліцею ЗД НВР лютий 

3 Планування заходів підготовки цивільного захисту учасників 

навчально-виховного процесу і працівників освіти на 2020 рік 

ЗД НВР 
жовтень 

4 Підготовка матеріалів річного звіту про підсумки цивільного  захисту 

у 2019 р. і завдання на 2020 р. 

ЗД НВР жовтень 

5 Підготовка інформації про стан виконання плану основних заходів 

цивільного захисту на 2020рік. 

ЗД НВР грудень 

6 Надання допомоги командирам ланок в організації та плануванні 

роботи 

ЗД НВР 
протягом року 

 

ІІ. Заходи з попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

1 Надання методичної допомоги класним керівникам в організації та 

проведенні Дня цивільного захисту 

ЗД НВР квітень 

 

2 Контроль проведення Дня цивільного захисту в ліцеї ЗД НВР квітень 

3 Забезпечення пожежної безпеки закладу ЗД НВР протягом року 

4 Підготуватись до перевірки протипожежного стану ліцею до 

навчального року 

ЗД НВР Серпень 

5 Підготуватись до перевірки ліцею щодо стану готовності до початку 

сезону відпочинку учнів 

ЗД НВР Березень-квітень 

 

ІV. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення 

1 Організація та проведення Дня ЦЗ Штаб ЦЗ квітень 2020 
 

V. Заходи начальника цивільного захисту ліцею 

1  Участь працівників і учнів у заходах відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

працівники і учасники 

навчально-виховного 

процесу 

протягом року згідно планів 

 ЦЗ міста 

2  Підготовка та перезатвердження «Плану дій» (за потребою) Директор січень 

3  Всебічна перевірка стану протипожежного забезпечення в ліцеї, 

приведення наявності та стану засобів пожежегасіння ліцею до 

вимог нормативних документів 

Завгосп  Серпень, січень 
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4  Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної 

реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у 

друкованих засобах масової інформації з основних напрямів безпеки 

життєдіяльності учнів. 

ЗД ВР Протягом року 

5  Тренування педагогічного колективу та персоналу ліцею по діях на 

випадок пожежі (протипожежні тренування). 

ЗД НВР Протягом року 

6  Організація шкільних заходів з формування культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою 

“Школа безпеки” 

ЗД ВР Протягом року 

7  Організація діяльності шкільної дружини юних пожежників та 

участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежних 

ЗД ВР Квітень  

8  Розгляд стану ЦЗ на об’єкті Директор Квітень  
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Розділ 28 

Орієнтовний перелік документації 

І. Документація керівника закладу 

1. Документи про заснування закладу (рішення органів місцевого самоврядування про заснування закладу, свідоцтво про державну 

реєстрацію, довідка зі статуправління, довідка з БТІ, акт землекористування тощо). 

2. Статут закладу. 

3. Положення про заклад. 

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

5. Акт прийомки приміщень  закладу для організації навчально-виховної роботи у поточному навчальному році. 

6. Штатний розклад на поточний навчальний рік. 

7. Посадові інструкції працівників. 

8. Угоди про співпрацю (з ВНЗ, науково-виробничими підприємствами, ЗОШ, ПТУ, ліцеями тощо). 

9. Матеріали державної підсумкової атестації закладу. 

10. Програма функціонування та розвитку закладу. 

11. Річний план роботи. 

12. Річна звітність за всіма напрямами діяльності. 

13. Річна тарифікація. 

14. Книга контролю відвідування занять та заходів. 

15. Книга протоколів педагогічної ради. 

16. Книга протоколів нарад при директору. 

17. Статистична звітність (ЗНЗ-1). 

18. Положення про академічну доброчестність 

 ІІ. Документація канцелярії 

1. Накази та листи вищестоящих органів. 

2. Книги наказів з основної діяльності. 

3. Книги наказів з особового складу. 

4. Книга контролю за виконанням наказів. 

5. Книги наказів про відрядження працівників. 

6. Трудові книжки працівників. 

7. Книга обліку трудових книжок. 

8. Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації. 

9. Особові справи працівників. 

10. Медичні книжки педагогів. 

 IІІ. Документація з техніки безпеки 

1.   Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. 

2.   Журнал реєстрації первинного, повторного позапланового, цільового інструктажу на робочих місцях працівників. 
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3.   Колективний договір адміністрації і профкому щодо проведення заходів з охорони праці. 

4.   Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів 

5.   План евакуації вихованців на випадок виникнення пожежі. 

6.   Акти про нещасні випадки з працівниками, пов’язані з виробництвом, з учнями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, Н-2). 

7.   Журнал реєстрації нещасних випадків (за формою). 

8.   Нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки, що діють у ліцеї.  

9.   Інструкції з техніки безпеки та охорони праці у ліцеї (в навчальних кабінетах, майстерні, спортзалі, на навчально-дослідницькій 

земельній ділянці, в комп’ютерному кабінеті тощо) 

ІV. Ведення бібліотечної справи 

1.   Положення про бібліотеку. 

2.   Документація обліку фондів бібліотеки. 

3.   Правила користування бібліотекою, читальним залом. 

4.   План роботи бібліотеки (надання послуг, участь у масових заходах, комплектування бібліотечних фондів, співпраця з іншими 

бібліотеками, відеотеками). 

5.   Режим роботи. 

6.   Періодичні видання. 

V. Документація заступника директора з навчально-виховної роботи 

1.   План роботи заступника директора на місяць (план, план-сітка). 

2.   План роботи та протоколи засідань педагогічної ради. 

3.   План роботи та протоколи засідань науково-методичної ради ліцею. 

4.   Щомісячні плани роботи навчально-виховних підрозділів ліцею. 

5.   Плани роботи в канікулярний час. 

6.   Розклад занять гуртків та інших творчих об’єднань. 

7.   План проведення відкритих занять гуртків та інших творчих об’єднань. 

8.   Книга контролю відвіданих занять, заходів. 

9.    Журнал обліку замін та перенесених занять. 

10.  Зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, книги, альбоми, буклети тощо). 

11.  Матеріали атестації педагогічних працівників. 

12. Протоколи засідань батьківської ради. 

13. Банк даних про вихованців, різних соціальних категорій. 

14.  Облік результативності. 

VI. Основна документація та методичні матеріали методичного кабінету. 

1. Копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, районного відділу освіти. 

2. Плани, циклограми роботи. 

3. Тижневий графік роботи ЗД НМР . 

4. Звітні, аналітично-статистичні матеріали. 
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5. Інформаційний банк даних "Обдарованість”. 

6. Друковані видання педагогів закладу (брошури, альбоми, буклети тощо). 

7. Аудіо- та відеоматеріали про роботу навчально-виховну роботу. 

8. План методичної роботи  ліцею на навчальний рік. 

9. Плани та матеріали проведення методичних заходів (семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності) 

10. Матеріали конкурсів авторських методичних матеріалів. 

11. Матеріали планування  предметних методичних об’єднань ліцею. 

12. Навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань закладу (МОН України, авторські, інші). 

13. Методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, відбірки  теоретичних та дидактичних матеріалів). 

14. План роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами. 

15. Матеріали висвітлення роботи  закладу у ЗМІ. 

16. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 

VIІ. Документація психолога 

1.   Нормативно-правова документація. Посадова інструкція. 

2.   План роботи на рік. 

3.   Журнал обліку роботи. 

4.   Журнал ведення колекційної роботи. 

5.   Журнал спостережень, журнал індивідуальної консультації. 

6.   Перелік психодіагностичних  методик. 

7.   Перелік корекційно-відновлювальних, розливальних, просвітницьких, тренінгових програм. 

8.   Навчально-методичні матеріали. 

9.   Довідково-інформаційні матеріали (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти, буклети тощо).   
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