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АНАЛІЗ РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

ВСТУП 

Навчально-виховна робота Кам`янського еколого-економічного ліцею Кам`янської міської ради Черкаської області у 2020/2021 

навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до 

чинного законодавства України. 

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив ліцею у 2020/2021 навчальному році, була тема 

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризма» з винятковим врахуванням прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів. Згідно з цією темою упродовж 

навчального року адміністрація та педагогічний колектив ліцею вирішував пріоритетні завдання річного плану роботи на 2020-2021 

навчальний рік, а саме: 

 забезпечення якісного впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти; 

 створення належних умов для адаптації до навчання у закладі; 

 створення належних умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами; 

 активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, 

встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій; 

 продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній  процес інноваційних технологій, інтерактивних методів 

навчання, компетентнісних, дослідницько-зорієнтованих вправ; 

 спрямування освітнього процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для 

досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей; 

 активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки 

учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня; 

 використання в роботі інноваційних підходів до роботи з батьками та громадськістю; 

 впровадження форми дистанційного навчання, як необхідної форми організації і реалізації навчально-виховного процесу з 

використанням цифрових технологій в умовах необхідності працювати по-іншому. 

Першочерговим завданням навчального закладу є: 

 забезпечення якісних змін освітнього процесу, що сприятиме формуванню особистості учня, здатного до подальшої життєвої 

самореалізації; 

 визначення основних напрямів переходу навчального закладу із стану функціонування у стан системного ініціювання, 

експериментування, апробацій, запровадження освітніх інновацій, що приводять до якісно нового рівня надання освітніх послуг 



 

за принципами випереджаючого розвитку загальної середньої освіти, головною метою якої є соціалізовано компетентна, 

гармонійно розвинена особистість, а також забезпечення якісних змін освітнього процесу, що сприятиме формуванню 

особистості учня, здатного до подальшої життєвої самореалізації. 

 

Розділ 1. Мережа класів та контингент учнів 

На початок 2020/2021 навчального року у Кам`янському еколого-економічному ліцеї функціонувало 4 класи. Загальна кількість учнів 

станом на 05.09.2020 становила 65 учні. Прибуло 7 учнів. Вибуло 3 учні. Станом на 25.05.2021 у ліцеї нараховувалось 69 учнів. 

Для реалізації у повному обсязі інтересів учнів 8-11 класів, з урахуванням побажань учнів, батьків у ліцеї функціонують профільні 

класи: екологічний (поглиблене вивчення біології і хімії) та економічний (поглиблене вивчення математики і економіки). 

Колективом ліцею упродовж 2020/2021 навчального року вжито заходів щодо збереження і поповнення контингенту учнів, а саме: 

 контроль за відвідуванням занять; 

 позитивна мотивація до навчальної діяльності учнів; 

 вивчення індивідуальних особливостей та проблем учнів у співпраці з батьками; 

 робота Ради профілактики; 

 ознайомлення у засобах масової інформації та висвітлення на офіційному сайті ліцею навчально-виховної роботи закладу. 

 

Розділ 2. Педагогічні кадри 

Впродовж навчального року адміністрація ліцею спрямовувала зусилля на якісне вирішення кадрових питань: укомплектування ліцею 

педагогічними працівниками та їх збереження. Станом на 01.09.2020 педагогічний колектив навчального закладу налічував 12 педагогічних 

працівників. Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища – 12 (100 % від загальної кількості). 

За кваліфікаційним рівнем: 

  

Кваліфікаційна категорія 
Кількість педагогічних 

працівників 

Педагогічне звання 
«Учитель-методист» 

Педагогічне звання 

«Старший учитель» 
Педагогічне звання 

«Практичний психолог-

методист» 

Спеціаліст     

ІІ категорія     

І категорія 1    

Вища 11 8  1 



 

Розділ 3. Методична робота 

Упродовж 2020/2021 навчального року адміністрація ліцею здійснювала організацію методичної роботи відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й інших рекомендаційних і 

нормативних документів, спрямованих на ріст професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток творчих здібностей, природних 

талантів учнів, формування їх ключових компетентностей, а також на аналіз результативності навчально-виховного процесу. Методична робота 

у навчальному закладі упродовж 2020/2021 навчального року організована відповідно до структури, представленої у річному плані навчального 

закладу і виконувалася об`єднаннями вчителів ліцею природничо-математичного циклу (керівник Забой О.О.) та вчителів суспільно-

гуманітарного циклу (керівник Клименко М.О.). 

Профільне навчання спрямовувалось на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової 

діяльності еколого-економічного напряму, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. З цією метою учителями здійснювалась різностороння 

робота з пошуку ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності, формування інноваційного рівня педагогічних працівників з 

метою формування компетентного, особистісно зорієнтованого в соціальному і природному середовищі ліцеїста, а також поліпшення 

громадянського, екологічного, економічного виховання учнів ліцею. Для досягнення цих педагогічних цілей вчителі ліцею використовували 

знання і вміння, які набували протягом 2020/2021 навчального року, беручи участь у міжнародних, обласних, районних проектах, 

конференціях, семінарах, виставках, тренінгах, а саме: 

 

3.1. Програми: 

- Обласна цільова програма «ІННОВАЦІЙНІ ШКОЛИ ЧЕРКАЩИНИ» на період до 2020 року затверджена рішенням обласної ради 

.від 07.10.2016 № 9-2/VII, продовжено до 2023 року (рішенням обласної ради від 19.02.2021 № 5-29/VIIІ). В рамках обласної програми 

«Інноваційні школи Черкащини» колективом ліцею успішно прозвітовано перед управлінням освіти і науки, матеріали досвіду роботи 

надруковані в журналах «Інноваційна практика функціонування та розвитку Кам`нського еколого-економічного ліцею» описана у статті 

О.А.Чумаченка у науково-методичному журналі «Педагогічний вісник», №1-2, 2021).  

 

3.2. Семінари: 

3.2.1. ОТГ: 

- Туристичний табір «Холодний Яр» с. Грушківка, 21.05.2021; «Підведення підсумків роботи МО за 2020-2021 н.р.», (Клименко О.Ю.) 

3.2.2. Обласні: 

 КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ЧОР», проведення майстер-класу «Методи 

формування математичної компетентності учнів старшої школи», 15.09.2021 (Ходоровська С.І.) 



 

 м. Черкаси, Черкаська гімназія № 9 імені О. М. Луценка Черкаської міської ради (м. Черкаси, вул. Ю. Іллєнка, 52), нарада з питань 

реалізації обласної цільової програми «Інноваційні школи Черкащини на період до 2023 року», 22.04.2021 (Чумаченко О.А.) 

3.2.3. Всеукраїнські: 

 Всеосвіта "STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році ", KJ825759? 4 год, 25.08.2020 (Гончарик 

О.Ф.) 

 EdCamp Ukraine "Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2 Перезавантаження: зміст і форма", 01.07.2020; EdCamp 

Ukraine "Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #3 Нові сили й ідеї - для нового навчального року", 04.08.2020; 

Всеосвіта "STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році ", KJ825759? 4 год, 25.08.2020 

(Ходоровська С.І.) 

3.2.4. Міжнародні: 

 Microsoft, Центр преподавателей "OneNote Teacher Academy", 21.08.2020; Microsoft, Центр преподавателей "Independent learning with 

math tools in OneNote", 21.08.2020; Microsoft, Центр преподавателей "OneNote Staff Notebook: Tools for staff collaboration", 21.08.2020; 

Microsoft, Центр преподавателей "OneNote Class Notebook: A teacher's all-in-one notebook for students", 21.08.2020; Microsoft, Центр 

преподавателей "Getting Started with OneNote", 21.08.2020 (Ходоровська С.І.) 

 

3.3. Вебінари: 

Гетьман Л.І.: 

 На Урок "Онлайн-сервіси для створення інтерактивних карт", B396-438555, 2 години, 17.12.2020 

 На Урок,  "Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу", (2 год), 10.07.2020, № В315-438555 

Гончарик О.Ф.: 

 Всеосвіта "Медійна грамотність в освітньому процесі ЗЗСО", ER886250, 2 год, 21.08.2020 

Клименко М.А.: 

 На Урок "Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови", B412-1899931, 2 години, 28.01.2021 

Макогін Г.О.: 

 На Урок "Психологічна підготовка школярів до участі в конкурсах і олімпіадах", B369-4367, 2 години, 22.10.2020 

 На Урок "Як зацікавити та мотивувати учнів у вивченні іноземної мови", B362-4367, 2 години, 22.10.2020 

 Всеосвіта "Мотивація учнів шляхом власних досягнень вчителя", BZ404512, 2 год, 03.11.2020 

 Всеосвіта "Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення 

освітнього процесу", UA872094, 2 год, 10.11.2020 



 

 Всеосвіта "Агресія у дітей та підлітків. Причини виникнення та алгоритми подолання", OK295296, 2 год, 16.11.2020 

 На Урок "Формування навичок майбутнього на уроках іноземної мови", B381-4367, 2 години, 17.11.2020 

 Всеосвіта "Насильство в українських школах: що змінили нові закони", VF332799, 2 год, 30.11.2020 

 Всеосвіта "Актуальні питання у сфері протидії та реагування на випадки домашнього насильства", YL822474, 2 год, 02.12.2020 

 Express Publishing, Folio D , "Delivering Festiv Lessons to Students of All Levels", 3 год, 1512, 22.12.2020 

 Всеосвіта "Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів", TR815399, 4 год, 

16.01.2021 

 Всеосвіта "Хочу провести ідеальний урок або як інтегрувати інноваційні методики викладання в освітній процес", GF346724, 2 год, 

14.01.2021 

 Всеосвіта "Квест-технологія в сучасній школі та перехід в онлайн", RT049438, 2 год, 13.01.2021 

 На Урок "Google Classroom: алгоритм використання та можливості для організації дистанційного навчання", B421-4367, 2 години, 

09.02.2021 

 Всеосвіта "Сучасні світові практики впровадження медіаграмотності на уроках англійської мови", FV049024, 2 год, 18.03.2021 

Ткач І.В.: 

 Всеосвіта "Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи "Всеосвіта" для 

дистанційного навчання", WW266583, 4 год, 21.08.2020 

Ходоровська С.І.: 

 Всеосвіта "Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи "Всеосвіта" для 

дистанційного навчання", WW266583, 4 год, 21.08.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Готуємо школу до нового навчального року. Охорона праці", (1 год), 05.08.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Як пройти шлях від керівника до лідера: напрацьовуємо лідерські якості", (1 год), 18.09.2020 

 Всеосвіта "Терапія кольором: авторські розробки для педагогів та здобувачів освіти", ZH296391, 2 год, 07.10.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Розбудова внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості шкільної освіти", (1,5 год), 

08.10.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Як забезпечити пожежну безпеку в осінньо-зимовий період", (1 год), 07.10.2020 

 Всеосвіта "Креативні ідеї створення онлайн-тестів на "Всеосвіті" та їх практичне застосування у навчанні", UF658613, 2 год, 

13.10.2020 

 Всеосвіта "Корпоративна культура в закладі загальної середньої освіти" та їх практичне застосування у навчанні", QZ887065, 2 год, 

29.10.2020 



 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Участь служби охорони праці у підготовці та реалізації колдоговору", (1 год), 27.10.2020 

 Всеосвіта "Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення 

освітнього процесу", EQ499451, 2 год, 10.11.2020 

 Всеосвіта "Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти", HL517808, 2 год, 

17.11.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Завдання інженера з охорони праці наприкінці року", (1 год), 03.12.2020 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Як скласти графік відпусток та графіки роботи на 2021 рік. Ексклюзів від Ірини Житкової та Ольги 

Догадіної", (1 год), 04.12.2020 

 ГЕНЕЗА, Особливості складання ЗНО з математики на рівні стандарту та профільному рівні: відмінності, виклики та шляхи їх 

подолання, #gen-1795, (1,5 год), 15.01.2021 

 MCFR, Цифрове видавництво: "Закон про електронні трудові, дистанційна робота по новому: гарячі зміни в кадровій практиці 

2021", (1 год), 11.02.2021 

 

3.4. Тренінги: 

Макогін Г.О.: 

 DINTERNAL Education "Ефективний розвиток навичок говоріння на уроках англійської офлайн та онлайн", DE-22-2508202012-

9822, 2 години, 25.08.2020  

 DINTERNAL Education "Teaching the teachers: different approaches to improve teachers` expertise", DE-34-2511202016-9822, 2 години, 

25.11.2020 

 DINTERNAL Education "Використання сучасного інструменту вчителя англійської - онлайн тестування учнів з допомогою 

платформи MyEnglishLab", DE-40-2601202117-9822, 2 години, 26.01.2021 

 DINTERNAL Education "Стратегічні інвестиції у власний професійний розвиток: Програма ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PROTEACH від DINTERNAL Education", DE-40-01022021-9822, 2 години, 01.02.2021 

 DINTERNAL Education "Інтеграція елементів екзаменаційної підготовки до ЗНО з англійської в навчальну програму заздалегідь", 

DE-40-1102202117-9822, 2 години, 11.02.2021 

 DINTERNAL Education "Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки", DE-40-1802202116-

9822, 2 години, 18.02.2021 

 formula "Цифрова грамотність: необхідність ХХІ століття", 1zAa_ZguWZI_6BRm_LZ7a-1Pz5PO2ajWT, (1 год), 25.02.2021 



 

 DINTERNAL Education "Покоління Альфа: враховуємо особливості "цифрових" учнів", DE-40-0903202111-9822, 2 години, 

09.03.2021 

 

3.5. Перевірка завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в сертифікаційних роботах у м.Черкаси (Гончарик О.Ф. - 

екзаменатор, Ходоровська С.І. – куратор Черкаської області) 

У 2020/2021 навчальному році основними формами самоосвітньої роботи, відображеної у протоколах були: індивідуальна робота над 

методичною темою (у межах загальноліцейної методичної теми), курсова підготовка та участь у онлайн-вебінарах, освітніх форумах, 

опрацювання фахових журналів і методичної літератури. 

Певна робота проведена з облаштування та наповнення навчальних кабінетів: поновлюється матеріально-технічна база, накопичується 

навчально-методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах ерудитів, кращих 

знавців предметів, завдань з підготовки до ЗНО, мультимедійні презентації до уроків. 

 

3.6. Висновки: 

 ефективність управління методичною роботою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з 

навчально- виховної роботи, вдалося підтримати на достатньому рівні  мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у 

вчителів - прагнення до самовдосконалення; 

 методична робота спланована  на вирішення  запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати; 

 у ліцеї панує творча атмосфера. 

 

3.7. Позитивні тенденції: 

 методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу ліцею; 

 активізація роботи із впровадження в практику особистісно зорієнтованих та сучасних технологій. 

 

3.8. Проблеми: 

 розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів, поширення та публікація передового досвіду. 

 

3.8.1. Шляхи вирішення проблем: 

 залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах; 

 посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного мислення вчителів через інтерактивне 

дистанційне професійне самонавчання. 



 

3.9.. Виконання навчальних програм 

Навчальні програми для учнів 8-11 класів ліцею за 2020/2021 навчальний рік виконано. Інваріантна і варіативна складові робочого 

навчального плану використані повністю. Вчителі забезпечили виконання вимог програми щодо: 

 проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт; 

 оцінювання  результатів навчальної діяльності учнів; 

 проведення тематичних оцінювань. 

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступник 

директора з навчально-виховної роботи проводили педагогічні спостереження, експрес-контроль за якістю викладання з наступним 

проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками й рекомендаціями. Упродовж 2020/2021 навчального року фронтально було перевірено 

стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів: фізична культура (8-11 кл.), «Захист України» (10-11 кл.), основи 

здоров`я (8-9 кл.); економіка (8-11 кл., поглиблене вивчення); фізика (8-11 кл.); математика (8-11 кл., поглиблене вивчення). Результати 

узагальнено  в довідках та наказах по закладу освіти. 

Всі заходи методичного спрямування, передбачені річним планом роботи навчального закладу, виконано в повному обсязі. 

У ліцеї здійснюється профорієнтаційна робота з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації 

профільного навчання, участь учнів ліцею у Днях відкритих дверей навчальних закладів вищої освіти, зустрічах з представниками вищих 

навчальних закладів м. Черкаси, м. Суми, м. Харкова. 

У 2020/2021 навчальному році в навчальному закладі реалізовувалися практичні заходи щодо виконання Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови, як державної». Відповідно до вимог статті 10 Конституції України в закладі освіти 

систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній 

процес здійснюється державною мовою, учнів, що не вивчають українську мову у ліцеї немає Впродовж 2020/2021 навчального року в 

навчальному закладі поступово й неухильно проводилася робота щодо виконання Державної програми розвитку і функціонування української 

мови. 

Найважливішими напрямками діяльності педагогічного колективу навчального закладу з даного питання є: 

 створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену 

особистість національно свідомих громадян; 

 забезпечення умов для постійного перебування учнів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та 

розвитку їх природних здібностей; 

 залучення дітей до культури та історії свого народу; 

 здійснення естетичного та емоційного розвитку ліцеїстів засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної 

творчості.  



 

Розділ 4. Результати навчальних досягнень учнів 

4.1. Моніторинг 

З метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів та вироблення відповідних методичних рекомендацій, 

в травні 2021 року був проведений моніторинг якості навчальних досягнень учнів 8-11-х класів з усіх навчальних предметів. Маємо наступні 

результати: 

Клас 
К-ть 

учнів 
В Д С Н 

Середній 

бал 
Якісний 

показник % 
Вчитель 

Українська мова 
8  13 5 38.5 6 46.1 2 15.4  8.8 84.6 Клименко М.А.  
9 19 4 21.1 13 68.4 2 10.5  8.4 89.5 Клименко М.А.  
10  15 8 53.3 5 33.3 2 13.7  9.1 86.6 Клименко М.А.  
11 22 7 31.8 14 63.7 1 4.5  8.6 95.5 Клименко М.А.  

Українська література 
8  13 9 69.2 3 23.1 1 7.1  9.4 92.3 Клименко М.А.  
9 19 9 47.4 8 42.1 2 10.5  8.9 89.5 Клименко М.А.  
10  15 8 53.3 5 33.3 2 13.7  9.1 86.6 Клименко М.А.  
11 22 9 40.1 13 59.9    9.0 100 Клименко М.А.  

Англійська мова 
8  13 5 38.5 5 38.5 3 23.0 - 8.4 77.0 Макогін Г.О. 
9 19 3 15.8 12 63.2 4 21.0  7.8 79.0 Макогін Г.О. 
10  15 5 33.3 6 40 4 26.7  8.9 73.3 Макогін Г.О. 
11 22 3 13.6 14 63.7 5 22.7  7.6 77.3 Макогін Г.О. 

Зарубіжна література 
8  13 5 38.5 7 53.8 1 7.7  8.8 92.3 Макогін Г.О. 
9 19 4 21.0 14 73.7 1 5.3  8.5 94.7 Макогін Г.О. 
10  15 9 60.0 4 26.7 2 13.3  9.2 86.7 Макогін Г.О. 
11 22 10 45.5 10 45.5 2 9.0  9.0 91.0 Макогін Г.О. 

Алгебра 
8  13 4 30.8 8 61.5 1 7.7  8.4 92.3 Чумаченко В.С. 
9 19 3 15.8 10 52.6 6 31.6  7.5  68.4 Чумаченко В.С.  
10 15 5 33.3 7 46.7 3 20.0  8.0 80.0 Гончарик О.Ф. 

11-Б 13 3 23.1 6 46.1 4 30.8  7.8 69.2 Ходоровська С.І. 
Математика 

11-А 9   1 11.1 8 88.9  6.0 11.1 Ходоровська С.І. 

 



 

Геометрія 
8  13 4 30.8 8 61.5 1 7.7  8.3 92.3 Чумаченко В.С. 
9 19 3 15.8 9 47.4 7 36.8  7.3 63.2 Чумаченко В.С. 
10  15 6 40.0 5 33.3 4 26.7  8.2 73.3 Гончарик О.Ф. 

11-Б 13 3 23.1 6 46.1 4 30.8  7.8 69.2 Ходоровська С.І. 
Фізика 

8  13 5 38.5 7 53.8 1 7.7  8.5 92.3 Бойко Н.Ю. 
9 19 1 5.3 13 68.4 5 26.3  7.3 73.7 Бойко Н.Ю. 
10  15 4 26.7 7 46.6 4 26.7  8.0 73.3 Бойко Н.Ю. 

11 22 2 9.1 11 50.0 9 40.9  7.1 59.1 Бойко Н.Ю. 

Астрономія 
11 22 9 40.9 10 45.5 3 13.6  8.6 86.4 Бойко Н.Ю. 

Інформатика 
8  13 5 38.5 8 61.5   

 
9.5 100 Чумаченко О.А. 

9 19 9 47.4 10 52.6   
 

9.3 100 Чумаченко О.А. 
10  15 8 53.3 7 46.7   

 
9.3 100 Чумаченко О.А. 

11-А 9 1 11.1 8 88.9   
 

7.7 11.1 Ткач І.В.  
11-Б 13 11 84.6 2 15.4   

 
9.9 100 Чумаченко О.А.  

Біологія і екологія 
8  13 3 23.1 9 69.2 1 7.7 

 
8.2 92.3 Забой О.О. 

9 19 5 26.3 13 68.4 1 5.3 
 

8.7 94.7 Забой О.О. 
10  15 8 53.3 4 26.7 3 20.0  8.6 80.0 Забой О.О. 

11-А 9 1 11.1 5 55.6 3 33.3  7.5 66.7 Забой О.О. 

11-Б 13 5 38.5 7 53.8 1 7.7 
 

9.0 92.3 Забой О.О.  
Хімія 

8  13 4 30.8 6 46.2 3 23.0 
 

7.9 77.0 Ткач І.В. 
9 19 3 15.8 10 52.6 6 31.6 

 
7.3 68.4 Ткач І.В. 

10  15 4 26.7 7 46.6 4 26.7  8.0 73.3 Ткач І.В. 

11-А 9 1 11.1 6 66.7 2 22.2  7.1 77.8 Ткач І.В. 

11-Б 13 3 23.1 7 53.8 3 23.1 
 

7.8 76.9 Ткач І.В. 
Економіка 

8 13 3 23.1 8 61.5 2 15.4 
 

8.5 84.6 Гетьман Л.І. 

9 19 4 21.0 14 73.7 1 5.3  8.0 94.7 Гетьман Л.І. 

10 15 6 40.0 6 40.0 3 20.0 
 

8.4 80.0 Гетьман Л.І. 
11-Б 13 3 23.1 7 53.8 3 23.1 

 
8.1 76.9 Гетьман Л.І. 



 

 

Основи правознавство 
9 19 5 26.3 13 68.4 1 5.3 

 
8.8 94.7 Гетьман Л.І. 

Громадянська освіта 
10 15 11 73.3 3 20.0 1 6.7 

 
9.6 93.3 Гетьман Л.І. 

Історія України 
8  13 4 30.8 7 53.8 2 15.4 

 
8.7 84.6 Гетьман Л.І. 

9 19 6 31.6 13 68.4   
 

9.0 100 Гетьман Л.І. 
10  15 7 46.7 7 46.7 1 6.6 

 
8.8 93.4 Гетьман Л.І. 

11 22 3 13.6 17 77.3 2 9.1  8.1 90.9 Гетьман Л.І. 

Всесвітня історія 
8  13 5 38.5 8 61.5   

 
9.2 100 Гетьман Л.І. 

9 19 10 52.6 9 47.4   
 

9.3 100 Гетьман Л.І. 
10  15 9 60.0 5 33.3 1 6.7 

 
9.2 93.3 Гетьман Л.І. 

11 22 5 22.7 15 68.2 2 9.1  8.3 90.9 Гетьман Л.І. 

Захист України 
10  8 5 62.5 2 25.0 1 12.5  9.2 87.5 Ходоровська С.І.  
10 7 7 100      10.8 100 Клименко О.Ю. 
11 14 13 92.9 1 7.1    10.1 100 Клименко О.Ю. 
11 8 4 50.0 4 50.0    9.3 100 Ходоровська С.І.  

Географія 
8  13 4 30.8 8 61.5 1 7.7  8.5 92.3 Бойко Н.Ю. 
9  19 4 21.0 12 63.2 3 15.8  8.1 84.2 Бойко Н.Ю. 
10 15 9 60.0 3 20.0 3 20.0  9.5 80.0 Бойко Н.Ю. 
11 22 5 22.7 15 68.2 2 9.1  8.2 90.9 Бойко Н.Ю.  

Мистецтво 
8  13 9 69.2 4 30.8   

 
10.2 100 Ткач І.В.  

9 19 14 73.7 3 15.8 2 10.5 
 

10.2 89.5 Ткач І.В.  
11-А 9 2 22.2 7 77.8   

 
8.9 100 Ткач І.В.  

Фізична культура 
8  13 13 100      10.6 100 Клименко О.Ю. 
9  19 11 57.9 8 42.1    9.8 100 Клименко О.Ю. 
10 15 14 93.3 1 6.7    10.1 100 Клименко О.Ю. 
11 22 18 81.8 4 18.2    10.9 100 Клименко О.Ю. 

Основи здоров`я 
8  13 12 92.3 1 7.7    10.5 100 Клименко О.Ю.  



 

9 19 14 73.7 5 26.3    9.9 100 Клименко О.Ю. 

Результати аналізу успішності в черговий раз показує, що це питання залишається актуальним і в цьому навчальному році та є одним з 

пріоритетних в контрольно-аналітичній діяльності адміністрації ліцею. Аналіз моніторингу показав, що рівень навчальних досягнень, 

починаючи з 10 класу знижується, тому що обсяг навчального матеріалу зростає і старання вже не компенсує недостатнього розвитку пам’яті 

та мислення, тому першочерговим завданням педагогічного колективу є формування мотивації учнів до навчання та використання особистісно 

зорієнтованих завдань для учнів з різним рівнем навчальних досягнень. 

За підсумками навчального 2020/2021 навчального року: 

8 клас – Бикова Єлизавета Дмитрівна, Салюк Дмитрій Валерійович нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 

(протокол педради від 28.05.2021 № 15); 

9 клас – Андрєєва Вікторія Олексіївна отримала свідоцтво з відзнакою про здобуття базової загальної середньої освіти (протокол 

педради від 11.06.2021 № 16) 

10 клас – Діброва Євгенія Василівна, Морква Денис Леонідович нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 

(протокол педради від 28.05.2021 № 15); 

11 клас – Ціперко Владислав Юрійович отримав свідоцтво з відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та нагороджений 

золотою медаллю за високі досягнення у навчанні (протокол педради від 25.06.2021 № 17); Наземець Антон Вячеславович отримав свідоцтво з 

відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та нагороджений срібною медаллю за досягнення у навчанні (протокол педради від 

25.06.2021 № 17); Семирог Станіслав Олександрович (фізична культура, захист України), Танцюра Артем Сергійович (фізична культура), 

Щербатюк Анастасія Олександрівна (фізична культура), Щербатюк Олег Віталійович (фізична культура, захист України) нагороджені 

Похвальним грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» (протокол педради від 28.05.2021 № 15). 

У червні 2021 року випущено з ліцею та вручено документи про освіту 22 випускникам, які отримали свідоцтва про здобуття повної 

загальної середньої освіти (протокол педради від 25.06.2021 № 17). 

 

4.2. Олімпіади 

На належному рівні систематично проведиться робота з обдарованими дітьми. Про стійку мотивацію учнів до навчання свідчить їх 

активна участь і перемоги на предметних олімпіадах. Відповідно до Положення про обласну очно-дистанційну олімпіадну школу 

«Інтелектуальний резерв Черкащини» були проведені обласні Інтернет-олімпіади з навчальних предметів. За їх результатами мали б брати 

участь в Обласній олімпіаді 2020-2021 поза конкурсом: 

 Макогін Софія з української мови і літератури, 10 клас (вчитель М.А.Клименко); 

 Наземець Антон з економіки, 11 клас (вчитель Л.І.Гетьман); 

 Захаренко Софія з економіки, 11 клас (вчитель Л.І.Гетьман). 



 

Право участі у  ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (обласній) олімпіаді 2020-2021 вибороли: 

 Наземець Антон з хімії, 11 клас (вчитель І.В.Ткач), 

 Морква Денис з інформаційних технологій, 10 клас (вчитель О.А.Чумаченко), 

 Ціперко Владислав з інформаційних технологій, 11 клас (вчитель О.А.Чумаченко). 

 

4.3. МАН 

Структурним підрозділом Кам`янського еколого-економічного ліцею є Мала Академія Наук України, де учні ліцею за підсумками 

проведення науково-дослідницьких робіт ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту у 2020-2021 навчальному році мають такі 

здобутки: 

 1 місце - Українська мова, Макогін Софія (10 клас), Клименко М.А. Макогін Г.О. 

 2 місце - Психологія, Геріх Діана (11 клас), Шаблій О.М. 

 3 місце - Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми, Морква Денис (10 клас), Чумаченко О.А. 

 3 місце - Internet-технології та WEB-дизайн, Гарнага Андрій (10 клас), Чумаченко О.А. 

 3 місце - Internet-технології та WEB-дизайн, Салюк Дмитрій (8 клас), Чумаченко О.А. 

 3 місце - Прикладна математика, Захаренко Софія (11 клас), Ходоровська С.І. 

 3 місце - Мікроекономіка та макроекономіка, Улан Сергій (10 клас), Гетьман Л.І. 

 3 місце - Педагогіка, Зусик Ян (10 клас), Жиленко О.О. 

 3 місце - Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології, Наземець Антон (11 клас), Чумаченко О.А.  



 

Розділ 5. Спортивні досягнення і здобутки ліцеїстів 

Фізичне виховання — складова частина загального виховання; соціально-педагогічний процес, спрямований на зміцнення здоров'я й 

загартування дитини, формування життєво важливих рухових навичок та умінь. Воно здійснюється у ліцеї в єдності з розумовим, моральним, 

трудовим та естетичним вихованням. Пріоритетом фізичного виховання у ліцеї є охорона й укріплення здоров'я; пропагування здорового 

способу життя, ствердження пріоритетності здоров'я як найвищої людської вартості та підвищення масовості спорту. Про результати фізичного 

розвитку і виховання у ліцеї свідчать досягнення і перемоги, а саме: 

 3 місце 06.10.2020 учні 8-11 класів у змаганні з футболу серед шкіл ОТГ; 

 3 місце 12.02.2021 учні 8-11 класів у змаганні з- волейболу серед шкіл ОТГ; 

 3 місце 12.03.2021 дівчата 8-11 класи у змаганні з баскетболу серед шкіл ОТГ; 

 2 місце 13.05.2021 у змаганні з мініфутболу дівчата 8,9,11 класів серед шкіл ОТГ. 

 

Розділ 6. Виховна робота 
Виховна робота у ліцеї у 2020/2021 навчальному році здійснювалася відповідно до нормативно-правових  та законодавчих документів, 

що регламентують організацію та проведення виховного процесу. 

Питання виховної роботи упродовж 2020/2021 навчального року розглядалися на педрадах та нарадах при директору з порядком 

денним: 

 Про стан планування класними керівниками виховної роботи в класах; 

 Про стан організації роботи з дітьми пільгових категорій; 

 Про роботу класних керівників з правової освіти і виховання; 

 Про стан роботи з профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушень серед учнів; 

 Про підготовку і святкування новорічної ялинки та різдвяних свят; 

 Про підсумки роботи щодо профілактики злочинності та соціального захисту учнів; 

 Про стан спортивно-масової роботи; 

 Про роботу учнівського самоврядування. 

У 2020/2021 навчальному році у закладі видано ряд наказів з питань організації виховної роботи: 

 Про організацію роботи з профілактики правопорушень та злочинності в 2020/2021 навчальному році; 

 Про організацію виховної роботи в 2020/2021 навчальному році; 

 Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю в 2020/2021 навчальному році; 

 Про підсумки виховної роботи у 2020/2021 навчальному році. 



 

Виконання завдань з виховної роботи здійснювалося через роботу класних керівників, заступника директора з виховної роботи 

Клименко М.А., практичного психолога Шаблій О.М., соціального педагога Макогін Г.О. У ході реалізації цих завдань були розглянуті 

питання про пріоритетні завдання роботи класного керівника, аналіз стану виховної роботи у ліцеї за 2020/2021 навчальний рік з методами 

попередження злочинності та правопорушень серед учнів; заходами щодо кібербезпеки та протидії булінгу (Клименко М.А.); з прийомами 

організації професійно-орієнтаційної роботи у класному колективі; вихованням поваги та любові до рідної мови (Клименко М.А. – вчитель 

української мови та літератури); превентивне виховання дітей та молоді (Шаблій О.М. – практичний психолог); основні засади правового 

виховання та особливості виховної діяльності з дітьми пільгового контингенту Макогін Г.О. – соціальний педагог. 

Однією з форм роботи введено практикум щодо аналізу та самоаналізу відкритих класних годин протягом року. Потрібно зазначити, 

що класні години були підготовлені та проведені на високому та належному методичному рівні. Не залишили нікого байдужими класні години 

у 9 класі «Здоров`я природи – здоров`я людини» (Забой О.О). З метою професійної орієнтації учнів проведена відкрита класна година у 10 класі 

«Права людини» (Гетьман Л.І.). Заслуговує на увагу проведена до Міжнародного дня рідної мови класна година в 11 класі «Чи знаю я рідну 

мову?» (Клименко М.А.). 

Велика увага у ліцеї приділяється національно-патріотичному вихованню, усвідомленню своєї етнічної спільноти, утвердженню 

національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи, зокрема учнівський і 

педагогічний колектив гаряче підтримали 20 травня 2021 року традиційний День вишиванки. 

Напрямки, форми та методи виховної роботи протягом навчального року у ліцеї були спрямовані на реалізацію  завдань відповідно до 

«Основних орієнтирів виховання учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти України». Згідно до Основних орієнтирів зміст виховної 

діяльності був побудований у відповідності до таких ключових ліній: 

 особистісно-орієнтований підхід, який передбачає у навчанні співпрацю учителя з учнем; 

 ціннісне ставлення до особистості, особистості до суспільства і держави; 

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення до праці; 

 ціннісне ставлення до природи; 

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

Необхідно зазначити, що в цьому навчальному році особлива увага була приділена формам виховної діяльності, які сприяли 

підвищенню рівня патріотизму та національної самосвідомості. Форми, методи виховної діяльності  були спрямовані на вирішення завдань  

згідно з виховною темою ліцею «Підвищення якості виховного процесу шляхом системного підходу та впровадження інноваційних 

технологій в світлі пріоритетних завдань  основних орієнтирів виховання учнів загальноосвітніх закладів 8-11 класів» та мали свої 

позитивні результати. 



 

З метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання 

любові до рідної землі, свого народу у ліцеї проводилися різноманітні виховні заходи, зокрема в мистецькому заході «Березневі містерії – 

2021» у номінації «Поезія» учениця 11 класу Захаренко Софія здобула 1 місце (вчитель – Клименко Марина Анатоліївна, керівник літстудії – 

Чупак Таміла Петрівна); 

Учениця 10 класу Макогін Софія та учениця 8 класу Дмитрик Діана брали участь у міському святі до дня 8 Березня, як талановиті 

танцюристки. 

З метою надати учням можливість практикуватися у входження у соціальне середовище, у світ сучасного суспільства 15 травня 2021 

року було проведено вибори Президента ліцею на 2021-2024 навчальні роки. 

Актив ліцею брав безпосередню участь в організації Дня учнівського самоврядування, під час якого учні 11 класу керували навчально-

виховним процесом у ліцеї. 

У рамках виховання ціннісного ставлення до себе, формування у зростаючої особистості  вміння цінувати себе як носія фізичних, 

душевно-духовних та соціальних сил були проведені години  психолога "Ми проти булінгу" (8-11 класи), тренінг  "Майстерня безконфліктного 

спілкування».  

З метою запобігання травматизму у побуті, під час навчання та профілактики дорожньо-транспортного травматизму у другій декаді 

квітня 2021 року було проведено Тиждень охорони праці, безпеки життєдіяльності у рамках Всесвітнього Дня охорони праці 28 квітня та 

Тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом «Безпечна дорога додому». 

Упродовж 2020/2021 навчального року членами ліцейного активу були організовані та здійснені різноманітні заходи виховної 

діяльності, зокрема класні виховні години до Дня вшанування жертв Голодомору 1932 – 1932 рр. («Вічно горітиме свіча»);  «Мій біль – 

Чорнобиль» до Дня Чорнобильської катастрофи; заходи, присвячені пам'яті Героїв Крут; класні новорічні свята; різноманітні акції та конкурси. 

 

Розділ 7. Робота з батьками 

Робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків виховної роботи. Члени батьківського комітету ліцею брали активну 

участь в організації класних та позакласних заходів, співпрацювали з вчителями та адміністрацією закладу. Батьківські збори – важливий етап 

залучення батьків до життя класу, ліцею та досить важливою проблемою залишається  відвідування батьками зборів, тому щоб залучити 

батьків до більш активної співпраці на батьківських зборах класними керівниками використовувалися різні форми та методи роботи, 

наприклад: на батьківських зборах у 9 класі проведено анкетування, спочатку дітей, потім батьків щодо психологічного клімату у сім’ї. Таким 

чином була змога порівняти результати опитування та зробити відповідні висновки щодо покращення психологічного клімату у сім’ї, 

налагодження взаєморозуміння, довіри, взаємопідтримки та взаємодопомоги. Батьки дізналися дещо нове про своїх дітей, їх настрої та 

пріоритети. 



 

Впродовж 2020/2021 навчального року у 8-11 класах відбулися батьківські збори, на яких розглядалися нагальні питання з приводу 

навчання та відпочинку ліцеїстів, запобігання набуття ними шкідливих звичок. 

 

Розділ 8. Розвиток правової освіти 

Розвиток правової освіти – є одним з пріоритетних завдань ліцею. Усі педагогічні працівники навчального закладу ознайомлені з 

нормативними документами, що регулюють роботу з питання проведення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та 

злочинів серед неповнолітніх. 

Питання профілактики правопорушень (булінг, тютюнопаління, бездоглядність тощо) серед неповнолітніх розглядаються на нарадах 

при директорові, засіданнях ліцейного об’єднання класних керівників, педагогічних нарадах, батьківських зборах. 

З метою запобігання дитячої бездоглядності, правопорушень було проведено: 

 обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту; 

 профілактичні рейди «Урок»; 

 профілактичні бесіди. 

У навчальному закладі здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобігання бездоглядності 

серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились питання: 

 максимального охоплення навчанням учнів; 

 контролю за відвідування учнями  навчальних занять; 

 виконання заходів, спланованих у річному плані закладу освіти щодо попередження злочинності та запобігання дитячій 

бездоглядності. 

У плані роботи з профілактики правопорушень навчального закладу проаналізовано стан роботи з профілактики злочинів та 

правопорушень серед неповнолітніх, розроблені заходи, спрямовані на виконання законодавства з профілактики правопорушень та злочинів 

серед неповнолітніх. Заплановані заходи мають конкретне спрямування, визначеність термінів виконання. 

Робота з профілактики правопорушень була направлена на те, щоб: 

 формувати в учнів правові поняття, які б регулювали їхню поведінку; 

 вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки; 

 формувати в учнів активну позицію у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь 

у боротьбі з цими негативними явищами; 

 вироблення уміння протистояти негативним впливам; 

 подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання. 
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Практичним психологом Шаблій О.М. проводиться робота із запобігання злочинності та правопорушень у навчальному закладі: 

тестування учнів з метою виявлення дітей девіантної поведінки, психологічні консультації для батьків і вчителів. 

Завдяки систематичній виховній роботі, наявністю і дієвості внутрішнього контролю з боку адміністрації ліцею, організацією 

індивідуальної роботи з учнями і батьками, періодичністю і оперативним реагуванням на актуальні питання з профілактичної роботи, 

наявністю планів роботи класних керівників, практичного психолога, кваліфікованої і своєчасної психолого-педагогічної діагностики учнів всіх 

категорій, які здійснили правопорушення та злочини, в навчальному закладі немає. 

Правове виховання у ліцеї відбувається відповідно до плану виховної роботи навчального закладу, організацією участі органів 

учнівського самоврядування у даній роботі, проведенню конкурсів, диспутів, організації участі у цих заходах працівників кримінальної служби 

у справах неповнолітніх, служби у справах дітей, наркологічної служби та інших установ і організацій, з якими укладені спільні плани по 

реалізації запланованих заходів. 

Систематично в навчальному закладі проводиться тиждень правових знань, в класних куточках відведено місце для інформації щодо 

правового виховання учнів. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та запобігання їх асоціальній поведінці регулярно 

відбувається на батьківських зборах. 

Позитивна результативність роботи протягом навчального року з профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх 

забезпечується ретельно складеним планом роботи навчального закладу у відповідному напрямку, внутрішнім контролем з боку адміністрації, 

працею всього педагогічного колективу. 

 

Розділ 9. Бібліотека 

Бібліотека – інформаційний центр ліцею. Бібліотекар веде інформаційно-бібліографічну роботу з обслуговування учнів, вчителів. 

Бібліотека є базою забезпечення інформаційних потреб, важливою ланкою навчально-виховного процесу. Бібліотекар спрямовує свою роботу 

на виховання в учнів інтересу до книги й читання,  всебічне задоволення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з дітьми 

поєднуються з інформаційною та масовою роботою. 

Щорічно серед  ЗЗСО проводиться місячник шкільних бібліотек, у якому ліцей бере активну участь через організацію виставок книг, 

бібліотечних уроків, заходів дбайливого ставлення до книги (акція «Живи, книго!»), тематичних виставок літератури, приурочених до 

пам`ятних дат «Тиждень англійської мови», «Тиждень української мови та літератури», «Герої Крут», «День Соборності України», «Великий 

Кобзар – геній людства» тощо. 

Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну 

освіту без відповідної навчальної літератури, в зв`язку з чим можна констатувати, що підручниками учні забезпечені. 

  

http://refs.in.ua/plan-roboti-2014--2015n-r-veresene-rozdili-1-j-tijdene-2-j-tij.html


 

Розділ 10. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму 
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-

виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України 

«Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм утримання закладів загальної 

середньої освіти та організації навчально-виховного процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих 

питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначається відповідальний за 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку 

2020/2021 навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, 

спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна 

кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності включно з планом евакуації, інструкцією вміння 

користуватися вогнегасником, інструкцією дій під час пожежі.  

З метою посилення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму, запобігання 

дорожнього травматизму та вміння діяти у надзвичайних ситуаціях у ліцеї впродовж квітня-травня 2021 року були проведені наступні заходи: 

 17.04 – 24.04.2021 – Тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом «Безпечна дорога додому»; 

 21.04.2021 проведено Єдиний національний урок з безпеки дорожнього руху та запобіганню дорожньо-транспортного 

травматизму; 

 бесіди, години класного керівника, виховні години, лекції, цільові дитячі профілактичні заходи на тему «Живи цікаво та 

безпечно», вуличний марафон «Дорожні знаки та їх значення»; 

 батьківські збори он-лайн щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на тему «Діти наслідують нас», 

«Правила дорожнього руху – азбука безпеки»; 

 тематичні стіннівки «Твій друг-безпечний рух», «Учням про безпеку під час керування скутером, велосипедом, 

електросамокатом, скейтбордом». 

 23.04 – 28.04.2021 – Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 20.05.2021 – День цивільного захисту. 

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2020/2021 навчальному році мала такі складові, як 

викладання предмету «Основи здоров'я», «Захист України», організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; 

проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, 

профілактичних бесід. 



 

Під час проведення вищезгаданих заходів учні продовжували вчитися як діяти у надзвичайних ситуаціях, як правильно здійснювати 

евакуацію з приміщення у випадку надзвичайної ситуації, повторили, узагальнили та систематизували знання про правила дорожнього руху та 

дорожні знаки, навчилися застосовувати свої знання в певних життєвих ситуаціях, продовжили розвивати увагу, спостережливість, логічне 

мислення, мову, пам’ять, уміння орієнтуватися на вулицях за допомогою дорожніх знаків. 

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики підліткового булінгу, суїциду, дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму, проходили конкурси та вікторини на краще знання 

правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнку «Мій друг світлофор», стіннівка «Безпечний рух - запорука життя», конкурс 

малюнків та плакатів за темою «Обережно! Вогонь!». В кожному навчальному кабінеті в наявності план-схема евакуації, інструкції з охорони 

праці, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. 

Загальноліцейні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, заходи із запобігання та профілактики захворювання на 

коронавірусну інфекцію, попередження наркоманії, алкоголізму та паління використовувались впродовж 2020/2021 навчального року як 

наочно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів захворювання дітей та дитячого травматизму. 

Випадки травмування серед учнів та працівників навчального закладу відсутні. 

 

Розділ 11. Господарська діяльність 

Впродовж 2020/2021 навчального року господарська діяльність у ліцеї була спрямована на безперебійне, якісне функціонування 

навчально-виховного закладу, а саме: влітку 2020 року було зроблено якісний поточний ремонт навчально-матеріальної бази, про що комісією 

складено акт готовності до нового навчального року з відповідними позитивними висновками. Впродовж 2020/2021 навчального року будівля, 

споруди, комунікації оглядалися під час періодичного сезонного огляду 02.10.2020 року, про що було складено акт № 2 та 12.03.2021 року, акт 

№ 1 про спостереження за будівлею, спорудами, інженерними мережами після експлуатації їх в агресивних зимових умовах. Територія ліцею у 

доброму стані: відсутність складування сторонніх предметів, доріжки у доброму стані, біля стін будівлі і по території дерева у аварійному стані 

відсутні. Територія освітлюється ліхтарним освітленням, трава покошена, газони підстрижені,  квітники впорядковані. 

З метою підготовки навчального закладу до 2021/2022 навчального року 25.05.2021 згідно наказу № 15-а/г було проведено черговий 

огляд будівлі ліцею, споруд, інженерних комунікацій, теплового господарства (котельня, її обладнання, система опалення, запірна арматура, 

стан контрольно-вимірювальних приладів), призначено відповідального за теплове господарство ліцею,  про що комісією складено акт 

обстеження. При огляді встановлено, що навчальні кабінети потребують поточних косметичних ремонтів у вигляді побілки, фарбування 

панелей, сходових маршів, поріжків, а саме:   



 

 

№ з/п Заходи 

1 Поточний ремонт класних кімнат: кабінет економіки, біології  

2 Поточний ремонт буфету: провести  роботи відповідно санітарно-гігієнічних вимог 

3 Поточний ремонт  та фарбування панелей, поріжків, сходових маршів 

5 Поточний ремонт внутрішніх туалетів 

6 Ремонт ліхтаря надвірного освітлення 

7 Капітальний ремонт покрівлі (за наявності коштів) 

8 Протипожежний стан у ліцеї: 

8.1 Оброблення дерев`яних конструкцій горища вогнезахисним розчином (за наявності коштів) 

8.2 Облаштування будівлі ліцею блискавкозахистом (за наявності коштів) 

8.3 
Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації з виведенням на пульт та укладання 

договору на її обслуговування 

8.4 
Усунення порушень у з`єднаннях жил електропроводів, кабелю (лише опресуванням, паянням, 

затискачами) 

9 Профілактичний огляд-ревізія запірної арматури водопроводу, каналізаційної мережі  

10 Забезпечити перевірку опору захисного заземлення  

11 
Перед початком опалювального періоду перевірити робочий тиск та здійснити промивання  у 

системі опалення 

12 Повірити засоби вимірювальної техніки котельного обладнання 

13 Забезпечити накопичення твердого палива 50% від річної потреби 

14 Організувати навчання машиністів (кочегарів)на наступний опалювальний період 

15 
Забезпечити працівників котельні інструкціями з безпечної експлуатації котельного обладнання, 

з правил пожежної безпеки, розробити графік роботи  

16 Контроль за станом території  

Таким чином, впродовж 2020/2021 навчального року функціонування навчального закладу було забезпечено за всіма аспектами 

діяльності. Проведено значну роботу з покращення умов розвитку матеріально-технічної бази ліцею за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  

Адміністративно-господарська робота у ліцею постійно спрямована на такі аспекти діяльності:  



 

 забезпечення безпечного освітнього процесу у ліцеї; 

 поступове оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонту навчальних кабінетів; 

 вжиття всіх необхідних заходів з забезпечення економного споживання енергоресурсів, та встановлення у приміщеннях ліцею 

енергозберігаючих ламп; 

 проведення поточного ремонту; 

 придбання необхідних наочних, демонстраційних, ілюстративних посібників для  забезпечення виконання вимог навчальних  

програм із усіх предметів, інформаційних стендів; 

 придбання інвентарю, миючих засобів для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму; 

 виконання робіт з благоустрою території ліцею. 

 

Розділ 12. Контрольно-аналітична діяльність 

Впродовж 2020/2021 навчального року адміністрацією ліцею опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з контрольно-

аналітичної діяльності, а саме:  

 управлінська діяльність адміністрації  ліцею та здійснення внутрішнього контролю; 

 організація навчально-виховного процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів; 

 організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу; 

 стан роботи щодо реалізації концепції національного виховання; 

 організація роботи з охорони праці та попередження дитячого травматизму; 

 охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту; 

 кадрове забезпечення діяльності навчального закладу: атестація та курсова перепідготовка. 

 організація харчування та оздоровлення учнів. 

У ліцеї адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких 

традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та Освітніх програм, перевірка класних журналів, 

щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньоліцейного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ліцею, 

відповідних наказах та довідках по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться 

систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.  

У навчальному закладі створені та працювали органи самоврядування: педагогічна рада закладу, учнівське самоврядування. За участю 

вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання бюджетних коштів, розвиток 

матеріально-технічної бази, організація освітнього процесу.  



 

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу. Створено веб-сайт ліцею, де висвітлені всі аспекти діяльності закладу. Заклад підключено до програмного комплексу «Курс-Школа».  

Закладом проводиться також робота щодо розгляду звернень громадян у відповідності до вимог Закону України « Про звернення 

громадян». Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що навчальним закладом 

вживались дієві заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем населення, реалізацію конституційного права і свобод громадян. Більшість 

громадян, які звернулись у ліцей - це працівники освіти та батьки учнів, представники правоохоронних органів. Усіма працівниками ліцею 

ретельно опрацьовується законодавчо-нормативні акти щодо запобігання корупції на нарадах при директору. Питання щодо посилення вимог 

виконавської дисципліни та дотримання законодавства про боротьбу з корупцією знаходиться на постійному контролі з боку адміністрації. 

Скарги та зауваження з цього питання відсутні. 

Система планування, що відпрацьована у ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного 

процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності 

та вдосконаленню навчально-виховного процесу й  забезпечує планомірний розвиток ліцею. 

Таким чином, розділи річного плану за 2020/2021 навчальний рік виконані в цілому. 

  



 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Розділ 1. Освітній процес у навчальному закладі 

1.1. Створення оптимальних умов учасникам освітнього процесу для забезпечення права на викладання та здобуття якісної освіти 

1.1.1. Заходи щодо охоплення підлітків ліцейного віку навчанням 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Систематично проводити роботи щодо залучення до навчання учнів 8-11 

класів. Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо пріоритетності 

здобуття повної загальної середньої освіти у стінах ліцею 

Постійно Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

2 
Перевірити явку учнів до навчального закладу на підставі списків. Зібрати 

довідки про продовження навчання з інших навчальних закладів. 

До 05.09.2021 Заступник з НВР, 

класні керівники 

 

3 Скласти списки учнів, які навчаються у закладі До 03.09.2021 Заступник з НВР  

4 

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Підтвердити 

довідками про навчання. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи щодо працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2021 

року» 

До 10.10.2021 Заступник з НВР  

5 

Співпрацювати із органами місцевого самоврядування, службою в справах 

дітей щодо охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, 

відвідуванням занять. 

Протягом року Адміністрація  

 

1.1.2. Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Укомплектувати ліцей кадрами До 31.08.2021 Адміністрація  

2 
 Провести серпневу педагогічну раду, затвердити річний план роботи 

закладу на 2021-2022 навчальний рік 

28.08.2021 Адміністрація 
 

3 
Уточнити контингент учнів. Скласти ліцейну мережу. Узгодити з  відділом 

освіти, культури, молоді та спорту  

До 07.09.2021 Заступник з НВР 
 

4 Організувати та провести урочисті заходи з нагоди Дня  знань 01.09.2021 Адміністрація  

5 Провести тарифікацію вчителів. До 31.08.2021 Заступник з НВР  



 

6 Перевірити наявність освітніх програм для 8-9 кл. ІІ ст. та 10-11 кл. ІІІ ст. До 01.09.2021 Заступник з НВР  

7 Скласти та перевірити календарні плани на 2021/2022 навчальний рік До 01.09.2021 Заступник з НВР  

8 
Скласти та погодити плани виховної роботи До 02.09.2021 Заступник з ВР, 

класні керівники 
 

9 

Перевірити особові справи учнів, звірити їх нумерацію з алфавітною 

книгою,  провести уточнення та внесення нових відомостей у програмне 

забезпечення «Курс-Школа» 

До 05.09. 2021 Заступник з НВР 

 

10 Скласти розклад уроків  До 02.09.2021 Заступник з НВР  

11 Скласти графік чергування вчителів та учнів До 02.09.2021 Заступник з ВР  

12 
Ознайомлення з інструктивно – методичними рекомендаціями щодо 

викладання  навчальних дисциплін у 2021/2022 навчальному році. 

До 05.09.2021 Заступник з НВР 
 

13 
Видати  організаційні накази на початок навчального року згідно з 

циклограмою 

02.09.2021 Адміністрація 
 

14 Провести організаційні засідання  вчителів ліцею та погодити плани роботи До 15.09.2021 Керівники ЛО  

15 
Скласти графік контрольних та лабораторних робіт на І семестр навчального 

року. 

До 05.09.2021 Заступник з НВР 
 

16 Перевірити забезпеченість учнів підручниками. До 01.09.2021 Бібліотекар  

17 Вести чіткий облік відвідування учнями ліцею Постійно Заступник з ВР  

18 Скласти звіт про працевлаштування випускників ліцею До 20.09.2021 Заступник з НВР  

19 
Зробити відповідні записи в Журналах реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності  

01.09.2021 Відповідальна з ОП 

та БЖД 
 

20 Організувати  профілактичний медичний огляд учнів До 01.09.2021 Класні керівники   

21 

Скоригувати списки учнів: 

з багатодітних сімей; 

дітей-сиріт; 

дітей-напівсиріт; 

дітей з інвалідністю; 

дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС; 

батьків з інвалідністю; 

дітей –переселенців з зони ООС; 

дітей учасників бойових дій 

До 10.09.2021 Соціальний педагог  



 

22 

Організувати роботу з учнями девіантної поведінки: 

 скласти списки; 

 створити картотеку; 

 провести індивідуальні бесіди з учнями та батьками; 

 обстежити житлово-побутові умови; 

 здійснити контроль за відвідуванням занять, успішністю; 

 здійснити контроль за організацією роботи з цими учнями при 

відвідуванні уроків. 

Протягом 

навчального року 

Практичний 

психолог 
 

23 

Проводити  індивідуальну роботу з учнями, які живуть в  сім’ях, котрі 

потрапили в складні життєві обставини. 

Протягом  

навчального року 

Соціальний педагог, 

практичний 

психолог, класні 

керівники 

 

24 Організувати харчування учнів, видати відповідний наказ по ліцею До 02.09.2021 Соціальний педагог  

25 Звітувати до відділу освіти про початок нового навчального року. 02.09.2021 Заступник з НВР  

 

1.1.3.Створення оптимальних умов  щодо організованого закінчення навчального року 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Опрацювати нормативні документи Міністерства освіти і науки України, 

управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 

відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам`янської міської ради з питань організованого закінчення поточного 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів  9, 11 

класів 

Березень – 

квітень 2022 

Заступник з НВР  

2 
Створити робочу групу для складання річного плану роботи на 2022-2023 

навчальний рік 

Березень 2022 Директор  

3 Перевірити виконання навчальних програм на кінець року Травень 2022 Адміністрація  

4 

Скласти розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 

класів, відповідно до термінів, визначених Міністерством освіти і науки 

України  

Квітень 2022 Заступник з НВР  

5 

Видати наказ про учнів, які звільняються від державної підсумкової 

атестації за встановленою формою та документи, що підтверджують 

звільнення учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації за станом 

Квітень 2022 Директор  



 

здоров’я 

6 Скласти завдання для проведення державної підсумкової атестації за курс 

базової  загальної середньої освіти та погодити їх на засіданні педагогічної 

ради. 

Квітень 2022 Заступник з НВР, 

учителі-

предметники 

 

7 
Проконтролювати дотримання термінів семестрового та річного оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

Травень 2022 Заступник з НВР  

8 Провести державну підсумкову атестацію учнів 9,11-х класів. За розкладом Адміністрація  

9 

Оформити атестаційні матеріали та куточок підготовки до ДПА. Травень 2022 Заступник з НВР, 

учителі-

предметники, класні 

керівники 

 

10 Оформити класні журнали  на кінець року відповідно до вимог Травень 2022 Класні керівники   

11 
Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні 

атестаційні комісії. 

Травень 2022 Адміністрація  

12 
Видати наказ  «Про порядок організованого закінчення 2021-2022 

навчального року 

Березень 2022 Директор  

13 Скласти графіки підсумкових контрольних робіт Квітень 2022 Заступник з НВР  

14 Нагородити учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Травень 2022 Адміністрація  

15 Виставити оцінки до табелів успішності Червень 2022 Класні керівники  

16 Видати накази про перевід учнів 9-го класу та випуску учнів 11 класу Червень 2022 Директор  

17 

Видати наказ «Про призначення комісії з перевірки відповідності 

виставлення балів навчальних досягнень учнів у документи про повну 

загальну середню освіту та перевірити відповідність виставлених балів  у 

додатки до свідоцтв балам у класних журналах, протоколах ДПА та книгах 

обліку та видачі зазначених документів. Оформити акти перевірки 

Червень 2022 Директор  

18 Провести моніторинг навчальних досягнень учнів До 30.05.2022 Ходоровська С.І.  

19 
Підготувати проект освітніх навчальних програм  на 2022-2023 навчальний 

рік 

До 30.05.2022 Адміністрація  

20 Оформити особові справи учнів  на кінець навчального року До 31.05.2022 Класні керівники  

21 
Внести всі відповідні зміни до алфавітної книги запису учнів Відповідно до 

термінів 

Заступник з НВР  

  



 

1.1.4. Створення умов щодо реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Створення нового освітнього середовища:  

 поповнення комп’ютерною технікою, оснащення сучасними приладами 

навчання кабінету географії, української мови та літератури відповідно 

до вимог Концепції Нової української школи. 

 облаштування  меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, 

необхідними для впровадження компетентнісного навчання 

Протягом року Адміністрація 

ліцею, засновники 

ліцею 

 

2 

Поступове переоснащення закладу для  наскрізного застосування ІКТ в 

освітньому процесі 

Постійно Адміністрація 

ліцею, засновники 

ліцею 

 

3 

Формування сучасного освітнього простору шляхом упровадження сучасних 

інформаційних технологій  у навчально-виховний процес   

Постійно Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

 

4 
Інформування громадськості та педагогічної спільноти про особливості 

навчально-виховного процесу в умовах Нової української школи 

Постійно Адміністрація   

5 
Підготовка учнів  та забезпечення участі у Програмі міжнародного оцінювання 

PISA 

Постійно Учителі-

предметники 

 

6 Створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти у закладі Постійно Адміністрація  

7 Оновлення змісту діяльності бібліотеки шляхом впровадження ІКТ Постійно Бібліотекар  

8 

Створення у ліцеї умов для надання освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами  

Постійно Адміністрація 

ліцею, засновники 

ліцею 

 

9 
Забезпечення обов’язкового оприлюднення закладом освіти на веб-сайті даних 

про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел 

Постійно Адміністрація  

10 
Опрацювання питання функціонування механізму громадського нагляду за 

діяльністю ліцею 

Грудень 2021 Адміністрація  

І. Організаційна робота 

1.1 
Ознайомлення та аналіз нормативно-правового забезпечення запровадження 

Концепції Нової української школи  

Постійно Адміністрація,учите

лі 

 

1.2 
Ознайомлення з науково-методичною та навчальною літературою 

організації освітнього процесу відповідно до Концепції Нова українська школа 

Постійно Адміністрація   



 

ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 

2.1 

Участь у нарадах, педагогічних читаннях, семінарах Протягом року  Керівники ЛО, 

педагогічні 

працівники 

 

ІІІ. Організаційно-методична робота 

3.1 
Участь у дискусії «Психологічне забезпечення професійного самовизначення 

учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи» 

18.11.2021 Практичний 

психолог 

 

3.2 

Участь у дискусії «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках 

Концепції «Нова українська школа»  

Січень 2022 Чумаченко В.С., 

Бойко Н.Ю., 

Ходоровська С.І. 

 

3.3 

Участь у засіданні з метою обміну педагогічного досвіду Реалізація 

компетентнісного підходу до навчання української мови та літератури, 

зарубіжної літератури на основі оновлених програм 

Лютий 2022 Клименко М.А.  

3.4 
Участь у нарадах для директорів закладів освіти,  заступників директорів За графіком 

ВОКМС 

Адміністрація   

3.5 

Участь у педагогічній майстерні «Досвід кращих – надбання всіх» – 

«Використання  інновацій, формування предметних компетентностей  в розрізі 

Концепції Нової української школи 

Грудень 2021 –  

березень 2022 

Учителі, які 

атестуються 

 

3.6 
Участь в семінарі-практикумі «Компетентнісний підхід та соціалізація творчої 

особистості в умовах нової української школи» 

20.01.2022 Члени педагогічної 

ради 

 

3.7 

Участь у засіданнях ЛО суспільно-гуманітарного циклу з питання  «Створення 

ситуації успіху на уроках словесності як одна з умов реалізації особистісно 

зорієнтованого підходу в умовах реформування освіти» 

26.02.2022 Клименко М.А.  

 

  



 

1.1.5. Організаційно – методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 
Провести батьківські збори батьків учнів 11 класу. Ознайомити батьків з 

умовами ЗНО  у 2022 році. 

За визначеними 

термінами 

Адміністрація, 

класний керівник 

 

2 
Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів 11класу щодо умов та 

процедури проведення ЗНО  у 2022 році. 

Протягом 

навчального року  

Адміністрація, 

класний керівник 

 

3 
Спланувати повторення  навчального матеріалу з метою підготовки до ЗНО. Протягом 

навчального року 

Вчителі-

предметники 

 

4 

Проводити профорієнтаційну роботу з метою вибору учнями навчального 

закладу та організовувати Дні відкритих дверей для представників ВУЗів, 

спеціалістів Центру зайнятості  

Протягом 

навчального року 

Педагогічний 

колектив 

 

5 
Повести батьківські збори з метою ознайомлення батьків з умовами,  графіком 

проведення ЗНО. 

Грудень 2021 Класний керівник  

6 
Проводити тренувальні заняття з метою відпрацювання процедури заповнення 

тестових зошитів та виконання завдань формату ЗНО. 

Протягом 

навчального року 

Вчителі-

предметники 

 

 

1.1.6. Організація  професійної орієнтації та працевлаштування випускників 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1.  
Зібрати довідки про подальше навчання випускників. До 15.09.2021 Заступник з НВР, 

класний керівник 

 

2.  
Подати до відділу освіти, культури, молоді та спорту звіти про 

працевлаштування випускників 9, 11 класів за встановленою формою  

20.09.2021 Заступник з НВР  

3.  
Видати наказ « Про підсумки роботи з працевлаштування випускників 9,11 

класів у 2020-2021 навчальному році. 

жовтень 2021 Директор  

4.  
Заслуховувати питання про стан роботи щодо організації з працевлаштування 

випускників 9,11 класів на нараді при директорові 

жовтень 2021 Заступник з НВР  

5.  
Співпрацювати з центром зайнятості  Протягом 

навчального року 

Адміністрація  



 

6.  

 Проводити тематичні виховні години «Різномаїття світу професій» з учнями 

9, 10, 11 класів 

Згідно з 

виховними 

планами 

 Класні керівники  

7.  
Провести батьківські збори щодо подальшого навчання та працевлаштування 

учнів 9 та 11 класів 

Вересень 2021 

Квітень 2022 

Класні керівники  

8.  Проводити зустрічі учнів старших класів з представниками ВНЗ  Двічі на рік Класні керівники  

9.  

Провести цикл бесід з трудового законодавства На класних 

годинах , згідно з 

виховними 

планами 

Класні керівники  

10.  Організувати виставку творчих робіт «Яку професію обрати?». Листопад 2021 Класні керівники  

11.  

Проводити анкетування учнів щодо вибору професії. Протягом 

навчального року 

на класних 

тематичних 

годинах 

Класні керівники  

12.  
Формування банку даних щодо подальшого працевлаштування випускників 

9,11-х класів і подання відповідної звітної документації. 

Вересень 2021-

квітень  2022 

Класні керівники  

13.  
Організовувати тематичні виставки літератури  у бібліотеці Протягом 

навчального року 

Бібліотекар  

14.  
Залучати учнів до роботи в інформаційній мережі Internet  з даного питання. Протягом 

навчального року  

Класні керівники  

15.  
Подавати статистичні звіти до відділу освіти  про подальше 

працевлаштування випускників 

Відповідно до 

плану 

Адміністрація  

16.  Діагностика професій : барометр професій на ринку праці регіону Грудень 2021 Класні керівники  

17.  Тренінгове заняття з учнями 9, 11  класу «Світ професій і твій вибір». Січень 2022 Класний керівник  

 

  



 

1.1.7.Організація роботи з обдарованими учнями 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей. 

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості 

учнів та батьків у досягненні максимально можливих результатів навчання, характерним для суспільства послабленням значущості якісних 

знань, досягнень в інтелектуальному розвитку. 

Завданнями заходів є: 

1. розвиток творчих здібностей учнів; 

2. стимулювання та мотивація самореалізації учнів;  

3. організувати оздоровлення обдарованої учнівської молоді під час канікул. 

Основні напрямки діяльності: 

 формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми; 

 організація роботи з ВНЗ та МАН; 

 підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах; 

 формування системи дослідницької роботи з учнями. 

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення роботи з обдарованими дітьми, накопичення 

досвіду індивідуальної роботи з учнями, посилення значущості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

І. Методичне забезпечення 

1.1 Провести діагностику здібностей  учнів Вересень 2021 Заступник з ВР  

1.2 Поновлювати банк даних обдарованих учнів за різними номінаціями щоквартально Заступник з ВР  

1.3 
Заслухати на засіданні педагогічної ради питання «Науково-методичне 

забезпечення роботи з обдарованими дітьми» 

Листопад 2021 Заступник з ВР  

ІІ. Робота з педагогічними кадрами 

2.1 
Організувати та проводити індивідуальні заняття з обдарованими учнями за окремим 

планом 

Заступник з НВР  

2.2 

Підготувати матеріали для проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін та конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, мовно-

літературного конкурсу ім.. Т. Шевченка 

Жовтень 2021 Вчителі -

предметники 

 

2.3 Аналіз участі у районних предметних олімпіадах (наказ) Січень 2022 Заступник з НВР  



 

2.4 
Контроль за роботою вчителів з учнями, які мають високий рівень навчальних 

досягнень 

Жовтень 2021 -

Квітень 2022  

Адміністрація  

2.5 
Постійно оновлювати  матеріали на веб-сайті ліцею результати учнівських 

предметних олімпіад та  науково-дослідницьких робіт МАН 

За результатами  Відповідальний за 

веб-сайт 

 

2.6 
Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей із метою 

створення особистих портфоліо 

Постійно Класні керівники  

ІІІ. Робота з учнями 

3.1 
Організувати роботу учнівського самоврядування Вересень – 

жовтень 2021 

Заступник з ВР  

3.2 

Провести І етап всеукраїнських предметних олімпіад для учнів 8-11класів. Жовтень 2021 Заступник з НВР, 

Вчителі-

предметники 

 

3.3 
Організувати підготовку та участь переможців І етапу в ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 

листопад-грудень 

2021 

Заступник з НВР  

3.4 

Організувати підготовку та  участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт МАН 

вересень-грудень 

2021 

Заступник з НВР, 

учителі-

предметники 

 

3.5 
Організувати участь учнів у інтерактивних Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсах 

протягом року Вчителі-

предметники 

 

3.6 
Організувати участь в конкурсі ораторського мистецтва, присвяченому Дню 

української писемності 

Жовтень 

2021 

Вчитель української 

мови та літератури  

 

3.7 
Організувати участь в районних інтелектуальних іграх та конкурсі «Ерудит» жовтень-грудень 

2021 

Вчителі-

предметники 

 

3.8 
Провести конкурс «Кращий знавець предмета» Травень - 2022 Вчителі –

предметники  

 

3.9 

Залучити учнів до участі у міських спортивно-масових та культурно-масових 

змаганнях 

постійно Заступник з ВР 

учитель фізичної 

культури 

 

 

  



 

ІV. Робота з батьками та громадськістю 

4.1 

Провести класні батьківські збори на тему: 

1.«Підлітки і правопорушення»; 

2. «Конфліктні ситуації підлітків з батьками і вчителями»; 

3. «Індивідуальний підхід до особистості підлітка»; 

4. «Культура спілкування в сім`ї»; 

5. «Як уберегти здоров`я дитини»; 

6. «Батьки у боротьбі з підлітковою наркоманією і токсикоманією»; 

7. «Небезпечні ігри у соцмережах» 

8. «Булінг – у шкільному середовищі» 

протягом року  

згідно плану 

батьківських 

зборів  

Класні керівники, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог  

 

4.2 

2. Залучати спонсорів для заохочення та нагородження обдарованих учнів як 

засобу морального та матеріального стимулювання 

постійно Адміністрація 

ліцею, засновники 

ліцею 

 

 

1.1.8.Соціальний захист учнів 

 

№ 

з\п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Вихідний 

контроль 

Відмітка про 

виконання 

1  Ознайомити працівників ліцею з нормативними документами, що 

регулюють законодавство в галузі охорони дитинства 

Вересень 2021 Соціальний 

педагог 

Протокол   

2  Провести обстеження умов проживання дітей пільгових категорій та 

дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах 

До 20.09.2021 Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

Анкети  

3 Поновити банк даних про дітей соціально вразливих категорій. До 10.09.2021 Соціальний 

педагог 

Картотека  

4 Поновити соціальний паспорт класів та закладу  До 10.09.2021 Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

Соціальни

й паспорт 

 

5 Залучати дітей із соціально незахищених категорій до участі в секціях, 

гуртках, клубах, які працюють на безкоштовній основі, створити умови 

для змістовного відпочинку і дозвілля дітей 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

Списки 

дітей 

 

6 Розглянути питання соціального захисту дітей пільгових категорій на 

засіданнях педагогічних рад, нараді при директорові, засіданні 

ліцейного об’єднання класних керівників. 

Згідно з 

планом 

Соціальний 

педагог 

Протокол  



 

7 

Своєчасно виявляти дітей із сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

Акти  

8 

Співпрацювати з міською службою, які займаються питаннями 

соціального захисту дітей. 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

  

9 

Гарантувати пільги, які передбачені законодавством з питань 

соціального захисту дітей. 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

  

 

1.1.9. Організація роботи з предмету «Захист України» та військово-патріотичне виховання  

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Видати накази: 

 «Про організацію та проведення занять з предмету «Захист України» в  

2021-2022 навчальному році», 

 «Про проведення навчально-польових занять з юнаками у 2021-2022 

навчальному році», 

 «Про підсумки вивчення предмету «Захист України» у 2021-2022 

навчальному році» 

 

до 03.09.2021 

 

до 20.01.2022 

 

до 25.05.2022 

Адміністрація  

2 На нараді при директорові заслухати питання «Про стан викладання предмету 

«Захист України» і військово-патріотичного виховання в ліцеї». 

Квітень 2022 Заступник з НВР  

3 Організувати і провести з учнями: 

 10 класи – бесіду «Державна і військова символіка України», 

 11 класи – диспут «Як я розумію особисту відповідальність за захист 

України». 

 

Вересень 2021, 

квітень 2022 

Вчителі-предметники  

4 Організувати підготовку учнів та участь команди ліцею у військово-

патріотичній грі допризовної молоді «Джура» (Сокіл) 

Травень 2022 Вчителі-предметники  

5 Провести змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед учнів 10-

11класів 

Квітень-травень 

2022 

Вчитель фізичної 

культури 

 

6 Підготувати й провести День цивільного захисту (за окремим планом) Квітень, травень 

2022 

Начальник штабу ЦЗ  

 



 

1.1.10. Цивільний захист 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Розгляд на нараді при директорі питання про стан ЦЗ у ліцеї, вивчення 

нормативних документів Міністерства освіти України, області, району, 

міста з питань підготовки учнів згідно з програмою «Основ здоров`я» та ЦЗ 

Жовтень 2021 

Травень  2022 

Керівник ЦЗ 

 

2 
Провести Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності та Всесвітній 

День охорони праці 28 квітня 2022 року. 

Листопад 2021 

20.04 -28.04.2022 

Начальник штабу ЦЗ 

 

3 Підготувати наказ по ліцею «Про Тиждень ОП та БЖД у ліцеї» 

4 

Скласти план проведення Дня цивільного захисту. Організувати роботу 

щодо підготовки до проведення Дня ЦЗ, накопичення матеріальних 

ресурсів для його проведення та систематизації відповідної документації з 

цивільного захисту  згідно з чинною нормативністю. 

Квітень 

2022 року 

Протягом 

2021-2022 

Керівник ЦЗ, 

начальник штабу ЦЗ, 

класні керівники 
 

5 Провести День цивільного захисту Травень 2022 Керівник ЦЗ 
 

6 Підготувати наказ по ліцею «Про проведення Дня ЦЗ ліцеї» 

7 Узагальнити підсумки проведення Дня цивільного захисту . Травень 2022 Керівник ЦЗ  

8 Видати наказ «Про підсумки роботи із цивільного захисту»   Травень 2022  Керівник ЦЗ  

 

  



 

1.1.10. Безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров’я учнів 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

І. Медичне обслуговування 

1.1 Забезпечити проходження профілактичного медогляду учнями Серпень Адміністрація  

1.2 За результатами медичного огляду утворити  групи для занять фізкультурою. До 10.09.2021 Вчителі-предметники  

1.3 
 Забезпечити організоване та своєчасне проходження медогляду вчителів, 

співробітників  

До 15.08.2021 Адміністрація  

1.4 Проводити моніторинг стану здоров’я учнів Щомісяця  Класні керівники  

1.5 Своєчасно забезпечувати заклад необхідними медикаментами За потреби Адміністрація  

ІІ. Організація харчування учнів 

2.1 

Визначити контингент учнів пільгових категорій відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.06.02 № 856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах». Вивчити 

нормативно-правову базу щодо організації шкільного харчування та видати 

накази про організацію харчування учнів пільгових категорій 

До 02.09.2021 Соціальний педагог  

2.2 

Забезпечити виконання санітарних правил  і норми харчування  Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог  

2.3 

Дотримуватись питного режиму у ліцеї Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

2.4 

Забезпечити виконання санітарно-гігієнічного режиму в роботі буфету ліцею Протягом 

навчального 

року 

Кухар-буфетник  

2.5 Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН Постійно Кухар-буфетник  

ІІІ. Організація оздоровлення та відпочинку учнів 

3.1 
Здійснити попереднє планування організації оздоровлення та відпочинку 

учнів улітку поточного року. Надати інформацію до ВОКМС 

До 15.03.2022 Соціальний педагог  

3.2 
Сформувати базу даних учнів пільгових категорій, які будуть охоплені 

оздоровленням та відпочинком влітку 2022 року. 

До 01.04.2022 Соціальний педагог  



 

3.3 

Скласти заходи щодо підготовки до оздоровчої кампанії з урахуванням 

налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, 

профспілковими організаціями, в яких працюють батьки учнів 

Травень 2022 Соціальний педагог  

3.4 

Підсумкову інформацію за результатами проведення оздоровчої кампанії 

надати до відділу освіти. 

За 

визначеними 

термінами 

Соціальний педагог  

ІV. Профілактична робота щодо запобігання дитячого травматизму та формування здорового способу життя, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог з метою профілактики та запобігання захворювання на COVID-19 

4.1 

Контроль за веденням у класних журналах обліку роботи з учнями з 

дотримання БЖД, а також профілактична роз`яснювальна робота, в т.ч. 

дистанційно з профілактики та запобігання коронавірусної інфекції  COVID-

19 

Протягом року 

у період 

карантину  

Заступник з ВР  

4.2 

Поновити  інструкції з безпеки у навчальних кабінетах, спортивному залі, 

інструкції для працівників всіх підрозділів щодо всіх видів праці та 

використання обладнання, перевірка їх наявності 

За потреби Адміністрація  

4.3 

Підготувати наказ «Про покладання на окремих працівників відповідальності 

за поліпшення охорони праці для створення здорових та безпечних умов 

проведення навчально-виховного процесу 

Серпень 2021 Директор  

4.4 

Контроль за наявністю та веденням журналів реєстрації інструктажів учнів Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

4.5 

Обговорити на батьківських зборах питання протипожежної безпеки, 

запобігання нещасним випадкам серед учнів, випадків суїциду у результаті 

впливу небезпечних груп у соціальних мережах та протидія випадкам булінгу 

серед підлітків 

вересень 2021, 

січень 2022 

Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

4.6 

Організувати підготовку необхідної документації та наочних матеріалів з 

безпеки життєдіяльності учнів та оприлюднення їх на стендах, стіннівках у 

навчальному закладі та на веб-сайті ліцею 

вересень 2021 Лаборант-електронік  

4.7 

Перевірити стан освітлення класних кімнат, опалення, туалетів, 

електропроводки 

15.08.2021 Робітник з 

комплексного 

обслуговування і 

ремонту будівель 

 

4.8 Проводити перевірку світлового, теплового та повітряного режимів постійно Класні керівники  



 

4.9 

Проводити відповідні інструктажі напередодні канікул Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

4.10 
Забезпечити проведення тижнів охорони здоров’я, спортивно- оздоровчих 

заходів, екскурсій 

за планом Класні керівники, 

Заступник з ВР 

 

4.11 
Організувати класне та вчительське чергування у ліцеї. Забезпечити своєчасне 

прибирання навчальних  приміщень техперсоналом  

постійно Класні керівники, 

Заступник з ВР 

 

4.12 

Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів 

та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, спланувати в планах 

класних керівників за напрямками: 

 «СOVID-2019 – небезпечне захворювання!» Профілактичні заходи 

запобігання захворювання коронавірусною інфекцією СOVID-2019 

 Гігієна та режим учня; 

 Профілактика кишково-шлункових захворювань; 

 Профілактика захворювань органів зору; 

 Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань; 

 Профілактика захворювання на КІР; 

 Профілактика захворювань опорно-рухової системи 

згідно з 

планом 

Класні керівники  

4.13 

Систематично запрошувати до ліцею співробітників поліції, пожежної 

частини для проведення бесід з учнями та батьками 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР, 

класні керівники  

 

4.14 

Здійснювати моніторинг стану викладання математики, хімії, біології, фізики, 

«Захист України», фізичної культури, інформатики щодо виконання правил 

безпеки  в кабінетах, спортивній  залі 

згідно з 

планом 

контролю 

Відповідальний за 

БЖД 

 

4.15 

Здійснювати контроль за станом викладання предмету «Основи здоров`я» згідно з 

планом 

контролю 

Відповідальний за 

БЖД 

 

 

  



 

1.1.11. Організація роботи бібліотеки 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Скласти план роботи бібліотеки та подати на затвердження директорові до 05.09.2021 Бібліотекар   

2 
 Підготувати бібліотечний огляд літератури до першого уроку, до нового 

навчального року. 

до 30.08.2021  Бібліотекар, класні 

керівники 
 

3 
Видати, укомплектувати фонд підручників. Отримати нові підручники.  вересень 2021 Бібліотекар, класні 

керівники 
 

4 

Організувати тематичні виставки у бібліотеці Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар 

 

5 

Надавати допомогу у підготовці та проведенні науково-методичних заходів: 

конкурсів, предметних тижнів, олімпіад, батьківських зборів 

Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар 

 

6 

Перевірити стан збереження підручників. Жовтень 2021, 

Квітень 2022 

Учнівське 

самоврядування , 

бібліотекар  

 

7  Провести виставку літератури, присвячену Дню Соборності України Січень 2022 Бібліотекар   

8 
Провести  виставку, присвячену Дню Чорнобиля Квітень 2022 Бібліотекар  

9 

Працювати з документацією бібліотеки, сторінкою на сайті. Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар  

 

10 

Організовувати передплату періодичних видань Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар 

 

11 

Оформлювати тематичні матеріали Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар  

 

 

  



 

Розділ 2. Внутрішній контроль та управління 
 

2.1. Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації 

З метою вдосконалення управління навчальним закладом, визначення стратегії розвитку, координування та раціоналізації діяльності 

керівної ланки ліцею, реалізації концептуальних завдань, виконання Статуту, Концепції  розвитку Кам`янського еколого-економічного ліцею 

Кам`янської міської ради Черкаської області, оптимальної організації навчально-виховного процесу та здійснення внутріліцейного контролю 

розподілено обов’язки  між членами адміністрації відповідно до визначених напрямів діяльності навчального закладу. 

 

Директор ліцею 

Здійснює безпосереднє керівництво ліцеєм, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу. У 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про мови», «Про загальну середню освіту» та чинним 

законодавством у галузі освіти. 

Організовує і несе відповідальність за: 

 реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України та його органів управління на місцях; 

 забезпечення функціонування ліцею згідно зі Статутом та нормативно-правовими документами; 

 визначення стратегії і тактики розвитку ліцею, рівень ефективності та якісної роботи педагогічного колективу; 

 своєчасне й якісне перспективне та поточне планування роботи ліцею, виконання планових заходів; 

 добір і розстановку педагогічних кадрів, працівників; 

 комплектування класів; 

 регулювання відносин  суб’єктів освітнього процесу; 

 створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, безпеки життєдіяльності, дотримання санітарно-

гігієнічного режиму; 

 підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та  атестацію педагогічних працівників; 

 дієвість роботи педагогічної ради, виконання її рішень; 

 розробку науково-методичних засад діяльності навчального закладу; 

 відстеження результативності освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів; 

 інформатизацію та комп’ютерізацію у навчальному закладі; 

 роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку навчального 

закладу; 



 

 здійснення зв’язків ліцею з органами освіти, державного управління, громадськими організаціями, співробітництво та виконання 

договірних умов з іншими навчальними закладами; 

 своєчасну звітність навчального закладу; 

 роботу навчального закладу ; 

 дотримання трудового законодавства України. 

Підтримує систему внутріліцейного контролю на оптимальному рівні; вживає заходів щодо її вдосконалення. 

Керує та контролює: 

 роботу адміністративно-управлінського персоналу; 

 виконання Правил внутрішнього розпорядку згідно з чинним законодавством України (внесення змін і доповнень); 

 кошторисно-фінансову діяльність; 

 діяльність учителів, стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів; 

 відвідування навчальних занять учнями 8-11 класів; 

 роботу методичної ради, методичних об’єднань; класних керівників, практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря; 

 стан збереження і використання навчально-матеріальної бази ліцею. 

Координує роботу ради навчального закладу по залученню позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням. 

Очолює педагогічну раду. 

Має право: 

 приймати і звільняти з посад педагогічних працівників; 

 визначати посадові обов’язки працівників навчального закладу ; 

 затверджувати розклад навчальних занять, гуртків, плани роботи ліцею; 

 представляти ліцей перед громадськістю; 

 розпоряджатися майном ліцею і коштами; 

 видавати накази та розпорядження  в межах своєї компетенції. 

  



 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

Здійснює організаційно-педагогічні й загальнодидактичні функції. 

Організує та несе відповідальність за : 

 запровадження і виконання державних стандартів освіти галузей знань; 

 формування навчальних планів ліцею з відповідним програмно-методичним супроводом; 

 своєчасне складання і коригування розкладу уроків, графіку контрольних робіт, лабораторних, практичних робіт, тематичного 

оцінювання, графіка роботи гуртків; 

 навчально-виховний процес у ліцеї: режим роботи, виконання навчальних планів, навчальних програм, методичних рекомендацій, 

результативність навчання, відвідування учнями навчальних занять, вжиття заходів з регулювання освітнього процесу; 

 роботу щодо складання та погодження календарно-тематичного планування у ліцеї; 

 розробку вчителями навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми програмами, які реалізуються; 

 діяльність учителів ліцею, аналіз і корекцію стану викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів; 

 впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчальної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації 

праці; 

 підвищення кваліфікації і атестацію педагогічних працівників ліцею, складання відповідних графіків; 

 оформлення та ведення навчальної документації (класних журналів,, особових справ учнів, щоденників і зошитів учнів тощо); 

 проведення контрольних робіт (згідно з графіком); 

 складання тарифікації педагогічних працівників; 

 якісну заміну пропущених уроків; 

 складання документації для нарахування зарплати вчителям, ведення журналу обліку пропущених та замінених  уроків; 

 комплектування класів, розподіл педагогічного навантаження між учителями, планування зайнятості вчителів під час канікул; 

 координацію роботи з батьками; 

 аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності; 

 відвідування навчальних занять 8-11 класів; 

 узагальнення результатів інноваційної роботи, поширення досвіду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, 

педагогічних рад та інших внутріліцейних заходів; 

 охорону праці, проходження навчання педагогічними працівниками з охорони праці. 

  



 

Керує та контролює: 

 роботу вчителів ліцею; 

 рівень навчальних досягнень учнів ліцею, відвідування ними навчальних занять; 

 навчальне навантаження учнів ліцею; 

 дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження і використання 

навчально-матеріальної бази ліцею; 

 чергування вчителів ліцею; 

 діяльність учителів, стан викладання предметів, роботу практичного   психолога, соціального педагога, бібліотекаря; 

 реалізацію цільових програм  у ліцеї; 

 охорону праці з педагогічними працівниками; 

 роботу із здібними та обдарованими учнями; 

 створення комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів; 

 організацію методичної роботи: атестація вчителів, участь у професійних конкурсах, творчих проектах,  проходження  курсів 

підвищення кваліфікації; 

 ведення документації (планувань, графіків, класних журналів), виконання вимог єдиного орфографічного режиму; 

 працевлаштування випускників; 

  організацією роз’яснювальної роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників; 

 організацією роботи з охорони праці, навчання з охорони праці. 

Складає: 

 розклад уроків; 

 графік контрольних робіт, тематичних атестацій; 

 статистичні звіти; 

 проекти наказів, рекомендацій та інших документів з питань навчально-виховної роботи; 

 графіки предметних олімпіад; 

 проекти наказів, рекомендацій та інших документів з питань методичної роботи; 

 табель заробітної плати педагогічних працівників. 

Погоджує свою роботу з директором,  бібліотекарем. 

Користується правом: 

 виконувати обов’язки директора за умови його відсутності у ліцеї; 

 представляти вчителів і учнів до відзнаки; 

 вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку.  



 

Заступник директора з виховної роботи 

Організовує і несе відповідальність за: 

 запровадження Концепції національного виховання у ліцеї; 

 розроблення та забезпечення системи виховної роботи у ліцеї, аналіз результативності виховної роботи; 

 координацію реалізацію цільових програм виховання, спеціальних програм підтримки учнів та охорони дитинства; 

 забезпечення внутріліцейного обліку учнів груп соціального ризику, здійснення взаємодії ліцею з органами в справах 

неповнолітніх; 

 роботу з батьками; 

 соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім’ям ; 

 координацію позакласної та позаліцейної виховної роботи, забезпечення зв’язків ліцею з закладами культури та закладами 

позашкілля; 

 планування та проведення загальноліцейних свят та виховних заходів; 

 створення умов для роботи гуртків, органів учнівського самоврядування; 

 проведення методичної роботи з класними керівниками, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду виховної 

роботи у ліцеї; 

 надання організаційно-методичної допомоги класним керівникам у розвитку колективів класів, у підготовці та проведенні 

позакласних виховних заходів, складанні методичних  матеріалів із позакласної роботи з учнями; 

 проведення профорієнтаційної роботи з учнями; 

 роботу щодо збереження життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму, злочинності та правопорушень, 

профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; 

 роботу ліцейного об’єднання класних керівників; 

 чергування класних керівників і класів в ліцеї, чергування вчителів в ліцеї; 

 літнє оздоровлення та відпочинок учнів; 

 позакласну, позаліцейну діяльність у канікулярний час; 

 відвідування навчальних занять учнями ліцею; 

 навчальні екскурсії, навчальну практику. 

Керує та контролює: 

 роботу соціологічно-психологічної служби; 

 діяльність класних керівників; 



 

 роботу батьківського активу; 

 роботу бібліотеки; 

 харчування учнів, питний режим; 

 чергування класних керівників і класів ліцею; 

 роботу щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності,  правопорушень і злочинності, тютюнопаління, 

наркоманії, СНІДу; 

 роботу і порядок ведення документації гуртків, спортивних секцій; 

 медичне обслуговування учнів у ліцеї; 

 роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів, громадянської освіти; 

 роботу учнівського самоврядування  

 ведення  документації у ліцеї з виховної роботи; 

 роботу з організації навчальних екскурсій,  навчальної практики, туристичних поїздок, безпеки життєдіяльності учнів 

Складає: 

 розклад роботи гуртків, спортивних секцій; 

 графіки чергування класних керівників і учнів; 

 проекти наказів, рекомендацій та інших документів з питань виховної роботи; 

 графіки та програму  проведення навчальної практики й навчальних екскурсій; 

 пакет документів для організації навчальних екскурсій, виконання вимог безпеки життєдіяльності 

Погоджує свою роботу з директором, практичним психологом, бібліотекарем, соціальним педагогом 

Користується правом: 

 виконувати обов’язки директора за умови його відсутності у ліцеї; 

 представляти вчителів і учнів до відзнаки; 

 вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею. 

  



 

Завідуючий господарством ліцею 

Організовує і несе відповідальність: 

 забезпечення сприятливих умов (матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, безпечних) для організації навчально-виховного 

процесу; 

 своєчасний і якісний ремонт приміщення ліцею; 

 забезпечення обладнанням ліцею; 

 економне використання електроенергії, тепла, води; 

 охорону матеріальних цінностей ліцею; 

 протипожежну безпеку; 

 роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у буфеті, туалетах; 

 прибирання території ліцею; 

 своєчасну інвентаризацію та облік майна ліцею; 

 звітність (матеріально-фінансову) перед бухгалтерією відділу освіти культури, молоді та спорту Кам`янської міської ради 

Черкаської області; 

 дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею; 

 роботу з підготовки ліцею до осінньо-зимового періоду, до нового навчального року; 

 охорону праці з працівниками ліцею 

Керує та контролює: 

 роботу обслуговуючого персоналу (прибиральниці,  сторожа, лаборанта, кочегарів-машиністів) опосередковано; 

 стан збереження майна ліцею; 

 дотримання техніки безпеки (протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог), охорони праці. 

Складає: 

 графіки роботи обслуговуючого персоналу; 

 проекти наказів, актів та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи; 

 табель заробітної плати працівників ліцею. 

Погоджує свою роботу з директором. 

Користується правом: 

 представляти працівників до відзнаки; 

 вимагати застосування стягнень до порушників внутрішнього трудового розпорядку ліцею.  



 

2.2. Програма здійснення внутрішнього контролю у ліцеї 

 

№ 
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І. Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі 

освіти 

1.  Планування роботи ЗЗСО на навчальний рік 

(нарада, педагогічна рада) 
        Д Д  П 

План роботи ЗНЗ, робочий 

навчальний план. Плани 

роботи адміністрації, класних 

керівників, соціально-

психологічної служби 

2.  Виконання статті 10 Конституції України 

(педагогічна рада, наказ) 
           П 

План роботи ЗНЗ, книга 

наказів з основної діяльності 

3.  Облік учнів. Вивчення контингенту учнів та 

наповнюваності 8-11 класів. Перевірка книги 

обліку учнів (наказ, нарада) Д    Д       Н 

Особові справи учнів, 

зарахованих у 8-10 класи. 
Книга руху учнів Накази з 

основної діяльності. Класні 

журнали 

4.  Комплектація класів та закріплення вчителів 

за навчальними кабінетами (наказ) 
Н            

Книга наказів з основної 

діяльності, особові справи 

учнів, статистична звітність 

за формою № ЗНЗ-1, мережа 

класів 

5.  Дотримання вимог державних стандартів у 

календарному плануванні вчителів (наказ) Д            
Календарне планування 

вчителів. Книга протоколів 

засідань ліцейних об’єднань 

6.  Комплектування спеціальних медичних груп 

для занять фізичною культурою (наказ)  Н           
Класні журнали, книга 

наказів з основної діяльності, 

медичні довідки 

7.  Організація харчування  категорійних учнів 

(наказ) 
 Н            

Книга наказів з основної 

діяльності, статистична 

звітність за формою № ЗНЗ-1 
Списки учнів пільгових 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 
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Стан харчування дітей (нарада, наказ) 

    
Д, 

Н 
       

категорій, які підлягають 

безкоштовному харчуванню 

8.  Особові справи та трудові книжки педагогів 

(нарада) 
   Д         

Книги наказів з основної 

діяльності, протоколів 

засідань первинної 

профспілкової організації, 

трудові книжки 

9.  Організація чергування у ліцеї (наказ) 

           Д 

Графік чергування вчителів, 

розклад уроків. Посадові 

обов’язки чергового 

адміністратора, вчителя 

10.  Профілактика дитячого травматизму. 

Проведення бесід щодо попередження 

дитячого травматизму під час освітнього 

процесу (наказ) 

   Д      Н   

Книга наказів з основної 

діяльності, контрольно-

візитаційна книга, акти Н-Н, 

журнали інструктажу 

11.  Робота ліцею у канікулярний період (план 

заходів) 
 З  З    З     

Книга наказів з основної 

діяльності, графіки роботи 

секцій, спортзалу, плани 

роботи у канікулярний 

період класних керівників 

12.  Профорієнтаційна робота з учнями (нарада) 

       Д     

Плани роботи ЗЗСО, 

об’єднання класних 

керівників. Книги протоколів 

засідань батьківських зборів. 

Угоди про співпрацю з ВНЗ, 

ПТНЗ 

13.  Заміна уроків. Перевірка якості заміни уроків 

(нарада)      Д       
Журнал обліку пропущених і 

замінених уроків, розклад 

уроків. Класні журнали 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 
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14.  Підготовка до державної підсумкової 

атестації       (нарада, наказ, педагогічна рада) 
      Д Н 

П, 

Н 

П, 

Н 
  

Книги наказів з основної 

діяльності, протоколів 

засідань: педагогічних та 

методичних рад, методичних 

об’єднань. Розклад ДПА 

15.  Оформлення та видача документів про освіту 

(наказ, педагогічна рада) 
        

П, 

Н 

П, 

Н 
  

Книги наказів з основної 

діяльності, книга протоколів 

засідань педагогічних рад, 

книги обліку та видачі 

документів про освіту 

16.  Робота з органами місцевого самоврядування 
(нарада) 

      Д      
План роботи ліцею. План 

спільних заходів 

17.  Ознайомлення педагогів із попереднім 

навантаженням на наступний навчальний рік 

(нарада, наказ)  

        Н Д   

Робочий навчальний план. 

Мережа класів на наступний 

навчальний рік, книга наказів 

з основної діяльності. Заяви 

вчителів, які мають неповне 

навантаження. Список 

вчителів, ознайомлених зі 

своїм попереднім 

педагогічним навантаженням 

18.  Набір учнів до 8-10 класів (нарада, наказ) 

           Н 

Книга наказів з основної 

діяльності. Заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють. Особові 

справи учнів. Медичні довідки 

учнів 
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з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 
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19.  Медогляд працівників ліцею (наказ) 

           Н 

Штатний розпис. Книги 

наказів. Медичні книжки 

педагогічних працівників. 

Приписи Кам`янського 

районного управління 

Держспоживслужби в 

Черкаській області. Заходи 

щодо усунення встановлених 

порушень і недоліків 

20.  Організація медичного обслуговування учнів, 

(наказ) Н            
Особові справи учнів, 

довідки про стан здоров’я, 

план роботи ліцею. 

21.  Дотримання санітарно-гігієнічних норм в 

організації освітнього процесу (нарада, наказ) 

 Д           

Приписи органів державного 

нагляду. Заходи щодо 

усунення встановлених 

порушень і недоліків. 

Розклад уроків. Режим 

роботи ліцею . Книга наказів 

з основної діяльності 

22.  Стан охорони здоров`я та БЖД  на уроках 

фізичної культури (наказ) 
   Д    Н     

Календарне планування 

вчителя фізичного 

виховання. Журнали 

інструктажів. Класні 

журнали 

23.  Ведення журналів інструктажу з ОП та БЖД 

(нарада, наказ) 
     Д    Н   

Класні журнали, журнали 

обліку інструктажів 

24.  Інформаційне забезпечення управління у 

ліцеї (нарада, наказ) 
Д    Д        

Журнал обліку вхідної 

документації, електронна 

база нормативних 

документів 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 
Документи, що 

підлягають вивченню, 

аналізу 
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25.  Забезпечення підручниками, збереження та 

зміцнення бібліотечного фонду. Стан роботи 

бібліотеки  
(нарада, наказ) 

      Д     Д 

Книги обліку матеріальної 

бази бібліотеки. План роботи  

бібліотеки 

26.  Перевірка стану виконання та корекція планів 

роботи (нарада, наказ)  
    Н     Н   

Книги наказів з основної 
діяльності, протоколів 
засідань педагогічної ради, 
ліцейних об’єднань, нарад  

27.  Стан проведення ремонтних робіт (нарада) 
         Д   

План заходів щодо 

проведення ремонтних робіт 

28.  Стан здобуття базової загальної середньої 

освіти учнями 9-х класів (нарада, наказ) 
           Д 

Довідки про 

працевлаштування учнів 9-х 

класів. Книга руху учнів. 

Алфавітна книга 

29.  Дотримання вимог Положення про золоту 

медаль    «За високі досягнення у навчанні» 

та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 

(педагогічна рада, наказ) 
        

П, 

Н 
   

Класні журнали, контрольні 

роботи. Книги наказів з 

основної діяльності, 

протоколів засідань 

педагогічної ради. Матеріали 

ДПА 

30.  Дотримання вимог Положення про 

похвальний лист «За високі досягнення у 

навчанні» та похвальну грамоту «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів» 

(педагогічна рада, наказ) 

        

П, 

Н 

П, 

Н 

 

 

Класні журнали, контрольні 

роботи. Книги наказів з 

основної діяльності, 

протоколів засідань 

педагогічної ради. Матеріали 

ДПА 

31.  Перевірка особових справ учнів (наказ) Н            Особові справи учнів. 

Алфавітна книга 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 
Документи, що 

підлягають вивченню, 

аналізу 
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32.  Готовність ліцею до осінньо-зимового 

періоду. Стан протипожежної, каналізаційної, 

опалювальної систем, котельного 

господарства, покрівлі, утеплення приміщень 

(нарада, наказ)    Д        Н   

Книга наказів з основної 
діяльності. Посвідчення про 
проходження навчання 
кочегарами та операторами 
котелень, інструкції з 
охорони праці, журнали з 
охорони праці, плани та 
схеми еваковиходів (за 
наявності котельні ЗНЗ). 
Форма Т-8 

33.  Готовність ліцею до нового навчального 

2021/2022 року (нарада) 

           Д 

Акт готовності ліцею, акти-

дозволи: на роботу в 

кабінетах, Сертифікати на 

ТЗН, програмне 

забезпечення, 
Паспорти кабінетів хімії, 

біології, фізики, інформатики  

34.  Дотримання вимог з ведення класних 

журналів (нарада, наказ)    Д   Н     Н   
Класні журнали  8 – 11-х 

класів. Книга наказів з 

основної діяльності 

ІІ. Контроль за організацією навчально-виховного процесу 

35.  Рівень навчальних досягнень учнів за 

результатами виконання освітніх  програм 

(нарада, педагогічна рада, наказ)     
Д, 

Н 
    

П, 

Н 
  

Класні журнали. Книга 

наказів з основної діяльності. 

Звіти класних керівників про 

стан навчальних досягнень 

учнів 

36.  Стан відвідування учнями навчальних занять  
(наказ, нарада) 

 Д   Н        
Журнал обліку пропущених 

уроків. Класні журнали 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 
Документи, що 
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аналізу 
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37.  Виконання перспективного плану вивчення 

стану викладання предметів (педагогічна 

рада, наказ) 

 Н  Н  
П, 

Н 
 Н     

Плани роботи ліцею, 
ліцейних об’єднань. 
Перспективний план 
вивчення стану викладання 
предметів. Книга наказів з 
основної діяльності. Довідки 
за результатами вивчення. 
Класні журнали 

38.  Контроль за організацією освітнього процесу 

у 8-му  класі відповідно до завдань НУШ   П          
Особові справи учнів 8-х 

класів. Книга наказів з 

основної діяльності 

39.  Контроль за організацією освітнього процесу 

в 9-му класі (педрада, наказ)   
П, 

Н 
         

Особові справи учнів 9-х 

класів. Класні журнали 

40.  Перевірка учнівських зошитів, щоденників  

(наказ)      Н Н      
Учнівські зошити. 

щоденники. Книга наказів з 

основної діяльності 

41.  Проведення  предметних олімпіад (наказ) 

 Н           

План роботи ліцею, ліцейних 

об’єднань. Книга наказів з 

основної діяльності. 

Протоколи проведення 

олімпіад 

42.  Підготовка та участь учнів у районних, 

обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах 

(нарада) 
 Д           

План роботи ліцею, ліцейних 

об’єднань. Книга наказів з 

основної діяльності 

43.  Виконання лабораторних і практичних робіт 

учнями  (наказ)         Н    
Календарне планування 

вчителів, класні журнали. 

Журнали інструктажів 

44.  Організація роботи з учнями девіантної 

поведінки  (нарада, наказ) 
Н   Д   П      

Плани роботи ЗЗСО, 

практичного психолога, 

соціального педагога. 

Індивідуальні плани роботи з 

учнями 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 
Документи, що 

підлягають вивченню, 

аналізу 
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45.  Контроль за роботою веб-сайту ліцею  

(нарада)      Д       
Інформація на веб-сайті 

ліцею. Книга наказів з 

основної діяльності 

46.  Оцінювання педагогічними працівниками 

навчальних досягнень учнів (наказ) 
    Н        

Класні журнали. Учнівські 

зошити. Книга наказів з 

основної діяльності. 

Протоколи методичної роботи  

ІІІ Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів 

47.  Урахування запитів учнів під час розподілу 

годин варіативної складової робочого 

навчального плану (наказ)         Д    

Заяви батьків, учнів, 

анкетування учнів. Робочий 

навчальний план ліцею. 

Книга наказів з основної 

діяльності 

48.  Робота з учнями, які потребують 

психологічної підтримки. Виявлення, 

попередження і розгляд випадків насильства 

та жорстокого поводження з дітьми (нарада) 
     Д       

Плани роботи практичного 

психолога, класних керівників. 

Анкети учнів. Індивідуальні 

плани роботи з учнями. 

Журнал обліку заяв та 

повідомлень 

49.  Залучення учнів до спортивно-оздоровчої 

роботи (нарада, наказ) 
        Д    

Медичні довідки учнів, 

плани роботи з фізичного 

виховання, виховної роботи 

ліцею 

50.  Дотримання графіку проведення контрольних 

робіт (наказ) 
       Н     

Календарне планування 

вчителів. План роботи ліцею. 

Графік проведення 

контрольних робіт 

51.  Аналіз результатів ДПА, ЗНО (наказ) 
         Н   

Протоколи ДПА. Класні 

журнали. Письмові роботи 

учнів 
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з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 
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52.  Забезпечення соціально-психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу 

(нарада, ) 
       Д     

Плани роботи соціального 

педагога,  практичного 

психолога. Книга протоколів 

засідань батьківських зборів. 

Книга наказів з основної 

діяльності 

53.  Стан виховної роботи (нарада, наказ) 

Д        Д Н   

План виховної роботи. План 

роботи  ліцею, класних 

керівників. Книга наказів з 

основної діяльності 

IV Контроль за методичною роботою  

54.  Поурочні плани вчителів (наказ, нарада) 
 Д           

Поурочні плани вчителів. 

Календарно-тематичне 

планування 

55.  Комплектування ліцею педагогічними 

кадрами (наказ) 

           Н 

Статистична звітність за 

формою   № 76-РВК, накази 

про призначення 

(звільнення) педагогічних 

працівників, особові справи, 

трудові книжки вчителів 

56.  Атестація педагогічних працівників (нарада, 

педагогічна рада, наказ) 
Д,

Н 

Д,

Н 
   Н П Н     

Графік атестації. Книги 

наказів з основної діяльності, 

Атестаційні листи. 

Характеристики 

педагогічних працівників 

57.  Проходження курсової перепідготовки 

(нарада, наказ) 

           Д 

Графік курсової 

перепідготовки на рік. 

Перспективний план 

курсової перепідготовки. 

Книги наказів з основної 

діяльності, обліку вихідної 

документації 



 

№ 

з/п 

Зміст внутрішнього контролю (форма 

узагальнення) 
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58.  Відвідування навчальних занять педагогічних 

працівників, які атестуються (нарада) 
   Д         

Відвідування навчальних 

занять адміністрацією ліцею, 

журнал взаємовідвідування 

уроків вчителями, план 

роботи ліцею 

59.  Вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які атестуються (нарада, наказ) 

  Д    П      

Особові справи вчителів. 

Атестаційні листи. Зошити 

письмових робіт учнів. 

Календарно-тематичне 

планування. Класні журнали. 

Книги наказів з основної 

діяльності, відвідування 

навчальних занять 

адміністрацією ліцею 

60.  Вивчення роботи молодих та 

новопризначених педагогічних працівників 

(нарада, наказ) 
 Д           

Книга наказів з основної 

діяльності. 

61.  Реалізація системи стимулювання та 

мотивації працівників (нарада, наказ) 
 Н           

Книги протоколів засідань 

первинної профспілкової 

організацій, нарад. 

Положення про преміювання 

педагогічних працівників 

62.  Результативність методичної роботи  (наказ) 
         Н   

Плани з методичної роботи. 

Книга наказів з основної 

діяльності 

Умовні скорочення: 

Д – нарада при директорові; Н – наказ; П – педагогічна рада; З – план заходів. 

  



 

2.3.Тематика засідань педагогічних рад 

 

№ 

з/п 
Тематика нарад 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Аналітико-прогностична  

1. Про підсумки діяльності ліцею, виконання освітніх програм 8-9 кл. та 10-11 

кл. за 2020-2021 навчальний рік і завдання педагогічного колективу щодо 

підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році згідно 

освітньої програми на 2021/2022 навчальний рік. Затвердження річного плану 

роботи ліцею на 2021/2022 навчальний рік. 

2.Про структуру 2021/2022 навчального року, режим роботи та правила 

внутрішнього розпорядку 

3. Про працевлаштування випускників 11 класу та продовження навчання 

учнів 9 класу.  

4. Про дотримання працівниками ліцею у 2021/2022 навчальному році Правил 

з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки  

5.Про попередження дитячого травматизму 

27.08 2021 Адміністрація  

2 1. Виконання рішень попередньої педради 

2.Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 8 – х 

класів в І семестрі поточного навчального року 

3.Про професійний розвиток педагогів в умовах дистанційного навчання та 

результати підвищення кваліфікації та формування потреби в учнів  

саморозвитку та самовдосконаленні через упровадження інноваційних 

освітніх технологій в умовах дистанційного навчання 

4. Про стан відвідування учнями навчальних занять  у 1 семестрі 2021 

навчального року 

5. Про організацію роботи щодо охорони прав дітей та соціального захисту 

Жовтень 2021 Адміністрація  



 

3 1. Виконання рішень попередньої педради 

2. Про результати стану успішності, стану відвідування занять учнів 8-11 

класів та перевірки стану викладання предметів за І семестр 2021/2022 

навчального року 

3. Спільна робота ліцею, сім`ї і громадськості у формуванні моральної 

культури учнів 

4. Про безпеку життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого 

дорожньо–транспортного травматизму учасників навчально – виховного 

процесу у канікулярний період  

Грудень 2021 Адміністрація  

4 1. Про впровадження сучасних педагогічних технологій в педагогічний 

процес з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. 

2..Про роботу ліцею з соціального захисту дітей. 

3. Про стан навчальної роботи за І семестр 2021/2022 навчального року 

4. Про стан охорони праці та БЖД у ліцеї 

5. Про виконання плану виховної роботи ліцею за І семестр 2021/2022 

навчального року. 

6. Про ведення ліцейної документації 

7. Про хід реєстрації учнів 11-го класу до участі у ДПА у формі ЗНО 

Січень 2022 Адміністрація  

5 1. Про визначення термінів проведення ДПА у 2021-2022 навчальному році 

для учнів 9 класу  

2. Про погодження предметів за вибором на державну підсумкову атестацію у 

9 класі  

3. Про підготовку до проведення ДПА у формі ЗНО для учнів 11-го класу 

4. Про стан відвідування учнями занять, 

5. Про роботу педагогічного колективу по запобіганню дитячого травматизму 

4.Підготовча робота до проведення Дня ЦЗ 

Березень 2022 Адміністрація  



 

6 Аналітико-підсумкова  

1.Про Про затвердження Освітньої програми для учнів 8-9 класів та 10-11 

класів на 2022/2023 навчальний рік 

2. Про хід підготовки проведення державної підсумкової атестації учнів 9 

класу та допуск учнів 9 класу до державної підсумкової атестації 

3. Про рівень навчальних досягнень учнів 8-11 класів за ІІ семестр та за 

2021/2022 навчальний рік 

4. Про переведення учнів 8, 10 класу до наступних класів та нагородження 

похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» 

5. Організації та проведення ЗНО для учнів 11 класу: погодження списків 

учнів, місця проведення ЗНО, організованого підвозу з супроводжуючими 

вчителями 

6. Про підсумки проведення дня ЦЗ у ліцеї (підсумковий наказ) 

7. Про безпеку життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого 

дорожньо–транспортного травматизму учасників навчально – виховного 

процессу у канікулярний період 

Травень 2022 Адміністрація  

7 1. Про аналіз діяльності навчального закладу за минулий 2021/2022 

навчальний рік  

2.Про підсумки ДПА учнів 9-го класу. Вручення їм свідоцтв про базову 

загальну середню освіту, переведення учнів до 10 класу 

3. Про погодження  річного плану роботи ліцею на 2022/2023 навчальний рік  

4. Про безпеку життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого 

дорожньо–транспортного травматизму учасників НВП у канікулярний період  

5. Підсумки ЗНО-2022. 

6. Випуск учнів 11-го класу. Вручення свідоцтв про повну загальну середню 

освіту. Нагородження.  

Червень 2022 Адміністрація  

 

  



 

2.4. Тематика нарад при директору 

 

№ 

з/п 
Тематика нарад 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 1. Про підготовку до роботи ліцею в новому 2021/2022 навчальному році 

2. Про хід проведення профілактичного медичного огляду учнів ліцею 

3. Про забезпеченість навчальними підручниками 

4. Про проходження курсової перепідготовки 

5. Про організацію харчування учнів пільгових категорій та стан 

облаштування буфету у 2021/2022 навчальному році 

6. Про режим роботи ліцею 

7. Про готовність до протиепідемічних заходів запобігання поширенню 

вірусної інфекції серед учасників навчально-виховного процесу, про 

протипожежний стан, стан готовності комунікацій, навчальних кабінетів, 

стан будівлі ліцею до нового 2021/2022 навчального року 

27.08.2021 Адміністрація   

2 1. Про учнівський контингент та графік підвозу учнів до ліцею на навчання і 

в зворотному напрямку до місця мешкання 

2. Про підсумки працевлаштування випускників 2021/2022 навчального року 

3. Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та попередження 

дитячого травматизму, забезпечення здорового способу життя у навчальному 

закладі 

02.09.2021 Адміністрація   

3 1. Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 

2021/2022 навчальному році  

2. Про стан планування класними керівниками виховної роботи в класах. 

3. Про виконання вимог  з охорони праці, правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

4. Про ведення документації. Класні журнали. Особові справи учнів, 

алфавітна книга. Аналіз календарних та виховних планів 

5. Про план контрольно - аналітичної діяльності на І семестр 2021/2022 

навчального року 

15.09.2021 Адміністрація   



 

4 1. Про виконання санітарно-гігієнічних вимог під час харчування дітей та 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації питного режиму у 

ліцеї 

2. Про відвідування учнями уроків 

3. Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії України та участь в інтерактивних конкурсах 

4. Про атестацію педагогічних працівників ліцею в 2021/2022 навчальному 

році  

5. Про підготовку до роботи  в осінньо-зимовий період 

6. Про виконання контрольних документів, наказів та рішень нарад при 

директорі упродовж ІІІ кварталу 2021 року 

06.10.2021 Адміністрація   

5 1. Про стан організації роботи з дітьми пільгових категорій 

2. Про результати перевірки класних журналів та поурочних планів вчителів 

3. Про підсумки роботи з зверненнями громадян у ІІІ кварталі 2021 

4. Про вивчення стану організації освітнього процесу в 8 класі  

20.10.2021 Адміністрація   

6 1. Про підсумки інвентаризації майна ліцею 

2. Про роботу класних керівників з правової освіти і виховання. 

3. Про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються 

4. Про стан ведення учнівських щоденників 

5. Про організацію дозвілля учнів. 

6. Стан харчування дітей 

17.11.2021 Адміністрація  

7 1. Про стан роботи з профілактики шкідливих звичок і запобігання 

правопорушень серед учнів  

2. Про стан роботи з попередження дитячого травматизму 

3. Про інформування випускників щодо особливостей ЗНО у 2022 році 

4. Про підготовку і святкування новорічної ялинки та різдвяних свят. 

Дотримання інструктажу з ОП та БЖД 

5.Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять 

учнями 

6. Про стан ведення особових справ працівників та трудових книжок 

7. Ознайомлення з наказами по ліцею та наказами відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

20.12.2021 Адміністрація  



 

8 1. Про підсумки закінчення І семестру 2021/2022 навчального року 

2. Про стан ОП та БЖД на уроках фізичного виховання 

3. Про виконання річного плану роботи ліцею за І семестр 2021/2022 

навчального року 

4. Про виконання контрольних документів,наказів та рішень нарад при 

директорі упродовж ІV кварталу 2021 

5. Ознайомлення з наказами по ліцею та наказами відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

29.12.2021 Адміністрація   

9 1..Про результати перевірки ведення класних журналів 

2. Профілактика дитячого травматизму. Якість проведення бесід щодо 

попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 

3. Про хід виконання навчальних програм  за І семестр 2021/2022 навчального 

року 

4. Ознайомлення з наказами по ліцею та наказами відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

12.01.2022 Адміністрація   

10 1. Про результати участі в районному конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН та в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів  

2. Про результати контрольно - аналітичної діяльності за І семестр 2021/2022 

навчального року  

3. Ознайомлення з наказами по ліцею та наказами відділу освіти, культури, 

молоді та спорту  

26.01.2022 Адміністрація   

11 1. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 9 класі 

2. Про роботу з учнями девіантної поведінки 

3. Про роботу веб-сайту ліцею 

4. Про стан реалізації заходів щодо організації та проведення ЗНО у 2022 році 

5. Ознайомлення з наказами директора ліцею 

23.02.2022 Адміністрація   

12 1 Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників 

2. Про результати стану збереження підручників та роботи бібліотеки 

3. Про роботу щодо формування попередньої мережі  на 2022/2023 

навчальний рік 

4. Про роботу з органами місцевого самоврядування. 

5. Про роботу зі зверненням громадян у І кварталі 2022року 

6. Про стан організації навчально-виховного процесу з учнями 8-11 класів 

30.03.2022 Адміністрація  



 

13 1. Про оздоровлення дітей пільгових категорій та попередній план охоплення 

оздоровлення та відпочинку дітей  влітку 2022 року 

2. Про підготовку та  проведення «Дня цивільного захисту» та об’єктового 

тренування  

3. Про підсумки роботи щодо профілактики злочинності та соціального 

захисту учнів у І кварталі 2022 року 

4. Про стан спортивно-масової роботи 

5. Про хід підготовки до організованого завершення 2021/2022 навчального 

року, проведення ДПА та заходів з нагоди випуску учнів 11 класів 

6. Про підготовку та проведення Тижня з охорони праці та Всесвітнього Дня 

охорони праці 28.04.2022 року 

7. Ознайомлення з наказами директора ліцею  

20.04.2022 Адміністрація  

14 1. Про підготовку до проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

та підлітків шкільного віку влітку 2022 року  

2. Про запобігання і протидії корупції в навчальному закладі 

3. Про підсумки навчального року з  предмета «Захист України» та 

проведення навчально-польових занять з учнями 11 класу 

4. Про роботу учнівського самоврядування  

5. Про організацію підготовки до поточного ремонту ліцею 

6. Про підготовку ліцейної документації для проведення державної 

підсумкової атестації 

7. Про попереднє працевлаштування випускників 9 та 11класів 

8. Про стан виховної роботи 

9. Про попереднє навантаження педагогічних працівників на наступний рік 

25.05.2022 Адміністрація   



 

15 1. Про хід проведення ДПА у формі ЗНО в 11класах 

2. Про результати ДПА в 9 класі   

3. Про основні завдання щодо підготовки матеріально-технічної бази 

навчального закладу до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий 

період 2022/2023 навчального року 

4. Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників 

5. Про роботу над проектом навчального плану роботи ліцею з повним 

використанням інваріантної та варіативної частини 

6. Про результативність виконання робочих навчальних планів, програм та 

покращення якості освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році  

7. Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками протягом 

2021/2022 навчального року  

8. Про підсумки організації харчування учнів у 2021/2022навчальному році 

9. Про виконання контрольних документів, наказів та рішень нарад при 

директорі упродовж ІІ кварталу 2022 року 

10. Про підсумки роботи зі зверненням громадян у ІІ кварталі 2022 року 

08.06.2022 Адміністрація   

 

  



 

2.5. Наради з іншими працівниками ліцею 

 

№ 

з/п 
Тематика нарад 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 
Про стан підготовки приміщень ліцею до початку 2021/2022 навчального 

року. Інструктаж з ОП та БЖД 

Серпень 2021 

лютий 2022 

Завідуючий 

господарством  

 

2 
Про регламент роботи обслуговуючого персоналу. Про функціональні 

обов’язки кожного працівника(під розпис) 

Вересень 

2021 

Завідуючий 

господарством  

 

3 

Про стан підготовки приміщень, життєзабезпечуючих систем до роботи в 

осінньо-зимовий період. Про забезпечення спецодягом та спецінвентарем 

працівників 

Жовтень   

2021 

Завідуючий 

господарством  

 

4 
Про дотримання санітарно-гігієнічних вимогу приміщеннях ліцею Грудень 2021 Завідуючий 

господарством  

 

5 
Про першочергові об’єкти для літнього ремонту за результатами весняного 

періодичного огляду 

Березень 

2022 

Завідуючий 

господарством 

 

6 
Про День Цивільного захисту Підготовка і організація проведення Квітень – 

травень 2022 

Начальник штабу ЦЗ  

7 
Повірка і перезаряджання  вогнегасників Травень 2022 Завідуючий 

господарством 

 

8 
Про капітальний ремонт покрівлі. Поточний ремонт приміщень ліцею. 

Облаштування будівлі блискавкозахистом. Інші протипожежні заходи 

Червень 2022 Завідуючий 

господарством 

 

 

  



 

Розділ 3. Організаційно – методична робота в ліцеї 
 

3.1. Вступ 

Мета: Реалізація освітнього проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників в 

міжкурсовий (міжатестаційний) період, а саме організація методичної роботи з педагогічними працівниками на засадах диференційованого, 

особистісно-орієнтованого підходів із урахуванням принципів наступності, діагностики, практичної й адресної спрямованості, розвитку 

педагогічної  майстерності та творчого потенціалу.  

Основні завдання: 

 створити оптимальні умови для забезпечення неперервної самоосвітньої діяльності педагогічних працівників впродовж усього 

життя; 

 сприяти формуванню позитивної мотивації педагогічних працівників до самостійного вибору форм і змісту підвищення 

кваліфікації; 

 забезпечити науково-методичний супровід для побудови індивідуальних освітніх траєкторій фахового зростання педагогічних 

працівників відповідно до їх фахових уподобань і рівня професійної підготовки; трансфер сучасних науково-методичних 

підходів, методичних рекомендацій та доручень Міністерства освіти і науки України із різних питань організації навчально-

виховного процесу, що розробляються на всеукраїнському та обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості 

навчання й виховання дітей та учнів; 

 координація діяльності, яка спрямовується на підвищення професійної майстерності  й вдосконалення педагогічних 

компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної практичної допомоги в опануванні нових вимог, програм, 

підручників; 

 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, в 

період підготовки їх до атестації; організація  роботи атестаційної комісії, вивчення й надання оцінки якості  навчально-виховної 

роботи  педагогічних працівників, що атестуються; 

 забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу через систему організаційно-координуючих 

методичних заходів психологічної служби; 

 підготовка та участь у проведенні I етапу Всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед 

навчальних закладів, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших 

конкурсів); 

 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі та діяльності навчального закладу; 



 

 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику ефективного педагогічного досвіду, також досвіду використання 

інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу; 

 превентивне виховання, формування основ здорового способу життя, фізичного вдосконалення; збереження та підтримка 

нормального психічного стану всіх учасників навчально-виховного процесу; 

 організувати роботу педагогічного колективу щодо реалізації єдиної педагогічної теми «Використання компетентнісного 

підходу в навчально-виховному процесі з метою підвищення якості освіти в умовах впровадження концепції Нової 

української школи» та методичною «Формування основних компетентностей учня шляхом підвищення ефективності 

роботи кожного вчителя». 

 

3.2. Робота з педагогічними кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку 

3.2.1. Вихідний контроль 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 
Видати наказ «Про організацію методичної роботи на 2021/2022 

навчальний рік» 

01.09.2021 Заступник з НВР Наказ 

2 

Внести у персональні педагогічні картки кожного педагога відомості про 

персональне педагогічне зростання, підвищення кваліфікації, самоосвітню 

діяльність щодо професійного вдосконалення 

до 05.09.2021 Адміністрація інформація 

3 
Підготувати учнів до участі у районних предметних олімпіадах Вересень-

листопад 

Вчителі-

предметники 

протоколи 

олімпіад 

4 

Спланувати й організувати методичну роботу з різними групами 

педагогічних працівників за відповідними формами 

Протягом 

навчального 

року 

Керівники ЛО протоколи 

5 

Продовжити роботу об`єднання класних керівників 8-11 класів. Провести 

засідання згідно графіка. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР протоколи 

6 
Організувати вивчення стану викладання  навчальних предметів 10, 11, 01, 02 Адміністрація накази 

7 

Провести класно - узагальнюючий контроль у 8-11 класах За планом Адміністрація, 

практичний 

психолог 

накази 



 

 

3.2.2. План заходів з педагогічними кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Видати накази: 

 «Про організацію методичної роботи у ліцеї у 2021-

2022навчальному році» 

 «Підсумки методичної роботи» 

 

До 01.09.2021 

 

Травень 2022 

Заступник з НВР  

2.  
Організувати роботу з виконання плану внутріліцейного контролю (за 

окремим планом) 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

3.  
Забезпечити участь в міській та обласній виставках-ярмарках 

педагогічних ідей 

Березень-квітень 

2022 

Заступник з НВР  

4.  
Залучати педагогічних працівників до самоосвіти, роботи в інформаційній 

мережі Internet та створення власних веб-сайтів. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з НВР  

5.  З метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної  Згідно графіку Адміністрація  

8 Провести Тиждень книги квітень 2022 Бібліотекар наказ 

9 

Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів з 

урахуванням потреб та узгодженості з атестацією 

Протягом 

навчального 

року, за 

графіком 

Адміністрація, 

відділ ОКМС 

заявка 

10 

Забезпечити участь педагогічних працівників у міських, обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних семінарах згідно графіка 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з НВР заявка 

11 
Взяти участь у роботі щодо організації та проведенні виставки - ярмарку 

педагогічних ідей і технологій 

Грудень 2021 Адміністрація, 

вчителі 

матеріали 

12 
Заслухати звіти вчителів про роботу над методичними проблемами Травень 2022 Адміністрація оформлені 

матеріали 

13 

Здійснювати моніторинг результативності різних форм методичної роботи 

у диференційованих групах, особистісного професійного зростання 

педагогів-фахівців 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з НВР матеріали 



 

компетентності, популяризації педагогічних здобутків залучати їх до 

участі у конкурсі « Учитель року» 

відділу ОКМС  

6.  
Взаємовідвідування уроків. Аналіз, самоаналіз уроків, проведення 

майстер-класів відповідно до індивідуального плану роботу. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

7.  
Передплатити методичні журнали з предметів, придбати методичні 

посібники 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі-

предметники 

 

8.  
Організація роботи бібліотеки (за планом бібліотеки) Протягом 

навчального 

року 

Бібліотекар  

9.  
Забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

 

10.  
Здійснювати контроль за виконанням Освітніх програм, робочого 

навчального плану, веденням документації ліцею (за окремим планом) 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

11.  
Проводити творчі звіти вчителів про проходження курсів підвищення 

кваліфікації 

Протягом 

навчального 

року 

Керівники ЛО  

12.  

Забезпечити участь в організаційно-методичних заходах з керівниками й 

педагогічними кадрами, бібліотекарями, соціальними педагогами, 

психологами, педагогами – організаторами інших навчальних закладів  

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

13.  
Надавати консультаційну допомогу педагогічним працівникам за 

конкретними  методичними проблемами 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

14.  Поновити освітні бази даних До 15.10.2021 Заступник з НВР  

15.  
Підготувати тематичні презентації під час атестації Жовтень 2021 

березень 2022 

Вчителі, що 

атестуються  

 

16.  Продовжити роботу щодо поповнення бібліотечного фонду літературою 2021-2022 Адміністрація  

 

  



 

3.2.3. Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Підготовка учнів до участі у І, ІІ, турах Всеукраїнських (учнівських) 

олімпіад з базових дисциплін, науково-дослідницької роботи МАН, 

турнірах, конкурсах 

Жовтень-

квітень 

Вчителі-

предметники  

2 

Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів, рівня 

підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2021-2022 Вчителі-

предметники, 

заступник з НВР 

 

3 Проведення підсумкових контрольних робіт з предметів За графіком Адміністрація  

4 

Участь учителів у заходах з педагогічної майстерності (ліцейних,  міських, 

обласних) 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі-

предметники  

5 

Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних 

працівників у міжкурсовий (міжатестаційний період) 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі-

предметники  

 

  



 

Розділ 4. Виховна робота в ліцеї 
 

4.1. Вступ 

Тема : «Підвищення якості виховного процесу шляхом системного підходу та впровадження інноваційних технологій в світлі 

пріоритетних завдань Основних орієнтирів виховання учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти»  

Пріоритетні завдання: 

 підтримка та укріплення ліцейних традицій, що сприяють формуванню ціннісних ставлень до суспільства, держави, людей, сім’ї, 

самого себе, природи, мистецтва; 

 підвищення якості військово-патріотичного виховання; 

 створення умов для діяльності учнівського самоврядування; 

 створення умов для розвитку обдарованості; 

 активізація роботи бібліотеки шляхом системного підходу та з урахуванням вікових особливостей учнів; 

 профілактика правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі; 

 підвищення якості спортивно-масової роботи; 

 створення умов для соціального захисту учнів, особливо для дітей пільгових категорій; 

 формування свідомого бажання бути здоровим та розуміння переваг здорового способу життя; 

 створення системи профорієнтаційної роботи як запоруки успішної соціалізації особистості; 

 розвиток  туристсько-краєзнавчого та екологічного виховання; 

 взаємодія ліцею, сім’ї  та громадськості як запорука якісного процесу виховання. 

  



 

4.2. План заходів з виховної роботи 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1.  Координація  роботи педагогічних працівників з питань організації 

виховної роботи: 

 ознайомлення з новими нормативно-правовими актами щодо 

виховної роботи у закладі загальної середньої освіти; 

 підготовка необхідних методичних рекомендацій щодо організації 

виховної роботи; 

 підготовка необхідних рекомендацій щодо вивчення науково-

методичної літератури з проблем виховання 

До 05.09.2021 Заступник з ВР  

2.  Надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації 

та проведення свята Дня Знань 2021/2022 навчального року 

 25.08.2021 Заступник з ВР  

3.  Узгодження планування роботи на канікули За 14 днів до 

початку канікул 

Заступник з ВР  

4.  Надання методичної допомоги що організації виховної роботи з нагоди  

відзначення річниці Дня Пам`яті та Примирення 

До 20.04.2022 Заступник з ВР  

5.  Надання методичних рекомендацій педагогічним працівникам з питань 

підготовки до свята Останнього дзвінка та Випускного вечора  

16.05.2022 Заступник з ВР  

6.  Організація участі учнів ліцею у міських заходах присвячених Дню 

захисту дітей 

01.06.2022 Заступник з ВР  

7.  Надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань   

планування та узгодження заходів щодо відзначення важливих пам’ятних 

та ювілейних дат 2021/2022 навчального року  

І понеділок 

кожного місяця  

Заступник з ВР  

8.  Планування  навчально-тематичних екскурсій на навчальний рік  До 14.09.2021 Заступник з ВР  

9.  Планування та узгодження спільних заходів з представниками центру 

зайнятості 

До 05.10.2021 Заступник з ВР  

10.  Планування та узгодження спільних заходів з представниками ВНЗ До 05.10.2021 Заступник з ВР  

11.  Планування та узгодження спільних заходів з керівниками підприємств 

міста 

До 05.10.2021 Заступник з ВР  

12.  Поновлення інформації у профорієнтаційних куточках (у ліцейному 

коридорі та класних кімнатах) 

Щомісячно Заступник з ВР, 

класні керівники 

 



 

13.  Планування та організація роботи ЛО класних керівників   Згідно з 

окремим 

планом  

Керівники ЛО, 

Заступник з ВР 

 

14.  Декада класного керівника  Квітень 2022 Заступник з ВР  

15.  Організація тематичних виставок методичної літератури у бібліотеці 

ліцею 

Згідно з плану 

бібліотеки  

Бібліотекар  

16.  Заходи щодо формування психолого-педагогічної компетентності  

класного керівника  

Згідно з планом 

роботи 

практичного 

психолога 

Практичний 

психолог  

 

17.  Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з виховної 

роботи   

Протягом 

навчального 

року згідно з 

окремим 

планом  

Заступник з ВР  

 

4.3. Традиційні загальноліцейні масові заходи 

 

№ 

з\п 
Заходи Клас 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Свято «День знань»  8-11 01.09.2021 Заступник з ВР  

2 Участь урочистих заходах щодо відзначення  Дня міста   8-11 06.09.2021 Заступник з ВР  

3 
Урочисті вітання вчителів до Дня працівників освіти  8-11 04.10.2021 Заступник з ВР, 

класні керівники 

 

4 
 «Новорічний калейдоскоп» 8-11 27.12.-28.12.2021 Заступник з ВР, 

Президент ліцею  

 

5 Свято «Її величність Жінка…» до Міжнародного жіночого дня 8-11 07.03.2022 Заступник з ВР  

6 

Шевченківські дні 8-11 04.03.-07.03.2022 Заступник з ВР, 

вчитель 

української мови 

та літератури  

 

7 Тиждень Книги  8-11 03.04.-07.04.2022 Бібліотекар  



 

8 
Лінійка Пам’яті «Чорнобильські дзвони» до Дня вшанування 

жертв Чорнобильської катастрофи  

8-11 26.04.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею  

 

9 
Урочиста лінійка до Дня Пам’ті та Примирення 8-11 08.05.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею  

 

10 Свято останнього дзвоника 8-11 29.05.2022 Заступник з ВР  

 

4.4. Календарне планування виховної роботи 

 

№ 

з/п 
Заходи Клас 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Вересень 

1 
Класні години до Всеукраїнського дня бібліотек  8-11 23.09-30.09.2021 Бібліотекар 

Класні керівники 

 

2 Класні години, присвячені  народним святам осіннього циклу 8-11 Вересень 2021 Заступник з ВР  

3 

Класні години правоосвітньої тематики, профілактики 

правопорушень та злочинності  

8-11 Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники  

 

4 

Класні години щодо підвищення моральності в суспільстві 8-11 Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

Жовтень 

1 

Районний конкурс ораторського мистецтва 9-11 Жовтень 2021 Вчитель 

української мови 

та літератури 

 

2 
«Тобі, Україно, наша творчість» персональні виставки малюнків 

до Міжнародного Дня художника 

8-9 Жовтень 2021 Бібліотекар  

3 
Участь у конкурсі  дитячого малюнку «Наша мрія – вода чиста, 

земля красива», присвяченому Дню міста  

8-9 06.09.2021 Заступник з ВР  

Листопад 

1 Виховна година «Молодь – за здоровий спосіб життя» 8-11 Листопад 2021  Заступник з ВР  

2 

Дні української писемності та мови 8-11 05.11-09.11.2021 Вчитель 

української мови 

та літератури  

 



 

3 
Класні години «Прости нас, пам’яте, прости..» До Дня 

вшанування жертв Голодомору 

8-11 24.11.2021 Класні керівники  

4 

Класні години щодо профілактики ксенофобських та расистських 

проявів серед учнівської молоді за темами: «Проблеми ксенофобії 

в суспільстві», «Ми всі діти твої, Україно!», «Тепло єдиної 

родини», «Расизм як злочин за міжнародним правом». 

Організувати фотовиставки, конкурси малюнків «Всі ми – діти 

Землі», «Рівність рас», «Такі різні світи» 

8-11 09.11.-

16.11.2021 

Класні керівники, 

Заступник з ВР 

 

5 Краєзнавчий захід: зимові календарно-обрядові свята українців  8-11 06.12.2021 Заступник з ВР  

6 
Класні години циклу «16 днів проти насильства» (продовження в 

грудні) 

9-11 Листопад 

2021 

Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

7 Класні години до Міжнародного дня толерантності 8-11 16.11.2021 Класні керівники  

Грудень 

1 Класні години, присвячені святам зимового циклу  8-11 Грудень 2021 Класні керівники   

2 Районна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» 8-11 Грудень 2021 Бібліотекар  

3 Класні години з циклу «16 днів проти насильства» 8-11 Грудень 2021 Класні керівники  

Січень 

1 
Класні години до Дня Соборності України 8-11 22.01.2022 Заступник з ВР 

Класні керівники 

 

2 
Класні години до Міжнародного дня пам’яті жерт Голокосту 8-11 27.01.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

3 
Класні години до Дня пам’яті героїв Крут 8-11 29.01.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

Лютий 

1 
Класні години до Дня Героїв Небесної Сотні  8-11 20.02.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

2 
 Виставка малюнків, присвячена Дню Землі «Земля - наш рідний 

дім» 

8-11 До 25.02.2022 Бібліотекар  

Березень 

1 Класні години, присвячені народним святам весняного циклу  8-11 Березень 2022 Класні керівники   

2 

Екологічний захід, присвячений Всесвітньому дню лісів 8-11 20.03.2022 Класні керівники,  

учитель біології 

та екології  

 

 



 

Квітень 

1 
Класні  години на тему «Цивільний захист населення від 

техногенних та природних явищ» 

8-11 20.04-26.04.2022 Класні керівники   

2 
День ЦЗ (за окремим планом) 8-11 Квітень-травень 

2022 

Начальник штабу 

ЦЗ 

 

3 

 Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці 

 Всесвітній День охорони праці  

 Акція «Посади дерево»  

 Операція «Клумба» 

 Акція «Чисте подвір’я» 

8-11 Квітень 2022 Класні керівники  

Травень 

1 

Участь в урочистостях, присвячені Дню  Пам’яті та Примирення 

(зустрічі, класні години) 

8-11 24.04-08.05.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею, 

класні керівники 

 

2 
Участь у міських урочистих заходах, присвячених Дню Пам’яті та 

Примирення  

8-11 08.05.2022 Заступник з ВР  

3 Класні години, присвячені народними святам літнього циклу 8-11 Травень 2022 Класні керівники   

4 
Класні години до Дня Європи 8-11 20.05.2022 Заступник з ВР, 

класні керівники 

 

Червень 

1 
Участь у міських заходах, присвячених Дню захисту дітей  8-11 01.06.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

2 
Урочиста церемонія вручення свідоцтв про здобуття базової 

загальної середньої освіти  

9 06.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

3 
Урочиста церемонія вручення свідоцтв про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

11 06.2022 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

 

  



 

4.5. Робота учнівського самоврядування 

 

№ 

з/п 
Заходи Клас 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Вибори активу ліцею 8-11 15.05.2021 Заступник з ВР  

2 Розширене засідання учнівського активу. Узгодження плану 

роботи учнівського самоврядування з виховним планом ліцею  

8-11 15.09.2021 

12.01.2022 

Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

3 Засідання активу  8-11 Протягом 

навчального 

року згідно з 

графіком 

засідань 

Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

4 Робоча лінійка 8-11 Щопонеділка Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

5 Акція «Пам’ятним місцям – наша турбота!» 8-9 Вересень -2021, 

Квітень - 2022 

Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

6 Акція «Допомога» (допомога людям похилого віку у с/г роботах) 8-11 Осінь-весна Заступник з ВР  

7 Оформлення класних профорієнтаційних куточків  8-11 До 16.10.2021 Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

8 Акція «Чисте подвір’я» 8-11 Вересень, 

квітень 

Заступник з ВР, 

Класні керівники, 

завідуючий 

господарством 

 

9 Участь у підготовці та проведенні Новорічних свят 8-11 Грудень 2021 Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

10 Лінійка Пам’яті «Мій біль-Чорнобиль» 8-11 25.04.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

11 Заходи, присвячені Дню Пам’яті та Примирення (зустрічі, 

привітання ветеранів, класні години) 

8-11 28.04-08.05.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

12 Участь у заходах, присвячених Дню Пам’яті та Примирення 8-11 Травень 2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

13 Звітні збори активу  8-11 15.05.2022 Заступник з ВР, 

Президент ліцею 

 

  



 

4.6. Організація роботи щодо правової освіти та профілактика злочинності та правопорушень 

 

№ 

з/п 
Заходи Клас 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Спланувати спільні заходи та зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, представниками юстиції, наркологічним 

кабінетом 

8-11 До 20.09.2021 Практичний 

психолог, 

Заступник з ВР 

 

2 Скласти план та оформити картотеку індивідуального психолого-

педагогічного супроводу дітей  девіантної поведінки, в т.ч. 

схильних до правопорушень  

 До 05.09.2021 Практичний 

психолог, 

Заступник з ВР 

 

3 Вести облік відвідування учнями ліцею 8-11 Протягом 

навчального року 

Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

4 Організувати тематичні екскурсії до суду, поліції, РАЦСу, міської 

ради  

10-11 Протягом 

навчального року 

(за окремим 

планом) 

Клименко М.А. 

Заступник з ВР, 

Класні керівники 

 

5 Провести класні години правоосвітнього характеру  8-11 Протягом 

навчального року 

згідно з планами 

класних 

керівників 

Класні керівники   

6 Спланувати та провести заходи в межах Всеукраїнського тижня 

права 

8-11 Грудень (за 

окремим планом) 

Заступник з ВР, 

учитель 

правознавства 

 

7 Розглянути на класних батьківських зборах питання 

правоосвітнього характеру  

8-11 Протягом 

навчального року 

згідно з окремим 

планом 

Класні керівники  

8 Розглянути на педагогічних радах та нарадах при директорі 

питання профілактики правопорушень та злочинності, зокрема 

випадків булінгу 

8-11 Впродовж року 

згідно з окремим 

планом 

Заступник з ВР  

9 Контролювати працевлаштування та вступ до закладів освіти 

учнів девіантної поведінки  

 Червень Заступник з ВР  

  



 

4.7. Заходи щодо формування основ здорового способу життя серед учнівської молоді. Запобігання захворювання на СOVID-19 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Провести анкетування, тестування, спостереження  щодо виявлення 

підлітків, схильних до тютюнопаління, алкоголю, наркотиків, для 

організації з ними індивідуальної роботи  

До 02.10.2021 Практичний 

психолог, 

Заступник з ВР 

 

2  Проводити щорічний поглиблений профілактичний медогляд учнів За графіком Адміністрація, 

класні керівники 

 

3 Складати листи здоров’я учнів по класах Після проведення 

медогляду 

Класні керівники, 

соціальний 

педагог  

 

4 Проводити моніторинг рівня захворюваності учнів Протягом 

навчального року 

соціальний 

педагог 

 

5 Організувати та акцію «Молодь за здоровий спосіб життя» Листопад 2021 Заступник з ВР  

6 Відзначити Всесвітній День здоров’я із залученням працівників медичних 

установ  

05.04.-09.04.2022 Заступник з ВР  

7 Розглядати питання щодо формування здорового способу життя серед 

учнівської молоді та батьків на батьківських зборах  із залученням 

працівників медичних установ, психолога, соціального педагога  

Протягом 

навчального року 

Класні керівники  

8 Розглядати питання щодо формування здорового способу життя на 

ліцейних об’єднання  класних керівників 

Протягом 

навчального року  

Адміністрація  

9 Організувати  проведення тематичних бесід, класних годин, круглих 

столів, тематичних диктантів щодо формування здорового способу життя 

Протягом 

навчального року  

класні керівники, 

вчителі-

предметники 

 

10 Організувати виставки науково-методичної, популярної та художньою 

літературою з питань антиалкогольної, антинаркотичної пропаганди 

Протягом 

навчального року  

Бібліотекар  

11 Організувати роз’яснювальну роботу з учнями, батьками щодо 

необхідності виконання рекомендацій лікаря, проведення щорічних 

медичних обстежень 

Протягом 

навчального року  

Класні керівники  

 

  



 

4.8. Організація фізкультурно-оздоровчої, туристичної роботи 

 

№ 

з/п 
Заходи Клас 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Здійснювати контроль на уроках фізкультури: 

 за дотримання вимог інструктажів з безпеки 

життєдіяльності під час виконання різних вправ 

 за якістю проведення уроків фізичної культури ; 

 за якістю засвоєння програми з фізичної культури 

8-11 Протягом 

навчального року 

Адміністрація  

2 Забезпечити своєчасне та систематичне інформування про 

спортивні досягнення учасників навчального процесу на 

робочих лінійках та за допомогою стенду «Наші досягнення» 

8-11 Протягом року  Учитель фізичної 

культури 

 

3 Розробити та узгодити графік проведення  змагань з тенісу, 

волейболу, баскетболу, футболу  

8-11 До 11.09.2021 Учитель фізичної 

культури 

 

4 Заслухати на нараді при директору питання «Про стан 

викладання фізичної культури»   

8-11 Згідно з окремим 

планом  

Заступник з НВР  

5 Розробити та узгодити план заходів фізкультурно-оздоровчої, 

туристичної роботи на період зимових канікул 

8-11 До 17.12.2021 Учитель фізичної 

культури 

 

6 На нараді при директору проаналізувати  результативність  

спортивних досягнень учнів за І семестр та скоригувати план 

спортивно-масових заходів на ІІ семестр 

8-11 Згідно з окремим 

планом  

Учитель фізичної 

культури 

 

7 Розробити та узгодити план заходів фізкультурно-оздоровчої, 

туристичної роботи на період весняних канікул 

8-11 До 11.03. 2021 Учитель фізичної 

культури 

 

8 На нараді при директору проаналізувати результативність  

спортивних досягнень учнів за 2021/2022 навчальний рік  

 За окремим 

планом  

Учитель фізичної 

культури, 

Заступник з НВР 

 

9 Організувати якісну підготовку та участь у міських та обласних 

спортивних змаганнях : 

 -  з волейболу; 

 - з футболу;  

 -  з шахів «Біла тура» 

 -  у  військово-патріотичній гра «Джура» (Сокіл) 

8-11 Протягом 

навчального року 

Учитель фізичної 

культури 

 

  



 

4.9. Заходи щодо безпеки життєдіяльності 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Продовжувати викладання предмету «Основи здоров’я» за відповідною 

програмою. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

2 У перший день занять 01.09.2021 провести з учнями первинний інструктаж 

з безпеки життєдіяльності і зробити запис на відповідній сторінці в 

журналах обліку навчальних занять. 

01. 09. 2021 Класні керівники  

3 Провести на другому уроці Єдиний урок з безпеки життєдіяльності 01. 09. 2021 Класні керівники  

4 Перед початком занять, після кожних канікул у кабінетах фізики, хімії, 

біології, інформатики, спортивній залі з учнями проводити первинний 

інструктаж і фіксувати це в журналі інструктажів з безпеки 

життєдіяльності в кожному кабінеті, залі. 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

5 Провести вступний інструктаж з усіма учнями, що не приступили до занять 

01.09 2021, або зараховані до ліцею пізніше, в перший день появи учнів у 

ліцеї 

Протягом 

навчального 

року  

Класні керівники  

6 Провести Єдиний урок з безпеки життєдіяльності з учнями за 2 дні перед 

початком кожних канікул, святкових днів, карантину про що робити записи 

в журналі обліку навчальних занять на сторінці «Додаткові бесіди» 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

7 Проводити первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями 

перед початком навчального року, перед зимовими канікулами, наприкінці 

навчального року 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 

 

 

8 Проводити первинні інструктажі кожному вчителю-предметнику з учнями 

перед виконанням завдання, пов’язаного з використанням різних 

матеріалів, інструментів, приладів на початку уроку, лабораторної або 

практичної роботи, про що робити записи у відповідній темі з предмета в 

журналі обліку навчальних занять та журналі з охорони праці 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі-

предметники 

 

9 Своєчасно проводити цільовий інструктаж з учнями перед початком поза 

навчальних  заходів, що проводяться за межами ліцею (олімпіади, 

екскурсії, турпоходи, змагання тощо), про що робиться запис в «Журналі 

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів  вихованців, 

учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності». 

Протягом 

навчального 

року 

Відповідальні за 

життя та здоров’я 

учнів  

 



 

10 Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів щодо запобігання дитячого 

травматизму: 

 тиждень безпеки життєдіяльності 

 тематичні бесіди (правила дорожнього руху та протипожежної 

безпеки; запобігання отруєнь, правила безпеки при користуванні 

газом, при виявленні ВНП, безпеки на воді, при користуванні 

електроприладами, джерелами електроструму 

 тематичні бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» 

  дні безпеки життєдіяльності перед канікулами 

Протягом 

навчального 

року, згідно з 

графіком 

Класні керівники  

11 Своєчасно проводити бесіди за фактами нещасних випадків, які сталися з 

учнями і фіксувати їх в журналі обліку навчальних занять на сторінці 

«Додаткові бесіди за фактами нещасних випадків» 

Протягом 

навчального 

року  

Класні керівники  

12 Організовувати написання учнями диктантів на тему профілактики 

дитячого травматизму 

Протягом 

навчального 

року  

Учитель 

української мови 

та літератури. 

 

13 Наказом по ліцею організовувати чергування у ліцеї вчителів та класів Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація, 

класні керівники 

 

14 Розглядати питання профілактики дитячого травматизму на батьківських 

зборах  

Протягом 

навчального 

року за графіком 

Класні керівники  

15 Розглядати питання запобігання дитячого травматизму на засіданнях 

педагогічних рад, нарадах при директорі 

Протягом 

навчального 

року  

Класні керівники, 

адміністрація 

 

16 Організовувати проведення виховних заходів щодо запобігання дитячого 

травматизму. 

Протягом 

навчального 

року  

Класні керівники  

17 Поновити в кабінетах куточки з запобігання дитячого травматизму До 01.10. 2021 Класні керівники  

18 Проводити аналіз роботи з профілактики дитячого травматизму, з безпеки 

життєдіяльності учнів ліцею 

Грудень 2021, 

Травень 2022 

Заступник з ВР  

 

  



 

Розділ 5. Робота з батьківською громадськістю 
 

Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків у загальний виховний процес, використовуючи їх творчі можливості у 

позакласній роботі з класними колективами; зробити батьків союзниками ліцею, продовжити тісну співпрацю щодо виховання дітей, зміцнення 

матеріально-технічної бази ліцею. 

Основні напрямки роботи з батьками: 

 участь  батьків у роботі ліцею, організація навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази ліцею; 

 робота батьківського комітету ліцею; 

 проведення загальних і класних батьківських зборів, засідань ради ліцею 

 особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками; 

 консультації для батьків, психолога,  учителів, громадськості 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Ознайомити батьків з нормативністю в галузі освіти: 

 Національною доктриною розвитку освіти; 

 Державними стандартами освіти; 

 Законом України «Про освіту»; 

 Законом України «Про загальну середню освіту»; 

 Статутом ліцею; 

 Перспективним прогнозуванням розвитку матеріально- технічної 

бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу 

ліцею; 

 Сімейним кодексом; 

 Програмами в галузі освіти; 

 Документами про закінчення навчального року, проведенням 

державної підсумкової атестації, про організацію нового 

навчального року, проведення ЗНО у 2022році 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

класні керівники 

 



 

2 Обстеження житлово-побутових умов родин: 

 дітей, що прибули до ліцею; 

 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування; 

 дітей з ООП; 

 багатодітних сімей; 

 дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, 

 дітей напівсиріт; 

 дітей, які виховуються одинокими матерями 

Вересень 2021; 

січень 2022  

Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

 

3 Взяти під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують належного 

сімейного виховання. 

Вересень 2021 Класні керівники  

4 Організувати спільну діяльність з родинами учнів, що потребують 

посиленої уваги (обдарованими ліцеїстами, учнями з девіантною 

поведінкою) 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог, 

класні керівники 

 

5 Проводити у ліцеї: 

 «День відкритих дверей»; 

 консультації вчителів – предметників; 

 індивідуальні бесіди з класними керівниками, вчителями-

предметниками, адміністрацією; 

 консультації практичного психолога, соціального педагога, 

 святкові концерти 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР, 

класні керівники 

 

6 Залучати батьків до участі у загальноліцейних класних виховних заходах, 

проведенні творчих зустрічей, конференцій тощо 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

7 Залучити батьків до педагогічного процесу: участь батьків (у разі 

необхідності) у педагогічних радах, наукових конференціях, засіданнях 

класних керівників; періодичне анкетування батьків (оцінка діяльності 

ліцею батьками з виховання та навчання учнів, пропозиції щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу) 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

8 Проводити  індивідуальну роботу з батьками, діти яких потребують 

індивідуального контролю 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з ВР   



 

9 Проводити санітарно-просвітницьку роботу з батьками, бесіди з виховання 

здорового способу життя на теми: 

 Обережно  - COVID-2019! Засоби профілактики з метою 

запобігання поширення коронавірусної інфекції  

 Запобігання інфекційних  та паразитарних захворювань; 

 Обережно – кір! 

 Обережно гострі респіраторні захворювання, грип! 

 Необхідність дотримання режиму дня дітьми. 

 Необхідність правильного харчування 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники  

 

  



 

Розділ 6. Фінансово – господарська діяльність, матеріально – технічне забезпечення навчального закладу 
 

Щомісяця: 

 огляд і заміна електроламп; 

 передавання показань лічильників тепла, води, енергії. 

 

№ 

з/п 
Завдання та зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Вихідний 

контроль 

1 Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до нового 

навчального року кабінетів, рекреацій, інших приміщень 

До 10. 08.2021 Завідуючий 

господарством 

Акт 

2 Здійснити комплекс заходів щодо підготовки ліцею до роботи в зимових 

умовах. 

Жовтень 2021 Завідуючий 

господарством 

План заходів 

3 Провести ревізію опалювальної системи, системи водопостачання та 

каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до 

навчального року. 

Липень-серпень 

2021 

Завідуючий 

господарством 

Акти  

4 Перевірити збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду: 

 комплектування та забезпечення учнів підручниками й 

навчальними посібниками; 

 стан збереження підручників; 

 комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною, 

навчально –методичною, художньою літературою; 

 поповнення бібліотеки художньою літературою (спонсорська 

допомога учнів,батьків,вчителів) 

Серпень 2021 Бібліотекар Інформація 

5 Здійснити повірку манометрів, вогнегасників  Червень 2021 Завідуючий 

господарством 

Інформація 

6 Контролювати показники водомірного, тепломірного та 

електролічильника. Дотримуватись лімітів по енергоносіях 

Протягом 

навчального 

року 

Завідуючий 

господарством 

Інформація 

7 Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальних 

цінностей, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних 

цінностей 

Листопад 2021 Завідуючий 

господарством 

Акти на 

матеріально 

відповідальни

х  

8 Виконання комплексу заходів з підготовки ліцею до зимового сезону. До 01.10.2021 Завідуючий План 



 

господарством 

9 Скласти графік роботи адміністрації та технічного персоналу розподіл 

обсягу виконуваних робіт 

До 01.09.2021 Завідуючий 

господарством 

План - графік 

10 Проводити постійне оновлення бази даних комп’ютерої техніки  Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація  

11 Сприяти залученню додаткових коштів на придбання комп’ютерної 

техніки та її оновлення 

Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація  

12 Ужити заходів щодо стовідсоткового оволодіння педагогічними 

працівниками комп’ютерною грамотністю шляхом самоосвіти, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів тощо 

Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація  

13 Сприяти забезпеченню навчального закладу ліцензованими ППЗ Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація   

 

6.1. Заходи щодо організації роботи в осінньо – зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго- і водоресурсів 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Перевірити запірну арматуру вікон, дверей Жовтень 2021 Завідуючий 

господарством 

 

3 Профілактичний контроль манометрів, лічильників Червень 2021 Завідуючий 

господарством 

 

4 Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах, заміна на 

енергозберігаючі лампи  

1 раз на місяць Завідуючий 

господарством 

 

5 Закриття кранів системи зливу на вихідні, канікулярні та святкові дні Протягом 

навчального 

року  

Завідуючий 

господарством 

 

6 Проводити роз’яснювальну роботу з учнями про збереження тепла, 

електроенергії,води  

Протягом 

навчального 

року  

класні керівники  

  



 

Розділ 7. Охорона праці 

 

№ 

з/п 
Завдання та зміст діяльності 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Забезпечення викладання навчального предмету «Основи здоров'я» за 

програмою Міністерства освіти і науки України. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник з НВР 

вчитель-

предметник 

розклад уроків, 

внутріліцейний 

контроль за 

планом 

2 Забезпечити дотримання ОП та БЖД в кабінетах, спортивному залі, 

майданчику, на території  

До 02.09.2021 та 

впродовж 

навчального  

року 

Відповідальний за 

ОП та БЖД, 

Вчителі-

предметники 

акти 

перевірки 

3 Розмістити учнів за парти згідно з висновками медичного огляду 02.09.2021 класні керівники Розподіл 

учнів 

4 Забезпечити поурочне навантаження учнів відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог. 

Під час 

складання 

розкладу 

Заступник з НВР Розклад 

5 Забезпечити навчальні кабінети протипожежним інвентарем, аптечками, 

журналами інструктажу учнів 

Вересень 2021 Вчителі-

предметники, 

Завідуючий 

господарством 

обладнання 

журналами 

6 Розробити тематику бесід для учнів стосовно правил дорожнього руху, 

профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під 

час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час 

використання електроприладів, природного газу, з правил дотримання 

гігієни та санітарії 

Вересень 2021 Класні керівники Бесіди 

7 Написати з учнями диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил 

поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання захворюванням 

та отруєнням грибами, дотримання правил харчування та вживання води 

За планом Вчитель 

української мови 

та літератури 

Диктанти 

8 Перевірити, уточнити план – схему евакуації в разі виникнення пожежі До 01.06.2021 Інженер-

електронік 

план – схема 

9 Постійно контролювати стан охорони праці, дотримання ОП, БЖД та 

санітарно-гігієнічних вимог 

Постійно Відповідальний за 

ОП та БЖД 

журнал  



 

10 Освітлення в навчальних приміщеннях довести до санітарних норм  Протягом 

навчального 

року 

Завідуючий 

господарством 

виконання 

доручень 

11 Двічі на місяць підбивати підсумки дотримання санітарно-гігієнічних норм 

в усіх навчальних приміщеннях. 

Двічі на місяць Завідуючий 

господарством 

журнал АГК 

12 Укласти угоду між адміністрацією ліцею й профкомом про заходи з 

охорони праці на наступний навчальний рік 

до 10.09.2021 Директор, голова 

ПК 

угода 

13 Здійснити поглиблений медогляд учнів; забезпечити медогляд працівників, 

постійний нагляд за учнями , що перебувають на диспансерному обліку. 

Організувати заняття фізкультурою дітей згідно медичних показників 

вересень-

жовтень 

2021 

Відповідальний за 

медогляди, 

вчитель фізичної 

культури 

контроль 

14 Здійснити облік дітей для літнього оздоровлення в таборах відпочинку  Травень-червень Соціальний 

педагог 

список 

15 Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий стан 

електроприладів. 

Липень-серпень 

2021 

Кам`янка-РЕМ акт 

16 Провести з учнями інструктажі стосовно поводження під час грози з 

мобільними телефонами, електричними та газовими приладами , з 

вибухонебезпечними речовинами 

За планом 

виховної роботи 

Класні керівники інструктажі 

17 Організувати зустріч з працівниками поліції За планом Заступник з ВР зустріч 

18 Запросити  лікарів для читання лекцій з профілактики  вірусних інфекцій, 

алкоголізму, куріння, венеричних захворювань. 

Жовтень 2021 Заступник з ВР лекції 

19 Здійснювати з учнями фізкультурно – оздоровчу роботу: 

 динамічні паузи та фізкультурні хвилини на уроках; 

 організовувати провітрювання класних кімнат згідно графіка 

провітрювань; 

 організувати чергування учнів та вчителів по ліцею; 

 - забезпечити своєчасне прибирання навчальних  приміщень 

техперсоналом ліцею 

Щоденно  Класні керівники, 

Заступник з ВР, 

вчитель фізичної 

культури, 

Завідуючий 

господарством 

контроль 

20 Слідкувати за зовнішнім виглядом ліцеїстів Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, 

Заступник з ВР 

контроль 

 


