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ВСТУП 

Розділ І 

 

1.1 Візитна картка ліцею 

 

В ліцеї навчається 495 учнів, що складає 16 класів.  

 

Технічний  ліцей - загальноосвітній  навчальний  заклад, орієнтований  на  неперервність  середньої  та  вищої  освіти. 

Метою  створеного  у 1992  році   ліцею  є: 

- освіта  обдарованої  молоді; 

- формування  особистості, яка  поєднує  високий  інтелектуальний  та  духовний  розвиток, свідомих  громадян, готових  до  

вибору  майбутньої  професії. 
 

Технічний ліцей сьогодні – це: 

- висококваліфікований педагогічний колектив; 

- розширена і оновлена навчально-методична база; 

- впровадження в науково-методичну та освітню роботу нових технологій навчання; 

- забезпечення психологічної підтримки кожного учня; 

- співпраця з науковими установами та вищими навчальними закладами; 

- високий рівень загальноосвітньої підготовки; 

- поглиблене  вивчення окремих предметів; 

- реалізація індивідуальних можливостей учнів через вибір курсів за вибором, факультативів, гуртків, наукове товариство 

учнів «Інтелект»; 

- система освітньої роботи, спрямована на формування єдиних пріоритетів, що забезпечують громадянську позицію,  

толерантності; 

- міжнародні партнерські зв’язки; 

- участь у міжнародних проектах; 

-  виявлення лідерських якостей через учнівське самоврядування; 
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- система роботи Позашкільного підрозділу;  

Прийом  здобувачів освіти до навчального закладу здійснюється  на  конкурсній  основі  згідно  з  Правилами, 

розробленими  відповідно  до  наказу Міністерства освіти України від 16.04.2018р.  та  Протоколом педагогічної ради 

Технічного ліцею № 8 від 11.05.2018р. 

Учні  мають  можливість  вибирати  додаткові  заняття  для  поглиблення  знань  у  певній  галузі. 

 Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення. 

  

          На кінець 2020-2021 н. р. працювало 45 вчителя.  

          На  початок 2021-2022  навчального року до роботи стали 39 вчителі. 

 

 

Кількість педагогічних робітників 2020-2021 2021-2022 

Кількість педагогічних робітників 41 39 

До 30 років 7 5 

31-40 років 10 10 

41-50 років 8 8 

51-55 років 12 13 

Понад 55 років 4 3 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 
 

Кількість педагогічних робітників 2020-2021 2021-2022 

Всього 41 39 

До 3 років 2 2 

3-10 років 7 8 

10-20 років 10 9 

Понад 20 років 22 20 
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Відомості про вчителів-пенсіонерів 
 

Кількість педагогічних робітників 2020-2021 2021-2022 

55 років - - 

56 - 60 років - - 

Понад 60 років 3 2 

 

Відомості про молодих фахівців 
 

Рік 2020-2021 2021-2022 

Кількість 0 0 

 

Відомості про штатних працівників і сумісників 
 

Кількість педагогічних робітників 2020-2021 2021-2022 

Кількість вчителів 41 39 

в тому числі:  штатних працівників 39 37 

                                   сумісників 2 2 
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Відомості про педагогів за категоріями 

 
Навчаль

ний   рік 

Молодш

ий 

спеціаліс

т 

Бака

лавр 

Магі

стр 

Спеціа

ліст 

ІІ 

 

катего

рія 

І 

категорі

я 

Вища 

категорія 

“Старший 

учитель” 

«Керівник 

гуртка – 

методист» 

“Учитель-

методист” 

2020-

2021 

0 1 10 6 2 7 23 4 3 16 

2021-

2022 
0 1 9 6 2 7 23 4 3 16 

 

 

РЕЖИМ   РОБОТИ   НА   2021-2022   НАВЧАЛЬНИЙ   РІК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПОЧАТОК КІНЕЦЬ ПЕРЕРВА 

Явка  вчителів  на  1  урок.  8. 10 8.25  

1  урок 9:00 9: 45 5 хв. 

2  урок 09:55 10:40 20 хв. 

3  урок 11:00 11:45 10 хв. 

4  урок 11:55 12:40 20 хв. 

5  урок 13:00 13:45 5 хв. 

6  урок 13:50 14:35 10 хв. 

7  урок 14:45 15:30 5 хв 

8 урок 15:35 16:20 5 хв 

9 урок 16:25 17:10 5 хв 

10 урок 17:15 18:00  

Індивідуальна  робота  з  учнями        

(педагогічна  підтримка, робота  позашкільного підрозділу) 

 

14:45 

 

19:00 
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КАНІКУЛЯРНІ ПЕРІОДИ 

2021-2022   НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ 

 
 

ПЕРІОД 

 

ПОЧАТОК 

 

КІНЕЦЬ 

 

КІЛЬКІСТЬ  

ДНІВ 

ОСІННІ  КАНІКУЛИ 25.10.2021 р. 31.10.2021 р.  7 

ЗИМОВІ  КАНІКУЛИ 25.12.2021 р. 09.01.2022 р. 14 

ВЕСНЯНІ  КАНІКУЛИ 28.03.2022 р. 03.04.2022 р. 7 

 

СТРУКТУРА 

2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

ПЕРІОДИ  НАВЧАЛЬНОЇ  

РОБОТИ 

ПОЧАТОК КІНЕЦЬ 

 

НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 01.09.2021 р. 31.05.2022 р. 

 

І  СЕМЕСТР 01.09.2021 р. 24.12.2021 р. 

 

ІІ  СЕМЕСТР 10.01.2022 р. 31.05.2022 р. 

 

ОСОБЛИВОСТІ  2021-2022   НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ  ДЛЯ  ЛІЦЕЮ 

 

МІСЯЦЬ ОСОБЛИВІСТЬ, СВЯТА, ЮВІЛЕЇ, ДНІ ПАМ’ЯТІ ФОРМА  ВІДЗНАЧЕННЯ 

ВЕРЕСЕНЬ День фізичної культури й спорту 

День  партизанської  слави 

День  визволення   краю  від німецько-фашистських загарбників 

Олімпійський  тиждень, 

класні  виховні  години 
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ЖОВТЕНЬ Міжнародний день людей похилого віку 

Всесвітній  День  учителів 

День визволення України від німецько-фашистських загарбників 

Посвята в ліцеїсти 

Акція  «Милосердя», «Ветеран  живе  

поруч», святкові  заходи,  

класні  виховні  години  

ЛИСТОПАД День  української  писемності  і  мови 

День  пам’яті  жертв  голодомору  та  репресій 

Вікторини, свята, конкурси 

Виступи  лекторів 

ГРУДЕНЬ Всесвітній день боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, 

Міжнародний день інвалідів 

День  збройних  сил  України 

Новорічні  свята 

Класні  виховні  години, акція  

«Милосердя», 

козацькі  розваги,  

Новорічний  карнавал 

СІЧЕНЬ День  Соборності  України 

Акт злуки 

Битва під Крутами 

Загальноліцейна  лінійка, 

класні  виховні  години 

ЛЮТИЙ День святого Валентина (свято закоханих) Розважальне  шоу 

БЕРЕЗЕНЬ Міжнародний Жіночий день 

День  народження  Т. Г. Шевченка. Шевченківські дні 

Класні  вогники,  

декада 

КВІТЕНЬ Всесвітній день довкілля 

День  Чорнобильської  трагедії 

Тиждень,  

виступ – реквієм 

ТРАВЕНЬ День Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній  війні 

День Матері 

День вишиванки 

Свято  Останнього дзвоника  

Урочисті збори  з нагоди вручення атестатів в  11  класі 

Урочисті збори з нагоди  вручення свідоцтв 9  клас 

Мітинг, 

урочиста  лінійка, 

випускний  бал 

 

ЧЕРВЕНЬ Міжнародний  День  захисту  дітей Свято 
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ПРЕДМЕТНІ    ТИЖНІ 
 

ТИЖНІ  

МІСЯЦ

Я 

Вересень Жовтен

ь 

Листопа

д 

Грудень Січен

ь 

Лютий Березень Квітень Травен

ь 

1    Історія і 

Правознавств

о 

  Гуманітарни

й цикл 

  

2 Фізкультур

а 

    Математика 

та 

інформатик

и 

 Іноземних 

мов та 

зарубіжної 

літератури 

 

3        Природничи

й цикл 
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1.2 Аналіз роботи ліцею за 2020-2021 навчальний рік 

 

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
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1.3. Мета, основні  напрямки роботи та завдання школи на 2021-2022 навчальний   рік  
 

Педагогічний колектив в 2021-2022 навчальному році працює над єдиною проблемою: 

 «Від творчо працюючого вчителя до конкурентоздатного компетентного випускника через впровадження 

інноваційних методів навчання і виховання» 

 
Першочергові заходи з виконання пріоритетних завдань ліцею на 2021-2022 навчальний рік  

 

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік: 

 реалізація державних документів в галузі освіти; 

 впровадження сучасних методик та форм організації навчального процесу, спрямованих на активізацію роботи учня 

в усіх формах навчання; 

 організація роботи ліцею в умовах карантинних обмежень; 

 організація роботи Позашкільного підрозділу; 

 створення умов для врахування й розвитку освітньо-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і 

потреб здобувачів освіти; 

 забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і 

оволодіння майбутньою професією; 

 формування загальнокультурної, соціальної, комунікативної, інформаційної, громадянської, технічної компетенцій 

ліцеїстів; 

 забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою; 

 формування у ліцеїстів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я, як основної умови реалізації фізичного, 

психічного, соціального, духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей; 

 спрямувати освітню роботу  на нову систему цінностей, яка сприятиме становленню нового типу особистості, 

орієнтованої на власну економічну та громадянську активність; 
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 організація роботи ліцею над новою науково - методичною проблемою «Організаційно - педагогічні умови розвитку 

старшої профільної школи як складової формування інноваційно-проєктного навчання». 

 Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі  МАН на районному  рівні  за  рахунок 

впровадження  різних  видів  інноваційних  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю. 

 зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. 

 Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.  

 Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників 

ОВП.  

 Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.  

 Активно  впроваджувати  інноваційні  форми  та  методи  роботи  у  виховний  процес  за  всіма  напрямками.  

 Скласти загальноліцейний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів.  

 Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.  

  Забезпечити поповнення матеріальної бази для  діяльності школи.  
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№ з/п Зміст роботи Сторінки 

РОЗДІЛ 1 Вступ  

1.1 Візитна картка навчального закладу  

1.2 Аналіз роботи школи за 2020-2021 навчальний рік  

1.3 Мета, основні  напрямки роботи та завдання школи на 2021-2022 навчальний  рік  

РОЗДІЛ 2 Освітнє середовище закладу освіти  

2.1 Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці  

2.1.1 Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи  

2.1.2 Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки  

2.1.3 Харчування учасників освітнього процесу  

2.1.4 Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, професійна адаптація працівників  

2.2 Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації  

2.2.1  Заходи з запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі  

2.2.2 Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти  

2.2.3. Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти. Заходи з превентивного виховання  

2.2.4 Соціальний захист дітей  

2.2.5 Цивільний захист  

2.3 Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору  

2.3.1 Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами  

2.3.2 Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної 

комунікації учасників освітнього процесу 

 

РОЗДІЛ 3 Система оцінювання здобувачів освіти  
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3.1  Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

 

 

3.1.1 Організація роботи щодо вивчення  правила та процедури оцінювання здобувачів освіти  

3.1.2 Вивчення стану реалізація компетентнісного підходу  

3.2   Організація  моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів   

навчання кожного здобувача освіти 

 

3.3 Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

 

РОЗДІЛ 4 Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти  

4.1 Планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх 

підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти 

 

4.1.1 Планування роботи педагогічних працівників  

4.1.2 Організація методичної роботи педагогічних працівників.   

4.1.3 Вивчення формування суспільних цінносте й у здобувачів освіти  

4.1.4 Використання ІКТ в освітньому процесі  

4.2 Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

 

4.2.1 Заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників  

4.2.2 Атестація педагогічних працівників  

4.2.3 Організація роботи з обдарованими і здібними учнями  

4.2.4 Виховний процес у закладі освіти  

4.3  Співпраця  зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти  
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4.3.1 Заходи з реалізації педагогіки – партнерства. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу  

4.3.2  Професійна співпраця педагогічних працівників  

4.4 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності 

 

РОЗДІЛ 5 Управлінські процеси закладу освіти  

5.1 Стратегія  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених 

цілей і завдань 

 

5.2 Контрольно-аналітична діяльність  

5.2.1 Моніторинг  

5.3 Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

5.4 Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 

5.5 Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму  

5.5.1 Розвиток громадського самоврядування  

5.5.2 Робота ради закладу освіти  

5.5.3 Робота органів учнівського самоврядування  

5.5.4 Робота з батьківською громадськістю  

5.5.5 Освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу  

5.6. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності  

РОЗДІЛ 6 План роботи по місяцях  

6.1 вересень  

6.2 

 

жовтень  

6.3 листопад  

6.4 грудень  
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6.5 січень  

6.6 лютий  

6.7 березень  

6.8 квітень  

6.9 травень  

Додатки  

1. Перспективний план внутрішкільного контролю на 2021-2026 р. р.  

2. Перспективний план контролю за станом викладання навчальних предметів  

3. Вивчення стану викладання предметів у 2021-2022 н. р.  

4. Здійснення тематичного контролю (контроль стану проведення предметних тижнів)  

5.   Здійснення класно-узагальнюючого контролю  

6. Виховна робота в закладі освіти  

7. Наради при директорі 

 
 

8. План-графік педагогічних рад  

9. Організація роботи з атестації педагогічних працівників  

10. Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників 2021-2025 роки 

 
 

11. Перспективний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 2021-2026 роки   
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12. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями  
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РОЗДІЛ 2.  ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки Місяці, відповідальні 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Напрям                                                                                         ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Вимога: Забезпечення комфортних і  безпечних умов навчання та праці  

Критерій: Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці  

1 Підготовка приміщення до 

нового навчального року. 

Огляд навчальних кабінетів 

щодо підготовки до нового 

навчального року. 

+ +        + + 

2 Підготовка приміщення до 

опалювального сезону 

 + 

 

+ 

 

        

3 Дотримання санітарно-

гігієнічних вимог 

           

4 

 

 

Вивчення педагогічними 

працівниками рекомендацій 

інструктивно -методичних 

листів Міністерства освіти і 

науки України про особливості 

викладання базових навчальних 

дисциплін у 

2021/2022навчальному році. 

+ +          

5 Правила внутрішнього 

трудового розпорядку для 

+           
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працівників закладу на 

2021/2022 навчальний рік. 

 Критерій: Заклад освіти забезпечений навчальними та  іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що не обхідні для реалізації 

освітньої програми 
  

1 Оснащення навчальних 

кабінетів 

+ +     +   + + 

2 Оснащення спортивного залу + +          

4 Контроль дотримання планових 

лімітів на використання води, 

електроенергії 

постійно 

5 Контроль використання миючих 

та дезінфікуючих засобів 

постійно 

Критерій: Здобувачі освіти та працівники закладу освіти  обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах  надзвичайних ситуацій і дотримуються їх  

1 Журнал реєстрації інструктажів  +    +    +  

2 Класні журнали, сторінка 

інструктажів 

 +  +    +   + 

3 Анкети учнів, вчителів      +      

4 Контроль за санітарний станом 

харчоблоку, навчальних 

кабінетів і приміщеннями ліцею. 

постійно 

5 Організація роботи  з 

протипожежної безпеки 

 +  +  +  +  +  

6 Організація роботи з питань 

охорони  праці  та здоров’я 

+  +  +  +  +   
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Критерій:     Працівники обізнані з правилами поведінки в  разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу 

освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях  

1 Журнал реєстрації актів 

нещасних випадків 

 + +  +   +   + 

2 Медичні книжки педагогічних 

та технічних працівників 

+          + 

3 Вивчення нормативних 

документів, державних, програм 

з питань охорони життя     і 

здоров’я учнів, запобігання всім 

видам дитячого травматизму 

+ +          

4 Організація роботи щодо 

профілактики різних видів 

захворювань. Проведення бесід 

та ГКК 

 +  +  +  +  +  

5  Заходи щодо запобігання всім 

видам дитячого травматизму. 

Проведення бесід та ГКК 

щомісяця 

Критерій:   У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників 

  

1  Харчування учасників 

освітнього процесу. Режим і 

графік харчування дітей. 

 

Щоденний контроль за якістю харчування 

2 Ліцейне меню +   +    +    

 

3 

Приміщення їдальні та 

харчоблоку, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

 +   +    +   

4 Звіти про харчування дітей щомісяця 

5 Облік харчування в журналі 

обліку харчування відповідно до 

щоденно 
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відвідування учнів навчальних 

занять та обліку відвідування у 

класному журналі.   

6 Норми та порядок організації 

харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку 

 Обговорення постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.21 Номер 305 

Щоденний контроль з виконанням норм харчування  

Критерій У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього  

процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті  

1  Правила поведінки в інтернеті,  

 захист персональних даних 

 + +         

2 Виховні бесіди з питань 

Інтернет-безпеки 

 +    + +     

3 Спостереження за навчальними 

заняттями з метою контролю 

безпечного використання 

мережі Інтернет 

  8 5-6 7 8  9-11    

Критерій У закладі освіти застосовуються підходи для  адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної 

адаптації працівників 

 

1 Протоколи педагогічних рад    +      +  

 

2 

Анкети вчителів, учнів   +    +     

3 Педагогічна рада Адаптація 

п’ятикласників 

     +      

4 Адаптація учнів 10 класу      +       

5 Готовність учнів 9 класів до 

завершення навчання в ліцеї 

       +    

6 Готовність учнів 11 класу до 

закінчення ліцею 

       +    
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7 Робота з молодими вчителями   +     +    

8 Аналіз роботи вчителів-

предметників з учнями, які 

мають низький рівень 

навчальних досягнень. 

   +   +   +  

Вимога: Створення освітнього  середовища, вільного від будь-яких форм  насильства та дискримінації 

Критерій: Заклад освіти планує та реалізує діяльність  щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 

  

1 Бесіди з попередження булінгу  +  +  +  +  +  

Критерій:  Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних  норм, повагу до 

гідності, прав і свобод людини 

 

1 Анкети учнів, батьків, педагогів     +     +  

3 

 

Звіти відвідування учнями  

освітнього закладу . 

Попередження пропусків 

навчальних занять здобувачами 

освіти 

 + + + + + + + + +  

4 Перевірки запізнень і 

відвідування ліцею здобувачами 

освіти 

 +  +  +  +  +  

5 Аналіз роботи класних 

керівників з питання контролю 

за відвідуванням занять учнями   

  +  +  +  +  + 

6 Робота  з батьками здобувачів 

освіти щодо їх відповідальності 

за відвідуванням учнями занять 

 +    +    +  
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7 Соціальний захист дітей            

7.1 

 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

 

7.4 

 

 

 

 

 

Аналіз працевлаштування 

випускників (дітей пільгової 

категорії) 

Обстеження житлово-побутових 

умов дітей-сиріт та дітей, які 

знаходяться під опікою 

Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей пільгової 

категорії 

Складання соціологічних карт 

класів та школи, списків учнів по 

категоріям 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

        

8 Цивільний захист            

8.1 Створення   методичну комісію 

з допризовної підготовки, 

фізкультури і основ медичних 

знань, спланувати її роботу 

+ +          

8.2 Підготувати і провести День ЦЗ      +  + +   

 

8.3 

Здійснювати контроль за якістю 

проведення занять  з  предмету  

«Захист України»  

       +    

8.4 Організувати показ навчальних і 

хронікальних фільмів з питань 

військово-патріотичного 

виховання 

     + +     

8.5 Провести ліцейні змагання 

допризовної молоді 

  +      +   
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8.6 Участь у Вахті пам’яті           +  

8.7 Провести змагання: 

- з цивільного  захисту 

- з підтягування на перекладині 

- з бігу на 100 м 

- з човникового бігу 10х10 м 

        +   

8.8 Складання календарного плану 

основних заходів з цивільного  

захисту на рік 

+           

9 Складання списку особового складу 

школи для отримання засобів 

індивідуального захисту 

+ +    +      

10 Здійснення розрахунків на 

випадок евакуації шкільного 

майна, технічних засобів 

навчання та документації ліцею 

+ +          

11 Розробка розрахунків для 

отримання обладнання та 

інвентарю цивільного захисту 

 +          

12 Організація перегляду фільмів з 

питань цивільного  захисту 

учням 5-11-х класів 

  +     +    

 

 

Критерій: Керівник та заступники керівника (далі –  керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють 

булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви  

1 Бесіди з попередження булінгу  +  +  +  +  +  

 

2 

Тренінги щодо попередження 

булінгу 

  +    +     
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки Місяці, відповідальні 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Напрям:                                                                        СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Вимога: Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 

Критерій: Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання 

навчальних досягнень 
 

1 Критерії оцінювання. 

Спостереження за 

навчальними заняттями з 

усіх навчальних предметів 

   6,8,9,11    6,8,9, 

11 

   

2 Анкети учнів   +    +     

 

Критерій: Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання 
 

1 Відвідування уроків з 

метою вивчення питання 

реалізації 

компетентністного підходу 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1.1 На уроках укр мови та 

літератури у 6-11 класах 

6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.2 На уроках укр мови та 

літератури у 6-11 класах 

6,8,9,11 11 6 11 8   9  9  

1.3 На уроках фінансової 

грамотності 

10,11  10 11        

1.4 На уроках іноземної мови у 

8-11 

8,11 11  11 8       
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1.5 На уроках зарубіжної 

літератури 

6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.6 На уроках математики  6,8,9,11 11 6 11 8   9  9  

1.7 На уроках історії   6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.8 На уроках біології  6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.9 На уроках географії у 6-11 

класах 

6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.10 На уроках природознавства 

у 5 класах 

5     5      

1.11 На уроках основ здоров’я  6,8,9  6  8   9    

1.12 На уроках фізики  8,9,11 11  11 8   9    

1.13 На уроках хімії  8,9,11 11  11 8   9    

1.14 На уроках трудового 

навчання 

6,8,9  6 11 8   9    

1.15 На уроках фізичної 

культури 

6,8,9,11 11 6 11 8   9    

1.16 На уроках мистецтва 8,9,11 11  11 8   9    

1.17 На уроках німецької  та 

іспанської мов 

6  6         

1.18 На уроках образотворчого 

мистецтва 

5-6  6         

1.19 На уроках правознавства та 

ГО 

9,10   10    9    

1.20 На уроках інформатики  6,8,10  6 8     10   

Критерії: Заклад освіти забезпечує взяємовідвідування уроків. 
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Вимога: Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти 

Критерій: У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 

1 Протоколи педагогічних 

рад 

     +    +  

2 Аналізи контрольних робіт     5,9,11     +  

3 Підсумкові накази     +     +  

4 Результати ДПА, ЗНО          +  

Критерій: У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 

 

1 Спостереження за 

Навчальними заняттями з 

усіх навчальних предметів 

 11 6,8   5 9 11    

             

Вимога:  Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання 

Критерій:  Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання 
 

 1 Графік роботи 

Позашкільного підрозділу 

  перевір

ка 

    переві

рка 

   

2 Заохочення та 

стимулювання учнів 

    +   +  +  

3 Анкети учнів    +      +  

4 Спостереження за 

навчальними заняттями 

 8 11   5 9 11    

Критерій: Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 
 

1 Самооцінювання учасників 

освітнього процесу 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
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2 Спостереження за 

проведенням навчальних 

занять 

 8 5  7  9 10 11   
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РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки Місяці, відповідальні 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Напрям:                                           ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Вимога: Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до 

організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

 

Критерій: Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 

 

 

1 Календарно-

тематичні плани 

+ + +  + +      

2 Аналізи контрольних 

робіт 

    + 

 

    +  

3 Укр мови     5 

9,1

1 

    5,9, 

11 

 

4 Математики      5 

9,1

1 

    5, 

9,11 

 

Критерій: Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і 

наскрізних умінь здобувачів освіти 

1 Українська мова   6,9 8,10 11 8 6 10 9   

2 Українська література  9  6 10  8     

3 Математика . Алгебра 

та геометрія 

  8 9  6 10 9 6   
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4 

 

Історія України   9 11 8  6  9   

5 Всесвітня історія   6   10      

6 Географія  11  9 6  11 8    

7 Біологія  10  8  9   6   

8 Хімія   8  9   10    

9 Зарубіжна література    6  8   9   

10 Англійська мова   5  10  6 9    

11 Фізика  8  7     11   

12 Природознавство      5      

13 Мистецтво   8    9     

14 Образотворче 

мистецтво 

 6 5     7    

15 Фізична культура  8  6 9  10     

16 Трудове навчання. 

Технології  

  6 8  9  10    

17 Захист України  10  11 10  11     

18 Правознавство    9         

19 ГО      10      

20 Інформатика    8 7       
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Критерій: Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, 
методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) 
 

Методичні розробки 

вчителів, блоґи, сайти 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Методичні розробки 

вчителів, сайти  

  

 

В
ч

и
те

л
ів

 

п
р
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р
о
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н

и
ч

о
- 
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и
ч
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и
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и
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и
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л
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ч

и
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і 
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о
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м
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н
о
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и
 

В
ч

и
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ів
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іл
ь
н
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-
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м
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о
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2 Діагностування рівня 

підготовленості 

педагогічних 

працівників школи до 

інноваційної 

діяльності 

    +       

Критерій:    Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, 

виховання та розвитку 

 

Реалізація виховної мети 

уроку 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Українська мова   6,9 8,10 11 8 6 10 9   

2 Українська література  9  6 10  8   9  

3 Математика    11 9  6 10 9 6   

4 

 

Історія України   9 11 8  6   11  

5 Всесвітня історія   6   10      

6 Географія  11 6 9    8  11  

7 Біологія  10  8  9   6   

8 Хімія   8  9   10    
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9 Зарубіжна література    6  8   9   

10 Англійська мова   5  10  6 9    

11 Фізика  8  7     11   

12 Природознавство      5      

13 Мистецтво   8    9     

14 Фінансова 

грамотність 

 10 11     10    

15 Німецька мови   6   5   7   

16 Фізична культура  8  6 9  10     

17 Трудове навчання. 

Технології  

  6 8  9  10    

18 Захист України  10  11 10  11     

19 Правознавство    9         

20 ГО      10      

21 Інформатика     7       

22 

 

Виховні заходи  8-9 6-7 11 10  5 5-11 5-11 5-11  

Критерій:      Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 
 

Використання ІКТ 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Українська мова  9 9 8,10 11 8 6 10 9   

2 Українська література    6 10  8   9  

3 Математика   9 8   6 10 9 6   

4 

 

Історія України   9 11 8  6   11  
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5 Всесвітня історія  10 6   10      

6 Географія    9 6  11 8    

7 Біологія  10    9   6   

8 Хімія  8   9   10    

9 Зарубіжна література    6  8   9   

10 Англійська мова  6 10  5   9    

11 Фізика    7     11   

12 Природознавство      5      

13 Мистецтво   8    9     

14 Образотворче 

мистецтво 

 5 6     7    

15 Музичне мистецтво      5      

16 Фізична культура  9  6 8  10     

17 Трудове навчання. 

Технології  

  6 8  9  10    

18 Захист України  11   10  11     

19 Правознавство    9         

20 ГО      10      

21 Німецька мова   5    6  7   

2. Проведення 

інструктивно-методичних 

заходів з метою розвитку 

інформаційної культури і 

комп’ютерної грамотності 

вчителів С
ер

п
н
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і 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

ії
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о
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о
л
о
гі

й
 

в
ч
и

те
л
я
м

и
 

су
сп

. 

гу
м

ан
іт

ар
н

и
х
 

д
и

сц
и

п
л
ін
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Вимога:  Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

 

Критерій:  Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення 
кваліфікації 

Професійна майстерність 

педагогічних працівників 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Досвід роботи 

вчителів 
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р
о
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р
о
к
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ї 
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р
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в
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о
к
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ч
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ї 

м
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н
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л
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2 Фронтальне 

відвідування уроків зі 

наступним аналізом з 

метою визначення 

рівня практичного 

розв’язання проблеми  

розвитку 

комунікативних 

компетентностей 

Постійно 
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3 Організація роботи з 

атестації педагогічних 

працівників 

 + + + + + + 

 

 

  

 
 
Критерій: Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються 
до роботи, як освітні експерти 

 

1 Публікації 

педагогічних 

працівників 

Ознайомлення із публікаціями вчителів, особливостями здійснення інноваційної діяльності  

Вимога: Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 
 
 Критерій   Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 
 

Реалізація особистісно-

орієнтованого підходу 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Семінар -практикум з 

питань реалізації 

особистісно-

орієнтованого підходу 
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2 Спостереження за 

навчальним заняттям 

з усіх навчальних 

предметів 

 7 5 8,6 10  9,7 11 5 9  

Критерій  Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, 
забезпечують постійний зворотній зв’язок 

 

Анкети  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Анкети батьків   +   +   +   
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2 Анкети учнів    +   +   +  

Критерій:   У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм 
професійної співпраці 

 

1 Семінари-практикуми 

для молодих вчителів 
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4 Співробітництво з 

ІППО, ВНЗ.  

Участь у симінарах, 

тренігах 

За графіком 

Вимога: Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

Критерій:        Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються 

академічної доброчесності 

1 Відвідування уроків з 

усіх навчальних 

дисциплін 

 5 6 8 11 9 8 7 11   
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РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

№ 

з\

п 

Об’єкт оцінки Місяці, відповідальні 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Напрям:                                                                                 УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 Вимога:       Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

 Критерій:  У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 

 

1 Стратегія 

розвитку 

навчального 

закладу 

Схвалення Виконання 

плану 

Виконання 

та 

коригування 

        

2 Анкетування учнів     6,7

,10 

  6,7,10    

Критерій:   Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 

1 Відвідування уроків з 

усіх навчальних 

дисциплін 

 5 9. 8 11 5 8 9 11   

2 Анкетування учнів та 

вчителів 

    6,7

,10 

Анкет

уванн

я 

вчите

лів 

 6,7,10    
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Критерій:  У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку 
та з урахуванням освітньої програми 
 

1 Річний план затверджен

ня 

виконання коригування виконан

ня 

     Плануван

ня на 

новий 

навчальн

ий рік 

 

Критерій: У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур 
забезпечення якості освіти 
 

1 Моніторинг 

навчальних 

досягнень 

Математик, 

історія , 

англійська 

мова, 

українська 

мова, 

історія  

5,7,9,11  5,7,9,11    5,7,9

,11 

 5,7,9.11  

2 Перевірка 

ведення зошитів 

            

 Математика  5-11 кл 

 Укр мова 5-11 кл 

3 Моніторинг стану 

викладання 

предметів 

 

 

 

 

 

Математика, Географія, природознавство, іспанська мова, трудове навчання. 

5-11 кл 

 

 

 

4 Організація 

медико-

  +    +     
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психолого-

педагогічного 

контролю за 

динамікою 

розвитку учнів 5-

х класів з метою 

вирішення 

проблеми 

адаптації. 

Здійснення 

моніторингу 

             

Критерій: Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання 

 

1 Матеріально-

технічна база 

закладу 

Ремонтні 

роботи у 

спортивном

у залі, 

комбіновані

й майстерні 

Оновлення 

інформатив

них стендів 

в кабінетах 

Впорядкува

ння 

навчально-

методичної 

літератури 

       Ремонтні 

роботи 

кабінетів 

 

Вимога:  Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 
 
Критерій:  Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну 

взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру 
 

1 Анкети батьків   +  +    +   

2 Анкети учнів    +   +   +  

3 Анкети 

педагогічних 

працівників 

 +  +        

4 Проведення 

інтернет-

 +    +      
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консультації, 

вебінарів, 

форумів для 

батьків 

Критерій:     Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 
 

1 Сайт ліцею  Інформативне наповнення сайту освітнього закладу. 

Редагування інформативних матеріалів по класах 

Редагування інформації щодо портфоліо педагогів 

Оновлення інформації на сайті  

Вимога:  Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 
 
Критерій:     Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до 
штатного розпису та освітньої програми 
 

1 Заповнення 

вакансій 

Залучення кваліфікованих педпрацівників по вакансіях 

Робота по підвищенню професійного рівня педагогів 

Участь педагогів у педагогічних виставках 

2 Співпраця з ВНЗ Організація роботи щодо співпраці з ВНЗ 

3 Систематизація нормативно-правових документів з кадрових питань, 

4  Проведення роботи щодо комплектування закладу освіти  обслуговуючим персоналом  та педагогічними кадрами. 

 

Критерій:  Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників 

до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 

1 Вручення грамот, 

подяк учням 

 

 

 

   
З

а 
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2 Вручення подяк, 

грамот, почесних 

грамот 

педагогічним 

працівникам  

 

З
а 
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о
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р
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о
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3 Матеріальне 

заохочення 

учасників 

освітнього 

процесу 

  

 В
и

п
л
ат

и
 

Г
р
о
ш

о
в
и

х
 

в
и

н
аг

о
р
о
д

 

 

П
р
ем

ії
    

   

Критерій:        Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 
 

1 Графік курсової 

перепідготовки 

Здійснення курсової перепідготовки згідно графіка 

2 Аналіз та систематизація сертифікатів за проходження заочних конкурсів 

3 Педагогічна рада  

Підтримка 

професійної 

співпраці між 

педагогічними 

працівниками 

 +          

Вимога: Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 
 
Критерій:   У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 

1 Права та 

обов’язки 

учасників 

освітнього 

процесу 
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Критерій:   Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу 
 

Управлінські рішення 

 

Врахування інтересів педагогічних працівників, батьків та учнів  

1 Оперативні 

наради 

Підсумки 

навчально-

виховної роботи 

за тиждень, 

місяць, семестр 

+ + + + + + + + + +  

2 Збори трудового 

колективу 

Обговорення 

трудових питань. 

Організувати 

роботу щодо 

виконання 

положень 

Колективного 

договору. 

+ +  +      +  

3 Батьківські збори 

Обговорення 

питань 

навчально-

виховної роботи 

у закладі 

   +     +   

Критерій:     Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 
 

1 Громадське 

самоврядування 

учнів 

Затвердження плану роботи громадського самоврядування учнів  

Реалізація плану роботи 

Корегування плану роботи 
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Критерій:   Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі 
в житті місцевої громади 

 

1 Участь у 

громадських 

заходах, святах 

+    +     +  

Критерій:  Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім 
потребам 

 

1 Режим роботи 

закладу 

Затвердження режиму роботи закладу 

Коригування режиму роботи 

Коригування режиму роботи 

2 Розклад занять  Затвердження розкладу занять 

Коригування розкладу занять 

Коригування розкладу занять 

Критерій:  У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 

 

1 За потреби            

Вимога:    Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Критерій:       Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 

Реалізація питання 

академічної 

доброчесності 

.            

1 Ознайомлення із 

особливостями 

дотримання 

правил 

академічної 

доброчесності 

 +          

2 Спостереження за 

навчальними 

заняттями 

  +     +    

3 Анкети учнів, 

батьків, педагогів 

 +    +      
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4 Вебінар 

«Культура 

академічної 

доброчесності: 

роль бібліотек» 

       +    

Критерій:  Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 

 

1 Бесіди щодо 

антикорупційно-

го законодавства 

 виховні 

бесіди 

 Бесіди з 

батьками 

учнів 

щодо 

антикоруп

ційної 

політики 

       

2 Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками ліцею 
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РОЗДІЛ 6. ПЛАН РОБОТИ ПО МІСЯЦЯХ 

ВЕРЕСЕНЬ 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 

 

О
св

іт
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е 

Підготовка приміщення до нового навчального року Здійснення заходів з підготовки   

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог 

 постійно 

Оснащення навчальних кабінетів Оновлення інформаційний стендів   

Журнал реєстрації інструктажів Перевірка журналу  ЗДВР 4 т. 

Класні журнали, сторінка інструктажів Перевірка класних журналів  ЗДНВР 4 т. 

Журнал реєстрації актів нещасних випадків Перевірка ЗДНВР 4 т. 

Медичні книжки педагогічних та технічних 

працівників 

Перевірка  Медична 

сестра 

1 т. 

 Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю 

харчування 

ЗДНВР  

Шкільне меню Узгодження  1 т. 

Приміщення їдальні та харчоблоку, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль   

Норми та порядок організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку 

 

 

Обговорення Постанови №305 

Норми та порядок організації харчування 

у закладах освіти.  

ЗДНВР, класні 

керівники 

1 т. 

 Правила поведінки в інтернеті,  

 захист персональних даних  

Перевірка згоди на обробку 

персональних даних  

Класні 

керівники 

1 т. 

Виховні бесіди з питань Інтернет-безпеки Проведення інформативних бесід Класні 

керівники 

Згідно 

графіка 

Бесіди з попередження булінгу Проведення бесід класними керівниками Класні 

керівники 

Згідно 

графіка 

Тренінг «Протидія насильству та дискримінації» У 5-6 класах Психолог Згідно 

графіка 

Відвідування тренінгу «Дотримання етичних  норм, 

повагу до гідності, прав і свобод людини 

 

5-7 класах  ЗДВР Згідно 

графіка 
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Звіти відвідування учнями  освітнього закладу  Складання звітів про відвідування  класні 

керівники 

4 т. 

Бесіди з попередження булінгу Проведення бесід з протидії булінгу  класні 

керівники 

Протягом 

місяця 

Оновлення санвузлів   Заступник з 

господарських 

питань 

Протягом 

місяця 

Заходи щодо реалізації універсального дизайну Адаптувати навчальні приміщення Завідуючі 

навчальними 

кабінетами 

 

С
и

ст
ем

а
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

 з
д

о
б
у
в

а
ч

ів
 

о
св

іт
и

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

Ознайомлення учнів на уроках  вчителі- 

предметники 

постійно 

Відвідування уроків з метою вивчення питання, як 

система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання  

 

 

Відвідування уроків в 11 класі           ЗДНВР, 

ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

 Відвідування навчальних занять з усіх навчальних 

предметів з метою вивчення впровадження системи 

формувального оцінювання 

 

 

 Відвідування уроків в 11 класі            Директор, 

ЗДНВР, 

ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

Самооцінювання учасників освітнього процесу Спостереження за проведенням 

навчальних занять у 8 –х класах 

ЗДНВР, 

ЗДНМР, 

директор 

Протягом 

місяця 

П
ед

а
г
о

г
іч

н
а

 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

  

п
ед

а
г
о

гі
ч

н
и

х
 

п
р

а
ц

ів
н

и
к

ів
 Календарно-тематичні плани Ознайомлення з календарними планами 

педагогів  

ЗДНВР  

Відвідування уроків з метою вивчення освітніх 

технологій спрямованих на формування ключових 

компетентностей 

 ЗДНВР, 

ЗДНМР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська література 9   

Географія 11   
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Біологія 10   

Фізика 8   

Образотворче мистецтво 6   

Фізична культура 8   

Захист України 10   

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними 

заняттями 

ЗДНВР, 

ЗДНМР,ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська література 9   

Географія 11   

Біологія 10   

Фізика 8   

Мистецтво 6   

Фізична культура 8   

Захист України 10   

 Бесіда «Формування суспільних цінностей у здобувачів 

освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку» 

Відвідування виховних годин у 8-9 

класах  з метою вивчення, як педагоги 

сприяють формуванню суспільних 

цінностей у здобувачів освіти у процесі 

їх навчання, виховання та розвитку 

ЗДВР, ЗДНВР Згідно 

графіка 

Використання ІКТ  Директор, 

ЗДНВР, 

ЗДНМР) 

Протягом 

місяця 

Українська мова 9   

Математика  9   

Всесвітня історія 10   

Хімія 8   

Зарубіжна література 6   

Мистецтво 5   

Захист України 11   

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу 

 

Спостереження за навчальним заняттям з 

усіх навчальних предметів у 7-х класах 

Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 
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Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за 

графіком 

Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної доброчесності Спостереження за навчальними 

заняттями  у 5-х класах 

Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 

 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

п
р

о
ц

ес
и

 

Стратегія розвитку навчального закладу  Затвердження та реалізація Педагогічні 

працівники 

 

Річний план Затвердження   

Моніторинг навчальних досягнень Провести вхідне діагностування учнів 

5,7,9,11 класів 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Природознавство 5   

Алгебра та геометрія 7   

Українська мова 9   

Історія України 11   

Матеріально-технічна база закладу Оновлення інформативних стендів в 

кабінетах 

Вчителі 

предметники, 

класні 

керівники 

 

Анкети педагогічних працівників Проведення анкетування педагогічних 

працівників з метою  вивчення існування 

психологічно комфортного середовища, 

яке забезпечує конструктивну взаємодію 

здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних 

та інших працівників закладу освіти та 

взаємну довіру 

 

Шкільний 

психолог, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Психологічний клімат в колективі Проведення інтернет-консультації, 

вебінарів для батьків 

Класні 

керівники 

3 т. 

Сайт освітнього закладу Оновлення та наповнення Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

 

Робота з кадрами Співпраця з ВНЗ, заповнення вакансій Директор  

Моральне та матеріальне заохочення учасників 

освітнього процесу 

Наказ щодо виплати щорічної грошової 

винагороди до Дня працівника освіти 

Директор 4 т. 
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Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу 

 

Бесіди «Права та обов’язки здобувачів 

освіти» 

Класні 

керівники 

Протягом 

місяця 

Наради при директорі щотижня Директор Згідно 

графіка 

Педагогічна рада За графіком Директор Згідно 

графіка 

Збори трудового колективу І тиждень Голова 

профкому 

1 т. 

Громадське самоврядування учнів Робота за планом Педагог - 

організатор 

Протягом 

місяця 

Громадське самоврядування батьків Проведення класних батьківських зборів. 

Вибір кандидатів до батьківської ради 

закладу 

ЗДВР 2 т. 

Громадська активність учасників освітнього процесу Участь у громадських заходах  ЗДВР, 

педагог-

організатор 

Протягом 

місяця 

Режим роботи закладу Затвердження Педагогічна 

рада 

 

Розклад уроків Затвердження  Директор, 

ЗДНВР  

 

Академічна доброчесність Розгляд питання на нараді при директорі Директор 3 т. 

Боротьба з корупцією Бесіди щодо антикорупційного 

законодавства 

Класні 

керівники, 

ЗДВР 

Протягом 

місяця 
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ЖОВТЕНЬ 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 

 

О
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є 
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р
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о
в

и
щ

е
 

Підготовка приміщення до опалювального 

сезону 

 Завідуюча 

господарством 

1 т. 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог  Щоденний контроль Адміністрація, 

завідуючі 

кабінетами та 

навчальними 

приміщеннями 

  

Оснащення навчальних кабінетів Оновлення інформативних стендів Зав. кабінетами Протягом 

місяця 

Класні журнали, сторінка інструктажів Перевірка класних журналів  (ЗДНВР) 3 т. 

 Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю харчування ЗДНВР Протягом 

місяця 

Приміщення їдальні та харчоблоку, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль   

 Правила поведінки в інтернеті,  

 захист персональних даних 

Перевірка згоди на обробку персональних даних Класні керівники 1 т. 

Правила безпечної поведінки в інтернеті Спостереження за навчальними заняттями на уроках 

інформатики 7,8 кл 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Анкети  педагогічних працівників Проведення анкетування з метою вивчення  

професійної адаптації працівників 

ЗДНМР 2 т. 

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Бесіда «Протидія насильству та 

дискримінації» 

у 7-8 класах ЗДВР Протягом 

місяця 

Бесіда «Дотримання етичних  норм, 

повагу до гідності, прав і свобод 

людини 

 

у 5-7 класах  ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Звіти відвідування учнями  освітнього 

закладу  

Складання звітів про відвідування  класні керівники  
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Заходи щодо реалізації універсального 

дизайну 

Адаптувати навчальні приміщення Завідуючі 

навчальними 

кабінетами 
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Критерії оцінювання. Анкети учнів Проведення анкетування учнів з метою вивчення 

наявності відкритої, прозорої і зрозумілої для 

здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень 

 

ЗДНВР 1 т. 

Реалізації компетентнісного підходу до 

навчання  

 

Відвідування уроків з метою вивчення питання, як 

система оцінювання в закладі освіти сприяє 

реалізації компетентнісного підходу до навчання  

в 6-х класах          

ЗДНВР,  Протягом 

місяця 

 Впровадження системи формувального 

оцінювання 

 

Відвідування навчальних занять з усіх навчальних 

предметів з метою вивчення впровадження системи 

формувального оцінювання у 6, 8 класах          

 Директор, 

ЗДНВР,  

Протягом 

місяця 

Графік роботи курсів за вибором та 

факультативів 

 

Контроль за проведенням курсів за вибором та 

факультативів 

ЗДНВР 3 т. 

Навчальні заняття  Спостереження за навчальними заняттями у 11 класі 

з метою вивчення спрямованості системи 

оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання 

 Директор, 

ЗДНВР,  

Протягом 

місяця 

Самооцінювання учасників освітнього 

процесу 

Спостереження за проведенням навчальних занять у 

5-х класах  з метою вивчення спрямованості системи 

оцінювання на формування у здобувачів освіти 

здатності до самооцінювання 

ЗДНВР, директор Протягом 

місяця 

Бесіда  «Формування відповідального 

ставлення до результатів навчання» 

 

 

 

 

у 6 класах  

 

 

 

ЗДВР 

 

 

Протягом 

місяця 
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Календарно-тематичні плани Контроль за виконанням програми відповідно до 

календарно-тематичного планування 

ЗДНВР 4 т. 

Відвідування уроків з метою вивчення 

освітніх технологій спрямованих на 

формування ключових компетентностей 

 ЗДНВР, ЗДНМР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 6, 9   

Алгебра та геометрія 8   

Історія України 9   

Всесвітня історія 6   

Хімія 8   

Англійська мова 3   

Мистецтво 8   

Образотворче мистецтво 5   

Трудове навчання 6   

Правознавство 9   

Методичні розробки педагогічних 

працівників. Блоги, сайти 

Ознайомлення із методичними розробками вчителів 

початкових класів 

Керівник МО  4 т. 

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР, ЗДВР,  

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 6, 9   

Всесвітня історія  6   

Географія 6   

Математика  11   

Хімія 8   

Англійська мова 3   

Мистецтво 8   

Образотворче мистецтво 5   

Трудове навчання 6   

Правознавство 9   

 Бесіди «Формування суспільних цінностей 

у здобувачів освіти у процесі їх навчання, 

виховання та розвитку» 

Відвідування виховних годин у 6-7 класах  з метою 

вивчення, як педагоги сприяють формуванню 

суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі 

їх навчання, виховання та розвитку 

ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 
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Використання ІКТ  Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 

Українська мова 9   

Алгебра та геометрія 8   

Історія України 9   

Всесвітня історія 6   

Англійська мова 10   

Мистецтво 8   

Образотворче мистецтво 6   

Трудове навчання 6   

Правознавство 9   

Педагогічна майстерність педагогічних 

працівників 

Семінар: «Інновації в навчанні – шляхи 

впровадження» 

Педагогічні 

працівники. 

Обмін досвідом 

4 т. 

Розвиток комунікативних компетентностей  Фронтальне відвідування уроків зі наступним 

аналізом з метою визначення рівня практичного 

розв’язання проблеми  розвитку комунікативних 

компетентностей 7 класи 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Реалізація особистісно-орієнтованого 

підходу 

 

Спостереження за навчальним заняттям з усіх 

навчальних предметів у 5-х класах 

Директор, 

ЗДНВР, ) 

Протягом 

місяця 

Анкети батьків Анкетування батьків з питань співпраці педагогічних 

працівників з батьками здобувачів освіти з питань 

організації освітнього процесу, забезпечення 

постійного зворотнього  зв’язку 

ЗДВР 3 т. 

Симінар для молодих вчителів Реалізація навчально-виховної мети уроку  ЗДНВР 4 т. 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за графіком Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної доброчесності 

 

 

 

Спостереження за навчальними заняттями  у 6-х 

класах 

Директор, 

ЗДНВР, ЗДНМР 

Протягом 

місяця 
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Стратегія розвитку навчального закладу 

 

 Реалізація  Педагогічні 

працівники 

 

Річний план Реалізація    

Перевірка ведення зошитів Математика 5 кл, укр.мова – 7, 9 кл. ЗДНВР 3 т. 

Аналіз стану викладання предметів Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та 

навичок учнів 2-11-х класів з інформатики 

ЗДНВР,   

 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та 

навичок учнів 5-7-х класів з образотворчого 

мистецтва 

ЗДНВР, ЗДВР  

Анкети батьків Проведення анкетування батьків здобувачів освіти з 
метою  вивчення існування психологічно 

комфортного середовища, яке забезпечує 
конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників закладу 

освіти та взаємну довіру 

 

Ліцейний 

психолог, ЗДВР 

2 т. 

Сайт освітнього закладу Редагування інформації щодо портфоліо педагогів  Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Постійно  

Робота з кадрами Співпраця з  педагогічними працівниками з метою 

залучення до участі у фахових конкурсах 

Директор Постійно 

Моральне та матеріальне заохочення 

учасників освітнього процесу 

Нагородження педагогічних працівників до Дня 

працівника освіти 

Директор  

Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Наради при директорі  Директор щотижня 

Педагогічна рада За графіком Директор  

Громадське самоврядування учнів Робота за планом Педагог- 

організатор 

 

Громадське самоврядування батьків Робота за планом ЗДВР  

Громадська активність учасників 

освітнього процесу 

Участь у громадських заходах. ЗДВР, педагог-

організатор 

 

Боротьба з корупцією Бесіди щодо антикорупційного законодавства Класні керівники, 

ЗДВР 

3 т. 
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ЛИСТОПАД 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 
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Оснащення навчальних кабінетів Оновлення інформативних стендів Зав. кабінетами  

Класні журнали, сторінка інструктажів Перевірка класних журналів  ЗДНВР Протягом 

місяця 

Журнал реєстрації актів нещасних випадків Перевірка  ЗДНВР 1 т. 

Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю харчування   

Контроль за обліком здійснення харчування 

учасниками освітнього процесу 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Приміщення їдальні та харчоблоку, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль ЗДНВР Протягом 

місяця 

Правила безпечної поведінки в інтернеті Спостереження за навчальними заняттями на уроках 

інформатики 5,6 кл. 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Бесіда «Протидія насильству та 

дискримінації» 

у 9-10 класах ЗДВР Протягом 

місяця 

Бесіда «Дотримання етичних  норм, повагу 

до гідності, прав і свобод людини 

 

8-9 класах  ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Звіти відвідування учнями  освітнього 

закладу  

Складання звітів про відвідування  класні керівники  

Заходи щодо реалізації універсального 

дизайну 

Адаптувати навчальні приміщення Завідуючі 

навчальними 

кабінетами 
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 Критерії оцінювання Спостереження за навчальними заняттями з метою 

вивчення правил та системи оцінювання здобувачів 

освіти 6,8,9,11 

Директор,  

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Реалізація компетентністного підходу Відвідування уроків з метою вивчення питання, як 

система оцінювання в закладі освіти сприяє 

реалізації компетентнісного підходу до навчання  

11 клас          

Директор, ЗДНВР Протягом 

місяця 
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Математика 5 класи 

ГО – 10 клас 

Інформатика – 8 класи 

Графік роботи курсів за вибором та 

факультативів 

 

Контроль за проведенням курсів за вибором та 

факультативів 

ЗДНВР 3 т. 

Анкети учнів  Анкетування з метою вивчення спрямоваості 

системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого 

навчання 

ЗДНВР 4 т. 

Бесіда  «Формування відповідального 

ставлення до результатів навчання» 

у 7 класах  

 

ЗДВР Протягом 

місяця 
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 Відвідування уроків з метою вивчення 

освітніх технологій спрямованих на 

формування ключових компетентностей 

 ЗДНВР, Директор Протягом 

місяця 

Українська мова 8, 10   

Укр. література 9   

Алгебра та геометрія 9   

Історія України 11   

Географія 9   

Біологія 8   

Зарубіжна література 6   

Фізика 7   

Фізична культура 6   

Трудове навчання 8   

Захист України 11   

Інформатика 8   

Методичні розробки педагогічних 

працівників. Блоги, сайти 

Ознайомлення із методичними розробками вчителів  Голова МО  3 т. 

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР,ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 8, 10   
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Укр. література 9   

Алгебра та геометрія 9   

Історія України 11   

Географія 9   

Біологія 8   

Зарубіжна література 6   

Фізика 7   

Фізична культура 6   

Трудове навчання 8   

Захист України 11   

Використання ІКТ  Директор, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Українська мова 8,10   

Укр. література 9   

Алгебра та геометрія 9   

Історія України 11   

Географія 9   

Біологія 8   

Зарубіжна література 6   

Фізика 7   

Фізична культура 6   

Трудове навчання 8   

Захист України 11   

Розвиток інформаційної культури і 

комп’ютерної грамотності вчителів. 

Обмін досвідом з використання інформаційних 

ресурсів вчителями суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

Педагогічні 

працівники 

 

Досвід роботи педагогічних працівників, 

педагогічна майстерність 

Відвідування відкритих уроків вчителів, що 

атестуються 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Протягом 

місяця 

Реалізація особистісно-орієнтованого 

підходу 

Спостереження за навчальним заняттям з усіх 

навчальних предметів у 3-х класах 

Директор, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Анкети учнів Анкетування  учнів з питань співпраці педагогічних 

працівників з батьками здобувачів освіти з питань 

ЗДНВР 3 т. 
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організації освітнього процесу, забезпечення 

постійного зворотнього  зв’язку 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за графіком Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної доброчесності Спостереження за навчальними заняттями  у 8-х 

класах 

 

Директор, ЗДНВР Протягом 

місяця 
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Стратегія розвитку навчального закладу 

 

  

Реалізація 

 

Педагогічні 

працівники 

 

Річний план Виконання    

Аналіз стану викладання предметів  Фізична культура 5-11 класи ЗДНВР  

Моніторинг навчальних досягнень Провести  моніторингове дослідження рівня знань 

учнів 10,9,11 класів 

Директор, ЗДНВР  

Природознавство 5   

Алгебра та геометрія 7   

Українська мова 9   

Історія України 11   

Анкети педагогічних працівників, учнів Проведення анкетування педагогічних працівників з 
метою  вивчення існування психологічно 

комфортного середовища, яке забезпечує 
конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників закладу 
освіти та взаємну довіру 

 

психолог, ЗДНВР  

Сайт освітнього закладу Оновлення та наповнення Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

 

Робота з кадрами Співпраця з педагогічними працівниками з метою 

залучення до участі у педагогічних виставках та 

конкурсах 

Директор Протягом 

місяця 

Моральне заохочення учасників освітнього 

процесу 

Нагородження за результатами І етапу шкільних 

олімпіад та конкурсів 

Директор  
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Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Наради при директорі Щотижня Директор  

Громадське самоврядування учнів Робота за планом Педагог - 

організатор 

 

Громадська активність учасників освітнього 

процесу 

Участь у громадських заходах ЗДВР, педагог-

організатор 

 

Академічна доброчесність Спостереження за навчальними заняттями Директор, ЗДНВР  

 

ГРУДЕНЬ 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 
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Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Постійний контроль Директор, 

ЗДНВР, Зав. 

кабінетами 

Протягом 

місяця 

Класні журнали, сторінка інструктажів Перевірка класних журналів  ЗДНВР Протягом 

місяця 

Журнал реєстрації актів нещасних випадків Перевірка  ЗДНВР 4 т. 

 Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю харчування   

Приміщення їдальні та харчоблоку, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль  Протягом 

місяця 

Бесіда з питань Інтернет-безпеки Проведення виховних бесід класними 

керівниками, вчителями-предметниками 

ЗДВР Згідно 

графіка 

Правила безпечної поведінки в інтернеті Спостереження за навчальними заняттями на 

уроках інформатики  7 кл. 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Адаптація п’ятикласників Спостереження за навчальними заняттями з 

метою вивчення  адаптації першокласників 

ЗДНМР 2 т. 

Адаптація учнів 10 класу до навчання у старшій 

школі 

Анкетування учнів ЗДНВР 2 т. 

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Бесіда «Протидія насильству та дискримінації» у 11 класі ЗДВР Протягом 

місяця 
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Бесіда «Дотримання етичних  норм, повагу до 

гідності, прав і свобод людини 

 

5-7 класах  ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Звіти відвідування учнями  освітнього закладу  Складання звітів про відвідування за І с класні керівники 4 т. 

Заходи щодо реалізації універсального дизайну Адаптувати навчальні приміщення Завідуючі 

навчальними 

кабінетами 
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Реалізація компетентністного підходу Відвідування уроків з метою вивчення 

питання, як система оцінювання в закладі 

освіти сприяє реалізації компетентнісного 

підходу до навчання  

8 класи         

 

Директор,ЗДНВР Протягом 

місяця 

Моніторинг стану викладання Географія 6-11 ЗДНВР Протягом 

місяця 

Аналізи контрольних робіт Опрацювання аналізів контрольних робіт з 

української мови, математики складання 

підсумкових наказів 5.9,11 класи 

ЗДНВР 4т 

Забезпечення самооціннювання та взаємооцінювання  Спостереження за навчальними заняттями з 

метою визначення, як  педагогічні  

працівники забезпечують самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти 7 класи 

 

  

Бесіда «Формування відповідального ставлення до 

результатів навчання» 

 у 8 класах  

 

ЗДВР Протягом 

місяця 
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Календарно-тематичні плани Коригування, уточнення   

Аналізи контрольних робіт Опрацювання аналізів контрольних робіт з 

української мови, математики складання 

підсумкових наказів 5,9,11 класи 

ЗДНВР 4 т. 

Відвідування уроків з метою вивчення освітніх 

технологій спрямованих на формування ключових 

компетентностей 

 ЗДНВР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 11   

Укр. література 10   

Історія України 8   

Географія 6   

хімія 9   

Англійська мова 10   

Фізична культура 9   

Інформатика 7   

Захист України 10   

Інноваційна діяльність педагогічних працівників Діагностування рівня підготовленості 

педагогічних працівників школи до 

інноваційної діяльності 

ЗДНВР  

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР,ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 11   

Укр. література 10   

Історія України 8   

Географія 6   

Хімія 9   

Англійська мова 10   

Фізична культура 9   

Інформатика 7   

Захист України 10   

Використання ІКТ  Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 
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Українська мова 11   

Укр. література 10   

Історія України 8   

Географія 6   

хімія 9   

Англійська мова 4   

Фізична культура 8   

Інформатика 7   

Захист України 10   

Розвиток інформаційної культури і комп’ютерної 

грамотності вчителів. 

Обмін досвідом з використання 

інформаційних ресурсів вчителями 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Педагогічні 

працівники 

 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу 

 

Спостереження за навчальним заняттям з 

усіх навчальних предметів у 10 класі 

Директор, 

ЗДНВР, ) 

Протягом 

місяця 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за графіком 

 

 

Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної доброчесності Спостереження за навчальними заняттями  у 

11-х класах 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

 Анкети учнів 

 

Анкетування учнів з питань академічної 

доброчесності 6,7,10 класи 

ЗДНВР  
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 Стратегія розвитку навчального закладу 

 

 Реалізація Педагогічні 

працівники 

 

Річний план Виконання    

Аналіз стану викладання предметів Перевірка стану викладання і рівня знань, 

умінь та навичок учнів 7-11-х класів з  

Історії України та Всесвітньої історії 

  

 Перевірка стану гурткової роботи   

 Перевірка  стану викладання спецкурсів та 

індивідуальних і групових занять 

  

Сайт освітнього закладу Оновлення та наповнення Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 
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Робота з кадрами Співпраця з педагогічними працівниками з 

метою залучення до участі у педагогічних 

виставках та конкурсах 

Директор Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Наради при директорі Щотижня Директор Протягом 

місяця 

Громадське самоврядування учнів Проведення засідань за підсумками 

діяльності з Іс 

  

Громадське самоврядування батьків  

 

Проведення  класних батьківських зборів   

Академічна доброчесність Організація роботи з педагогічними 

працівниками щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності.  

  

Громадська активність учасників освітнього процесу Участь у громадських заходах ЗДВР, педагог-

організатор 

Протягом 

місяця 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу Педагогічний всеобуч «Права та обов’язки 

педагогічних працівників» 

ЗДНВР 3 т. 

Академічна доброчесність Спостереження за навчальними заняттями Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Боротьба з корупцією Бесіди з батьками учнів щодо 

антикорупційної політики  

Класні 

керівники, ЗДВР 
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СІЧЕНЬ 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 
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Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Проведення інстуктажів на початку ІІ семестру, 

щоденний контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог 

Адміністрація, 

завідуючі 

кабінетами та 

навчальними 

приміщеннями 

 

Оснащення навчальних кабінетів Оновлення інформативних стендів Зав. кабінетами  

Контроль дотримання планових лімітів на 

використання води, електроенергії 

Постійно   

Контроль використання миючих та 

дезінфікуючих засобів 

Постійно   

Класні журнали, сторінка інструктажів Перевірка класних журналів  ЗДНВР  

 Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю харчування   

Приміщення їдальні та харчоблоку, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль   

 Правила поведінки в інтернеті,  

 захист персональних даних 

Перевірка згоди на обробку персональних даних  

(класні керівники) 

  

Безпека життєдіяльності Анкетування учнів та вчителі  виявлення чи обізнані  

учасники освітнього процесу з вимогами охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

правилами поведінки в умовах  надзвичайних 

ситуацій і дотримуються їх 

  

Профілактика різних видів захворювань Організація роботи щодо профілактики різних видів 

захворювань. Проведення бесід та ГКК 

ЗДВР  

Дитячий травматизм  Заходи щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Проведення бесід та ГКК 

ЗДВР  

Правила безпечної поведінки в інтернеті Спостереження за навчальними заняттями 8 кл ЗДНВР Протягом 

місяця 

Адаптація п’ятикласників   Обговорення питання на педагогічній раді  Директор 4 т. 
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Адаптація першокласників  Спостереження за навчальними заняттями з метою 

вивчення особливостей адаптації першокласників 

ЗДНВР  

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Превентивне виховання  Вивчення роботи класних керівників 1-2 класу з 

питань превентивного виховання  

ЗДВР  

Бесіда «Протидія насильству та 

дискримінації» 

у 7-8 класах ЗДВР Протягом 

місяця 

Бесіда «Дотримання етичних  норм, повагу 

до гідності, прав і свобод людини 

 

у 8-9 класах  ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Звіти відвідування учнями  освітнього 

закладу  

 Попередження пропусків навчальних занять 

здобувачами освіти. Контроль за відвідуваннями 

занять,  

Класні керівники  

Перевірки запізнень і відвідування школи 

здобувачами освіти 

  

Аналіз роботи класних керівників з питання 

контролю за відвідуванням занять учнями   

  

Робота  з батьками здобувачів освіти щодо їх 

відповідальності за відвідуванням учнями занять 

  

Заходи щодо реалізації універсального 

дизайну 

Адаптувати навчальні приміщення Завідуючі 

навчальними 

кабінетами 
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Реалізації компетентнісного підходу до 

навчання  

 

Відвідування уроків з метою вивчення питання, як 

система оцінювання в закладі освіти сприяє 

реалізації компетентнісного підходу до навчання  

в 5-х класах  .   

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Аналіз результатів навчання здобувачів 

освіти 

 

Проведення педагогіччної ради за підсумками 

виконання навчальних програм за І семестр та аналіз 

результатів навчальної діяльності учнів 

Директор, 

ЗДНВР 

3 т. 

 Впровадження системи формувального 

оцінювання 

 

Відвідування навчальних занять з усіх навчальних 

предметів з метою вивчення впровадження системи 

формувального оцінювання у 5-х класах          

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 
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Формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого 

навчання, здатності до самооцінювання 

 

Спостереження за навчальними заняттями у 5 класі з 

метою вивчення спрямованості системи оцінювання 

на формування у здобувачів освіти відповідальності 

за результати свого навчання 

 Директор, 

ЗДНВР, ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

Самооцінювання учасників освітнього 

процесу 

Спостереження за проведенням навчальних занять у 

5-х класах  з метою вивчення спрямованості системи 

оцінювання на формування у здобувачів освіти 

здатності до самооцінювання 

ЗДНВР, ЗДНМР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Бесіда  «Формування відповідального 

ставлення до результатів навчання» 

у 9 класах  

 

 

ЗДВР 

 

 

Протягом 

місяця 
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 Календарно-тематичні плани Контроль за виконанням програми відповідно до 

календарно-тематичного планування 

ЗДНВР 4 т. 

Відвідування уроків з метою вивчення 

освітніх технологій спрямованих на 

формування ключових компетентностей 

 ЗДНВР, директор Протягом 

місяця 

Українська мова 8   

Математика  6   

Історія 10   

Біологія  9   

Зарубіжна література 8   

Музичне мистецтво 5   

Трудове навчання 9   

ГО 10   

Методичні розробки педагогічних 

працівників. Блоги, сайти 

Ознайомлення із методичними розробками вчителів  Голови МО  4 т. 

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР,ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 8   

Математика  6   

Історія 10   

Біологія  9   
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Зарубіжна література 8   

Музичне мистецтво 5   

Трудове навчання 9   

ГО 10   

Бесіди «Формування суспільних цінностей 

у здобувачів освіти у процесі їх навчання, 

виховання та розвитку» 

Відвідування виховних годин у 5-6 класах  з метою 

вивчення, як педагоги сприяють формуванню 

суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі 

їх навчання, виховання та розвитку 

ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Використання ІКТ  Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 

Українська мова 8   

Математика  6   

Історія 10   

Біологія  9   

Зарубіжна література 8   

Музичне мистецтво 5   

Трудове навчання 9   

ГО 10   

Педагогічна майстерність педагогічних 

працівників 

Семінар: «Інновації в навчанні – шляхи 

впровадження» 

Педагогічні 

працівники. 

Обмін досвідом 

4 т. 

Підвищення педагогічної майстерності 

вчителів  

Організація роботи з атестації педагогічних 

працівників 

Директор  Згідно 

графіка 

Ознайомлення із публікаціями вчителів, 

особливостями здійснення інноваційної діяльності 

ЗДНВР  

Реалізація педагогіки партнерства. Анкети 

батьків 

Анкетування батьків з питань співпраці 

педагогічних працівників з батьками здобувачів 

освіти з питань організації освітнього процесу, 

забезпечення постійного зворотнього  зв’язку 

ЗДВР 3 т. 

Семінар для молодих вчителів Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ  ЗДНМР 4 т. 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у симінарах, тренігах за графіком Педагогічні 

працівники 
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Дотримання академічної доброчесності Спостереженння за навчальними заняттями  у 5, 9-х 

класах 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Анкетування вчителів з питань дотримання 

принципів академічної доброчесності 
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Планування роботи  Реалізація та виконання стратегії розвитку закладу. 

Виконання робочого навчального плану, корективи. 

Складання графіка відпусток 

Адміністрація  

Педагогічні 

працівники 

 

Перевірка ведення зошитів Математика  – 5 кл, укр.мова  – 11 кл, англійська 

мова – 11 кл. 

ЗДНВР 3 т. 

Аналіз стану викладання предметів Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та 

навичок учнів 5-11-х класів з англійської мови  

ЗДНВР  

Робота з батьками    Консультування батьків здобувачів освіти з метою  
вивчення існування психологічно комфортного 
середовища, яке забезпечує конструктивну 
взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних 
та інших працівників закладу освіти та взаємну 
довіру 

психолог, ЗДВР 2 т. 

Сайт освітнього закладу Редагування інформації щодо портфоліо педагогів  Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Постійно  

Робота з кадрами Співпраця з  педагогічними працівниками з метою 

залучення до участі у фахових конкурсах 

Директор Постійно 

Моральне та матеріальне заохочення 

учасників освітнього процесу 

Нагородження педагогічних працівників до Дня 

працівника освіти 

Директор  

Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Громадське самоврядування учнів Проведення засідань за підсумками діяльності за 

місяць  

Директор Щотижня 

Громадське самоврядування батьків  

 

 Засідання батьківської ради  Директор  

Участь у громадських заходах, святах Відзначення Дня Злуки, участь у Різдвяно- 

новорічних святах. КОЛЯДА 

Педагог - 

організатор 
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Академічна доброчесність Організація роботи з педагогічними працівниками 

щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності.  

ЗДВР  

Боротьба з корупцією Бесіди щодо антикорупційного законодавства Класні керівники, 

ЗДВР 

3 т. 
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ЛЮТИЙ  

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 
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Дотримання санітарно-

гігієнічних вимог 

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог Адміністрація, 

завідуючі 

кабінетами та 

навчальними 

приміщеннями 

 

Контроль дотримання планових 

лімітів на використання води, 

електроенергії 

Постійно   

Контроль використання миючих 

та дезінфікуючих засобів 

Постійно   

 Харчування учасників 

освітнього процесу 

Щоденний контроль за якістю харчування. Контроль 

звіту про харчування  

Контроль за дотриманням норм та порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

  

Приміщення їдальні та 

харчоблоку, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль   

Охорона праці Організація роботи з питань охорони  праці  та здоров’я Директор   

Профілактика різних видів 

захворювань 

Організація роботи щодо профілактики різних видів 

захворювань. Проведення бесід  

ЗДВР  

Дитячий травматизм  Заходи щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Проведення бесід  

ЗДВР  

Правила безпечної поведінки в 

інтернеті 

Спостереження за навчальними заняттями 8 кл. ЗДНВР, ЗДНМР Протягом 

місяця 

Адаптація та інтеграція в 

освітній процес здобувачів 

освіти 

Анкетування учнів та вчителів Директор, 

ЗДНМР 

3 т. 
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 Аналіз роботи вчителів-предметників і класних 

керівників з учнями, які мають низький рівень 

навчальних досягнень. 

ЗДНВР, ЗДВР 4 т. 

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Тренінги з попередження булінгу  ЗДВР  

Моніторинг стану викладання   Математика 5-11кл  ЗДНВР  

 Правила поведінки. Звіти 

відвідування учнями  освітнього 

закладу  

 Попередження пропусків навчальних занять 

здобувачами освіти. Контроль за відвідуваннями занять 

класні керівники  

Аналіз роботи класних керівників з питання контролю за 

відвідуванням занять учнями   

ЗДВР  

Предметний тиждень Математики та інформатики Голови МО, 

вчителі-

предметники ІІ 

тиждень 

3 т.  
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Критерії оцінювання здобувачів 

освіти 

Анкети учнів ЗДНВР  

 Впровадження системи 

формувального оцінювання 

 

Відвідування навчальних занять з усіх навчальних 

предметів з метою вивчення впровадження системи 

формувального оцінювання у 9-х класах          

 Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Графік роботи курсів за 

вибором та факультативів 

 

Контроль за проведенням курсів за вибором та 

факультативів 

ЗДНВР 3 т. 

Самооцінювання здобувачів 

освіти 

 

Спостереження за навчальними заняттями у 9 класі з 

метою вивчення спрямованості системи оцінювання на 

формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання 

 Директор, ЗДНВ Протягом 

місяця 

Бесіди  «Формування 

відповідального ставлення до 

результатів навчання» 

 

 

у 9 класах  

 

 

 

 

ЗДВР 

 

Протягом 

місяця 
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Календарно-тематичні плани Контроль за виконанням програми відповідно до 

календарно-тематичного планування 

ЗДНВР 4 т. 

Відвідування уроків з метою 

вивчення освітніх технологій 

спрямованих на формування 

ключових компетентностей 

 ЗДНВР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 6   

Українська література 8   

Математика . Алгебра та 

геометрія 

10   

Історія України 6   

Географія 11   

Хімія 10   

мистецтво 9   

Англійська 6   

Фізична культура 10   

Захист України 11   

Методичні розробки 

педагогічних працівників. 

Блоги, сайти 

Ознайомлення із методичними розробками вчителів 

Вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

 

Керівник МО  4 т. 

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР, ЗДНМР, 

ЗДВР, директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 6   

Українська література 8   

Математика.  

Алгебра та геометрія 

10   

Історія України 6   

Хімія 10   

мистецтво 9   

Англійська 6   

Фізична культура 10 ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 
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Захист України 11 Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 

Використання ІКТ    

Українська мова 6   

Українська література 8   

Математика.  

Алгебра та геометрія 

10   

Історія України 6   

Географія 11   

Хімія 10   

мистецтво 9   

Англійська 6   

Фізична культура 10   

Захист України 11 ЗДНВР  

Підвищення педагогічної 

майстерності вчителів  

Проведення уроків педагогічної майстерності вчителів, 

що атестуються  

Директор  Згідно 

графіка 

 Ознайомлення із публікаціями вчителів, особливостями 

здійснення інноваційної діяльності 

ЗДНВР  

Реалізація особистісного 

підходу  

Семінар-практикум для вчителів природничо-

математичних дисциплін 

ЗДНВР 3 т. 

Спостереження за навчальним заняттям з усіх навчальних 

предметів 7-9 клас  

Директор, 

ЗДНВР,  

Протягом 

місяця  

Реалізація педагогіки 

партнерства. Анкети учнів 

Анкетування учнів  з питань співпраці педагогічних 

працівників з  здобувачами освіти з питань організації 

освітнього процесу, забезпечення постійного зворотнього  

зв’язку 

ЗДВР 3 т. 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за графіком Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної 

доброчесності 

Спостереження за навчальними заняттями  у 8-х класах 

 

 

 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 
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Аналіз стану викладання 

предметів 

Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та 

навичок учнів Біологія 7-11 

 

  

Моніторинг освітньої діяльності Організація медико-психолого-педагогічного контролю 

за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою 

вирішення проблеми адаптації. Здійснення моніторингу 

  

Робота з кадрами Співпраця з  педагогічними працівниками з метою 

залучення до участі у фахових конкурсах 

  

Моральне заохочення учасників 

освітнього процесу 

Нагородження педагогічних працівників до Дня 

працівника освіти 

  

Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка   

Наради при директорі  ЗДНВР  

Педагогічна рада За графіком Директор  

Громадське самоврядування 

учнів 

Проведення засідань за підсумками діяльності Педагог - 

організатор 

 

Академічна доброчесність Організація роботи з педагогічними працівниками  та 

здобувачами освіти щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності.  

Класні 

керівники, ЗДВР 

3 т. 
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БЕРЕЗЕНЬ 

Напрям  Об’єкт оцінки Види робіт  Відповідальні  Термін 

виконання  

 

О
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є 
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р
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о
в

и
щ

е 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог 

Адміністрація, 

завідуючі 

кабінетами та 

навчальними 

приміщеннями 

 

Контроль дотримання планових лімітів на 

використання води, електроенергії 
Постійно   

Контроль використання миючих та дезінфікуючих 

засобів 
Постійно   

Харчування учасників освітнього процесу Щоденний контроль за якістю харчування. 

Контроль звіту про харчування  

  

Приміщення їдальні та харчоблоку, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

Щоденний контроль   

Класні журнали Перевірка проведення інструктажів ЗДНВР  

Охорона праці, пожежна безпека  Організація роботи з протипожежної безпеки  Директор   

Профілактика нещасних випадків. Дитячий 

травматизм 

Контроль за станом ведення журналів 

реєстрації нещасних випадків. Заходи щодо 

запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Проведення бесід  

 

ЗДНВР  

Профілактика різних видів захворювань Організація роботи щодо профілактики різних 

видів захворювань. Проведення бесід  
ЗДВР  

Харчування здобувачів освіти  Перегляд меню . Щоденний контроль за якістю 

харчування. Підготовка звіту про харчування 

учасників освітнього процесу 

  

Правила безпечної поведінки в інтернеті Спостереження за навчальними заняттями 9-

11 кл. 

ЗДНВР Протягом 

місяця 
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Адаптація та інтеграція в освітній процес 

здобувачів освіти 

 Аналіз готовності учнів 9 класів до 

завершення навчання в основній школі. 

Проведення нарад при директорі 

 Директор, 

ЗДНВР,ЗДНМР, 

класні 

керівники 9 

класів 

4 т. 

Аналіз готовності учнів 11 класу до 

закінчення школи. Проведення нарад при 

директорі  

ЗДНВР, 

класний 

керівник 11 

класу, психолог  

4 т. 

Робота з молодими вчителями. Методичний 

практикум 

ЗДНВР, 

психолог 

 

Бесіди з попередження насилля Проведення бесід класними керівниками ЗДВР 2 т. 

Тренінги з попередження булінгу  ЗДВР  

Превентивне виховання  Вивчення роботи класних керівників 3-4 

класу з питань превентивного виховання  

ЗДВР  

 Правила поведінки. Звіти відвідування учнями  

освітнього закладу  

 Попередження пропусків навчальних занять 

здобувачами освіти. Контроль за відвідуваннями 

занять 

Класні 

керівники 

 

Аналіз роботи класних керівників з питання 

контролю за відвідуванням занять учнями   
ЗДВР  

у 10-11 класах ЗДВР  
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Критерії оцінювання здобувачів освіти. Спостереження за навчальними заняттями з 

усіх навчальних предметів  у 6,8,9,11 кл 

ЗДНВР  

Компетентнісний підхід  Спостереження за навчальними заняттями у 9 

класах з метою виявлення реалізації 

вчителями – предметниками 

компетентнісного підходу до навчання та 

оцінювання здобувачів освіти  

  

Особливості оцінювання навчальних досягнень Проведення анкетування учнів та батьків 

щодо справедливості оцінювання 

  

 Впровадження системи формувального 

оцінювання 

 

Відвідування навчальних занять з усіх 

навчальних предметів з метою вивчення 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 
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впровадження системи формувального 

оцінювання у 11-х класах          

Графік роботи курсів за вибором та факультативів 

 

Контроль за проведенням курсів за вибором 

та факультативів 

ЗДНВР 3 т. 

Самооцінювання  здобувачів освіти Спостереження за навчальними заняттями у 

10 класі з метою вивчення спрямованості 

системи оцінювання на формування у 

здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання 

 Директор, 

ЗДНВР, ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

Бесіда  «Формування відповідального ставлення 

до результатів навчання» 

 

 

 у  11 класі  

 

 

 

ЗДВР 

 

 

Протягом 

місяця 
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Відвідування уроків з метою вивчення освітніх 

технологій спрямованих на формування 

ключових компетентностей 

 ЗДНВР, 

ЗДНМР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 10   

Математика . Алгебра та геометрія 9   

Географія 8   

Хімія 10   

Англ  мова 9   

Технології 10   

Образотворче мистецтво 7   

Методичні розробки педагогічних працівників. 

Блоги, сайти 

Ознайомлення із методичними розробками 

вчителів фізичного виховання  

Керівник МО  4 т. 

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР, ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 10   

Математика . Алгебра та геометрія 9   

Географія 8   

Хімія 10   

Англійська  мова 9   

Технології 10   
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Образотворче мистецтво 7 ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Використання ІКТ    

Українська мова 10   

Математика . Алгебра та геометрія 9   

Географія 8   

Хімія 10   

Англ  мова 9   

Технології 10   

Образотворче мистецтво 7   

Підвищення педагогічної майстерності вчителів  Педагогічна рада 

«Вибір форм і методів навчання, а також 

взаємодія вчителів-предметників – шлях до 

оптимального навантаження та 

працездатності здобувачів освіти» 

Директор  Згідно 

графіка 

Робота атестаційної комісії згідно графіка ЗДНВР, ЗДНМР  

Проведення предметних тижнів Гуманітарного циклу  Вчителі 

предметники, 

ЗДНМР 

2-3 т. 

Реалізація особистісного підходу Спостереження за навчальним заняттям з усіх 

навчальних предметів у 11 класі  

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця  

Реалізація педагогіки – партнерства.  Новини методичної літератури для молодих 

спеціалістів 

ЗДНВР 4 т. 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ. Участь у семінарах, тренінгах за графіком Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної доброчесності 

 

 

 

 

 

 

 

Спостереження за навчальними заняттями  у 

7-х , 9-х класах 

Анкетування учнів 6,7,10 класів 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 
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Аналіз стану викладання предметів Українська мова та література 5-11 кл., хімія 

7-11 кл.  

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Моніторинг освітньої діяльності Іспанська мова ЗДНВР  

Робота з кадрами Співпраця з  педагогічними працівниками з 

метою залучення до участі у фахових 

конкурсах 

Директор  

Моральне та матеріальне заохочення учасників 

освітнього процесу 

Нагородження педагогічних працівників до 

Дня працівника освіти 

Адміністрація  

Підвищення кваліфікації Проходження курсів згідно графіка Директор  

Громадське самоврядування учнів Проведення засідань за підсумками діяльності Педагог-

організатор  

 

Академічна доброчесність Організація роботи з педагогічними 

працівниками щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності в процесі 

підготовки матеріалів на конкурси та 

педагогічні виставки 

Адміністрація   
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КВІТЕНЬ 

Напрям Об’єкт оцінки Види робіт Відповідальні Терміни 

виконання 
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Охорона праці Проведення тижня охорони праці   

Дитячий травматизм Здійснення заходів щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму. Проведення бесід та ГКК 

Класні 

керівники, ЗДВР 

 

Класні журнали, сторінка 

інструктажів 

Перевірка класних журналів  ЗДНВР  

Журнал реєстрації актів нещасних 

випадків 

Перевірка  ЗДНВР  

 Харчування учасників освітнього 

процесу 

Щоденний контроль за якістю харчування   

Контроль за обліком здійснення харчування 

учасниками освітнього процесу 

 

ЗДНВР  

 Перевірка обліку харчування в журналі обліку 

харчування відповідно до відвідування учнів 

навчальних занять та обліку відвідування у класному 

журналі.   

ЗДНВР  

Приміщення їдальні та харчоблоку, 

дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог 

Щоденний контроль   

Правила безпечної поведінки в 

інтернеті 

Спостереження за навчальними заняттями з метою 

контролю безпечного використання мережі Інтернет у 

9-11 класах 

ЗДНВР Протягом 

місяця 

Адаптація учасників освітнього 

процесу 

Готовність учнів 5 класу до навчання Психолог 2 т. 

Бесіда «Дотримання етичних  норм, 

повагу до гідності, прав і свобод 

людини 

 

Бесіда у 6 класах  ЗДВР, ЗДНВР Протягом 

місяця 

Звіти відвідування учнями  

освітнього закладу  

 

Складання звітів про відвідування  класні керівники  
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Критерії оцінювання Спостереження за навчальними заняттями з метою 

вивчення правил та системи оцінювання здобувачів 

освіти 6, 8, 9, 11 

 Директор,  

ЗДНВР, ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

Реалізація компетентністного 

підходу 

Відвідування уроків з метою вивчення питання, як 

система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання     

Математика – 5 кл. 

Інформатика – 10 кл. 

Директор, 

ЗДНВР, ЗДНМР 

Протягом 

місяця 

Самооцінювання та 

взаємооцінювання учасників 

освітнього процесу  

Спостереження за проведенням навчальних занять у 11 

класі  
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Відвідування уроків з метою 

вивчення освітніх технологій 

спрямованих на формування 

ключових компетентностей 

 ЗДНВР, 

Директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 9   

Математика  6   

Історія України 9   

Біологія 6   

Зарубіжна література 9   

Фізика 11   

Проведення предметних тижнів Природничого циклу , Іноземних мов та зарубіжної 

літератури 

Голови МО, 

предметники 

 

Фізика та астрономія ІІ тиждень квітня   

Географія IІІ тиждень квітня   

Хімія, біологія IV тиждень квітня   

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями ЗДНВР, 

ЗДНМР,ЗДВР, 

директор 

Протягом 

місяця 

Українська мова 9   

Математика  6   

Історія України 9   

Біологія 6   
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Зарубіжна література 9   

Фізика 11   

Використання ІКТ  Директор, 

ЗДНВР) 

Протягом 

місяця 

Українська мова 9   

Математика  6   

Історія України 9   

Біологія 6   

Зарубіжна література 9   

Фізика 11   

Досвід роботи педагогічних 

працівників, педагогічна 

майстерність 

Фронтальне відвідування уроків зі наступним аналізом 

з метою визначення рівня практичного розв’язання 

проблеми  розвитку комунікативних компетентностей 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Протягом 

місяця 

Реалізація особистісно-

орієнтованого підходу 

 

Семінар - практикум з питань реалізації особистісно-

орієнтованого підходу  для вчителів початкових класів 

ЗДНВР 4 т. 

Реалізація особистісно-

орієнтованого підходу 

 

Спостереження за навчальним заняттям з усіх 

навчальних предметів у 5-х класах 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

місяця 

Анкети батьків  Анкетування  учнів з питань співпраці педагогічних 

працівників з батьками здобувачів освіти з питань 

організації освітнього процесу, забезпечення 

постійного зворотнього  зв’язку 

ЗДНВР 3 т. 

Реалізація педагогіки партнерства  

Проведення загальних батьківських зборів  «Заклад 

дошкільної освіти і НУШ: як прокласти місток» 

Директор, 

ЗДНВР 

1 т. 

Співробітництво з ІППО, ВНЗ.  Участь у симінарах, тренігах за графіком Педагогічні 

працівники 

 

Дотримання академічної 

доброчесності 

Спостереження за навчальними заняттями  у 11 класі 

 

 

 

 

Директор, 

ЗДНВР,  

 

Протягом 

місяця 
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Планування роботи  Реалізація стратегії розвитку навчального закладу 

Виконання річного плану роботи 

Підготовка наказу про попереднє навантаження 

Підготовка договорів із педагогічними працівниками, 

що отримують пенсію за віком 

Директор, 

педагогічні 

працівники 

 

Перевірка ведення зошитів  ЗДНВР  

Математика  9,11   

Укр мова 8.9   

Англійська мова 5   

Анкети батьків  Проведення анкетування  батьків з метою  вивчення 
існування психологічно комфортного середовища, яке 

забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, 
їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу 

освіти та взаємну довіру 

 

Шкільний 

психолог, 

ЗДНВР 

 

Сайт освітнього закладу Оновлення та наповнення Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

 

Робота з кадрами Співпраця з педагогічними працівниками з метою 

залучення до участі у педагогічних виставках та 

конкурсах 

Директор Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка Проходження курсів згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Наради при директорі Щотижня Директор  

Громадська активність учасників 

освітнього процесу 

Участь у громадських заходах ЗДВР, педагог-

організатор 
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ТРАВЕНЬ 

 

Напрям Об’єкт оцінки Зміст роботи  Відповідальні  Термін 

виконання 

 

О
св

іт
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е 

Підготовка приміщення до нового 

навчального року. 

 

Планування ремонтних робіт в приміщені закладу Завідуюча 

господарством 

3 т. 

Дотримання санітарно- гігієнічних вимог Контроль дотримання планових лімітів на 

використання води, електроенергії 

Завідуюча 

господарством, 

зав. кабінетами 

 

Контроль використання миючих та дезінфікуючих 

засобів 

 Протягом 

місяця  

Техніка безпеки та охорона праці Контроль за журналом реєстрації інструктажів ЗДНВР 4 т. 

Організація заходів з пожежної безпеки Адміністрація  1 т. 

Організація роботи щодо профілактики різних видів 

захворювань.  

Медична сестра  3 т. 

Харчування учасників освітнього процесу   Контроль за дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог 

в приміщені шкільної їдальні та харчоблоку  

Адміністрація  Щодня  

 Контроль за виконанням норм та  порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

 

ЗДНВР, медична 

сестра 

Щодня  

Адаптація учасників освітнього процесу  Аналіз роботи вчителів-предметників і класних 

керівників з учнями, які мають низький рівень 

навчальних досягнень. 

Вчителі-

предметники, 

класні керівники 

3 т.  

Попередження насильства та запобігання 

дискримінації  

Проведення виховних бесід з попередження булінгу. 

Організація роботи з учнями з «групи ризику» 

Класні 

керівники, 

психолог  

Протягом 

місяця 

Правила поведінки  Підготовка  звіту про відвідування учнями  освітнього 

закладу .  Організація роботи з попередження 

пропусків навчальних занять здобувачами освіти 

ЗДНВР, класні 

керівники, 

психолог  

4 т. 
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Перевірки запізнень і відвідування школи здобувачами 

освіти 

ЗДВР Протягом 

місяця 

Робота  з батьками здобувачів освіти щодо їх 

відповідальності за відвідуванням учнями занять 

Класні 

керівники  

2 т. 

С
и

ст
ем

а
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

 

зд
о
б
у
в

а
ч

ів
 о

св
іт

и
 

Реалізація компетентнісного підходу  Спостереження за проведенням навчальних занять з 

української мови та літератури, алгебри та геометрії у 9 

класах 

ЗДНВР 2 т. 

Аналіз результатів навчальної діяльності 

здобувачів освіти  

Проведення педагогічної ради щодо результатів 

навчання здобувачів освіти за 2021-2022 н. р. 

Підготовка наказу. 

Директор, 

ЗДНВР 

4 т. 

Підготовка наказів щодо аналізів контрольних робіт ЗДНВР 4 т. 

Справедливість системи оцінювання Анкетування здобувачів освіти щодо справедливості 

оцінювання навчальних досягнень вчителями-

предметниками 

ЗДНВР 3 т. 

П
ед

а
г
о

г
іч

н
а

 д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 п
ед

а
г
о

г
іч

н
и

х
 

п
р

а
ц

ів
н

и
к

ів
  

Календарно- тематичні плани  Контроль за виконанням  календарно- тематичного 

плану. Підготовка інформації по виконанню програм з 

предметів  

ЗДНВР, вчителі- 

предметники 

 

Аналізи контрольних робіт Підготовка звітів по контрольних роботах   

Української мови 5, 9 

11 

  

Математики  5, 9, 11   

Реалізація виховної мети уроку Спостереження за навчальними заняттями у 9, 11 

класах 

  

Використання ІКТ Спостереження за навчальними заняттями у 9, 11 

класах 

  

Реалізація особистісно-орієнтованого 

підходу в освітньому процесі  

Спостереження за навчальними заняттями у 9 класах   

Співпраця між педагогічними 

працівниками та батьками здобувачів 

освіти  

Анкетування учнів  
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У
п

р
а
в

л
ін

сь
к

і 
п

р
о

ц
ес

и
 

 
Планування роботи закладу Редагування стратегії розвитку закладу 

Складання річного плану роботи закладу на новий 

навчальний рік 

Підготовка попереднього розподілу 

Адміністрація   

Заповнення вакансій Залучення кваліфікованих педпрацівників по вакансіях 

Робота по підвищенню професійного рівня педагогів 

Участь педагогів у педагогічних виставках 

Директор  

Співпраця з ВНЗ Організація роботи щодо співпраці з ВНЗ Директор  

Вручення грамот, подяк учням 

 

 

 

За перемогу в олімпіадах конкурсах Директор, 

ЗДНМР 

 

Вручення подяк, грамот, почесних грамот 

педагогічним працівникам  

За перемогу в професійних конкурсах конкурсах Директор, 

ЗДНМР 

 

Графік курсової перепідготовки Здійснення курсової перепідготовки згідно графіка Педагогічні 

працівники 

 

Наради при директорі За планом  Директор  

Збори трудового колективу   4 т. 

Громадське самоврядування учнів Проведення засідань за підсумками діяльності Педагог-

організатор 

 

Громадське самоврядування батьків  

 

Проведення  класних батьківських зборів Батьківська рада  

Участь у громадських заходах, святах Відзначення Дня Пам’яті та примирення, участь у Дні 

вишиванки 

Педагог - 

організатор 

 

Академічна доброчесність Організація роботи з педагогічними працівниками 

щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності.  

Директор  
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ДОДАТКИ 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Напрям:   ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 На виході 

Де 

розглядається 

це питання 

Подальші 

дії 

1 Територія та 

приміщення 

закладу 

Підготовка приміщення до нового навчального року 

Підготовка приміщення до опалювального сезону 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

Нарада при 

директорі 

 

2 Температурний 

режим у 

приміщенні 

школи; 

Контроль температурного режиму по сезонах   

3  
Рівень 

освітлення 

 

Контроль за станом та якістю освітлення   

4 Облаштування 

навчальних 

кабінетів та 

приміщень 

Підготовка 

навчальних 

приміщень до 

нового 

навчального 

року 

Реконструкція 

внутрішніх 

туалетів, 

поточні 

ремонти  

Підготовка 

навчальних 

приміщень до 

нового 

навчального 

року 

Оснащення 

предметних 

кабінетів 

інтерактивним 

устаткуванням 

Оснащення 

предметних 

кабінетів 

інтерактивним 

устаткуванням 

Наради при 

директорі 

Складання 

листа 

звернення 

до 

засновника 

5 Місця для 

роботи та 

відпочинку 

педагогів 

Облаштування 

місць 

відпочинку для 

педагогів 

 Облаштування 

місць 

відпочинку 

для педагогів 

    

6 Обладнання 

кабінетів 

Обладнання в 

рамках 

Оновлення 

матеріально- 

Оновлення 

матеріально- 

Оснащення 

предметних 

Оснащення 

предметних 

Наради при 

директорі 

Складання 

листа 
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реалізації 

проєкту «Нова 

українська 

школа» 

технічної бази 

навчальних 

приміщень 

технічної бази 

навчальних 

приміщень 

кабінетів 

інтерактивним 

устаткуванням 

кабінетів 

інтерактивним 

устаткуванням 

звернення 

до 

засновника 

7 Виконання 

правил безпеки 

життєдіяльності 

Контроль  

ведення 

журналу  

реєстрації 

інструктажів, 

класних 

журналів 

сторінки 

інструктажів 

Контроль  

ведення 

журналу  

реєстрації 

інструктажів, 

класних 

журналів 

сторінки 

інструктажів 

Контроль  

ведення 

журналу  

реєстрації 

інструктажів, 

класних 

журналів 

сторінки 

інструктажів 

Робота із 

здобувачами 

освіти щодо 

пропаганди 

здорового 

способу життя. 

Моніторинг 

досліджень із 

питань 

обізнаності 

дітей щодо 

негативних 

чинників, які 

впливають на 

здоров’я. 

Наради при 

директорі 

 

8 Обладнання 

шкільних та 

спортивних 

майданчиків 

Оновлення шкільних та спортивних майданчиків  Складання 

листа 

звернення 

до 

засновника 

9 

 

Організація 

харчування 

учнів та 

педагогів 

Удосконалення 

меню, 

контроль 

якості 

харчування  

Поточний 

ремонт 

приміщення 

їдальні  

Капітальний 

ремонт 

харчоблоку 

Контроль за 

якістю 

харчування 

 Наради при 

директорі 

 

10 Мережа 

Інтернет 

  Розробка 

правил 

поведінки в 

інтернеті, 

робота по 

захисту 

персональних 

даних 

Організація 

системи 

інформаційної 

безпеки 

закладу 

Реалізація 

якісної 

дистанційної 

освіти 

Сприяння 

оптимальному 

використанню 

ІКТ в 

навчальній 

діяльності 

здобувачів 

освіти.  

Створення 

умов для 

взаємодії 

учасників 

освітнього 

процесу через 

єдиний 

інформаційний 

простір. 

Наради  при 

директорі 
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11 Емоційно-

психологічне 

середовище 

Бесіди щодо 

попередження 

конфліктів 

 Тренінги 

щодо 

попередження 

булінгу 

Проведення 

методичних 

заходів з 

метою 

розвитку 

комунікаційної 

культури та 

навичок 

ефективної 

комунікації 

педагогів. 

Педагогічний 

всеобуч 

«Гармонійний 

розвиток 

особистості 

дитини у 

період 

дошкільного 

дитинства та 

старту 

шкільного 

життя – основа 

подальшого її 

успіху в 

умовах 

безперервної 

освіти 

впродовж 

дорослого 

життя» 

Профілактичні 

бесіди 

Наради при 

директорі, 

педради 

 

12 Відвідування 

учнями  

освітнього 

закладу 

Аналіз 

відвідування.  

Робота з 

батьками 

Батьківські 

всеобучі,  

Контроль за 

відвідуванням 

Аналіз 

відвідування.  

Робота з 

батьками 

Батьківські 

всеобучі,  

Контроль за 

відвідуванням 

Батьківські 

всеобучі,  

Контроль за 

відвідуванням 

Педагогічні 

ради, наради 

при директорі 

Робота з 

батьками 

13 Доступність 

території та 

приміщення 

школи 

Ремонтні 

роботи 

санвузлів, 

заходи щодо 

реалізації 

універсального 

дизайну, 

облаштування 

ресурсної 

кімнати 

 Додаткові 

заходи щодо 

реалізації 

універсального 

дизайну 

Капітальний 

ремонт 

харчоблоку 

Заходи з 

модифікації та 

адаптації 

приміщень 

 Нарада при 

директорі 

Лист -

звернення 

до 

засновника 
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14 ІПР Реалізація 

індивідуальної 

програми 

розвитку 

Круглий стіл 

«Створення 

умов для 

навчання  

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

Реалізація 

індивідуальної 

програми 

розвитку 

Реалізація 

індивідуальної 

програми 

розвитку 

Реалізація 

індивідуальної 

програми 

розвитку 

Засідання 

команди 

супроводу 

 

15 Протоколи 

команди 

супроводу 

Проведення 

засідання за 

планом 

    Засідання  

команди 

супроводу 

 

16 Інформаційний 

простір 

Оновлення картотеки та медіатеки 

Оновлення матеріальної бази бібліотеки 
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Напрям:   СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
№ з\п Об’єкт оцінки 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 На виході 

Де розглядається 

це питання 

Подальші дії 

Система оцінювання здобувачів 

освіти 

та реалізація компетентнісного 

підходу до навчання 

     Нарада при 

директорі 

 

1 Спостереження за 

навчальними заняттями 

з усіх навчальних 

дисциплін 

6,8,9,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11 Нарада при 

директорі 

 

Аналізи контрольних робіт 5,9,11 5,9,11 5,7,8,9,11 5,9,11 8,9,10,11   

Впровадження системи 

формувального оцінювання 

     Нарада при 

директорі 

 

1 Спостереження за 

навчальними заняттями 

з усіх навчальних 

предметів 

5,8,9,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

Відповідальність здобувачів 

освіти за результати свого 

навчання, здатності до 

самооцінювання 

 

       

 1 Графік роботи 

Позашкільного 

підрозділу 

Контроль за дотриманням Нарада при 

ЗДНВР 

 

2 Заохочення та 

стимулювання учнів 

Вручення грамот, дипломів, подяк   
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3 Спостереження за 

навчальними заняттями 

5,8,9,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11 Нарада при 

ЗДНВР 

 

4 Щоденники  5-11 5-11 5-11 5-11 5-11 Нарада при ЗВР  

Самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів 

освіти 

 

     Нарада при 

ЗДНВР 

 

1 Спостереження за 

проведенням 

навчальних занять 

5.7.8.9.10,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11 Нарада при 

ЗДНВР 
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 Напрям: ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

 

 

2024-2025 2025-2026 На виході 

Де 

розглядається 

це питання 

Подальші 

дії 

Календарно-тематичні 

плани 

Ознайомлення, рекомендації Нарада при 

ЗДНВР 

Звіт  

         

Контрольні роботи        

1 Укр. мова 

  

5,9,11 5,8,10 5,7,9 5,6,11 5,9,10 Нарада при 

ЗДНВР 

Наказ,звіт 

2 Математика  5,7,9 7,9,11 6,8.10 5,9,11 5,8,11   

3         

Формування вчителем 

ключових 

компетентностей 

     Педагогічна 

рада 

Наказ  

1 Уроки   укр. мови 

та літератури 

6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

2 Математики  6,8,9,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

3 Історії  6,8,9,11 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

4 Географії  6,8,9,11 7,11 6,7,9,11 6,8,9 7,9,11   

5 Біології 6, 8,9,10 7,11 6,7,9,11 6,8,9  7,9,11   

6 Хімії  8,9,10          7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   
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7 Зарубіжної 

літератури 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

8 Іноземної мови 6,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

9 Фізики  7,8,11 7,9,10 7,9,11 8,9 7,9,11   

10 Природознавства 5  5     

11 Мистецтва 8,9 10,11 9,11 8,9 9,11   

12 Образотворчого 

мистецтва 

5,6,7 5 6,7 5 6.7   

13 Німецька мова  5 6.7 5 6.7 5   

14 Фізичної культури 6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 6,7,9,11   

15 Трудового 

навчання. 

Технологій 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

16 Захисту України  10,11 11 10 11 11   

17 Правознавства  9  9  9   

18 ГО  10  10    

19 Фінансова 

грамотність 

10  11     

Реалізація 

індивідуального 

підходу 

       

1 Взаємовідвідування 

уроків, виховних 

заходів з метою 

запозичення 

кращого досвіду 

+ + + +  Засідання МО Протокол  
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реалізації проблеми 

з наступним 

аналізом. 

Методичні розробки 

вчителів блоги, сайти, 

публікації 

Аналіз 

методичних 

розробок 

вчителів 

предметників. 

Популяризація 

досвіду. 

Проведення 

круглих столів 

та тренінгів з 

метою 

створення 

власних 

освітніх 

ресурсів 

Використання 

у практичній 

діяльності 

власних 

освітніх 

ресурсів 

Популяризація 

інформаційно-

освітніх ресурсів 

працівників 

навчального 

закладу 

 Засідання МО Протокол  

Діагностування рівня 

підготовленості 

педагогічних 

працівників ліцею до 

інноваційної діяльності 

+   +  Педагогічна 

рада 

 

Реалізація виховної 

мети уроку 

     Нарада при 

директорі 

Наказ  

1 Уроки   укр мови та 

літератури 

6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

2 Математики  6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

3 Історії  6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

4 Географії  6,8,9,10 7,11 6,7,9,11 6,8,9 7,9,11   

5 Біології 6, 8,9,10 7,11 6,7,9,11 6,8,9  7,9,11   

6 Хімії  8,9,10          7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   

7 Зарубіжної 

літератури 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

8 Іноземної мови 3,6,9,10 4,5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   
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9 Фізики  8,9,10 7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   

10 Природознавства 5  5     

11 Мистецтва 8,9 10,11 9,11 8,9 9,11   

12 Образотворчого 

мистецтва 

6,7 5 6,7 5 6.7   

13 Німецької мови  5 6.7 5 6.7 5   

14 Фізичної культури 6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 6,7,9,11   

15 Трудового 

навчання. 

Технологій 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

16 Захисту України  10 11 10 11 11   

17 Правознавства  9  9  9   

18 ГО  10  10    

19 Фінансова 

грамотність 

10  11     

20 Іспанська мова  5  5    

Використання ІКТ      Нарада при 

директорі 

Звіт  

1 Спостереження за 

навчальними 

заняттями 

З усіх навчальних 

предметів 

6,8,10,11 5,9,11 5,7,8,9 5,8.10,11 6,7,8,9   

2 Проведення 

інструктивно-

методичних заходів 

Обмін 

досвідом з 

використання 

Самоосвіта 

педагогічних 

працівників з 

Вивчення 

передових 

Нові тенденції в 

дистанційній 

освіті 

 Засідання МО Протокол  
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з метою розвитку 

інформаційної 

культури і 

комп’ютерної 

грамотності 

вчителів. 

інформаційних 

ресурсів 

окремих 

аспектів 

методичної 

проблеми 

освітніх 

технологій 

Педмайстерність 

вчителя 

       

1 Досвід роботи 

вчителя 

Проведення 

декади 

педагогічної 

майстерності 

вчителів, що 

атестуються 

Проведення 

декади 

педагогічної 

майстерності 

вчителів, що 

атестуються 

Моніторинг 

особистого 

професійного 

зростання 

вчителів. 

Поширення 

позитивного 

досвіду вчителів-

новаторів . 

Круглий стіл: 

«Професійне 

зростання 

вчителя у 

сучасному 

освітньому 

просторі» 

Засідання 

НМР 

Наказ  

2 Фронтальне 

відвідування уроків 

зі наступним 

аналізом з метою 

визначення рівня 

практичного 

розв’язання 

проблеми  розвитку 

комунікативних 

компетентностей 

     Нарада при 

директорі 

Звіт  

3 Педагогічна рада «Індекатори 

сучасної 

якості освіти: 

інноваційна 

діяльність, 

творчо-

пошукова 

активність, 

партнерство 

     Рішення  
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учасників 

освітнього 

процесу» 

Публікації 

педагогічних 

працівників 

Ознайомлення із досвідом роботи вчителя. Вивчення публікацій. Засідання МО  

Реалізація особистісно-

орієнтованого підходу 

       

1 Проведення 

симінару- 

практикуму з 

питань реалізації 

особистісно-

орієнтованого 

навчання 

Вчителі 

початкових 

класів, вчителі 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Вчителі 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін,  

Вчителі 

художньо-

естетичного 

циклу, класні 

керівники 

Вчителі 

фізичного 

виховання та 

основ здоров’я , 

вчителів 

початкових 

класів 

Вчителі 

художньо-

естетичного 

циклу, класні 

керівники 

Педагогічна 

рада 

Наказ  

2 Спостереження за 

навчальним 

заняттям 

5,7,9,10,11 5,8,9,11 6,7,10 5,7,9,11 5,8,9,11 Нарада при 

директорі 

Звіт  

2.1 Уроки   укр мови та 

літератури 

5,7,10,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

2.2 Математики  5,7,9,11 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

3 Історії  5,7,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

4 Географії  7,9,10,11 7,11 6,7,9,11 6,8,9 7,9,11   

5 Біології 7,9,10,11 7,11 6,7,9,11 6,8,9  7,9,11   

6 Хімії  7,9,10,11          7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   

7 Зарубіжної 

літератури 

7,9,10,11 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

8 Іноземної мови 7,9,10 4,5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   
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9 Фізики  8,9,11 7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   

10 Природознавства 5  5     

11 Мистецтва 8,9,10 10,11 9,11 8,9 9,11   

12 Образотворчого 

мистецтва 

6,7 5 6,7 5 6.7   

13 Німецька мова  5 6.7 5 6.7 5   

14 Фізичної культури 6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 6,7,9,11   

15 Трудового 

навчання. 

Технологій 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

16 Захисту України  10 11 10 11 11   

17 Правознавства  9  9  9   

18 ГО  10  10    

19 Фінансова 

грамотність 

10  11     

20 Іспанська мова  5  5    

Реалізація педагогіки 

партнерства 

       

1. Семінари – 

практикуми для 

молодих вчителів 

1.Реалізація 

навчально-

виховної мети 

уроку 

(ЗДНВР) 

2.Розвиток 

творчих 

здібностей 

1.Формувальне 

оцінювання в 

освітньому 

процесі 

(ЗДНВР) 

2.Активні 

методи 

   Засідання МО  
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учнів засобами 

ІКТ (ЗДНВР) 

3.Новини 

методичної 

літератури  

(ЗДНВР) 

навчання 

(ЗДНВР) 

3. Робота 

вчителя в он-

лайн 

середовищі 

(ЗДНВР) 

 

4. Співробітництво з 

ІППО, ВНЗ. 

з учнями інших шкіл 

громади, України, 

зарубіжжя. 

Участь у 

симінарах, 

тренігах 

 Залучення 

здобувачів 

освіти до 

участі у 

партнерських 

проєктах 

 Залучення 

здобувачів 

освіти до 

участі у 

партнерських 

проєктах 

  

5.Відвідування 

навчальних занять  

     Нарада при 

директорі  

Звіт  

5.1 Уроки   укр мови та 

літератури 

6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

5.2 Математики  6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

3 Історії  6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

4 Географії  6,8,9,10 7,11 6,7,9,11 6,8,9 7,9,11   

5 Біології 6, 8,9,10 7,11 6,7,9,11 6,8,9  7,9,11   

6 Хімії  8,9,10          7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   

7 Зарубіжної 

літератури 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

8 Іноземної мови 3,6,9,10 4,5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

9 Фізики  8,9,10 7,11 7,9,11 8,9 7,9,11   
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10 Природознавства 5  5     

11 Мистецтва 8,9 10,11 9,11 8,9 9,11   

12 Образотворчого 

мистецтва 

6,7 5 6,7 5 6.7   

13 Німецька мова  5 6.7 5 6.7 5   

14 Фізичної культури 6,8,9,10 5,7,8,11 6,7,9,11 5,6,8,9 6,7,9,11   

15 Трудового 

навчання. 

Технологій 

6,8,9,10 5,7,11 6,7,9,11 5,6,8,9 7,9,11   

16 Захисту України  10 11 10 11 11   

17 Фінансова 

грамотність 

10  11     

18 Іспанська мова  5  5    

Академічна 

доброчесність 

       

1 Відвідування 

уроків з усіх 

навчальних 

дисциплін 

5,8.9.11 6,7,10, 5,8.9.11 6,7,10 5,8.9.11 Нарада при 

директорі  

Наказ  

2 Анкетування учнів 6,7,10, 5,8,9,11 6,7,10, 5.8.9.11 6,7,10,   

3 Круглий стіл 

«Запобігання та 

протидія 

академічному 

плагіату у ЗЗСО»  

 +      

4 Вебінар «Культура 

академічної 

+       
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доброчесності: 

роль бібліотек» 
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 Напрям: УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

№ 

з\п 

Об’єкт оцінки 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 На виході 

Де 

розглядається 

це питання 

Подальші 

дії 

1 Стратегія 

розвитку 

навчального 

закладу 

Створення коригування коригування коригування коригування Педагогічна 

рада, 

експертні 

групи 

 

2 Річний план Реалізація 

напрямів 

Доповнення 

коригування 

Доповнення 

коригування 

Доповненн 

коригування 

Доповненн 

коригування 

Педагогічна 

рада, 

експертні 

групи 

 

3 Моніторинг 

навчальних 

досягнень 

9,10,11 6,8,10 8,9,11 5,6,11 7,8,9 Нарада при 

ЗДНВР 

 

4 Організація 

семінарів та 

тренінгів 

 «Шляхи 

підвищення рівня 

мотивації 

саморозвитку 

здобувачів освіти, 

як основа 

успішної освітньої 

діяльності» 

    Нарада при 

ЗДНВР 

 

5 Матеріально – 

технічна база 

закладу 

Оновлення 

санвузлів 

    Нарада при 

директорі 

 

6 Психологічний 

клімат у 

колективі 

Анкетування 

учнів та педагогів 

Відвідування 

уроків з метою  

вивчення 

психологічної 

атмосфері 

Анкетування 

учнів, батьків 

Проведення  

шкільним 

психологом 

тренінгів 
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7 Сайт освітнього 

закладу 

Інформативне 

наповнення сайту 

освітнього 

закладу. 

Удосконалення 

освітнього 

сайту 

Постійне 

наповнення 

  Нарада при 

директорі 

 

8 Кадрова 

політика 

Пошук 

співробітників на 

сайтах 

працевлаштування 

Пошук майбутніх 

колег серед 

випускників 

педагогічних 

вишів 

 

Круглий стіл: 

«Професійне 

зростання 

вчителя у 

сучасному 

освітньому 

просторі» 

Робота по 

заповненні 

вакансій 

Педагогічна 

рада: 

«Удосконалення 

самоосвіти 

вчителя – 

чинник 

професійного 

зростання» 

Пошук 

співробітників на 

сайтах 

працевлаштування 

Пошук майбутніх 

колег серед 

випускників 

педагогічних 

вишів 

 

  

9 Матеріальне та 

моральне 

заохочення 

Подяки активним 

учасникам 

культурно-

масових заходів, 

олімпіад, 

конкурсів 

Нагородження 

грамотами, 

подяками 

Співпраця з 

засновником, 

місцевими 

підприємцями 

щодо 

матеріального 

заохочення 

учнів та 

педагогів 

   Збори 

трудового 

колективу 

 

10 Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Підтримка 

добровільної 

сертифікації 

педагогічних 

працівників 

 

 

Участь в 

вчительських 

конференціях 

 

 

Проходження 

підвищення 

кваліфікації за 

графіком 

Проходження 

підвищення 

кваліфікації за 

графіком 

Участь в 

вчительських 

конференціях 

 

Нарада при 

ЗДНВР 
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11 Правила 

поведінки  

Оформлення 

куточків «Правила 

поведінки» 

Оновлення 

інформації 

щодо правил 

поведінки у 

закладі 

Контроль за 

станом 

відвідування 

уроків та 

виховних 

заходів 

  Нарада при 

ЗДВР 

 

12 Права та 

обов’язки 

учасників 

освітнього 

процесу 

Тренінг «Права та  

обов’язки 

учасників 

освітнього 

процесу» 

    Нарада при 

ЗДВР 

 

13 Управлінські 

рішення 

Врахування інтересів педагогічних працівників, батьків та учнів Педагогічні 

ради 

 

1 Оперативні 

наради 

Підсумки навчально-виховної роботи за тиждень, місяць, семестр Наради при 

директорі 

 

2 Збори 

трудового 

колективу 

Обговорення трудових питань   

3 Батьківські 

збори 

Обговорення питань навчально-виховної роботи у закладі   

14 Громадське 

самоврядування 

Затвердження 

плану  

роботи, структури  

оновленого 

учнівського 

самоврядування 

Робота по 

створенню 

громадської 

організації 

батьків 

закладу 

Поглиблення 

співпраці 

закладу освіти 

та батьків 

    

15 Участь закладу 

в житті громади 

Участь у загально-

громадських 

святах, участь у 

громадських 

проектах, 

волонтерська 

діяльність 

Участь у 

загально-

громадських 

святах, участь 

у громадських 

проектах, 

волонтерська 

діяльність 
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16 Розклад занять Оновлення та удосконалення розкладу занять інваріантної та варіативної складової Наради при 

директорі 

 

17 Режим роботи 

закладу 

Встановлення 

режиму роботи 

відповідно до 

особливостей 

навчального року 

    Педагогічна 

рада 

 

18 Реалізація 

питання 

академічної 

доброчесті 

Ознайомлення із 

особливостями 

дотримання 

правил 

академічної 

доброчесності. 

Спостереження за 

навчальними 

заняттями 

Дотримання 

правил 

академічної 

доброчесності 

усіма 

учасниками 

освітнього 

процесу 

Контроль за 

дотриманням 

правил 

академічної 

доброчесності 

 Батьківський 

всеобуч про 

академічну 

доброчесність 

 Педагогічна 

рада 

 

19 Питання 

боротьби з 

корупцією 

Бесіди з 

учасниками 

освітнього 

процесу з питань 

антикорупційного 

законодавства 

Перегляд 

відеофільмів з 

питань 

запобігання 

корупції 

Ознайомлення 

з діяльністю 

анти-

корупційних 

органів 

  Класні години, 

батьківські 

збори 
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Перспективний план вивчення стану моніторингу викладання предметів 

на 2019-2024 навчальні роки 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Предмет 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Українська мова н,п,д     

2 Українська література н,п,д     

3 Зарубіжна література  н,п,д    

4 Математика   н,п,д   

5 Інформатика н,п,д     

6 Фізика    н,п,д  

7 Астрономія    н,п,д  

8 Географія   н,п,д   

9 Хімія  н,п,д    

10 Біологія н,п,д     

11 Англійська мова  н,п,д    

12 Німецька мова     н,п,д 

13 Іспанська мова   н.п.д   

14 Трудове навчання   н,п,д   

15 Фізичне виховання    н,п,д  

16 Історія  н,п,д    

17 Правознавство  н,п,д    

18 Захист вітчизни н,п,д     

19 Основи здоров’я н,п,д     

20 Фінансова грамотність    н,п,д  

21 Мистецтво     н,п,д 

22 Технології      н,п,д 
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ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ У 2021-2022 Н. Р. 

№ 

п/п 

Зміст діяльності Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 2-11-х 

класів з інформатики 
Жовтень ЗДНВР  

2 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 5-7-х 

класів з образотворчого мистецтва  
Жовтень ЗДНМР  

3 
Перевірка викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів 5-11-х 

класів з  зарубіжної літератури Листопад 
ЗДНВР  

4 
Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 5-11-х 

класів з фізичної культури  Листопад 
ЗДВР, ЗДНВР  

5 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 7-11-х 

класів з  Історії України та Всесвітньої історії 
Грудень ЗДНВР  

Перевірка стану гурткової роботи ЗДВР  

Перевірка  стану викладання спецкурсів та індивідуальних і групових 

занять 

 

ЗДНМР  

Перевірка стану інклюзивного навчання ЗДНВР  

6 
Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 1-11-х 

класів з англійської мови 
Січень 

ЗДВР, ЗДНВР  

7  Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 5-6-х 

класів з математики 
Лютий ЗДНМР, 

ЗДНВР 

 

8 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 7-11-х 

класів з біології 
Лютий ЗДНВР, 

ЗДНМР 

 

9 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 5-11-х 

класів з української мови та літератури 
Березень ЗДНВР  

10 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 7-11-х 

класів з хімії 
Березень Директор  
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11 Перевірка стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 5-9-х 

класів з трудового навчання 
Квітень ЗДНВР  

12 Контроль стану викладання і рівня знань, умінь та навичок учнів 1-4-х 

класів з фізичної культури 
Травень  ЗДНВР, 

ЗДНМР 
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ЗДІЙСНЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (КОНТРОЛЬ СТАНУ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ) 

№ 

з\п 

Предмет Термін проведення Відповідальний 

 

Відмітка про 

виконання 

1 Історія та правознавство  ІІ тиждень жовтня  

Учителі –

предметники  

 

2 Трудове навчання ІІІ тиждень жовтня 

3 Образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво 

ІІ тиждень листопада 

4 Інформатика ІІ тиждень грудня 

5 Математика IІІ тиждень лютого 

6 Іноземна мова(англійська) ІІ тиждень січня 

7 Українська мова та література,  ІІ тиждень березня 

8 Зарубіжна література ІІІ тиждень березня 

9 Фізика та астрономія ІІ тиждень квітня 

10 Географія IІІ тиждень квітня 

11 Хімія, біологія IV тиждень квітня 

12 Фізична культура,  основи здоров’я  ІІІ тиждень травня 

13 Захист Вітчизни ІІІ тиждень травня 
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ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін проведення Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Управління адаптацією учнів 5-х класів до 

навчання  

січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Управління адаптацією учнів 10-го класу до 

навчання  

Грудень 

 

 

 

 

 

3 Стан готовності  учнів 9-х класів до закінчення 

основної  школи 

Березень  

 

 

Стан готовності  учнів11-х класів до закінчення  

ліцею 
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ПЛАН  

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
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«Ціннісне                         Модуль 

ставлення до людей» 
 

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 
  

Тиждень знань «Ми поспішаємо до школи!» 

 

Мета: урочисте відзначення початку нового навчального року; підвищення рівня знань з ПДР, 

попередження дорожньо-транспортного травматизму серед учасників тощо. 

 1 вересня – День Знань; 

 Нетрадиційне свято Першого дзвоника «День знань» (5-11 класи); 

 Перший урок «30 кроків вперед» (5-11 класи); 

 Профілактичні заходи з ПДР у рамках Всеукраїнської акції «Увага! Діти на 

дорозі!»(5-11 класи): 

 Презентація тематичної літератури «Дорожня грамота»; 

 Виготовлення схеми маршруту «Мій шлях до школи і додому»; 

 Вікторина «Червоний. Жовтий. Зелений»;  

 Перегляд відеолекторію «Діти на дорозі»; 

 Моніторинг обізнаності учнів з ПДР (тести, анкетування) 

 

01.09.21 

__.09.21 

 

 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

Заступник директора з НВР,   

вчитель інформатики 

 

 

«Не споглядати й говорити, а вершити і 

творити» 

 

 

 

«Не споглядати й говорити, а вершити і 

творити» 

Вересень 
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Олімпійський тиждень «Бути здоровим – це модно!» 
 

Мета: виховання дітей та підлітків на гуманістичних ідеалах олімпізму, 

забезпечення розвиткуолімпійського руху в школі, проведення оздоровчо-

профілактичної роботи, пропагування ЗСЖ тощо. 

 08 вересня – Міжнародний день грамотності; 

 

 12 вересня – День українського кіно 

 Відеолекторій «Шедеври українського кіно» 

 12 вересня – День фізичної культури і спорту; 

 Презентація літератури «Абетка здоров’я»(5-11 класи); 

 Виставка малюнків та фотоколажів «Моє рідне місто»; 

 Зустріч із шкільною медсестрою «Культура харчування»(5 класи); 

 Тести з проблем паління, наркоманії та алкоголізму (8-11 класи); 

 Відеолекторій «Правда про алкоголь» (8-11 класи); 

 Олімпійський урок «Швидше! Вище! Сильніше!»(5-9 класи); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__.09.21. 

__.09.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, 

заступник директора з НВР,   

бібліотекар, 

медична сестра, 

учитель фізкультури 

 

 

 

 

 

Вересень 
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Тиждень « Краса осінніх подарунків» 
 

Мета: вчити дітей бачити красу рідного краю, ознайомити їх із традиціями українського  

народу, виховувати любов та бережливе ставлення до результатів людської праці тощо. 

 15 вересня – День народження Google; 

 Лекція «Google — найбільша пошукова система» 

 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару; 

 Інформаційна хвилинка «Особливості озонового шару» 

 19 вересня – День народження смайла; 

 Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх овочів «Осіннє диво» 

(5-11 класи); 

 20 вересня – Всенародний день батька; 

 Шкільна кіностудія «Дякую, тату» 

 І засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі ( 16.09.2021); 

 Засідання департаменту учнівського самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__.09.21. 

__.09.21. 

Заступник директора з НВР,   

педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель інформатики, 

педагог-організатор 

 

 

Вересень 
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Тиждень «Сторінками історії» 
 

Мета: викликати зацікавленість учнів до вивчення історії, сприяти глибшому засвоєнню 

історичного матеріалу, активізувати пізнавальні інтереси дітей, виховувати повагу до 

 культурних надбань людства, почуття національної свідомості та гідності тощо. 

 Презентація літератури (виставка) «Подорож сторінками історії» (5-11 

класи); 

 21 вересня – Міжнародний день миру; 

 22 вересня – День партизанської слави; 

 27 вересня – Всесвітній день туризму; 

 Відеоролик «Улюблені місця в Україні» у рамках флешмобу 

#МандруйУкраїною2021 

 Фотовиставка до Всесвітнього дня туризму «Я подорожую!!!»(5-11 класи);  

 Підготовка до Дня освітян; 

 Робота над проєктом «Подорожуємо разом» впродовж року (Гаркаленко В.Г) 

 

__.09.21. 

__.09.21. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,   

 

бібліотекар  

педагог-організатор,  

класні керівники, 

 учитель музики,  

учитель історії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 
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Тиждень «Даруємо радість» 
 

Мета: відзначення професійного свята вчителів, вшанування праці педагогів, виховання   

почуття поваги до вчителів, розуміння важливості людей цієї професії в сучасному світі. 

 30 вересня – Всеукраїнський День бібліотек; 

 Орієнтовні заходи до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

2021   Проєкт « Краєзнавство в шкільній бібліотеці:традиції та цінності» 

: 

 Оформлення книжково - тематичного  стелажа «Наш краю рідний, 

Україно!». 

 Проєктна зустріч « Подорож Києвом». 

 Перегляд фільмів про Київ з обговоренням. 

 1 жовтня – Міжнародний День музики та людей похилого віку; 

 Відеопривітання до Дня освітян  «Учитель – ім’я особливе!!!» (5-11 

класи); 

 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин»; 

 Фотовиставка до Всесвітнього дня захисту тварин «Наші улюбленці!!!»  

__.09.21. 

__.10.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

бібліотекар,  

класні керівники, 

учителі- предметники 

 

 

 

«Моє сьогодні – основа мого завтра» Жовтень 
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(5-11 класи). 

 «IV Всеукраїнський урок доброти» про гуманне та відповідальне 

ставлення до тварин (5-11 класи). 

 

 

 

 

 

Тиждень правознавства 

 «На паралельних дорогах прав та обов’язків» 

Мета: формування правової культури серед учнівської молоді, ціннісного ставлення до прав людини,  

її гідності, свободи та відповідальності, популяризація правових знань,виховування в учнів поваги  

до прав та основних обов’язків людини і громадянина тощо. 

 Презентація літератури «Юридична вітальня» (5-11 класи); 

 8 жовтня – День юриста; 

 Конкурс дитячих робіт «Права дитини в малюнках» (5-11 класи); 

 Конкурс кросвордів на правову тематику (8-9 класи); 

 Казкова правова вікторина (5-6 класи); 

  

 Орієнтовні заходи на правову тематику(8-9 класи): 

 Брейн-ринг правознавців «Найрозумніший»; 

 Тренінг «Ти – людина, значить маєш права»;  

 Інтелектуально-розважальна гра «Перший мільйон», «Юридичний 

футбол»; 

 Засідання учнівського департаменту 

__.10.21. 

__.10.21. 

Заступник директора з НВР, 

бібліотекар,  

класні керівники, 

учитель правознавства, 

педагог-організатор 

 

 

 

Жовтень 
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Тиждень українського козацтва  

«Козацькими стежками» 

 

Мета: поглибити знання учнів про українське  козацтво та традиції часів Запорізької Січі;  

сприяти патріотичному вихованню; пробуджувати національну самосвідомість тощо. 

 Презентація літератури «З історії козацтва» (5-11 класи); 

 14 жовтня - День українського козацтва; 

 14 жовтня – Свято Покрови Пресвятої Богородиці 

 14 жовтня – День захисника України; 

 Відеопривітання для захисників України «Дякуємо за Вашу мужність!» 

 Вікторина «Гортаючи сторінки історії» (5-11 класи); 

 Відеолекторій на козацьку тематику «Як козаки кашу варили»; 

 Фестиваль «Нащадки славних козаків» (5-11 класи); 

 Змагання з настільного тенісу «Як козаки в теніс грали»; 

 15 жовтня - Всесвітній день миття рук; 

 Інформаційна хвилинка «Мий руки правильно» 

 16 жовтня - Всесвітній день здoрoвoгo харчування; 

 Лекція «Нюанси здорового харчування» 

 ІІ засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі  

 

__.10.21. 

__.10.21. 

Заступник директора з НВР, 

бібліотекар,  

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учитель фізкультури, 

медична сестра, 

представники патрульної 

поліції,  

психолог закладу 

 

 

 

Жовтень 
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Тиждень профорієнтації  

«Цікавий світ професій» 
 

Мета: підвищення рівня поінформованості учнів з питань профорієнтації; виявлення  

власних професійних інтересів та нахилів; ознайомлення з способами вибору професій. 

 Презентація літератури «Абетка працевлаштування» (5-11 класи); 

  

 Тести на профорієнтацію (9-10 класи); 

 24 жовтня - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН); 

 Інформаційна хвилинка « День ООН» 

  

 31 жовтня - Хелловін; 

 Конкурс-виставка «хелловінських» гарбузів (5-9 класи); 

 Класні години «Будь безпечний на канікулах» 

 Робота з шкільним сайтом. 
 

__.10.21. 

__.10.21. 

Бібліотекар, 

педагог-організатор, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

учнівське самоврядування, 

заступник директора школи 

з виховної роботи, 

учитель інформатики 

 

 

Жовтень 
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Тиждень класного керівника 

«Найкращі шкільні батьки» 
 

Мета: розкрити високий професіоналізм та професійну компетентність класних керівників,  

висвітлити власні досягнення та результати педагогічної діяльності. 
 

 

 

 Тиждень знань протипожежної безпеки; 

  Бесіди з безпеки життєдіяльності; 

 Рейд «Підручник»; 

 Перевірка зовнішнього вигляду  підручників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__.11.21.  

__.11.21 

 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учнівське самоврядування, 

педагог-організатор, 

класні керівники 

 

 

 

 

  

 

«Україна – єдина країна» 
Листопад 
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Тиждень української мови та писемності 

«Мій рідний край, моя земля» 
 

Мета: подати учням відомості про походження мови та української писемності, активізувати  

знанняучнів про мову як джерело духовного зростання нації, виховувати пошану до рідної мови. 

 Презентація літератури «Новинки сучасної літератури» (5-11 класи); 

 9 листопада – День української писемності та мови; 

 ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності (5-11 класи); 

 Квест-батл між учителями та учнівським самоврядуванням «Мовознавча 

країна»; 

  

 Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика; 

 Шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г.Шевченка; 
 Засідання учнівського департаменту 

 

 

 

 

 

 

 

__.11.21. 

__.11.21 

Бібліотекар,  

класні керівники, 

учителі української мови та 

літератури,  

педагог-організатор, 

заст.директора з виховної 

роботи, 

учнівське самоврядування 

 

  

Листопад 
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Тиждень толерантності 

«Школа – майданчик толерантності» 
Мета: формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини тощо. 

 16 листопада – Міжнародний День толерантності; 

 Тестування на визначення рівня толерантності» (5-9 класи); 

 Акція «Дружні долоньки єдності» (5-11 класи); 

 Бесіда «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» 

 18 листопада – Міжнародний День відмови від паління; 

 Акція до Міжнародного Дня відмови від паління «Спасибі – Ні!!!»; 

 Відеолекторій «Правда про тютюн» (8-9 класи); 

 Бесіда «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» 

 20 листопада – Всесвітній день дитини; 

 21 листопада – День Гідності і Свободи; 

 Виховна година за темою «Слава Вам, герої»; 

 Виставка малюнків та стіннівок «Вічна пам'ять героям Майдану» 

 ІІІ засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі  

 

 

 

 

 

 

15.11.21. 

19.11.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор,  

класні керівники, класоводи, 

учнівське самоврядування, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції, 

 психолог закладу 

 

 

 

  

Листопад 
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Тиждень пам’яті жертв Голодомору 

«Ті дні  страшні у пам’яті народній» 
 

 

Мета: усвідомити трагізм Голодомору 1932-1933 рр. на Україні, виховувати в учнів  

патріотизм на основі особистісного усвідомлення досвіду історії. 

 

 Презентація літератури «Тільки пам'ять не сивіє…»(5-11 класи); 

 Фотовиставка «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні» (5-11 класи);  

 Акція «Грані добра»  

 Акція «Запали свічку», «Чорна стрічка»  до Дня Голодомору; 

 Відеолекторій  «Технологія геноциду», «Штучний голод» (5-11 класи); 

 27 листопада – Всесвітній день інформації; 

 Тренінг «Безпечні соціальні мережі» 

  Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом) з 25.11.2021 по 10.12.2021 
 

 

 

22.11.21. 

26.11.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар,  

педагог-організатор , 

учнівське самоврядування, 

класні керівники,  

учитель історії  

 

 

 

 

 

 

 
  

Листопад 
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Тиждень профіктики СНІДу 

 

Мета: попередження та профілактика захворювання ВІЛ/СНІДу. 

 1 грудня – Всесвітній День боротьби зі СНІДом; 

 Акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом «АнтиСНІД» (5-11 класи); 

 Написання попереджувальних диктантів про СНІД (5-9 класи); 

 Конкурс валеолистівок  до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом; 

 Маршрут безпеки «Шляхи передачі ВІЛ»( 5-11 класи); 

 Відеолекторій «Просто діти», «AIDS» тощо(5-11 класи); 

 3 грудня – Міжнародний День людей з  інвалідністю; 

 Акція до Дня дітей-інвалідів «Іграшка для друга» 

 4 грудня – День інформатики 

 Бесіда «Світ комп’ютерних професій» 

 5 грудня – Міжнародний День волонтера; 

 Інформаційні хвилинки «Хто такий волонтер?» 

 6 грудня – День Збройних сил України 

 

29.11.21. 

03.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог –організатор, 

класні керівники,  

медична сестра, 

учитель інформатики 

учнівське самоврядування 

 

 

  

"З творчістю до навчання і свята" 

Грудень 
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Всеукраїнський тиждень права 

«Великі права маленької людини» 

 

Мета: ознайомити учнів з Конвенцією ООН про права дитини, Загальною Декларацією  

прав дитини, розширити знання учнів про їхні права, виховувати правову культуру тощо. 
 09 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією; 

 Урок антикорупційної тематики з елементами тренінгу(9-11 клас); 

 10 грудня - Всесвітній день футболу; 

 Фотоквест «Мій улюблений футболіст» 

 Презентація літератури «Юридична консультація»(9-11 класи); 

 10 грудня - День прав людини 

 Конкурс кросвордів на правову тематику(8-9 класи); 

 Всеукраїнський Урок права «Права людини» з нагоди проголошення Дня 

прав людини; 

 Відеолекторій на правову тематику «Абетка прав дитини» тощо (5-11 

класи); 

 Орієнтовні заходи на правову тематику (8-9 класи): 

 Брейн-ринг правознавців «Найрозумніший»; 

 Тренінг «Ти – людина, значить маєш права»; 

 Рольові ігри на правову тематику «Так чи ні», «Права та обов’язки»  

(5-11 класи); 

 

 

 13 грудня - День Андрія (Калита) 

 Вечір для старшокласників«Андріївські вечорниці» (9-11 класи); 

 Підготовка до новорічних свят. 

06.12.21. 

10.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар,  

педагог-організатор, 

учитель фізкультури, 

класні керівники, 

 класоводи , 

учнівське самоврядування 

 

 

 

Грудень 
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Тиждень 

 «В очікуванні Нового Року» 

 

 

Мета: святкування новорічних свят. 

 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

 Фотопанорама «Чорнобиль немає минулого часу» 

 Виставка новорічних плакатів «З Новим 2022 роком!» (5-9 класи); 

  

 Зимові розваги на свіжому повітрі ; 

 19 грудня – День Святого Миколая; 

 Фестиваль відеопривітань «Зимова фантазія» (6 класи);  

 Акція «Подарунки від Миколая» 

 ІV засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі . 

 Підготовка до новорічних свят. 
 

 

 

 

13.12.21. 

17.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

 класні керівники, 

класоводи, 

учитель образотворчого 

мистецтва та трудового 

навчання, 

учнівське самоврядування, 

психолог закладу, 
Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції 

 

 

  

Грудень 
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Тиждень 

«Новорічне диво вже поряд» 

 

 

Мета: святкування новорічних свят. 

 

 Новорічний ранок «Новорічна пригода у казковому лісі» (5 класи); 

 25 грудня – Католицьке Різдво 

 Розробка плану зимових канікул 

 Засідання учнівського департаменту. 

 Підведення підсумків за І семестр 

 

 

 

20.12.21. 

24.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

класні керівники, 

 учитель музики,   

учнівське самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 
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ТИЖДЕНЬ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

ТА МУЗИКИ 

 "МИСТЕЦТВО - ЦЕ ЖИТТЯ!" 
 

Мета: формування почуття прекрасного, вірного розуміння естетичних понять, смаків  

та ідеалів, розвиток творчих задатків і обдарувань в галузі мистецтва, здатності  

збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва тощо. 

 11 січня – Міжнародний День «Дякую»; 

 Акція до Міжнародного Дня «Дякую»; 

 Виставка альбомів з образотворчого мистецтва «Юні художники»  

(5-7 класи); 

 Виставка робіт  образотворчого мистецтва «Твої таланти, Україно!!!» (5-7 

класи); 

 Турнір знавців музики та образотворчого мистецтва «Найрозумніший»; 

  

 13 січня – Старий Новий рік 

 Конкурс на кращу колядку, щедрівку, засівалку (5-11 класи);  

 «Музичні старти» (5-6 класи); 

 17 січня – Всесвітній день снігу 

 17 січня – День дітей-винахідників 

 Інформаційна хвилинка «Юні винахідники України» 

 Робота над оновленням сайту 

 

10.01.22. 

14.01.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

учитель образотворчого 

мистецтва,  

учитель музики, 

класні керівники,  

учитель інформатики, 

учнівське самоврядування 

 

  

 

  

"І зовнішня, і внутрішня краса тобі одній дарована, 

людино" 

 

Січень 
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Тиждень історії  

«Україна– єдина країна» 

Мета: викликати зацікавленість учнів до вивчення історії, сприяти глибшому  

засвоєнню історичного матеріалу, активізувати пізнавальні інтереси дітей,  

виховувати повагу до культурних надбань людства, почуття національної свідомості. 

 

 18 січня – День сніговика; 

 Конкурс на кращого сніговика до Дня сніговика «Мій сніговик – 

відображення мого Я» (5-7 класи); 

 19 січня – Хрещення Господнє; 

 21 січня – Міжнародний день обіймів; 

 Акція «Почни свій день з обіймів!» 

 22 січня – День Соборності України; 

 Презентація літератури «Подорож сторінками історії» (5-11 класи); 

  

 Виставка плакатів «Україна – єдина країна»( 5-11 класи); 

 Відеолекторій «Шлях до Соборності» (5-11 класи); 

 Історична гра «Подорож до минулого», «Поле чудес» (5-7 класи); 

 Брейн-ринг знавців історії «Найрозумніший» (8-9 класи); 

 

 

 

 

 

 

17.01.22. 

21.01.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

бібліотекар,  

класні керівники,  

педагог-організатор, 

учитель історії 

 

 

 

 

 

Січень 
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Тиждень іноземної мови 

 

Мета: підвищення рівня мотивації до вивчення англійської мови, формування комунікативної 

компетентності учнів, узагальнення та систематизація знань. 

 25 січня – День студентів; 

 27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту; 

 Інформаційні перерви «Місця пов’язані з пам’яттю про Голокост», «Пам’яті 

людській дано боліти» (5-11 класи) 

 29 січня – День пам’яті героїв Крут;  

 Відеолекторій фільми «Бій під Крутами», «Вшануймо пам’ять Героїв Крут», 

«Ніколи не плач»; 

 Бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного»; 

 Пізнавальний кінозал «Пам’ятаємо про Крути»; 

 Тематична виставка «Понад усе вони любили свій коханий край»; 

 Історичне засідання «Крути. Народи нового українця». 

 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;  

 Пізнавальний урок  «Уміння користуватись Інтернетом ефективно та 

безпечно». 

 Конкурс плакатів «Англомовні та франкомовні країни»; 

 Інтелект-шоу «Цікава англійська» 

 

 

 

  

 Vзасідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі  

24.01.22. 

28.01.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

учитель історії,  

учителі англійської та 

французької мови, 

психолог закладу, 

представники патрульної 

поліції 

 

 

 

 

 

Січень 
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 Тиждень математики та інформатики 

 

 

Мета: прищеплювати інтерес до математики та інформатики, популяризувати  

математичні знання, формувати навички самостійної роботи за комп’ютером. 

 31 січня – Міжнародний день без Інтернету;  

 Акція «День без соціальних мереж» 

 1 лютого – День фіалок;  

 Фотоколаж «Краса на нашому підвіконні» 

 2 лютого – День бабака; 

 Інформаційна хвилинка День бабака (Groundhog Day). 

 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку; 

 Конкурс малюнків «Математика навколо нас» (5-11 класи); 

 Розв’язування цікавих математичних задач (5-9 класи); 

 Перегляд відео та презентацій«Stem-Steam-Stream  проєкти»; 

 Інформаційні сторінки"Фейк! Фейк! Фейк"; 

  

 Перегляд відео та презентації «Досягнення сучасної інформатики»; 

 

 

 

 

 

 

31.01.22. 

04.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

класні керівники,  

учителі математики,  

учитель інформатики  

 

 

 

"Не спостерігати й говорити, а вершити і 

творити" 

Лютий 
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Тиждень 

 «А без любові чого ми варті ?» 

Мета: відзначити День Святого Валентина. 

 9 лютого – День безпечного Інтернету; 

 Прес-конференція з учнями 8-9 класів «Які загрози несе нам Інтернет?». 

 Гра «Безпечна подорож до країни Інтернет» 

 Відеоуроки на тему: "Інтернет - користь чи прихована небезпека" 

 Флешмоб у соціальних мережах «#я за безпечний_Інтернет» 

 11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. 

 Відеолекторій «Відомі жінки у науці» 

 Проєкт «Дівчата в STEM» 

 12 лютого – Китайський Новий рік. 

 13 лютого – Всесвітній День радіо. 

 14 лютого – День  Святого Валентина; 

 Конкурс на кращу валентинку «На крилах любові» (5-11 класи); 

 Поштова скринька «Для двох сердець» (5-11 класи); 

 Конкурсна програма «Солодка парочка» (5-11 класи); 

 

 

 

 

07.02.22. 

14.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор,  

класні керівники, 

бібліотекар,  

учитель історії, 

учитель інформатики 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Героїв Небесної Сотні  

Лютий 
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«Небесна Сотня у наших серцях» 
 

 

Мета: ознайомити школярів із історичним та суспільним значенням Революції гідності, короткими 

життєписами деяких героїв Небесної Сотні, розкрити суть подвигу Небесної Сотні, вшанувати героїзм 

українських захисників і тих, які полягли, і тих, які сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет України, 

прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість. 

 15 лютого – Стрітення Господнє; 

 Свято зустрічі весни «Стрітення» (5-11 класи); 

 17 лютого – День спонтанного прояву доброти; 

 Бесіда “Милосердя і доброта – людства два крила!”; (5-11 клас). 

 Флешмоб «Ділися теплом свого серця»( 5-11 клас). 

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; 

 Реквієм Небесній Сотні «Пам'ять єднає». 

 Виставка - спомин «Небесна Сотня воїнів Майдану»( 5-11 клас) 

 Перегляд літератури «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу»(5 -9 

клас) 

 Акція «Ангели пам’яті»( 5-11 клас) 

 20 лютого – День соціальної справедливості; 

 Бесіда «Соціальна захищеність»(8 -9  клас) 

 21 лютого – Міжнародний День рідної мови; 

 Презентація літератури «Новинки сучасної літератури» (5-11 класи); 

 Квест-гра «У царстві рідної мови» (5-9 класи); 

 VІ засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі . 

 

15.02.22. 

18.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

бібліотекар закладу,  

вчителі української мови і 

літератури, 

педагог-організатор, 

представники патрульної 

поліції, 

психолог закладу 

 

 

  

 Лютий 
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Тиждень хімії і біології 
 

Мета: Мета: прищеплювати інтерес до хімії та біології, покращення знань про природу, розвиток  

почуття відповідальності за Землю тощо. 

 Цікаві досліди «Хімія на кухні» (7-11 класи); 

 Робота над проєктом «Впровадження STEAM-освіти на уроках 

природничого циклу»  протягом року; 

  

  

 Презентація літератури «У світі тварин та рослин» (5-11 класи); 

 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя 

 Цікаві факти про полярного ведмедя 

 27 лютого – День полуниці 

 Інформаційна хвилинка «Користь полуниці» 

 28 лютого - Всесвітній день рідкісних захворювань 

21.02.22. 

25.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор 

учитель хімії, біології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 
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Тиждень  

«Зі святом весни, найпрекрасніші та найрідніші» 

 

 

Мета: виховувати любов до жінки та матері – берегині роду, виховувати культуру  

спілкування та вміння триматися на сцені, розвивати творчі здібності учнів. 

 1 березня – Всесвітній день імунітету; 

 Бесіда «Ваш імунітет – запорука здоров’я»; 

 1 березня – День зустрічі весни; 

 3 березня – Всесвітній день письменника; 

 Конкурс віршів «Весняний подих»; 

 4 березня – День млинця; 

 Чаювання у класах «Історія млинця» 

 7 березня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 

 Флешмоб «#Привітай найрідніших» за допомогою відеоролику. 

 8 березня – Міжнародний День прав жінок миру; 

 Виставка плакатів-вітань «Любій матусі» (5-11 класи); 

 Виставка фотоматеріалів «Я і мама» (5-11 класи); 

 Операція «Сюрприз» до Дня весни 

 Свято до Дня весни «Жінці. Мамі. Коханій» (5-11 класи). 

 

28.02.22

07.03.22 

Заступник директора з 

виховної роботи ; 

медична сестра; 

педагог-організатор,  

класні керівники 

 

 

 

 

Березень 

Модуль«Ціннісне ставлення до культури та мистецтва» 
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Шевченківські дні 

 

Мета: вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка – великого українського поета,  

популяризації та пропаганди його творів тощо. 

 Презентація літератури «Шевченко – син українського народу»( 5-11 

класи); 

 Тематична виставка «Шевченко – художник»; 

 Конкурс малюнків «Шевченкова палітра»( 5-11 класи); 

 Вікторина «Тарасове слово» (5-9 класи); 

 Відеомандрівка «Пам’ятники Т.Г. Шевченку у світі» (5-11 класи); 

 Флешмоб «Весь світ читає Шевченка» (5-11 класи); 

 12 березня – Міжнародний день сну; 

 Піжамна вечірка для учнів 5 класу 

 14 березня – День українського добровольця; 

 Фотовиставка «Добровольці нашого міста» 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.22. 

11.03.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи  

Бібліотекар  

Вчителі укр. мови та л-ри, 

педагог-організатор,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Березень 
"Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь" 
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Тиждень щастя   

«Щастя – це …» 

 

 

 

Мета: формувати читацькі інтереси учнів, любов та повагу до книги, прищеплювати  

дітям уміння самостійно працювати з книгою, робити висновки з прочитаного. 

 15 березня – Всесвітній день контакту; 

 17 березня – День Святого Патрика; 

 Бесіда «Що ми знаємо про Патрика?» 

 20 березня – Всесвітній день Землі; 

 Інформаційна хвилинка «Планета, на якій ми живемо» 

 20 березня – Міжнародний день щастя; 

 Акція «Дошка побажань» (5-11 класи); 

 Відеолекторій «Щастю бути!» 

 «Зробимо життя кольоровим!»( 5-11 класи); 

  

 Творчий конкурс «Щастя – це…»(5-11 класи); 

 21 березня – Міжнародний день лісів 

 Акція «Посади дерево – дихай вільніше» 

 21 березня – Міжнародний день людини з синдромом Дауна; 

 24 березня – Всесвітній День боротьби з туберкульозом; 

 Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (5-11 класи); 

 Розробка плану весняних канікул. 

 VIІ засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі  

 

 

14.03.22. 

18.03.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи , 

педагог-організатор, 

психолог, бібліотекар, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції  

 

 

Березень 
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Тиждень географії 

«Люби і знай, свій рідний край» 

Мета: популяризація предмету географії, виховувати шанобливе ставлення до природи, 

 рідного краю, Батьківщини. 

 1 квітня – День сміху; 

 День навиворіт (батьки в ролі вчителів) 
 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги; 

 Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (5-11 класи); 

 Перевірка збереження підручників (5-11 класи);; 

 Робота книжкової лікарні «Продовжимо молодість книги» (5-11 класи); 

 Конкурс «Відгадай з яких я книг?» (5-6 класи); 

 Презентація улюбленої книги (5-11 класи); 

 Робота над проєктом «Герої твору очима сучасного читача»  

 4 квітня – Всесвітній день моркви; 

 Створення кросвордів, ребусів, карт на географічну тему (7-11 класи); 

 Фотовиставка «Мандруємо Україною»; 

 Гра «Мандруємо материками» (8 - 9 класи) 

 Фотогалерея  «Мандруючи рідним просторами» . 

28.03.22. 

01.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

учитель географії, 

педагог-організатор,  

учитель музики, 

бібліотекар, 

учитель української 

літератури 

 

 

 

 

  

Березень 
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Тиждень здоров`я 

«Ми за здоровий спосіб життя!» 

Мета: формування в учнів світогляду, спрямованого на здоровий спосіб життя. 

 05 квітня – Міжнародний День супу; 

 Фотоколаж «Мій улюблений супчик» 

 07 квітня – Всесвітній день здоров’я; 

 Практичне заняття «Надання першої долікарської допомоги» (7-10 

класи); 

 Класні години «Здоровий спосіб життя – це важливо». (5-11 класи); 

 Шкільне телебачення «Здоров’я для мене – це…»(5-11 класи); 

 Квест-гра «Пазли здоров’я» (5 класи); 

 Палітра художника «Де росте корисна їжа?» (5-6 класи); 

 Аукціон знань «Правильне харчування – запорука міцного здоров’я»  

 Лекція «Дієти – це небезпечно» 

 Колаж «Здоровим будеш – все здобудеш!» (6-8 класи); 

 Перегляд відеороликів «Профілактика шкідливих звичок»(6-9 класи); 

 

04.04.22. 

08.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

учитель фізкультури,  

психолог, 

медична сестра 

 

  

"Будь природі добрим другом" 

Квітень 

Модуль «Ціннісне ставлення до природи і праці» 
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Тиждень фізики  

«Фізика навколо нас» 

 
 

Мета: виховувати інтерес до вивчення фізики, розвивати кругозір учнів про широке застосування  

фізичних знань тощо. 

 12 квітня – Всесвітній День авіації та космонавтики; 

 Конкурс на малюнків на космічну тематику (5-11 класи); 

 Ігри на орієнтацію (5-9 класи); 

 Ігри на фізичну тематику  «Щасливий випадок», «Ерудит-шоу», «Фізичне 

лото» тощо (8-9 класи); 

 Захист проєкту «Використання  Microsoft Excel під час дослідницької 

діяльності на уроках фізики» 

 16 квітня – Всесвітній день голосу; 

 Караоке «Співати вміють УСІ» 

 17 квітня – День пожежної охорони; 

 17 квітня – День еспресо; 

 Бесіда «Що ви знаєте про каву?» 

 

11.04.22. 

15.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель фізики, 

педагог-організатор, 

учитель музики  

 

 

 

  

Квітень 
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Тиждень трудового та екологічного виховання 

«Із любов’ю до ПРИРОДИ» 

 

Мета: формування екологічної культури, почуття відповідальності за природу як за  

національне багатство, основу життя на Землі, залучення вихованців до активної екологічної  

діяльності, вироблення навичок трудової діяльності, виховання працелюбності тощо.  

 21 квітня – Всесвітній день творчості; 

 22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі; 

 Виставка поробок з природного матеріалу «Умілі ручки» (5-9 класи); 

 Конкурс малюнків «Збережемо первоцвіти» (5-7 класи); 

  

 Брейн-ринг «Земля у нас одна» 

 Майстер-клас «Сортуємо сміття правильно! 

 Інфораційна хвилинка «Утилізуємо правильно пальчикові батарейки» 

 24 квітня – Великдень; 

 Майстер-клас з виготовлення писанок, виставка робіт 

 Виставка-свято «Святкові дзвони Великодня» 

  

 VIIІ засідання Ради профілактики правопорушень  

18.04.22. 

22.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель трудового навчання,  

класні керівники,  

педагог-організатор, 

психолог закладу, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції 

 

  

Квітень 



 145 

                         
 
 
 

 26 квітня – День Чорнобильської трагедії; 

 Презентація літератури «Репортаж із Чорнобиля» (5-11 класи); 

 Виставка фотоматеріалів  «Чорнобильська палітра»( 5-11 класи); 

 Відеолекторій «За хвилину до катастрофи», «Як працює ЧАЕС»; 

  

  

  

  

  

  

 28 квітня – День джинсів; 

 29 квітня – Міжнародний день танцю. 

 

26.04.22.

29.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар, 

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учителі початкових класів 
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Тиждень пам’яті 

 «Їх обпалювала полум’ям війна»  

 

Мета: виховання в учнівської молоді почуття патріотизму та гордості за славну історію  

рідного краю, збереження пам’яті про немеркнучий подвиг земляків, шанобливого  

ставлення до покоління війни. 

 03 травня – День Сонця 

 05 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 

 06 травня – Міжнародний день без дієт 

 Бесіда «Небезпека дієт» 

 06 травня – День паперових літачків; 

 Гра «Кольорові літачки» 

 08 травня –День пам’яті та примирення в Україні 

 Патріотична мандрівка «Не загасити пам’яті вогонь…» 

 Перегляд фільму на воєнну, військово-патріотичну тематику. 

  

 09 травня – День Перемоги 

 08 травня – День матері 

 Майстер-клас «Листівка для матусі». 

 Відеопривітання «Вітання найріднішим» 

 Фотоколаж «Ті, хто подарував життя» 

03.05.22.

06.05.22. 

 

 

 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель історії, 

педагог-організатор, 

класні керівники, вчителі 

мистецтва, трудового 

навчання, 

медична сестра 

 

  

"Здорова людина - здорове суспільство" 

Травень 
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Тиждень сім’ї 

«Вогнище родинне на світі білому єдине» 

 

 

 

Мета: виховувати шанобливе ставлення до родини, взаєморозуміння в сім’ї, взаємоповагу у спілкуванні.  
 12 травня – Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

 Кольоровий (Веселковий тиждень) 

 14 травня – День Цивільного Захисту; 

 15 травня – День Європи в Україні; 

 Віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google 

Arts&Culture. 

 Виставка стіннівок «Ми - європейська країна». 

 15 травня – День науки в Україні; 

 Фотоколаж «Українці, які змінили світ» 

 15 травня – Міжнародний день сім’ї; 

 Виставка сімейних фотоальбомів «Я  і моя сім’я» (5-11 класи); 

 Виставка робіт «Світ захоплень моєї сім’ї» (5-11 класи); 

 Твір-роздум «Традиції моєї сім’ї» (5-6 класи); 

 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій 

 Година історичної пам’яті "Жертви політичних репресій"  

 Підготовка до нетрадиційного свята Останнього дзвоника; 

 

 

 

 

10.05.22.

13.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

 класні керівники,  

адміністрація, 

учитель інформатики, 

учитель історії,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 
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Тиждень знань 

 з основ безпеки життєдіяльності 

 

Мета: проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків, виховання відповідального 

ставлення до власного здоров'я та турбота про безпеку власної життєдіяльності,  

підвищення інформаційно-просвітницького рівня учнівської молоді з питань БЖД. 

 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 18 травня – Міжнародний день музеїв 

 Диспут«Чи потрібні музеїв епоху інтернету?» 

 Віртуальний естет-тур «Топ-10 найкращихмузеїв світу» 

 20 травня – День вишиванки; 

 Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код!». 

 Конкурс «Красуня у вишиванці». 

 Лекція на тему: «Перша допомога при сонячному (тепловому) ударі»; 

 Об’єктове тренування: евакуація під час пожежі (1-9 класи); 

 Лекція на тему: «Правила користування засобами індивідуального 

захисту» (5-11 класи); 

 Дидактичні вправи про наслідки небезпечної ситуації «Продовж 

речення», «Можна – не можна», «Вибери «небезпечне» слово» (5-7 

класи); 

 Кінозал, перегляд мультфільмів про безпеку. 

 Бесіда «Як захистити себе від вірусів» 

 IX засідання Ради профілактики правопорушень – Суд честі  

 

 

 

 

16.05.22.

20.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

медична сестра, 

учитель інформатики, 

учитель історії, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції, 

психолог закладу 

 

Травень 
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Тиждень підведення підсумків  

«До побачення, школо!» 

Мета: підвести підсумки за навчальний рік. 

 

 Звіт учнівського самоврядування «ТЕМП»; 

 Звіт директора перед громадськістю ; 

 Захист проєктів учителів, бібліотекаря: «Бібліодрайвінг», «Сучасна 

українська книга», « Краєзнавство в шкільній бібліотеці:традиції та 

цінності», учнівського самоврядування «Школа як громада» (створення 

інтерактивного плакату); 

 Бесіди з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул; 

 Нетрадиційне свято Останнього дзвоника «Канікули! Ура! Ура! Ура!» (5-11 

класи);  

 

23.05.22.

27.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, класні 

керівники, заступник 

директора з НВР, директор 

закладу, учитель музики  та 

хореографії 

 

 
  

Травень 
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НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ ЛІЦЕЮ 

 

Термін Зміст Вихід інформації Відмітка про 

виконання 

 

С
ер

п
ен

ь
 

1. Про режим  роботи ліцею у 2021/2022навчальному році Інформація  

2. Про хід підготовки до Свята Першого дзвоника та першого уроку Інформація  

3. Про проходження медогляду працівниками ліцею у 2021 році Інформація  

4. Про стан готовності ліцею до початку навчального року (акти прийомки 

школи) 

Звіт  

6. Про організацію чергування по ліцею учителів та учнів в І семестрі 

2021/2022 навчальному році 

Наказ 

Графік 

 

7. Про стан забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками, 

навчальними програмами у 2021/2022 навчальному році 

Звіт   

8. Про закріплення класних кімнат, кабінетів за класами у 2021/2022 

навчальному році 

Наказ  

9. Про розклад занять на І семестр 2021/2022 навчального року Затвердження  

10.Про тарифікацію педагогічних працівників  у 2021/2022 навчальному році Наказ  

11. Про  виконання закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» в організації навчально-виховного процесу у школі 

Інформація  

 

В
ер

ес
ен

ь
 

           

         

 

1. Про організацію харчування учнів ліцею та звільнення від оплати за 

харчування дітей пільгового контингенту у 2021/2022 навчальному році 

Наказ  

2. Про організацію профорієнтаційної роботи Інформація   

3. Про  підготовку до професійного свята – Дня вчителя Інформація  

4. Про попередження дитячого травматизму під час організації освітнього 

процесу 

Інформація 

наказ 
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5. Про складання графіків проведення контрольних, практичних та 

лабораторних робіт у 2021/2022 навчальному році 

Затвердження  

6. Про стан відвідування учнями ліцею Інформація 

Наказ 

 

8. Про звільнення учнів за станом здоров’я від занять з фізичної культури Наказ 

 

 

9 Про підсумки складання соціальних паспортів учнів класів та ліцею на 

2021/2022 навчальний рік 

Інформація  

 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

1. Про попередження дитячого травматизму в період осінніх канікул 2021 року Наказ  

2. Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів  Наказ  

3. Про організацію та проведення осінніх канікул 2021 року План  

4. Про організацію проведення атестації педпрацівників ліцею у 2021 році Протокол  

5. Про організацію проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями  План 

6. Про призначення відповідального за збір бази даних на випускників ліцею у 

2020/2021 навчальному році 

Наказ  

7. Про стан підготовки до олімпіад та конкурсів Інформація   

8. Про  виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

в організації освітнього процесу в ліцеї. 

Інформація  

 

Л
и

с

т
о

п

а
д

 1. Про підготовку до роботи ліцею в зимовий період. Звіт 

 

 

 

Г
р

у
д

ен
ь

 

1. Про навчальні досягнення учнів ліцею за І семестр 2021/2022навчального 

року 

 

 

 

 

Накази 

 

2.Про стан виховної роботи в ліцеї за І семестр 2021/2022 навчального року  

3. Про підсумки методичної роботи за І семестр 2021/2022 навчального року  

4. Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період 

зимових канікул 2021/2022 навчального року 
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5. Про організацію виховної роботи: забезпечення змістовного дозвілля учнів в 

період зимових канікул 

План  

6. Про виконання навчальних програм з навчальних предметів за І семестр 

2021/2022 навчального року 

 

 

 

Накази 

 

7. Про стан ведення шкільної документації за І семестр 2021/2022 навчального 

року 

 

11. Про  виконання закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» в організації освітнього процесу в ліцеї 

Інформація  

 

С
іч

ен
ь

 

1.Про щорічну відпустку працівників школи на 2022 рік Графік   

2. Про підсумки проведення І етапу та участь в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів 

Наказ 

 

 

3. Про збір і оформлення бази даних на учнів 9-х, 11-х класів 
Інформація,  наказ 

 

4. По організацію навчання ліцею в системі цивільного захисту населення  

5. Про виконання основних положень Закону України «Про захист 

персональних даних» 

Інформація  

  

Л
ю

т
и

й
 2. Про стан чергування учителів і учнів по ліцею  Графік  

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

1. Про організацію святкування 8 Березня Інформація  

2. Про організацію проведення весняних канікул 2022 року План 

3. Про попередження дитячого травматизму на період весняних канікул 2022 

року 

 

 

 

 

Накази 
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К
в

іт
ен

ь
 

1. Про роботу ради профілактики ліцею Наказ  

2. Про підготовку до ДПА та ЗНО Інформація   

3. Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року та проведення ДПА 

для учнів 9, 11-х класів 

Наказ  

4. Про виконання графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками школи у 2021/2022 навчальному році 

Вивчення  

Наказ 

 

5. Про готовність учнів 5 класу до навчання в середній школі Інформація  

6. Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

в організації освітнього процесу в ліцеї 

Інформація  

7.Про стан роботи  зі зверненнями громадян інформація  

 

Т
р

а
в

ен
ь

 

               

 

1. Про організацію оздоровлення учнів ліцею влітку 2022 року Наказ  

2. Про підсумки роботи з обдарованими дітьми за 2021/2022 навчальний рік Наказ   

3. Про попередню тарифікацію педпрацівників на 2021/2022 навчальний рік Інформація 

Звіти 

 

4. Про підсумки навчальних досягнень учнів за 2021/2022 навчальний рік 

6. Про підсумки виховної роботи в ліцеї за 2021/2022 навчальний рік Накази 

 

 

7. Про підсумки методичної роботи в ліцеї за 2021/2022 навчальний рік  

8. Про виконання навчальних програм за 2021/2022 навчальний рік  

 

 

 

Накази 

 

 

9. Про підсумки роботи ліцею з попередження дитячого травматизму за 

2021/2022 навчальний рік 

 

10. Про стан ведення шкільної документації за 2021/2022 навчальний рік  

 

Ч
ер

в
ен

ь
 1. Про попередній розподіл обов’язків між членами адміністрації ліцею на 

2022/2023 навчальний рік 

Наказ 

 

 

2 Про стан складання робочого навчального плану ліцею 2022/2023 навчальний 

рік 

Інформація  

3. Про виконання річного плану роботи ліцею за 2021/2022 навчальний рік Наказ  
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4. Про мережу класів та  контингент учнів   на 2022/2023 навчальний рік Інформація 

планування 

 

5. Про оформлення та облік документації на учнів 9-х, 11-х класів у 2021/2022 

навчальному році 

 Інформація 

наказ 
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Теми засідань Педагогічної ради 

 

Дата проведення Засідання 

2021-2022 н.р. 

Серпень Індинатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність творчо-пошукова 

активність, партнерство учасників освітнього процесу. 

Жовтень Особливості організації освітнього процесу. 

Січень Результати I семестра  2021-2022 н.р. Проєктні технології в освітньому 

процесі. 

Попередження дитячого травматизму на період зимових канікул. 

Березень Підсумки атестації педагогічних працівників. Вибір підручників для 

здобувачів освіти. 

Квітень Організація конкурсного прийому здобувачів освіти до ліцею на 2022/2023 

н.р. 

Травень  Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул . 

Проєкт освітньої програми на 2022/2023 н.р. 

 

 

№ 

з/п 

Питання Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Примітка 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 Про  особливості викладання 

навчальних предметів у 

2021/2022 навчальному році. 

+           
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 Про затвердження плану 

роботи бібліотеки, роботи 

психолога, виховної роботи, 

модулів з фізкультури та 

трудового навчання. 

+           

 Про затвердження проєкту 

соціального паспорту ліцею. 

+           

 Професійний розвиток 

вчителя та учня через 

організацію дистанційного 

навчання.  

  +         

 Оцінка ефективності 

реалізації проблеми 

формування готовності 

сучасного педагога до 

впровадження інноваційних 

технологій в педагогічну 

практику. 

  +         

 Затвердження плану 

підвищення  кваліфікації 

педагогічних працівників 

Гвардійського навчально-

виховного комплексу на 2022 

рік. 

    +       

 Впровадження державного 

стандарту базової середньої 

освіти. 

    +       

 Підсумки вивчення роботи  

методичних об’єднань. 

     +      

 Про стан роботи 

педагогічного колективу  над 

проблемою  

      +     

 Підсумки атестації 

педпрацівників. 

        +   
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№ 

з/п 

Питання Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Примітка 

 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 Про підсумки роботи 

навчального закладу за 2020-

2021 навчальний рік та 

завдання педагогічного 

колективу щодо підвищення 

якості освітнього процесу у 

2021/2022 навчальному році 

+           

 Про погодження  річного 

плану роботи школи на 

2021/2022 навчальний рік та 

освітніх програм. 

+           

 Про режим роботи 

навчального закладу у 2021-

2022 навчальному році. 

+           

 Про визначення термінів 

закінчення навчання для учнів 

11 класу у 2021-2022 н. р.. 

      +     

 Про затвердження списку 

предметів для ДПА в 9 класах 

у 2021-2022 н. р.. 

      +     

 Про організоване закінчення 

2020/2021 навчального року 

та особливості проведення 

ДПА. 

       +    

 Організація ДПА в 9-х класах.         +   

 Про підсумки організації 

харчування учнів ліцею у 

2021/2022 навчальному році. 

         +  

 Про ознайомлення з проєктом 

річного плану роботи ліцею 

на 2022/2023 навчальний рік. 

          + 
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 Про погодження освітніх 

програм та навчального плану 

на 2022/2023 навчальний рік. 

          + 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітки про 

виконання 

1 Створення атестаційної комісії 05.09.  

 

 

2 Підготовка та видання наказу “Про проведення атестації 

педагогічних працівників у поточному році” 

19.10.   

 

 

3 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

 розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної 

комісії; 

 планування роботи атестаційної комісії; 

 складання графіку засідання атестаційної комісії. 

15.09.   

 

 

4 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників до 01.10.  

 

 

5 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної 

документації з питань атестації педагогічних працівників 

до 10.10.  

 

 

6 Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та 

позачергову атестацію, подання адміністрації (ради навчального 

закладу). 

до 10.10.   

 

 

7 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

 уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються. 

до 12.10.   

 

 

8 Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які 

атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці 

й проведенні атестації. 

12.10.   

 

 

9 Складання планів індивідуальної підготовки і проведення 

атестації педагогів, які атестуються 

жовтень   

 

 

10 Відвідування навчально-виховних заходів в ході вивчення 

системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з 

планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до 

атестації) 

листопад-

березень 
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11 

 

 

 

Засідання атестаційної комісії (за потребою) до 10 березня   

 

 

12 Провести засідання педагогічної ради з розгляду атестаційних 

матеріалів. 

до 15.03.  

 

 

13 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, 

педагогічним колективом, учнями, батьками 

до 17.03.   

14 Проведення засідань методичних об’єднань з розгляду питань 

оцінювання діяльності педагогів, як тестуються, на підставі 

вивчення системи і досвіду їх роботи 

до 17.03.   

15 Оформлення атестаційних листів до 17.03.   

 

 

16 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття 

рішень щодо відповідності (присвоєння) кваліфікаційних 

категорій. Присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, 

порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого 

рівня. 

20.03.   

 

 

17 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками 

засідання атестаційної комісії 

27.03.   

 

 

18 Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів (педагогічна рада) квітень   

 

 

19 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками 

атестації поточного навчального року 

квітень-

травень 

 

 

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                        Директор ліцею __________ОЛЕНА ІЛЮШИНА 

Перспективний план проведення атестації педагогічних працівників 

Технічного ліцею Шевченківського району міста Києва 
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1 Ілюшина 

Олена 

Олександрівна 

Директор 2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

2 Лещенко  

Наталія Сергіївна 

ЗДНВР 2019 

 

 

 

  А   

 
 

Вчитель біології  

2021 

Вища     А 

3 Медведєва Оксана 

Леонідівна 

ЗДНВР 

 

 

2019 Вища категорія, 

вчитель-методист 

  А   

4 Гаресимець 

 Яна Олександрівна 

ЗДНВР _ 

 

 

 

 

А   

 

 

 

  

Вчитель 

укр.мови і літ-ри 
2019 ІІ категорія   А   

5 Зозуля  

Любов 

Василівна 

Вчитель 

укр.мови і літ-ри 
2018 Вища,вчитель-

методист 

 А    
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

6 Мегедь 

 Ірина 

Володимирівна 

Педагог-

організатор 
2017 Вища категорія, 

вчитель 

методист 

А     

7 Бойко  

Юлія 

Станіславівна 

Психолог 2020 І категорія 

 

   А  

8 Ридзель 

 Ірина 

Володимирівна 

Вчитель 

історії 
2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

9 Сагінашвілі 

Ірина 

Георгіївна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

10 Додатко 

 Оксана 

Тарасівна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

11 Хоменко  

Наталія 

Вікторівна 

Вчитель 

математики 
2018 Вища, вчитель-

методист 

 А    

12 Шугаєвська 

Людмила Волод 

Имирівна 

Вчитель 

інформатики 

2019 Вища, вчитель-

методист 

  А   

13 Сліпченко 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель хімії 2021 Вища, вчитель-

методист 

    А 

№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

14 Шимкевич 

Галина 

Василівна 

Бібліотекар 2017 9 розряд А     

15 Гаркаленко 

Валентина 

Георгіївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

- спеціаліст     А 

16 Кромбет  

Юрій 

Миколайович 

Керівник 

гуртка 

2017 12 розряд, 

керівник гуртка-

методист 

А     

17 Божок  

Наталія 

Михайлівна 

Вчитель 

укр.мови і літ-

ри 

2017 І категорія 

 

А     

18 Баженова 

Кристина 

Вадимівна 

Керівник 

гуртка 
2017 12 розряд А     

19 Луценко  

Віталій 

Олександрович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

2019 ІІ категорія   А   

20 Олишевець 

Валентина 

Григорівна 

Вчитель 

математики 
2021 Вища, вчитель-

методист 

    А 
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

21 Канарська  

Марія 

Миколаївна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

2021 Вища, старший 

вчитель 

    А 

22 Степаненко 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

географії 
2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

23 Скостарєва 

Тетяна 

Іванівна 

Вчитель 

біології 

2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

24 Іщенко 

 Ірина 

Миколаївна 

Вчитель 

географії 
2021 Вища, вчитель-

методист 

    А 

25 Хлівна 

 Оксана 

Костянтинівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2017 І категорія 

 

А     

26 Нестеренко 

Ольга  

Петрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2017 Вища, старший 

вчитель 

А     

27 Лавренчук 

Вікторія 

Вікторівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2020 ІІ категорія    А  

28 Волошина 

Анастасія 

Олександрівна 

Вчитель 

німецької мови 

- Спеціаліст  А    
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

29 Щерецька Галина 

Леонідівна 

Вчитель фізичної 

культури 
2021 Вища     А 

30 Корчигіна Тетяна 

Степанівна 

Вчитель історії 2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

31 Мосякова  

Ірина  

Юліївна 

Вчитель історії 2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

32 Пронтенко  

Олег  

Семенович 

Вчитель історії 2019 І категорія   А   

Керівник гуртка Методист 

33 Шевченко Оксана 

Миколаївна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

34 Скороход 

 Аліна  

Юріївна 

Педагог-

організатор 

- Спеціаліст 

 

  А   

35 Янченко  

Микола 

 Іванович 

Вчитель укр.мови 

і літ-ри 
2018 Вища, старший 

вчитель 

 А    

36 Владика  

Любов Романівна 

Вчитель фізики - Спеціаліст 

 

    А 
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

37 Гаркаленко 

Влентина 

Георгіївна 

Вчитель 

зарубіжної літ-

ри 

_ Спеціаліст 

 

   А  

38 Бойко  

Андрій 

Олександрович 

Вчитель 

зарубіжної літ-

ри 

2019 І категорія 

 

  А   

39 Жебулда 

Валентина 

Миколаївна 

Вчитель 

укр.мови і літ-

ри 

2018 Вища категорія  А    

40 Чала 

Сніжана 

Олександрівна 

Вчитель 

іспанської мови 
_ Спеціаліст 

 

 А    
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Перспективний план проведення атестації педагогічних працівників 

Технічного ліцею Шевченківського району міста Києва 
 

№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1 Ілюшина 

Олена 

Олександрівна 

Директор 2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

2 Лещенко  

Наталія Сергіївна 

ЗДНВР 2019 

 

 

 

  А   

 
 

Вчитель біології  

2021 

Вища     А 

3 Медведєва Оксана 

Леонідівна 

ЗДНВР 

 

 

2019 Вища категорія, 

вчитель-методист 

  А   

4 Гаресимець 

 Яна Олександрівна 

ЗДНВР _ 

 

 

 

 

А   

 

 

 

  

Вчитель 

укр.мови і літ-ри 
2019 ІІ категорія   А   

5 Зозуля  

Любов 

Василівна 

Вчитель 

укр.мови і літ-ри 
2018 Вища,вчитель-

методист 

 А    
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

6 Мегедь 

 Ірина 

Володимирівна 

Педагог-

організатор 
2017 Вища категорія, 

вчитель 

методист 

А     

7 Бойко  

Юлія 

Станіславівна 

Психолог 2020 І категорія 

 

   А  

8 Ридзель 

 Ірина 

Володимирівна 

Вчитель 

історії 
2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

9 Сагінашвілі 

Ірина 

Георгіївна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

10 Додатко 

 Оксана 

Тарасівна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

11 Хоменко  

Наталія 

Вікторівна 

Вчитель 

математики 
2018 Вища, вчитель-

методист 

 А    

12 Шугаєвська 

Людмила Волод 

Имирівна 

Вчитель 

інформатики 

2019 Вища, вчитель-

методист 

  А   

13 Сліпченко 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель хімії 2021 Вища, вчитель-

методист 

    А 
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

21 Канарська  

Марія 

Миколаївна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

2021 Вища, старший 

вчитель 

    А 

22 Степаненко 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

географії 
2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

23 Скостарєва 

Тетяна 

Іванівна 

Вчитель 

біології 

2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

24 Іщенко 

 Ірина 

Миколаївна 

Вчитель 

географії 
2021 Вища, вчитель-

методист 

    А 

25 Хлівна 

 Оксана 

Костянтинівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2017 І категорія 

 

А     

26 Нестеренко 

Ольга  

Петрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2017 Вища, старший 

вчитель 

А     

27 Лавренчук 

Вікторія 

Вікторівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2020 ІІ категорія    А  

28 Волошина 

Анастасія 

Олександрівна 

Вчитель 

німецької мови 

- Спеціаліст  А    
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

 попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

29 Щерецька Галина 

Леонідівна 

Вчитель фізичної 

культури 
2021 Вища     А 

30 Корчигіна Тетяна 

Степанівна 

Вчитель історії 2020 Вища, вчитель-

методист 

   А  

31 Мосякова  

Ірина  

Юліївна 

Вчитель історії 2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

32 Пронтенко  

Олег  

Семенович 

Вчитель історії 2019 І категорія   А   

Керівник гуртка Методист 

33 Шевченко Оксана 

Миколаївна 

Вчитель 

математики 
2017 Вища, вчитель-

методист 

А     

34 Скороход 

 Аліна  

Юріївна 

Педагог-

організатор 

- Спеціаліст 

 

  А   

35 Янченко  

Микола 

 Іванович 

Вчитель укр.мови 

і літ-ри 
2018 Вища, старший 

вчитель 

 А    

36 Владика  

Любов Романівна 

Вчитель фізики - Спеціаліст 

 

    А 
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№ ПІБ 

(повністю) 

Посада Рік 

проходження 

попередньої 

атестації 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

37 Гаркаленко 

Влентина 

Георгіївна 

Вчитель 

зарубіжної літ-

ри 

_ Спеціаліст 

 

   А  

38 Бойко  

Андрій 

Олександрович 

Вчитель 

зарубіжної літ-

ри 

2019 І категорія 

 

  А   

39 Жебулда 

Валентина 

Миколаївна 

Вчитель 

укр.мови і літ-

ри 

2018 Вища категорія  А    

40 Чала 

Сніжана 

Олександрівна 

Вчитель 

іспанської мови 
_ Спеціаліст 

 

 А    


