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1. Підсумки діяльності ліцею-інтернату у 2019/2020 навчальному році та 

завдання на 2020/2021 навчальний рік 

 

 5 грудня 2019 року рішенням Харківської обласної ради № 1167-VII 

«Про зміну типу та перейменування Комунального закладу «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради» було змінено тип нашого закладу освіти – на заклад 

спеціалізованої освіти наукового профілю та перейменовано на Комунальний 

заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдароввність”» Харківської 

обласної ради» (далі – ліцей-інтернат). Цим рішенням обласної ради 

фактично підбито підсумки становлення спеціалізованої школи 

«Обдарованість» та розпочато новий етап розвитку закладу – створення умов 

для здобуття талановитими та обдарованими дітьми Харківщини освіти 

наукового спрямування на засадах дослідно-орієнтовного навчання. Зміна  

типу закладу спрямована на подальшу реалізацію державної політики у сфері 

освіти, визначеної вимогами Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. Важливим нормативним підгрунттям діяльності педагогічного 

колективу ліцею-інтернату є Положення про науковий ліцей та науковий 

ліцей-інтернат, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

22.05.2019 № 438, та Стандарт спеціалізованої освіти наукового 

спрямування, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.10.2019 № 1303.    

Головним змістом діяльності адміністрації та педагогічного колективу 

ліцею-інтернату у минулому навчальному році залишалась також реалізація 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

метою якої є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти 

відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й 
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забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними 

здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Реалізація такої 

мети неможлива без модернізації структури, змісту та організації освіти на 

засадах компетентністного підходу, побудови ефективної системи 

національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, створення 

сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. Значна увага 

приділялась вивченню, обговоренню та поступовому впровадженню в життя 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.  

 З початку 2019/2020 навчального року шкільна мережа класів у ліцеї-

інтернаті збільшилась на 1 клас (10-ий клас інформаційно-технологічного 

профілю). У 10-ти класах ліцею-інтернату упродовж минулого навчального 

року навчався 321  учень, середня наповнюваність класів становила 32 учні.   

Матеріальну базу ліцею-інтернату складають 15 навчальних кабінетів, 

2 комп’ютерних класи, оснащених сучасними ПК (20 шт.) з підключенням до 

мережі Інтернет, спортивна зала, тренажерна зала, їдальня, кабінет 

обслуговуючої праці, слюсарна та механічна майстерня, бібліотека з 

читальним та Інтернет-залом. Функціонують кімната учнівського 

самоврядування, кабінет соціального педагога, кімната індивідуальної роботи 

психолога.  

Сучасні побутові умови створено у двох корпусах зі спальними 

приміщеннями, кімнатами відпочинку, побутовими приміщеннями та 

необхідними зручностями. 

 На початок  2019/2020 навчального року до складу педагогічного 

колективу  закладу входили 43  педагогічних працівники  з вищою  фаховою 

освітою. Вищу кваліфікаційну категорію мали 24 чол., першу кваліфікаційну 

категорію – 7 чол., другу кваліфікаційну категорію – 4 чол.,  категорію 

«спеціаліст» – 8 чол. Старших учителів і вихователів – 6, учителів-методистів 

– 8,  відмінників освіти України – 3. 
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         У ході атестації педагогічних працівників 2019/2020 року були видані 

установчі накази про створення атестаційної  комісії, про атестацію 

педагогічних працівників. Забезпечене своєчасне проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, та 

організовано відвідування і обговорення педагогічним колективом відкритих 

заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються. 

Проведені засідання атестаційної комісії з розгляду питань щодо прийняття 

рішень про встановлення та підтвердження кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань, порушено відповідне клопотання перед атестаційною 

комісією вищого рівня. За результатами атестації 3 педагоги підтвердили 

раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, 2 – 

присвоєні педагогічні звання.  

Науково-методична робота у ліцеї-інтернаті у 2019/2020 навчальному 

році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», а також згідно з  наказом директора «Про 

організацію науково-методичної роботи школи-інтернату у 2019/2020 

навчальному році». У центрі  уваги науково-методичної роботи знаходилась 

реалізація постанови Кабінету Міністрів України «Про  схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Головна увага 

приділялась  упровадженню основних напрямів Концепції для забезпечення  

докорінної та системної реформи загальної середньої освіти.      

Педагогічною радою ліцею-інтернату упродовж навчального року 

проведені засідання  за тематикою:  

- Про результати діяльності у 2018/2019 навчальному році та завдання на 

2019/2020 навчальний рік у контексті формування системи компетентнісної 

освіти (серпень 2019 року). 

- Про організаційно-педагогічні засади діяльності Комунального закладу  

«Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської 

обласної ради (січень 2020 року). 
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      Останньою із зазначених педагогічних рад були розглянуті та обговорені 

важливі питання, пов’язані зі зміною типу закладу: про організацію 

діяльності Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат 

“Обдарованість”»  Харківської  обласної ради  та про Стандарт 

спеціалізованої освіти наукового профілю. Під час обговорення змісту 

названих нормативних документів педагогами ліцею-інтернату були внесені  

відповідні пропозиції до  проекту рішення педагогічної ради. 

            У січні поточного року педагогічною радою розглянуто та ухвалено 

до затвердження узагальнений досвід роботи учителя біології Лосєвої Н.Л. за 

темою: «Робота з обдарованими учнями на уроках біології та у позакласний 

час у контексті компетентністної освіти». Досвід був успішно захищений на 

засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» у січні 2020 року. 

            З середини березня 2020 року подальша робота колективу була значно   

скоригована карантинними заходами, які потребували організації та 

упровадження дистанційної форми навчання. Нові умови поставили вимоги 

щодо методичного супроводу використання сайту дистанційної освіти ліцею-

інтернату педагогами та учнями і освоєння в цілому системи дистанційного 

навчання, що тривало до закінчення ІІ семестру.                                                                                        

Масовий перехід на навчання із застосуванням технологій дистанційної 

освіти виявив  певні проблеми у його методичному забезпеченні, зокрема, у 

використанні шкільної платформи дистанційної освіти закладу, яка, на жаль, 

не була систематично затребувана усіма педагогами у попередній період  

очного навчання у ліцеї-інтернаті. Зіграло негативну роль також  неоднорідне 

оснащення учнів технічними засобами (комп’ютери, планшети, смартфони). 

Не менш важливою виявилась психологічна проблема орієнтації учнів на 

успіх, їх психологічна підтримка, застосування педагогами оптимальних 

форм дозування, відбору та подання навчального матеріалу, запобігання 

перевантаженню та емоційному напруженню. Важливими виявилися питання 

контролю та об’єктивного оцінювання виконаних завдань, форми і засоби 
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спілкування з учнями, зокрема, підтримання зворотнього зв’язку з ними, 

стимулювання та мотивації їх навчальної діяльності, дотримання норм та 

правил академічної доброчесності, розумної помірності навчального 

навантаження учнів та їхнє перевантаження завданнями, зокрема, за рахунок 

непрофільних предметів, використання практики формувального оцінювання 

учнів. 

У той же час виявлені цікаві приклади використання окремими 

учителями ліцею-інтернату індивідуальних завдань для найбільш здібних та 

підготовлених учнів, використання завдань дослідницького характеру, 

приклади безпосереднього спілкування за допомогою сервісів інтернету 

вчителів та учнів та використання платформ онлайн-тестування. Важливими 

були також  питання психолого-педагогічної підтримки учнів з боку учителів 

та вихователів, їхнього спілкування з батьками, включення батьків до 

активної  участі в освітньому процесі. Позитивний досвід роботи у системі 

дистанційного навчання засвідчили учителі Литвиненко В.В., Самошко Л.М., 

Гвоздецька Ю.В., Петренко І.О., Кущ С.О., Нечитайло О.М., Сімбірська Л.В. 

Слід зазначити, що учителям Полуектову Ю.Ю. та Лисенку А.В. необхідно 

удосконалити навички та підходи до організації такої форми навчання. 

Досвід роботи педагогів в умовах карнатинних обмежень із 

застосуванням технологій дистанційного навчання обговорено під час 

методичного семінару у червні 2020 року та узагальнено у науково-

методичній збірці «Технологія дистанційного навчання: досвід, проблеми та 

перспективи».  

Методичною темою на 2019/2020 навчальний рік була визначена 

наступна: «Проектування моделі компетентнісного освітнього середовища 

ліцею-інтернату». Упродовж навчального року проведено інструктивно-

методичні наради з педагогами, за  тематикою, визначеною планом роботи 

ліцею-інтернату на 2019/2020  навчальний рік. Зокрема, методичною радою 

ліцею-інтернату упродовж року розглянуті важливі питання: 
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 - обговорення й затвердження плану роботи науково-методичних кафедр на   

2019/2020 навчальний рік;  

- про підготовку й проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад; 

- про підготовку й проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

- про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

участь учнів у ІІ етапі; 

- про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

- про підсумки участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, Всеукраїнських учнівських турнірах;  

- про хід атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату у 

2019/2020 навчальному році; 

     - про підсумки науково-методичної роботи педколективу ліцею-інтернату  у 

2019/2020 навчальному році. 

У серпні 2019 року до відома педагогічних працівників доведено 

нормативні та методичні матеріали щодо роботи у 2019/2020 навчальному 

році. Проведено огляд готовності навчальних кабінетів до навчального року.    

У І  семестрі  відбулись засідання психолого-педагогічних консиліумів з 

питань адаптації учнів 8-х та 10-х класів до умов навчання та перебування у 

ліцеї-інтернаті. Результати консиліумів узагальнено та видано методичну 

збірку з досвіду роботи. 

Під час вивчення стану викладання навчальних предметів 

систематично здійснювалось анкетування учнів щодо виявлення їх мотивації, 

ставлення до предмету та особистості педагога. Результати анкетування 

засвідчили, що у більшості учнів сформовано пізнавальну мотивацію, інтерес 

до вивчення базових навчальних предметів, учні і батьки в цілому задоволені 

рівнем освітніх послуг.   
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У ході внутрішньошкільного контролю вивчено та проаналізовано наступні  

питання: 

- стан календарного планування учителів на І та ІІ семестри; 

- якість ведення й перевірки учнівських зошитів у І семестрі; 

- стан виконання навчальних планів і програм у І та ІІ семестрах; 

- про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 

2019/2020 навчальному році; 

-  про результати вивчення стану викладання фізичної культури у ліцеї-

інтернаті; 

- про результати вивчення стану викладання правознавства у ліцеї-інтернаті; 

- про підсумки  атестації педагогічних кадрів у 2019/2020 навчальному році; 

- про результати вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни» у 

ліцеї-інтернаті. 

Усі вивчені питання оформлені довідками, обговорені на оперативних 

нарадах керівників підрозділів, видані відповідні накази.  

На початку навчального року було затверджено склад методичної ради 

та сплановано її роботу. Організовано роботу постійно діючого семінару 

«Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології  

формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в 

освітньому процесі». Із запланованих 4 занять до карантинних заходів 

проведено два. 

Протягом року проводилась індивідуальна методична робота з 

малодосвідченими та новопризначеними педагогами. Систематично 

відвідувались уроки та надавались методичні рекомендації таким педагогам. 

     Згідно з  планом проведено по 3 засідання предметних науково- 

методичних  кафедр (серпень, листопад 2019 року та січень 2020 року): 

- учителів дисциплін фізико-математичного циклу; 

- учителів дисциплін природничого циклу; 

- учителів гуманітарного циклу; 

- кафедри виховної роботи. 
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Були затверджені плани роботи з індивідуального наставництва з       

педагогами-початківцями та організована відповідна робота з ними, зокрема, 

з учителем історії Лисенком А.В. та учителем інформатики Кущем С.О.  

Моніторинг стану викладання навчальних предметів та стану ведення 

шкільної документації засвідчив  деякі  негативні тенденції в роботі окремих 

педагогів: 

- невміння зацікавити учнів вивченням власного предмета і, як наслідок,    

відсутність особистісної мотивації учня; 

- випадки порушення нормативних вимог до об’єктивного та своєчасного 

оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення та перевірки письмових 

робіт; 

- визначення відповідності теми уроку його типу і структурі; 

- відповідність обсягу та змісту домашнього завдання програмним вимогам 

та фактичним можливостям учнів; 

- неякісне попереднє планування уроку та всіх його етапів; 

- активізація індивідуального потенціалу кожного учня, розкриття його    

інтелектуальних і творчих здібностей; 

- попередження перенавантаження учнів; 

- підвищення культури спілкування всіх учасників освітнього процесу. 

З метою формування контингенту учнів у червні 2020 року здійснено 

конкурсне приймання до 8-х і 10-х класів.  

Відповідно до статуту ліцею-інтернату в закладі освіти впроваджено 

допрофільне і профільне навчання наступним чином: 

- 8-мі і 9-ті  класи з поглибленим вивченням математики, біології і хімії; 

- 10-ті і 11-ті класи природничо-математичного, та техніко-технологічного 

профілів.  

Учні додатково вивчали профільні спецкурси та факультативи. 

Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень за підсумками 

навчального року засвідчили достатній та високий рівень у 88% учнів. 
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У 2019/2020 навчальному році 103 учня 11-х класів закінчили навчання 

у профільній старшій школі, пройшли державну підсумкову атестацію та 

отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. 34 з них 

(35% від загальної кількості)  отримали медалі за досягнення у навчанні. 71 

учень 9-х класів отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, з 

них 16 – з відзнакою. Усі учні 8-х і 10-х класів переведені до наступних 

класів. 

       Відповідно до наказу директора Департаменту науки і освіти ХОДА від 

20.12.2019 № 353 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2019/2020 навчальному році» у період з 15.01.2020 по 16.02.2020 

проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у Харківській області. 

Команду ліцею-інтернату представляли 52 учня. Усього учасниками ІІ етапу 

було охоплено 33 секції 12 наукових відділень, що на 3 секції менше, ніж у 

минулому році (36 секцій). Активною була робота більшості педагогічного 

колективу у напрямку організації науково-дослідницької роботи з учнями. 

Слід відзначити сумлінну й ефективну роботу учителів: Лосєвої Н.Л., 

Коломойцевої О.І., Сімбірської Л.В., Шевченко І.В., Нечитайло О.М., та 

інших педагогів. Усього 20 учителів (за винятком Полуектова Ю. Ю. та 

Литвиненко В.В.) керували підготовкою науково-дослідницьких робіт учнів. 

Участь педагогів у керівництві науково-дослідницькою роботою учнів 

представлено в таблиці. 

 
 ПІБ Підготов- 

лено 
робіт у 
2015 
році 

Підготов-
лено 

робіт у 
2016 
році 

Підготов-
лено 

робіт у 
2017 
році 

Підготов- 
лено 

робіт у 
2018 
році 

Підготов- 
лено 

робіт/ 
перемоців 

у 2019 
році 

Підготов- 
лено 

робіт/ 
перемоців 

у 2020 
році 

1. Полуектов 
Ю.Ю. 

- - - - - - 

2. Коломойцева 
О.І. 

- - 1 2 3/2 3/3 

3. Бура Т.М.   - - 1/- 2/1 
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4. Гвоздецька 
Ю.В. 

    7/3 3/2 

5. Петренко І.О. 2 3 3 4 1/1 2/2 
6. Єфімова Я.В. 3 3 9 12 8/5 5/4 
7. Кущ С.О.      - 2/1 
8. Суходольська 

Т.О. 
3 1 2 3 2/1 2/- 

9. Самошко 
Л.М. 

4 2 3 4 3/- 1/- 

10. Лосєва Н.Л. 4 7 9 5 6/4 4/4 
11. Шевченко 

І.В. 
- 3 2 3 3/- 3/3 

12. Лайко С.Г. 2 3 2 3 4/3 3/2 
13. Нечитайло 

О.М 
     3/3 

14. Литвиненко 
В.В. 

     - 

15. Мінаєва Г.А. 4 3 3 4 2/1 4/2 
16. Поливанний 

В.С. 
- - 2 3 1/1 1/1 

17. Піщуліна 
Н.О. 

4 4 4 2 2/2 1/1 

18. Лисенко А.В.     - 2/1 
19. Неруш Я.В. - - 3 2 1/- 1/1 
20. Моісеєнко 

В.В. 
   1 3/- 4/1 

21. Іщенко О.О.    2 5/- 1/- 
22. Сімбірська 

Л.В. 
3 2 3 6 5/3 3/3 

 
 Усього у ІІ етапі конкурсу-захисту здобуто 35 перемог (І місце - 4, ІІ 

місце - 8, ІІІ місце – 23), що становить 67 % якості. Найкраще виступили 

команди у наукових відділеннях «Науки про Землю», «Фізика та 

астрономія»,  «Економіка», «Хімія та біологія» та « Екологія та аграрні 

науки» - 100% якості. Як свідчить аналіз, причина низької ефективності у де-

яких секціях полягає у неякісному оформленні робіт з порушенням норм та 

правил, реферативним характером робіт, відсутністю актуальності та новизни  

тематики робіт. Названі причини викликані неналежним рівнем наукового 

керівництва, недостатнім контролем з боку керівника-учителя. Як і у 

попередні роки, не представлені винахідницькі проекти та роботи із  

релігієзнавства.  
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У 2019/2020 навчальному році здобуто 187 призових місць на ІІ етапі 

та 71 перемога на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

що є найкращим результатом за час участі команди ліцею-інтернату в 

обласному етапі.  

У травні 2020 року у дистанційному режимі проведено V шкільну 

науково-практичну конференцію «Вектори науки» за темою: 

«Співробітництво школи-інтернату та вищої школи з метою створення  

інноваційного освітнього середовища». Метою конференції були 

координація спільних зусиль фахівців вищої школи та закладу освіти шодо 

залучення учнівської молоді до науково-дослідницької та пошукової 

діяльності; розвиток критичного мислення учнів; розвиток креативних 

здібностей кожного учня; розвиток кожного учня як творчої особистості; 

формування в учнів цілісної картини світу. 

             Виховна діяльність у ліцеї-інтернаті в 2019/2020 навчальному році 

була спрямована на виконання законів  України «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; 

указів Президента України від 12.01.2015  № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020», від 12.06.2015 № 334/2015  «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.01.2016 № 17/2016 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років», від 18.05.2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання»; постанов  Верховної Ради України від 12.05.2015  № 373-VІІІ 

«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення 

Міжвідомчої комісії  з питань національно-патріотичного виховання»; 

Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про 

заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»; 
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наказів Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про 

схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних 

рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх  

навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про  національно-патріотичне 

виховання в  системі  освіти»,  від 31.10.2011  № 1243  «Про  затвердження 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки України від  

27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. 

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», освітнього проекту «ВИХОВНИЙ ПРОСТІР 

ХАРКІВЩИНИ», відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 року № 988-р, плану роботи на 2019/2020 

навчальний рік.  

        При організації виховного процесу педагоги ліцею-інтернату 

орієнтувалися на потреби учня в освітньому процесі та на формування в 

нього загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних (гідності, 

чесності, справедливості, турботи, поваги до життя, поваги до себе та інших 

людей), соціально-політичних (свободи, демократії, поваги до рідної мови і 

культури, патріотизму, шанобливого ставлення до довкілля, поваги до 

закону, солідарності, відповідальності); формували в здобувачах освіти 

свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, 

прищеплювали гігієнічні навички і засади здорового способу життя. 

         Протягом 2019/2020 навчального року педагогічний колектив 

продовжував  роботу з виховання Патріота з активною позицією, який діє 
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згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні 

рішення, поважає гідність і права людини. 

        У ліцеї-інтернаті проводилися тематичні заходи з нагоди відзначення 

важливих пам’ятних та ювілейних дат, а саме: Дня партизанської слави, 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, Дня української  

писемності й мови, Дня  вигнання з України нацистських окупантів, Дня 

Гідності та Свободи, Міжнародного дня волонтерів, Дня Соборності України, 

Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні тощо. 

        Із нагоди  Дня захисника України була організована зустріч із бійцями із 

зони поведення ООС, відбулася акція з виготовлення вітальних листівок та 

оберегів «Вітаємо захисників» та пройшов благодійний ярмарок, зібрані  

кошти від якого були направлені до військового госпіталю на потреби 

поранених бійців. До Дня Збройних Сил України були проведені огляд строю 

та пісні й патріотичний флешмоб. Також у цьому навчальному році учні 11-х 

класів відвідали 92-у окрему механізовану бригаду, яка є єдиною бойовою 

частиною Харківщини.   

       Протягом 2019/2020 навчального року проводились заходи до дня 

народжень видатних українських діячів, письменників («20 фактів про 

Симона Петлюру», «Олімпійське сузір’я України», Лесі Українки, Тараса 

Шевченка тощо).  

        У ліцеї-інтернаті постійно відбуваються заходи, спрямовані на 

збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу 

(із нагоди Дня українського козацтва, Дня Святого Миколая, Різдва, Масниці 

тощо). 

        Під час організації вищезазначених заходів педагогічні працівники  

дотримувалися приписів наказу Міністерства  освіти і  науки  від  07.09.2000   

№ 439  «Про затвердження Рекомендацій щодо використання державної 

символіки в навчальних закладах України».    

        У ліцеї-інтернаті активно розвивається екскурсійна діяльність. Це  дієва 

форма просвітницької діяльності, яка  дозволяє в активній формі надавати 
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здобувачам освіти  інформацію щодо природи, історії та культури рідного 

краю та зарубіжжя. Протягом  2019/2020 навчального року здобувачі освіти 

відвідали Меморіал «Дробицький Яр», міста Львів, Запоріжжя (о. Хортиця), 

Куп’янськ. Під час осінніх канікул здійснили подорож до Французької 

Республіки. Також  учні оглянули історичні та визначні місця рідного міста.  

        У ліцеї-інтернаті працюють спортивні секції, футболу, волейболу,   

пауерліфтингу; проводяться різноманітні спортивні змагання, «Веселі 

старти», заходи з нагоди  Дня фізичної культури та спорту, Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом тощо. Робота спортивних секцій створює умови для 

задоволення потреб кожного учня в зміцненні здоров’я, фізичному та 

духовному розвитку; допомагає збільшенню рухової активності учнів та 

формуванню в них активної орієнтації на здоровий спосіб життя.  

         Також працюють й гуртки, а саме: народного українського танцю,  

фольклорний, шаховий, природничій, іноземної мови, «Рукодільниця», 

«Умілі руки», театральна та образотворча студія. Мета роботи  гуртків – не 

просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, 

займає позицію активного суб'єкта діяльності. Робота учнів у гуртках 

розширює їхній загальноосвітній кругозір, формує інтереси до різних галузей 

мистецтва, техніки, науки, розвиває індивідуальні творчі нахили та 

допомагає розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної 

дитини. Керівники гуртків використовують у своїй діяльності колективні 

творчі справи, працюють за проектними технологіями та на засадах  

«педагогіки партнерства»; поєднують різні форми навчання, вчать дітей 

працювати в колективі, співпереживати, оцінювати свої можливості і 

результати праці. 

           Одним із напрямків громадянської освіти є розвиток учнівського 

самоврядування. У  ліцеї-інтернаті  діє  модель  учнівської   організації   

«Шкільне містечко», члени якої є організаторами та активними  учасниками 

різноманітних шкільних справ, виховних заходів, конкурсів, рейдів, трудових   

десантів.  На  своїх  засіданнях учнівський актив  звітує про результати 
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діяльності, обговорює плани, підводить підсумки роботи класних колективів, 

вносить пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу. Протягом жовтня 

проводилась ділова гра «Вибори». Робота органів учнівського 

самоврядування сприяє підвищенню громадянської  активності учнів, 

виховує відповідальність і дисциплінованість.  

          Усі проведені у ліцеї-інтернаті заходи були спрямовані на набуття 

здобувачами освіти компетентностей та вмінь критично мислити, 

конструктивно керувати емоціями, вирішувати проблеми, оцінювати ризики 

та приймати рішення; розвивали ініціативність, творчість, здатність 

працювати в команді.           

       Протягом  2019/2020 навчального року були організовані місячники з 

правової освіти та попередження правопорушень (листопад), морально-

статевого виховання (грудень), «Здорове покоління» (січень), під час яких 

були проведені відповідні тематичні заходи.   

        Щомісяця здобувачі освіти відвідували вистави харківських театрів, 

організовували вечори відпочинку, різноманітні творчі та інтерактивні 

конкурси, загальношкільні свята.   

       Ліцей-інтернат плідно співпрацює з Харківським історичним музеєм, 

Харківським планетарієм, працівники яких провели різноманітні пізнавальні 

заходи, присвячені історичним подіям, важливим пам’ятним та ювілейним 

датам. 

       Чільне місце у виховній діяльності приділяється співпраці з батьками. 

Крім традиційних батьківських зборів були проведені новорічні класні  

вогники, різноманітні спортивні заходи, екскурсії, походи вихідного дня, до 

організації та участі в яких залучалася  батьківська громада. 

       При організації освітнього процесу педагогічні працівники працювали на 

засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, враховуючи права дитини, її 

здібності, потреби та інтереси; створювали в закладі атмосферу довіри, 

доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні 

труднощів у навчанні та повсякденному житті. Педагогічні працівники 
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запроваджують в практику досягнення педагогічної та психологічної науки, 

освітніх інновацій, інформаційних технологій. 

Усі виховні заходи, які відбувалися протягом 2019/2020 навчального 

року, були проведені на належному та високому рівнях. Слід відзначити 

роботу класних керівників Іщенко О.О., Коломойцевої  О.І.,   Самошко  Л.М.,   

Мойсеєнко  В.В.,  Петренко  І.О., Гвоздецької Ю.В.; вихователів  Швед І.М., 

Головко Л.І., Нагорної С.В., Рогача Ю.Б., які багато уваги приділяють 

формуванню в здобувачів освіти загальнолюдських цінностей, вміння 

приймати рішення та відповідально ставитися до дорученої справи             

        Робота з профілактики дитячого травматизму в ліцеї-інтернаті 

організована відповідно до законів України  «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», наказів Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 за № 100/31552, від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 13.06.2019 за № 612/33583,  листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо 

створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в 

дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,  плану роботи 

ліцею-інтернату на 2019/2020 навчальний рік та з метою запобігання усім 

видам дитячого травматизму серед здобувачів освіти  під час організації 

освітнього  процесу.  

         Головна мета такої роботи – це проведення цілеспрямованої 

просвітницької роботи зі здобувачами освіти щодо попередження 

травматизму,   виховання   поважного   ставлення   до   особистої   безпеки, 

усвідомлення необхідності вироблення навичок із дотримання правил 
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поведінки в надзвичайних ситуаціях.  У ліцеї-інтернаті створена система  

роботи з попередження дитячого травматизму, яка складається з низки   

цільових виховних заходів, організації тематичних місячників, розробки 

різноманітних Інструкцій, Пам’яток, Правил безпеки життєдіяльності, з 

оновлення та поповнення матеріалами  інформаційних «Куточків безпеки», 

проведення цільових, позапланових інструктажів. 

        У закладі оформлені тематичні стенди, які постійно оновлюються та 

поповнюються новими  актуальними матеріалами. У щоденниках здобувачів 

освіти є маршрути безпечного пересування додому, інструкції з правил 

безпечної поведінки під час канікул.  Перед виїздом здобувачів освіти за 

межі ліцею-інтернату та проведенням масових виховних або спортивних 

заходів видаються накази, якими призначаються відповідальні особи за 

збереження життя та здоров’я здобувачів освіти, та проводяться цільові 

інструктажі.  

Традиційно перед початком осінніх та зимових канікул проводяться 

єдині уроки з безпеки життєдіяльності, на яких діти закріплюють правила 

безпечної поведінки  вдома, на вулиці, під час участі у масових заходах тощо.    

Протягом 2019/2020 навчального року в ліцеї-інтернаті були 

організовані наступні місячники: з безпеки дорожнього руху (вересень), 

протипожежної безпеки (жовтень), Тиждень безпеки дорожнього руху 

(листопад), під час яких відбулися відповідні інформаційно-просвітницькі 

заходи, пройшла навчальна евакуація здобувачів освіти на випадок пожежі та 

практичні заняття з правил дорожнього руху, правил поведінки на залізниці. 

          Неодноразово ліцей-інтернат відвідували працівники патрульної 

поліції, які проводили зі здобувачами освіти профілактичну роботу щодо 

порушень правил дорожнього руху та правил користування громадським 

транспортом.  

          Робота із соціального захисту дітей у ліцеї-інтернаті організована 

відповідно до законів України до законів України «Про охорону дитинства», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення 
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організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб 

з їх числа», Постанови Кабінету Міністрів  від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав  

дитини», Постанови Кабінету Міністрів України № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування», наказів Міністерства освіти і 

науки України від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження  Плану заходів МОН 

з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року» та плану роботи ліцею-інтернату на 2019/2020 

навчальний рік. Головна мета роботи з соціального захисту – це контроль за 

дотриманням вимог чинного законодавства України стосовно дітей 

пільгового контингенту.  

 На кінець навчального року в кількісному складі здобувачів освіти  

ліцею-інтернату перебувають дві учениці із  числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Це – Холявко Дарина, 30.07.2004 р.н., та 

Гончарова Дарина, 17.01.2005 р. н.  Дівчата мають опікунів, класні керівники 

призначені їхніми  наставниками. Також у ліцеї-інтернаті навчаються чотири  

дитини  з інвалідністю.  Адміністрація закладу відстежує дотримання вимог 

законодавства стосовно цих здобувачів освіти. Вони залучаються до 

позашкільної освітньої діяльності, відвідують факультативи й гуртки, беруть 

участь у всіх позакласних заходах. Педагоги працюють над створенням 

доброзичливого мікроклімату навколо цих дітей та над покращанням умов 

проживання та навчання. 

     У ліцеї-інтернаті створені належні умови для навчання та проживання всіх 

здобувачів освіти, постійно контролюється дотримання санітарно-гігієнічних 
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вимог,  повітряно-теплового режиму, стану здоров’я учнів. Усі здобувачі 

освіти закладу отримують безкоштовне харчування, проходять поглиблене 

медичне обстеження. Проводиться певна робота з адаптації та соціалізації 

новоприбулих дітей.  

 У закладі працює рада з харчування, мета якої – контроль за 

організацією харчування та дотриманням відповідних вимог.  

 У ліцеї-інтернаті організована робота з подолання стресів, 

непорозумінь, які виникають у спілкуванні між учасниками освітнього 

процесу, проводяться відповідні тренінги. Також організована робота з 

попередження  правопорушень на виконання законів України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», «Про протидію торгівлі людьми», Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  6 лютого 2019 року № 56 «Про затвердження Плану 

заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо 

наркотиків на період до 2020 року», наказів Міністерства: від 25.11.2011       

№ 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 р. №  1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», від 

11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення 

рівня толерантності у суспільстві», від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження  

Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», від 08.04.2016 № 405 

«Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року», листа Міністерства освіти і науки 

України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 

2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської  молоді  ціннісних  життєвих  навичок» та з метою формування  в 
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здобувачів освіти  загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних; 

виховання поваги до закону, відповідальності; вироблення у дітей імунітету 

до негативних впливів, профілактики асоціальних проявів у поведінці 

здобувачів освіти, надання їм допомоги і захисту.  

Пріоритетними в роботі педагогічного колективу з профілактики 

правопорушень є організація просвітницько-профілактичної, інформаційно-

освітньої діяльності, спрямованої на попередження негативних явищ через 

формування в здобувачів освіти  ціннісних життєвих навичок; проведення 

низки заходів правового, психолого-педагогічного характеру, спрямованих 

на формування в них позитивних соціальних установок й запобігання 

кібертретируванню, секстингу, булінгу, вживанню наркотичних речовин, 

відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. 

 У ліцеї-інтернаті створені комфортні і безпечні умови навчання та праці. 

Педагогічні працівники приділяють увагу створенню у класних колективах 

атмосфери довіри і взаємоповаги, вільної від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; формують в здобувачах освіти такі цінності як толерантність, 

повага, підтримка, порядність, гармонійне спілкування та співіснування; 

вчать дітей організовувати роботу в інформаційному потоці так, щоб вони 

отримували лише корисну для себе інформацію; виховують вміння 

працювати в команді, критично мислити, логічно обґрунтовувати свою 

позицію; розвивають лідерські якості. Класні керівники та вихователі 

контролюють вільний час здобувачів освіти, проводять роботу, спрямовану 

на протидію булінгу та  втягненню дітей у небезпечні квести.  

З вересня 2018 року заклад бере участь у проекті «Шкільний офіцер 

поліції». Працівники поліції щомісяця відвідують ліцей, проводять з дітьми 

профілактичні бесіди, надають дітям відповіді на питання, що хвилюють їх.   

Упродовж 2019/2020 навчального року були організовані такі 

місячники: правової освіти та попередження правопорушень (листопад), 

морально-статевого виховання (грудень), «Здорове покоління» (січень). У 

рамках цих місячників відбулися тематичні просвітницькі та  виховні заходи. 
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       У грудні були проведені заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. 

       Упродовж навчального року в ліцеї-інтернаті також проведена 

антибулінгова компанія. Здобувачі освіти вивчали нормативні документи з 

цього питання, брали участь у циклі тренінгів, годинах спілкування, під час 

яких набували знань, необхідних для попередження насильства в дитячому 

колективі. При організації просвітницької роботи педагогічні працівники 

використовували інтерактивні педагогічні технології, зокрема, ділові та 

рольові ігри, тренінгові заняття.  

       Така профілактична робота дала свої результати: упродовж 2019/2020 

навчального року здобувачами освіти ліцею-інтернату не скоєно жодного 

значного правопорушення. Були, нажаль, випадки порушення режиму, 

правил внутрішнього розпорядку, правил проживання. Іноді серед дітей 

виникали незначні конфлікти, які майже відразу вирішувалися за допомогою 

педагогів.   

  Таким чином,  можна зробити висновок, що в ліцеї-інтернаті створена 

цілісна виховна система, яка передбачає формування морально-духовної 

життєво компетентної особистості на основі громадянських,  полікультурних  

та загальнокультурних цінностей. Здобувачі освіти  закладу мають високий 

рівень вихованості, толерантності, загальнолюдської та політичної культури; 

відповідально ставляться до навчання, дорученої справи, збереження свого 

здоров’я,  природного довкілля, до  різноманітних видів трудової діяльності; 

беруть активну участь у різноманітних конкурсах, суспільно-корисних  

справах, громадському житті ліцею-інтернату; виявляють цілеспрямованість, 

наполегливість, принциповість, мають активну життєву позицію. 

У 2020/2021 навчальному році необхідно продовжувати роботу з 

побудови ефективної виховної системи відповідно до основних завдань 

Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та 

Указу Президента України від 18.05.2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», реалізовувати особистісно зорієнтований, 
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діяльнісний, системний, творчий та компетентнісний  підходи до організації 

виховного процесу, розвивати та розширяти традиції освітнього закладу. 

Педагогічний колектив повинен орієнтуватися на потреби дитини в 

освітньому процесі та на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні, 

соціально-політичні; продовжувати роботу з виховання Патріота з активною 

позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний 

приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини, 

формувати в здобувачах освіти  10 ключових компетентностей відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», продовжувати виховували 

здобувачів освіти в дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого 

народу, національної ідентичності, самобутності; використовувати форми 

«діяльнісного патріотизму», впроваджувати в освітній процес інноваційні 

технології, продовжувати низку  заходів із вшанування героїв боротьби 

Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. 

Також протягом наступного навчального року необхідно продовжувати 

виховувати в учнів культуру поведінки; розвивати художні здібності і творчу 

діяльність, потребу в творчій праці;  виховувати почуття  відповідальності за 

природу, як національне багатство; формувати готовність до активної 

екологічної діяльності; виховувати відповідальне ставлення до зміцнення 

власного здоров’я і здоров’я інших людей; формувати навички санітарно-

гігієнічних норм, режиму дня та харчування, розвивати потребу в здоровому 

способі життя,  формувати  культуру сімейних та статевих відносин.  

  У 2020/2021 навчальному році необхідно продовжувати роботу зі 

створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, 

усі заплановані заходи наповнювати громадянсько-патріотичним змістом, 

розвивати волонтерську діяльність, продовжувати профілактичну роботу, 

спрямовану на формування в здобувачах освіти позитивних соціальних 

установок й запобігання кібертретируванню, секстингу, булінгу, вживанню 

наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок 
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безпечних статевих стосунків. Педагогічним працівникам слід 

запроваджувати в практику досягнення педагогічної та психологічної науки, 

освітніх інновацій, інформаційних технологій     

 Профспілкова організація ліцею-інтернату працювала за принципами 

соціального партнерства з адміністрацією. Головним підтвердженням цього є 

укладений колективний договір. У додатках до договору закріплені пільги 

працівникам, які передбачені чинним законодавством, додаткові відпустки, 

доплати за роботу у шкідливих умовах, роботу в нічний час. Профспілковий 

комітет контролює виконання основних положень договору, звіти про 

виконання проводяться щорічно, оформляються відповідними протоколами. 

Проведено 5 зборів трудового колективу, 4 – профспілкових. 

У 2019 році за кошти обласного бюджету виконано поточний ремонт 

приміщень ліцею-інтернату на сумі 445 тис. грн. Проведено капітальний 

ремонт медичного блоку, приміщень спального корпусу на загальну суму 

1 млн. 600 тис. грн. Здійснено заходи з підготовки закладу до нового 

опалювального сезону згідно із затвердженим графіком. 

Фінансування видатків проводиться бухгалтерією ліцею-інтернату. 

Вчасно здійснювалися проплати за комунальні платежі (тепло- та 

водопостачання,  електроенергія). Завдяки злагодженості дій відповідальних 

за економію працівників, ліцей-інтернат не виходить за встановлені ліміти 

енергоносіїв. За бюджетні кошти здійснено закупівлю миючих, 

дезінфікуючих засобів, господарчих товарів, паливно-мастильних матеріалів, 

протипожежних засобів, спеціального одягу, послуг з перезарядки 

вогнегасників, перевірки опору електричних мереж і заземлення, технічного 

огляду й ремонту автомобілів тощо. Працівниками бухгалтерії планово 

проводиться інвентаризація майна, забезпечується його збереження та 

оприбуткування, вчасно готується звітна документація. 

Управлінські дії адміністрації ліцею-інтернату полягали у своєчасному 

погодженні й затвердженні режиму дня заклкду, графіків чергування 

адміністрації та класів по ліцею-інтернату. Своєчасно сформована й 
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затверджена мережа класів, педагогічне навантаження та графік роботи 

вихователів і керівників гуртків. 

На початок навчального року проведено тарифікацію педагогічних 

працівників, погодження її з профспілковим комітетом, призначено класних 

керівників, погоджено календарне планування вчителів та класних 

керівників, створено бази даних випускників 9-х і 11-х класів для 

забезпечення їх документами про освіту. 

Виходячи із викладеного вище, пріоритетними напрямами в 

діяльності педагогічного колективу ліцею-інтернату на 2020/2021 

навчальний рік визначені наступні:   

1. Забезпечення належного рівня якості освіти через запровадження 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності. 

2. Організація навчальної діяльності учнів з урахуванням вимог Стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти та Стандарту спеціалізованої 

освіти наукового спрямування. 

3. Забезпечення розвитку дослідницької компетентності здобувачів освіти 

відповідно до їх інтересів і профілю навчання, формування у них цінностей 

та особистісних якостей, що забезпечують дослідницьку культуру, 

академічну доброчесність і готовність до дослідницької діяльності. 

4. Створення інтегрованої моделі освітнього середовища ліцею-інтернату з 

урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні та за рахунок розширення 

потенціальних можливостей дистанційної платформи освіти ліцею-інтернату. 

5. Розширення застосування педагогами технологій дистанційного навчання. 

6. Аналіз технічних можливостей ліцею-інтернату та здобувачів освіти щодо 

повноцінного користування дистанційною формою навчання на основі 

дистанційної платформи ліцею-інтернату з її подальшим удосконаленням. 



 27 

7. Створення оптимальних умов для підвищення фахового рівня педагогічних 

працівників через різноманітні форми неперервної освіти упродовж 

міжатестаційного періоду, зокрема, через дистанційне навчання,  самоосвіту, 

інтернет-заходи. 

8. Підвищення результативності роботи з підготовки учнів до 

інтелектуальних змагань, державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

9. Упровадження системи неперервного підвищення ефективності рівня 

природничо-математичної освіти. 

10. Забезпечення реалізації заходів Національної стратегії  розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року та Указу Президента України від 18.05.2019 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання», орієнтування 

педагогів на формування у дітей національно-культурної ідентичності, 

національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-

моральних цінностей українського народу, толерантного ставлення до інших 

культур і народів. 

11. Удосконалення діяльності психологічної служби ліцею-інтернату через 

підвищення рівня психологічної компетентності в освітньому просторі 

закладу, профілактики негативних соціально-психологічних явищ, посилення 

взаємодії педагогічних працівників, фахівця психологічної служби щодо  

подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються  

внаслідок епідемії коронавірусу. 

12. Забезпечення консолідації та дієвої взаємодії з науковими партнерами-

закладами вищої освіти та науковими установами з метою інтенсифікації 

освітнього процесу, його інтеграції у європейський науково-освітній простір.  

13. Подальша модернізація освітнього середовища за рахунок оновлення 

матеріальної бази ліцею-інтернату. 
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14. Методичною темою на 2020/2021 навчальний рік визначена наступна: 

«Організація дослідно-орієнтованого навчання учнів в умовах змішаного 

навчання». 
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2. Робота з кадрами 

 

2.1. Циклограма управлінської діяльності  

 

№ 

з/п 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Форма 

колегіальної 

діяльності 

Періодич-

ність 
Вихід Відповідальні 

1 
Педагогічний 

колектив  

Педагогічна 

рада 
7 разів на рік Рішення 

Поливанний В.С. 

2 

Адміністрація, 

керівники 

підрозділів 

Оперативна 

нарада 
Щопонеділка Протокол 

Поливанний В.С. 

3 
Педагогічний 

колектив  

 Нарада при 

директорові 

1 раз на 

місяць  
Протокол 

Поливанний В.С. 

4 
Педагогічний 

колектив 

Психолого-

педагогічний 

консиліум 

3 рази на рік 
Рекомен-

дації 

Поливанний В.С. 

Билдіна В.В. 

Мінаєва Г.А. 

Неруш Я.В. 

5 
Педагогічний 

колектив 

Психолого-

педагогічний 

семінар 

3 рази на рік 
Рекомен-

дації 
Неруш Я.В. 

6 
Трудовий 

колектив 

Загальні 

збори 
2 рази на рік Рішення Рогач Ю.Б. 

7 
Рада ліцею-

інтернату 

Засідання 

ради ліцею-

інтернату 

4 рази на рік Рішення Скиба О.В. 

8 
Методична 

рада 

Засідання 

методичної 
5 разів на рік Рішення  Мінаєва Г.А. 
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ради  

9 
Педагоги-

початківці 
Консультації  

За потребою 

 

Рекомен-

дації 

Поливанний В.С. 

Мінаєва Г.А. 

10 

Лідери 

учнівського 

самовряду-

вання 

Шкільна 

дитяча 

організація 

2 рази на 

місяць 
Рішення 

Билдіна В.В. 

 

11 

Батьки, 

батьківський 

актив 

Класні 

батьківські 

збори 

5 разів на рік Рішення 

Билдіна В.В. 

Класні керівники, 

вихователі 

12 

Батьки, 

батьківський 

актив 

Загально-

шкільні  

батьківські 

збори 

5 разів на рік Рішення 
Билдіна В.В. 

 

13 

Батьки, 

батьківський 

актив 

Засідання 

загально-

шкільного   

батьківського 

комітету 

5 разів на рік Рішення 
Билдіна В.В. 

 

14 

Члени 

наукового 

товариства 

учнів 

«Синергія» 

Засідання 

ради 

товариства 

5 разів на рік Рішення Лосєва Н.Л. 
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2.2. Розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею-інтернату 

 

Директор ліцею-інтернату Поливанний В.С. 

Здійснює безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом, забезпечує 

реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти. У своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» та чинним законодавством України в галузі 

освіти. 

Організовує виконання й несе відповідальність за: 

- реалізацію законів України, постанов уряду, указів Президента України, 

наказів та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації; 

- забезпечення функціонування ліцею-інтернату згідно зі статутом та 

нормативно-правовими документами; 

- визначення стратегії і тактики розвитку ліцею-інтернату, ефективний та 

якісний рівень роботи закладу; 

- своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи ліцею-

інтернату, виконання запланованих заходів; 

- добір і розстановку педагогічних кадрів, адміністративного та обслуговуючого 

персоналу; 

- комплектування класів та контингенту учнів; 

- регулювання відносин суб'єктів освітнього процесу; 

- створення сприятливих умов для здійснення освітньої діяльності, 

забезпечення техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарно-

гігієнічного режиму; 

- підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію 

педагогічних працівників; 

- дієвість роботи педагогічної ради ліцею-інтернату, виконання її рішень; 

- розробку науково-методичних засад діяльності ліцею-інтернату; 
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- відстеження результативності освітнього процесу, виконання державних 

освітніх стандартів; 

- роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо 

матеріально-фінансового забезпечення розвитку ліцею-інтернату; 

- здійснення зв’язків ліцею-інтернату з Департаментом науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, органами державного 

управління і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

співробітництво та виконання договірних умов з іншими закладами освіти; 

- своєчасну звітність ліцею-інтернату. 

Підтримує внутрішню систему забезпечення якості освіти та якості 

освітньої діяльності на оптимальному рівні, вживає заходів щодо її 

вдосконалення.  

Керує та контролює: 

- роботу адміністративно-управлінського персоналу; 

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- діяльність учителів, вихователів, стан викладання навчальних предметів та 

рівень навчальних досягнень учнів; 

- роботу педагогічної ради, предметних методичних комісій, вихователів, 

керівників гуртків, практичного психолога, бібліотекарів, педагога-

організатора, обслуговуючого персоналу; 

- роботу медичних працівників і працівників їдальні;  

- формування мережі ліцею-інтернату; 

- роботу з кадровим резервом; 

- роботу з безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

Координує роботу ради ліцею-інтернату щодо залучення 

позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням. 

Очолює педагогічну раду. 

Має право: 

- приймати і звільняти з посад педагогічних працівників і обслуговуючий 

персонал; 
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- визначати посадові обов’язки працівників ліцею-інтернату;  

- затверджувати розклад уроків, факультативних та індивідуальних занять,  

гуртків і секцій, плани роботи структурних підрозділів ліцею-інтернату;  

- розпоряджатися майном і коштами ліцею-інтернату;  

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції. 

 

Заступник директора з навчальної роботи  

Здійснює організаційно-педагогічні та загальнодидактичні функції. 

Організовує та несе відповідальність за: 

- запровадження й виконання державних стандартів освіти; 

- формування освітньої програми та навчального плану ліцею-інтернату; 

- своєчасне складання й коригування розкладу уроків, факультативних та 

індивідуальних занять, графіку контрольних робіт, лабораторних і 

практичних робіт, тематичного оцінювання; 

- освітній процес у ліцеї-інтернаті: режим роботи, виконання навчальних 

планів і навчальних програм, моніторинг навчальних досягнень учнів, 

відвідування учнями навчальних занять, уживання заходів з регулювання 

освітнього процесу; 

- роботу з календарно-тематичного планування учителів, розробку вчителями 

навчально-методичних та дидактичних матеріалів згідно з чинними 

навчальними програмами; 

- діяльність учителів ліцею-інтернату, аналіз і корекцію стану викладання 

навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів, упровадження 

досягнень педагогічної науки в практику навчальної роботи вчителів, 

здійснення принципів наукової організації праці; 

- підвищення кваліфікації й атестацію педагогічних працівників ліцею-

інтернату; 

- оформлення та ведення шкільної документації (класних журналів, особових 

справ учнів, щоденників і зошитів учнів тощо); 

- проведення контрольних робіт; 
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- проведення навчальної практики; 

- складання тарифікації педагогічних працівників; 

- організацію якісних замін пропущених уроків; 

- складання документації для нарахування зарплати вчителям, ведення 

журналу обліку пропущених та заміщених уроків; 

- комплектування класів ліцею-інтернату, розподіл педагогічного 

навантаження між учителями, планування зайнятості педагогічних 

працівників під час канікул; 

- координацію роботи вчителів з батьками; 

- аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреби в 

підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності; 

- роботу методичної ради. 

Контролює: 

- роботу вчителів ліцею-інтернату; 

- моніторинг навчальних досягнень учнів ліцею-інтернату, відвідування 

ними навчальних занять; 

- навчальне навантаження учнів ліцею-інтернату; 

- дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, 

санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження й використання навчально-

матеріальної бази ліцею-інтернату; 

- вивчення стану викладання навчальних предметів, факультативних та 

індивідуальних занять; 

- безпеку життєдіяльності й охорону праці вчителів; 

- роботу з кадровим резервом; 

- роботу із здібними та обдарованими учнями; 

- створення й розвиток комплексу методичного забезпечення навчальних 

кабінетів; 

- організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими 

вчителями, курсову перепідготовку, роботу методкабінету;  

- ведення шкільної документації.  
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Складає: 

- розклад уроків, факультативних та індивідуальних занять; 

- графік контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного 

оцінювання, навчальної практики та навчальних екскурсій; 

- статистичні звіти; 

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань освітньої 

діяльності; 

- графіки щорічних відпусток учителів.      

Має право: 

- виконувати обов’язки директора за умови його відсутності в ліцеї-інтернаті; 

- представляти вчителів і учнів до відзнак та нагород; 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового й навчального 

розпорядку ліцею-інтернату. 

 

Заступник директора з виховної роботи Билдіна Віра Василівна 

Організовує й несе відповідальність за: 

- розроблення та забезпечення системи виховної роботи в ліцеї-інтернаті, 

аналіз результативності виховної роботи;  

- координацію й реалізацію цільових програм виховання, спеціальних 

програм підтримки учнів та охорони дитинства;  

- виховний процес у ліцеї-інтернаті: режим роботи, відвідування учнями 

позакласних заходів, уживання заходів з регулювання виховного процесу; 

- планування роботи вихователів та класних керівників, розробку ними 

методичних матеріалів; 

- діяльність вихователів та класних керівників ліцею-інтернату, аналіз і 

корекцію стану виховної роботи та рівня вихованості учнів, упровадження 

досягнень педагогічної науки в практику виховної роботи, здійснення 

принципів наукової організації праці; 

- підвищення кваліфікації й атестацію вихователів ліцею-інтернату; 
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- складання документації для нарахування зарплати вихователям, ведення 

журналу обліку пропущених та заміщених годин роботи вихователів; 

- оформлення та ведення шкільної документації (планів виховної роботи, 

особових справ учнів, щоденників учнів тощо); 

- роботу з батьками; 

- соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім’ям; 

- координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення 

зв’язків ліцею-інтернату із закладами культури й позашкільної освіти;  

- планування та проведення загальношкільних свят та виховних заходів; 

- створення умов для роботи гуртків, секцій, органів учнівського 

самоврядування; 

- проведення методичної роботи з вихователями, класними керівниками, 

вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду виховної роботи 

в ліцеї-інтернаті; 

- надання організаційно-методичної допомоги класним керівникам та 

вихователям у розвитку класних колективів, у підготовці та проведенні 

позакласних виховних заходів, складанні методичних матеріалів з 

позакласної роботи з учнями; 

- проведення профорієнтаційної роботи з учнями; 

- роботу щодо збереження життя і здоров’я учнів, попередження дитячого 

травматизму; 

- чергування класів по ліцею-інтернаті; 

- позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний час; 

- роботу батьківського комітету. 

Керує та контролює:  

- роботу з батьківською громадськістю;  

- організацію харчування учнів;  

- медичне обслуговування учнів у ліцеї-інтернаті;  

- роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів. 

Складає: 
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- розклад роботи гуртків і секцій;  

- графік чергування класів по ліцею-інтернату; 

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної 

роботи. 

Погоджує свою роботу з директором, заступником директора з 

навчальної роботи, методистами, практичним психологом, соціальним 

педагогом. 

Має право: 

- виконувати обов’язки директора ліцею-інтернату за умови відсутності його та 

заступника директора з навчальної роботи; 

- представляти учнів до відзнак і нагород; 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею-

інтернату. 

 

 Заступник директора з господарської роботи Лісаченко Сергій 

Семенович 

 Організовує й несе відповідальність за: 

- забезпечення сприятливих і безпечних матеріально-технічних і санітарно-

гігієнічних умов організації освітнього процесу; 

- своєчасний і якісний ремонт приміщень ліцею-інтернату; 

- забезпечення ліцею-інтернату необхідним обладнанням і матеріалами; 

- економне використання електроенергії, тепла, води; 

- охорону матеріальних цінностей ліцею-інтернату; 

- протипожежну безпеку та підтримання в робочому стані засобів 

пожежогасіння; 

- утримання території ліцею-інтернату та прилеглої території в належному 

санітарному стані; 

- своєчасну звітність; 

- складання документації для нарахування зарплати адміністрації ліцею-

інтернату, технічному та обслуговуючому персоналу; 
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- дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового 

розпорядку ліцею-інтернату; 

- роботу службового автотранспорту та його технічний стан; 

- безпечний технічний стан будівель та інженерних мереж; 

- облік витрат матеріалів та їх своєчасне прибуткування і списання; 

- налагодження зв’язків у господарських питаннях з комунальними 

підприємствами; 

- вивчення обслуговуючим персоналом правил безпеки життєдіяльності та 

протипожежної безпеки, систематичне проведення інструктажів на 

робочому місці. 

 Контролює: 

- роботу обслуговуючого персоналу; 

- безпеку життєдіяльності та охорону праці обслуговуючого персоналу; 

- збереження майна ліцею-інтернату; 

- справність та виконання правил експлуатації електрообладнання; 

- стан шкільного подвір’я, газонів, клумб, спортивного майданчика, саду; 

- проведення капітального й поточного ремонту; 

- санітарний стан та санітарний режим усіх навчальних, спальних, 

службових, побутових приміщень. 

 Складає: 

- графіки роботи обслуговуючого персоналу; 

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань господарської 

роботи; 

- програми розвитку матеріально-технічної бази ліцею-інтернату. 

 Погоджує свою роботу з директором, заступниками директора з 

навчальної та виховної роботи. 

 Має право: 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею-

інтернату; 

- представляти обслуговуючий персонал до відзнак та нагород. 
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 Головний бухгалтер Щербак Марія Валеріївна 

 Організовує й несе відповідальність за: 

- ведення бухгалтерського обліку; 

- роботу комісій з оформлення матеріалів стосовно недостач і розкрадання 

коштів та матеріальних цінностей; 

- збереження бухгалтерських документів, оформлення й передачу їх у 

встановленому порядку в архів; 

- ведення аналітичного обліку основних фондів, малоцінного і швидкозно-

шуваного інвентарю; 

- проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей; 

- роботу зі щорічного нарахування, зносу та індексування основних фондів; 

- забезпечення повного обліку грошових коштів, що надходять, матеріальних  

цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення в 

бухгалтерському  обліку  операцій, пов’язаних з їхнім обігом; 

-  роботу з достовірного обліку витрат, використання кошторисів витрат; 

- роботу з обліку результатів фінансової-господарчої діяльності ліцею-

інтернату відповідно до встановлених правил і норм. 

 Контролює: 

- правильність витрат фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, 

чітке дотримання фінансової та касової дисципліни; 

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації коштів, 

матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних 

зобов’язань; 

- стягнення у встановлений термін дебіторської й погашення кредиторської 

заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; 

- своєчасне оприбуткування, списання матеріальних цінностей згідно з 

нормативними документами. 

 Складає: 
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- достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і 

бухгалтерських записів, подає її у встановлений термін відповідним органам; 

- економічно обґрунтовані звітні документи. 

 Погоджує свою роботу з директором, заступником директора з 

господарської роботи. 

 Має право: 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею-

інтернату; 

- представляти робітників бухгалтерії до відзнак та нагород. 
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 2.3. Атестація  педагогічних  працівників ліцею-інтернату            
 
 Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні 

працівники підлягають атестації, за результатами якої визначаються 

відповідність їх займаній посаді, рівень кваліфікації, встановлюється 

кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання. Порядок 

атестації визначено чинним Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників України. Для ефективного проведення педагогічної 

атестації, яка повинна органічно увійти в систему повсякденної навчально-

виховної, навчально-методичної, контрольно-аналітичної діяльності 

педагогічного колективу робота у 2020/2021 навчальному році буде 

організована за наступним  планом: 

№ 

з/п Назва заходу Термін 

виконання 
Відповідальний 

        Форма 

узагальнення 

1.  Внести зміни до 

перспективного плану 

атестації педагогічних 

працівників ліцею-інтернату. 

до  

10.09.2020 

методист 

 

Перспектив-

ний план 

атестації  

2. Підготувати і видати 

установчі накази: 

- про створення атестаційної  

комісії; 

- про атестацію педагогічних 

працівників. 

до 

01.09.2020 

 

 

до 

20.10.2020 

 

Поливанний В.С. 

 

Наказ; 

 

 

наказ 

3. Забезпечити своєчасне 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, які 

атестуються. 

протягом 

року 

методист 

 

Заявка, 

накази 

4. Активізувати педагогів, які протягом Адміністрація  Розпорядча  
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атестуються, до участі                         

в семінарах,  конференціях, 

педагогічних радах, заходах 

різного рівня. 

року документація 

5. Ознайомити педагогічних 

працівників з Типовим 

положенням про атестацію 

педагогічних працівників 

України, наказом про 

проведення атестації 

педагогічних працівників у 

2020/2021 навчальному році 

та складом атестаційної 

комісії. 

до 

20.09.2020 

методист 
 

Нарада 

6. Оформити інформаційний 

стенд з питань атестації 

педагогічних працівників. 

до 

10.10.2020 

методист 

 

Стенд 

7. Спланувати роботу 

атестаційної комісії, скласти 

списки педагогічних 

працівників, які підлягають 

черговій та позачерговій 

атестації у 2020/2021 

навчальному році. 

до 

20.09.2020 

методист 

 

План, 

списки 

8. Скласти анкети атестаційної 

експертизи для оцінювання 

діяльності педагогічних 

працівників, які атестуються. 

до 

20.09.2020 

методист 
 

Анкети 

9. Провести індивідуальні 

співбесіди з педагогами,                                    

вересень - 

жовтень  

атестаційна 

комісія 

Плани 
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які атестуються. Скласти 

плани індивідуальної 

підготовки і проведення 

атестації. 

10. Провести атестаційну 

експертизу для визначення 

кваліфікаційної категорії 

педагогічних працівників                            

на підставі співвідношення 

рівнів оцінки їхньої 

професійної діяльності. 

жовтень - 

березень  

атестаційна 

комісія 

Протоколи  

11. Організувати відвідування 

освітніх заходів   у ході 

вивчення системи і досвіду 

роботи педагогів, які 

атестуються (згідно з 

планами індивідуальної 

підготовки педагогічного 

працівника до атестації). 

листопад - 

березень  

атестаційна 

комісія 

Картки 

спостережень 

12. Провести засідання 

методичних комісій з 

розгляду питань оцінювання 

діяльності педагогів, які 

атестуються, на підставі 

вивчення системи і досвіду їх 

роботи. 

березень  Керівники 

методичних 

комісій 

Протоколи  

13. Провести засідання 

педагогічної ради, де 

заслухати творчі звіти 

педагогів, які атестуються. 

лютий-

березень  

Поливанний В.С. Рішення 
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14. Провести огляд кабінетів та 

документації вчителів,                          

які атестуються. 

березень методист 

 

Інформація  

15. Оформити характеристики та 

атестаційні листи. 

Ознайомити педагогів, які 

атестуються, під підпис. 

березень методист 

 

Атестаційні    

листи 

16. Провести засідання 

атестаційної комісії з 

розгляду питань щодо 

прийняття рішень 

встановлення(підтвердження) 

кваліфікаційних категорій, 

присвоєння (підтвердження) 

педагогічних звань, 

порушення клопотань перед 

атестаційною комісією 

вищого рівня. 

березень Поливанний В.С.  Протоколи  

17. Підвести підсумки атестації. 

Видати наказ. Підготувати 

звітну статистичну 

документацію. 

до 

20.04.2021 

Поливанний В.С. 

 

Наказ 

 

 

Тематика засідань атестаційної комісії    

 

Порядок денний 

Термін 

прове-

дення 

Відповідальний 
     Форма 

узагальнення 

 Перше засідання: вересень Поливанний В.С.    Протокол 
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1. Вивчення нормативно-

правової документації з 

питань атестації педагогічних 

працівників. 

 
 

2. Розподіл функціональних 

обов`язків між членами 

атестаційної комісії. 

3. Обговорення плану роботи 

атестаційної комісії. 

4. Складання графіку засідань 

атестаційної комісії. 
 

 Друге засідання: жовтень Поливанний В.С. Протокол  

 1. Розгляд заяв педагогічних 

працівників на проходження 

атестації у 2020/2021 

навчальному році. 

2. Закріплення членів  комісії за 

вчителями, що атестуються. 

3. Розгляд графіка проведення 

атестації педагогічних 

працівників. 

4. Розгляд планів 

індивідуальної підготовки до 

атестації педагогічних 

працівників, які атестуються. 

 Третє засідання: січень Поливанний В.С. 

 

Протокол 

1. Аналіз роботи педагогічних 

працівників, що атестуються. 

2. Розгляд експертних оцінок 
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діяльності та характеристик 

педагогічних працівників, які 

атестуються. 

3. Аналіз проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогами за І семестр 

навчального року. 

 Четверте засідання: березень Поливанний В.С. 

 

Протокол  

 1. Атестація педагогічних 

працівників. Розгляд 

атестаційних листів. 

Прийняття рішень, 

порушення клопотання перед 

атестаційною комісією 

Департаменту науки і освіти 

ХОДА. 

2. Аналіз проведення атестації 

педагогічних працівників. 

Розгляд питання  про 

вивчення, узагальнення та 

впровадження ефективного 

педагогічного досвіду. 

 
Довідка  

 

 

 

 

 

 

 

3. Організація освітнього процесу 
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3.1. Забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої 

освіти 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 Затвердження режиму дня 

ліцею-інтернату 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

2 Затвердження графіку 

чергування адміністрації 

ліцею-інтернату 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

3 Затвердження графіку 

чергування класів по ліцею-

інтернату 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

4 Затвердження педагогічного 

навантаження педагогічних 

працівників на 2020/2021 

навчальний рік 

до 31.08.2020 Поливанний В.С. 
 

 

5 Затвердження мережі класів і 

контингенту учнів ліцею-

інтернату на 2020/2021 

навчальний рік 

05.09.2020 Поливанний В.С.  

6 Затвердження графіку роботи 

вихователів 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

7 Затвердження графіку роботи 

керівників гуртків 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

8 Затвердження розкладу уроків 

на 2020/2021 навчальний рік 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

9 Затвердження розкладу до 31.08.2020 Поливанний В.С.  
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факультативів, індивідуальних 

та групових занять і 

консультацій 

10 Призначення класних 

керівників та закріплення за 

класними колективами 

навчальних кабінетів 

до 31.08.2020 Поливанний В.С.  

11 Закріплення вихователів за 

класами та закріплення за 

класними колективами 

спальних та ігрових кімнат 

до 31.08.2020 Билдіна В.В.  

12 Погодження планування 

роботи вихователів, керівників 

гуртків 

до 10.09.2020 

до 20.01.2021 

Билдіна В.В.  

13 Погодження календарного 

планування вчителів 

до 10.09.2020 

до 20.01.2021 

Поливанний В.С.  

14 Погодження планування 

виховної роботи класних 

керівників 

до 10.09.2020 

до 20.01.2021 

Билдіна В.В.  

15 Затвердження графіку 

письмових робіт і тематичного 

оцінювання учнів 

до 15.09.2020 

до 25.01.2021 

Поливанний В.С.  

16 Підготовка та подання до 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації статистичного 

звіту ЗНЗ-1 

до 10.09.2020 Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

 

17 Аналіз подальшого навчання 

випускників 9-х і 11-х класів 

до 10.09.2020 Заступник 

директора  
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з навчальної 

роботи 

18 Створення бази даних 

випускників 9-х і 11-х класів 

для забезпечення їх 

документами про освіту 

до 10.10.2020 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

19 Складання і затвердження 

графіку навчальних екскурсій і 

навчальної практики учнів 8-х і 

10-х класів 

до 01.05.2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

20 Встановлення і затвердження 

термінів конкурсного 

приймання учнів до 8-х і 10-х 

класів 

до 15.04.2021 Поливанний В.С.  

21 Організація і проведення Дня 

відкритих дверей 

квітень 2021 Поливанний В.С. 

Билдіна В.В. 

 

22 Проведення конкурсного 

приймання учнів до ліцею-

інтернату 

червень 2021 Поливанний В.С.  

23 Організація роботи наукового 

товариства учнів ліцею-

інтернату 

протягом 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л. 

 

 

24 Організація роботи шкільного 

відділення Малої академії наук 

України 

протягом 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  

25 Організація і проведення 

Тижня науки  

березень 2021 

 

Лосєва Н.Л.  

26 Організація і проведення VІ 

шкільної науково-практичної 

травень 2021 

 

Лосєва Н.Л.  
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конференції «Вектори науки» 

27 Організація та проведення 

І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

вересень-

жовтень 

2020 

Заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

 

28 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

листопад -

грудень 

2020 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

29 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

начальних предметів 

січень-лютий 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

30 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в міському етапі 

Всеукраїнських учнівських 

турнірів 

вересень-

жовтень 2020 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

31 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у фінальному етапі 

Всеукраїнських учнівських 

турнірів юних хіміків, фізиків, 

математиків, біологів, 

інформатиків 

жовтень-

листопад 

2020 

Поливанний В.С. 

Самошко Л.М. 

Петренко І.О. 

Полуектов Ю.Ю. 

Шевченко І.В. 

Єфімова Я.В. 

 

32 Організація та проведення 

І (шкільного) етапу 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

Листопад 

2020 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 
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учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

 Лайко С.Г. 

33 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в ІІ (міжшкільному) 

та ІІІ (обласному) етапах 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

грудень 2020 

березень 2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Лайко С.Г. 

 

34  Організація участі учнів ліцею-

інтернату в обласному конкурсі 

ораторського мистецтва 

листопад 2020 Мінаєва Г.А.  

35 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в Обласному біолого-

хімічному турнірі імені І.І. 

Мечнікова 

листопад 2020 Лосєва Н.Л.  

36 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в Міжнародному 

конкурсі з інформатики та 

комп’ютерної грамотності 

«Бобер» 

листопад 2020 Єфімова Я.В.  

37 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у Всеукраїнському 

природничому конкурсі 

«Геліантус» 

грудень 2020 Лосєва Н.Л.  

38 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в Міжнародному 

математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

березень 2021 Коломойцева 

О.І. 
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39 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у Всеукраїнському 

мовознавчому конкурсі 

«Соняшник» 

березень 2021 Лайко С.Г.  

40 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня» 

квітень 2021 Суходольська 

Т.О. 

 

41 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у Всеукраїнському  

конкурсі із зарубіжної 

літератури «Санфлауер» 

квітень 2021 Мінаєва Г.А.  

42 Організація участі учнів ліцею-

інтернату у Всеукраїнському  

біологічному турнірі «Крокус» 

квітень 2021 Шевченко І.В.  

43 Організація участі учнів ліцею-

інтернату в інших міських, 

обласних, всеукраїнських, 

міжнародних інтелектуальних 

конкурсах та змаганнях, 

науково-практичних 

конференціях, онлайн 

конкурсах та олімпіадах 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Лосєва Н.Л. 

 

 

44 Організація профільної 

навчальної практики учнів 8-х і 

10-х класів 

червень 2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

45 Поповнення бібліотечного 

фонду навчальною, навчально-

методичною, художньою 

літературою 

протягом 

навчального 

року 

Поливанний В.С. 

Абрамова Ю.М. 
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3.2. Виховна робота 

№  

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Робота над проектами 

1 Робота над проектом «Я – 
громадянин і патріот  своєї 
держави»   

Упродовж 
року 

Билдіна В.В. 
Вихователі 
Педагог-
організатор 

 

2 Робота над проектом «Моє 
місто в історії моєї країни»  

Упродовж 
року  

Билдіна В.В. 
Вихователі 
Педагог-
організатор 

 

3 Робота над екологічним 
проектом «Бережемо довкілля»  

Упродовж 
року  

Класні 
керівники 
Вихователі  

 

4 Робота над проектом «Ми 
вдячні вам» (волонтерська 
діяльність) 

 Педагог-
організатор 
Вихователі  
Соціальний 
педагог  

 

5 Робота над проектом «Школа 
лідерства» 

Упродовж 
року 

Педагог-
організатор 
Практичний 
психолог 

 

6 Робота над проектом «Традиції 
та обряди українського народу» 

Упродовж 
року 

Билдіна В.В. 
Скиба О.В. 
Вихователі  

 

7 Огляд-конкурс на кращу 
спальну кімнату 

Упродовж 
року 

Педагог-
організатор  

 

8 Конкурс «Найактивніший клас 
року» 

Упродовж 
року 

Педагог-
організатор  

 

Циклограма виховних заходів 
9 Свято до 1 вересня – Дня знань 01.09.2020  Билдіна В.В.  

Педагог-
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організатор   
10 Ігрова програма «Ми – одна 

родина» 
01.09.2020  Неруш Я.В. 

Педагог-
організатор   

 

11 Вечір знайомств  01.09.2020 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

12 Заняття з елементами тренінгу 
«Булінг та особистість»  

Протягом 
вересня 2020 

Неруш Я.В. 
Соціальний 
педагог  

 

 
 
13 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
18 
 
19 
 
 
20 
 
21 

Місячник із безпеки 
дорожнього руху: 
- перегляд тематичних 
кінофільмів «Ціна неуваги»; 
- зустріч з працівниками 
патрульної поліції «Дитинству 
– безпечні дороги»; 
- єдиний урок на тему 
«Безпека на дорозі –  безпека 
життя»; 
- цикл бесід «Автомобіль. 
Дорога. Пішохід», «Це 
повинен знати кожен», 
«Азбука дорожньої безпеки», 
«Дотримуйся правил – 
збережи життя», «Помітний – 
значить живий», «Надання 
домедичної допомоги під час 
ДТП»; 
- виставка плакатів  «Дорожня 
грамота»; 
- тренінг «Твій безпечний 
шлях додому»; 
- практичні заняття з безпеки 
дорожнього руху «Знаємо, 
вивчаємо, виконуємо»; 
- ситуативна гра «Я – пішохід, 
я – велосепедист, я – водій»; 
- флешмоб  «“Обдарованість” 

Протягом 
вересня 2020  

 
 
Вихователі  
 
Соціальний 
педагог 
 
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі  
 
 
 
  
 
 
 
 
Вихователі  
 
Вихователі  
 
Класні 
керівники    
 
 
Вихователі  
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22 
 

за безпеку дорожнього руху» 
- конкурс соціальної реклами 
«Не перевищуй швидкість», 
«Не розмовляй за кермом», 
«Будь помітним у темряві» 

 
Педагог-
організатор 
Педагог-
організатор  
Вихователі 
 

23 Година спілкування «Ми – 
українці» із нагоди Дня 
Незалежності України 

07.09 – 
11.09.2020 

Класні 
керівники  

 

24 Екскурсії до Дробицького Яру  Упродовж 
вересня  
2020 

Вихователі   

25 Анкетування учнів 8-11-х 
класів із питань організації 
дозвілля та позакласної роботи  

07.09 – 
11.09.2020 

Педагог-
організатор  

 

26 Здійснення проекту 
«Обдарованість» шукає 
таланти» 

14.09 – 
18.09.2020 

Педагог-
організатор  
Скиба О.В. 

 

 
 
 
27 
 
 
28 
 
29 
 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня фізичної культури і 
спорту: 
- виставка  фотографій «Спорт 
ми любимо,  зі спортом 
дружимо»;    
- відкриті уроки з волейболу та 
футболу;  
- загальношкільна лінійка 
«Спорт для всіх — єднає 
Україну!» 

10.09 – 
11.09.2020  

 
 
 
Вихователі 
 
 
Чирва С.Г. 
 
Педагог-
організатор  

 

30 Відвідування Харківського 
театру юного глядача  

17.09.2020 Билдіна В.В.  
Педагог-
організатор 

 

31 Години спілкування «Дружній 
колектив: який він?» 

14.09 – 
17.09.2020 

Класні 
керівники  

 

32 «Невідома Україна» виховний 
захід із нагоди Дня туризму  

28.09.2020 Вихователі   

33 Одноденні походи «Мій 
мальовничій Харків» 

26.09 –
27.09.2020 

Вихователі   
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34 
 

35 
36 
 
 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня партизанської слави: 
- історична година «Колиска 
партизанської слави»; 
- тематична книжкова 
виставка;   
- лекція співробітників 
Харківського історичного 
музею «Партизанськими  
стежками Харківщини» 

21.09 – 25.09. 
2020 

 
 
Класні 
керівники  
 
Абрамова 
Ю.М.  
Педагог-
організатор  

 

37 Вечір відпочинку  24.09.2020 Билдіна В.В.  
Педагог-
організатор 

 

38 Бібліотечний урок за темою 
«Цей дивовижний світ – 
бібліотека» із нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек 

30.09.2020  Бібліотекарі    

39 Святкова шоу-програма «Ми 
даруємо вам тепло своїх 
сердець» із нагоди Дня 
працівників освіти  

01.10.2020 Педагог-
організатор  

 

40 Екологічна акція 
«Чисте подвір’я  – чисте місто»   

Протягом  
жовтня 2020 

Вихователі   

41 Ділова гра «Вибори» Протягом 
жовтня 2020 

Педагог-
організатор  

 

 
 
42 
 
 
 
 
 
43 
 
44 
 
 
45 

Місячник із протипожежної 
безпеки: 
- години спілкування «Хай 
вогонь в серцях палає, а 
пожеж хай не буває!», 
«Вогонь – твій друг, але 
обережно! Жартувати з ним – 
небезпечно!»;          
- практичні заняття «Вчимося 
правилам пожежної безпеки»; 
- хвилинки безпеки (огляд та 
обговорення небезпечних 
ситуацій); 
- міні-лекторій  «Пожежні 

Протягом 
жовтня  
2020 

 
 
Класні 
керівники  
 
 
 
 
 
Вихователі  
 
Вихователі  
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46 
 
47 
 
48 
 
49 

небезпеки»; 
- зустріч із працівниками 
служби МНС; 
- бесіди «Пожежа в будинку»,  
«Як не піддаватися паніці»;  
- перегляд навчальних 
відеофільмів; 
- тренінг «Навчаємося жити 
безпечно» 

Класні 
керівники  
 
Лісаченко С.С.  
 
Вихователі  
 
Вихователі 
 
Соціальний 
педагог  

 
 
 
50 
 
 
51 
 
52 

Заходи з нагоди відзначення 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана: 
- години спілкування  
«Поважаймо старість словом і 
ділом»; 
- презентації  «Зорепадом 
летять роки»;  
- тематична фотовиставка  

01.10 – 
04.10.2020 

 
 
 
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор  

 

 
 
53 
 
 
 
54 
 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 

Заходи з нагоди Дня захисника 
України: 
- акція «Підтримай солдата» 
(виготовлення вітальних 
листівок та оберегів для воїнів 
із зони ООС);  
- уроки мужності «Воїни ООС 
– зразок самовідданості та 
героїзму»; 
- конкурс на найкраще 
виконання солдатської пісні; 
- зустріч з учасниками бойових 
дій на Сході України; 
- благодійний ярмарок;  
 
- спортивні змагання 
«Нащадки козацької слави»    

07.10 – 
12.10.2020 

 
 
Педагог-
організатор  
Вихователі 
 
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі    
 
Педагог-
організатор  
Педагог-
організатор 
Чирва С.Г. 
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59 Здійснення проекту «Містер 
«”Обдарованість”»  

12.10.2020 
  

Лісаченко С.С. 
Педагог-
організатор  

 

60 Конкурс плакатів «Ми проти 
насильства»  

16.10.2020 Вихователі 
Педагог-
організатор  

 

61 Години спілкування 
«Небезпеки Інтернету: твоя 
інформаційна безпека» 

19.10 – 
22.10.2020 

Класні 
керівники  

 

 
 
 
62 
 
 
 
63 
 
 
64 
 
65 

Заходи з нагоди відзначення  
Дня вигнання з України 
нацистських окупантів:  
- презентації «Вони визволяли 
Харківщину» (у рамках 
проекту «Моє місто в історії 
моєї країни»); 
- тематична екскурсія до 
Харківського історичного 
музею;  
- урок пам’яті  «Згадаймо 
великі ті літа»; 
- інформаційна година «Немає 
подвигів забутих» (із 
залученням працівників 
Харківського історичного 
музею) 

26.10 – 
29.10.2020  

 
 
 
Вихователі  
 
 
 
Вихователі  
 
 
Класні 
керівники  
 
Педагог-
організатор 

 

66 Відвідування вистави 
Харківського театру імені 
Т.Г.Шевченка   

22.10.2020 Билдіна В.В.  
Педагог-
організатор 

 

67 Вечір відпочинку  29.10.2020 Билдіна В.В.  
Педагог-
організатор 

 

68 Виставка дитячої фотографії 
«Фарби осені»  

Протягом 
жовтня 2020 

Вихователі     

69 Пішохідні екскурсії містом 
«Рідне місто. Його історичні 
пам’ятки»  (у рамках проекту  
Моє місто в історії моєї країни 

Протягом  
листопада 2020 

Вихователі   
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70 
 
71 
 
72 
 
73 
 
 
74 
 
75 
 
 
76 
 
 
77 
 
 
 
78 
 

Місячник правової освіти та 
попередження правопорушень: 
- цикл практичних занять 
«Протидія Булінгу»; 
- інтеактивне спілкування   
«Моє чесне слово»; 
- квест «Юні правознавці»;                                     
 
- дебати «Чи є застосування 
сили засобом 
самоствердження?»;                        
- створення антиреклами 
сигарет і алкоголю»;                     
- заняття з елементами 
тренінгу «Як подолати 
підліткову агресивність»;               
- години спілкування «Чи 
можна жити без конфліктів?», 
«Для чого людям совість?»;                             
- засідання «круглого столу» 
за темою «Верховенство 
права: дороговказ чи лише 
декларація?»;                                    
- обмін думками «Свобода в 
житті людини та її межі»  

Протягом  
листопада  
2020 

 
 
 
Соціальний 
педагог  
Вихователі 
Педагог-
організатор  
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі 
 
Практичний 
психолог 
 
 
Класні 
керівники  
 
 
 
Вихователі  
Неруш Я.В. 
 

 

 
 
 
79 
 
 
80 
 
81 
 
82 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня української писемності й 
мови: 
- поетична кав’ярня  «Бринить, 
співає наша мова, чарує, 
тішить і п'янить»; 
- тематичний захід «Мова 
об’єднує»; 

 - лінгвістична гра «Мовна 
скарбничка»; 
- виставка творів сучасних 
українських авторів 

09.11 – 13.11. 
2020 

 
 
 
Педагог-
організатор  
 
Учителі 
української 
мови  
Учителі 
української 
мови  
Абрамова 
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Ю.М. 
 
83 
 
 
84 
85 
86 
 
 
 
 
87 

Тиждень толерантності: 
- обмін думками «Чи живе в 
моїй школі толерантність?»; 
- оформлення стіннівки 
«Дерево толерантності»; 
- коло думок «Біла ворона»; 
- година спілкування 
«Толерантність людини – 
найважливіша умова миру і 
злагоди в сім’ї, колективі, 
суспільстві»; 
- бліц-опитування 
«Найтолерантніший учень» 

16.11 – 
20.11.2020 

 
Соціальний 
педагог 
Практичний 
психолог 
Вихователі 
Класні 
керівники  
 
 
 
Педагог-
організатор 

 

 
 
88 
 
89 
 
90 
 
91 
 
 
92 
 
93 
 

Тиждень безпеки дорожнього 
руху: 
- єдиний урок «Пам’ятай та 
виконуй»; 
- практичні заняття «Будь 
уважним на дорозі»; 
- тематична виставка 
малюнків;   
- публіцистична вистава 
(агітбригада) «Руху правила 
єдині – поважати їх повинні»; 
- демонстрація тематичних 
відеороліків; 
- інтерактивні бесіди на тему 
«Правила дорожнього руху» 

02.11 – 
06.11.2020 

 
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі 
 
Вихователі  
Вихователі  
 
 
Вихователі 
 
Вихователі 

 

 
 
94 
 
95 
 
 
96 
 
97 

Заходи  з нагоди відзначення  
Дня Гідності та Свободи: 
-  інформаційна вітрина 
«Україна: єдина і неділима»;   
- демонстрація 
документального фільму 
«Україна, маски революції»;  
- конкурс творів «З любов’ю до 
України»;  
- фотовиставка «Україна – 

23.11– 
27.11.2020  

 
 
Класні 
керівники  
 
Педагог-
організатор   
 
Вихователі  
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98 

єдина держава»; 
- урочиста загальношкільна 
лінійка  «День Гідності та 
Свободи»  

Педагог-
організатор   
Педагог-
організатор   
 

99 Відвідування вистави 
Харківського театру 
української драми імені  
Т.Г. Шевченка  

17.11.2020 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор   

 

 
 
 
100 
 
 
101 
 
 
 
102 
 
 
 
 
103 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня пам’яті жертв Голодомору  
та політичних репресій: 
- година пам’яті  «Моторошні 
дні в історії українського 
народу»; 
- покладання квітів до  
меморіального місця пам’яті 
жертв Голодомору та 
політичних репресій; 
- засідання «круглого столу» за 
темою «Правда про ті роки» із 
залученням працівників 
Харківського історичного 
музею; 
- акція «Свічка пам’яті» 

23.11- 28.11. 
2020 

 
 
 
Класні 
керівники  
 
 
Педагог-
організатор 
 
Педагог-
організатор  
 
 
 
Вихователі   

 

104 Вечір відпочинку  30.11.2020 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

 
 
105 
 
106 
 
 
107 
 
108 
 

Місячник 
морально-статевого виховання: 
- інформаційні години «Що 
треба знати про СНІД»; 
- відкритий мікрофон  
«Толерантне ставлення до 
людей з ВІЛ»;  
- виставка бюлетнів «Ми –  за 
майбутнє без СНІДу»; 
-диспут «Жити по совісті. Як 
це?»;  

Протягом 
грудня       
2020 
 
 

 

 
 
Класні 
керівники 
 
Вихователі 
 
Вихователі 
 
Класні 
керівники 
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109 
 
 
 
110 
 
 
111 
 
112 
 
 
113 
 
 

- заняття з елементами 
тренінгу «Статева культура 
поведінки», «Психологія статі. 
Аспекти сексуальності»; 
- засідання  «круглого столу» 
за темою «Доброта – це краса 
людської душі»; 
- година міркування «Для чого 
людям совість?»; 
- година спілкування «Щастя: 
пункт призначення чи спосіб 
подорожувати?»;  
- бесіда за «круглим столом» 
за темою «Азбука дорослого 
життя» 

Неруш Я.В. 
 
 
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі  
 
Класні 
керівники  
 
Соціальний 
педагог  
 

 
 
114 
 
115 
 
116 

Заходи до Міжнародного дня 
інвалідів: 
- презентації «Мудрі і багаті 
літами»; 
- виставка фотографій «Моя 
люба бабуся»; 
- конкурс міні-творів «Чого 
мене навчив дідусь» 

01.12 –  
02.12.2020 

 
 
Вихователі 
 
Вихователі  
 
Вихователі    
 

 

117 Засідання «круглого столу» за 
темою «Бути волонтером: 
добра воля, поклик серця чи 
запит сучасності» із нагоди 
Міжнародного дня волонтерів 

07.12.2020 Вихователі   

 
 
118 
 
 
119 
 
120 
 
121 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня Збройних Сил України: 
- патріотичний флеш-моб  
«Ми – майбутні захисники 
України»; 
- огляд строю та пісні; 
 
- зустріч із бійцями із зони 
ООС; 
- виготовлення привітальних 
листівок; 

03.12 – 
04.12.2020 

 
 
 
Вихователі  
Педагог-
організатор  
Лісаченко С.С. 
Педагог-
організатор  
Вихователі  
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122 - тематичні уроки з предмету 
«Захист України»  «Історія 
створення Збройних сил 
України» 

Учителі 
предмету 
«Захист 
України» 

 
123 
 
124 
 
125 
 
126 
 
127 

Тиждень правової освіти: 
- правовий брейн-ринг; 
 
- конкурс творчих робіт «Права 
в моєму житті»; 
- тематичні уроки «Закон 
обов’язковий для всіх»;  
-тематична  зустріч із 
працівниками поліції;  
- конкурс ораторів «Мораль і 
право, право і закон – рушійні 
сили для життя громадянина» 

07.12 –  
12.12.2020 
 

 
Педагог-
організатор 
Вихователі 
 
Класні 
керівники  
Соціальний 
педагог 
Педагог-
організатор  

 

128 Години спілкування 
«Жорстокість та насильство» 

14.12 – 
17.12.2020 

Класні 
керівники  

 

129 Виставка вітальних листівок до 
Дня  Святого Миколая, 
новорічних та різдвяних свят 

16.12.2020 Вихователі    
Педагог-
організатор 

 

130 Фольклорне свято до Дня 
Святого Миколая 

17.12.2020 Педагог-
організатор   
Скиба О.В. 

 

131 Святкова програма з нагоди 
Нового Року   

23.12.2020  Педагог-
організатор  

 

132 Тематичний вечір відпочинку 
«Новорічний калейдоскоп» 

23.12.2020 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  

 

133 Втілення проекту  «Зупиніться! 
Моя історія про булінг і 
кібергбулінг» 

Протягом 
січня 2021 

Неруш Я.В. 
Соціальний 
педагог  
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134 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
136 
 
 
 
137 
138 
 
 
139 
 
 
140 

Місячник «Здорове 
покоління»:  

- урок-роздум  «Найвища 
цінність – це життя»;  
- бесіди за «круглим столом» 
«Спорт - це круто!»,   «Чисті 
руки – запорука здоров’я», 
«Пазли здоров’я»,  «Здорове 
харчування – запорука 
довголіття»,   «Сонце, повітря, 
вода – наші вірні друзі»; 
- година корисних порад 
«Здоровий спосіб життя в 
традиціях українського 
народу»; 
- перегляд фільму «Це не сон»;  
- публіцистична вистава  
«Скажи пагубним звичкам – 
НІ!»;    
- рольова гра «Суд над 
Інтернетом. Інтернет: 
глобальне добро чи зло?» ; 
- спортивні змагання з 
волейболу 

Протягом 
січня 2021 

 
 
 
Класні 
керівники 
 
Вихователі  
 
 
 
 
 
 
Вихователі 
 
 
 
Вихователі 
Педагог-
організатор   
 
Соціальний 
педагог 
 
Чирва С.Г.  

 

 
 
141 
 
142 
 
 
143 
 
 
 
144 
 

Заходи з нагоди відзначення  
Дня Соборності України:  
- тематична виставка творчих  
робіт вихованців гуртків;  
-  години спілкування  
«Україна – держава соборна, 
одна на всіх, як оберіг»; 
- лекція співробітників 
Харківського історичного 
музею «Соборна Україна: від 
ідеї до життя»; 
- фотовиставка  «Ми – 
українці»;  

18.01–  
22.01.2021 

 
 
Керівники 
гуртків  
Класні 
керівники 
 
Педагог-
організатор . 
 
 
Вихователі 
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145 
 
146 

- перегляд фільму «Свято 
злуки. Політика Пам’яті»;  
- книжково-ілюстративна 
виставка «22 січня – День 
Соборності України» 

Вихователі  
 
Абрамова 
Ю.М.  

147 Відвідування Харківського 
театру ляльок  

20.01.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

148 Година-спогад «Голокост – 
трагедія і героїзм»  

27.01.2021 Вихователі   

149 Усний журнал «Біль мого 
народу – Крути» 

28.01.2021 Вихователі  
 

 

150 Вечір відпочинку  28.01.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  

 

151 Розважальна програма «Вечная 
искусительница – любовь»   

11.02.2021 Педагог-
організатор 

 

152 Виставка фотографій «Зимові 
пейзажі» 

01.02 – 
20.02.2021  

Вихователі   

153 Історико-публіцистичний 
альманах «Рани,  які не 
загоюються» із нагоди Дня 
вшанування  учасників 
бойових дій на території інших 
держав 

15.02.2021 Класні 
керівники  

 

154 Покладання квітів до 
пам’ятника воїнам, загиблим у 
Афганістані 

15.02.2021  Педагог-
організатор   

 

155 Урочиста лінійка з нагоди 
вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні «Вони завжди в 
наших серцях» 

22.02.2021 Педагог-
організатор  

 

156 Імітаційна гра «Розкажи про 
насильство» 

16.02.2021 Соціальний 
педагог  

 

157 Фотовиставка «Небесна 
Сотня» 

19.02.2021 Вихователі  

158 Відвідування вистави 
Харківського академічного 

18.02.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
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театру музичної комедії   організатор 
159 Вечір відпочинку  25.02.2021 Билдіна В.В.   
 
 
 
160 
 
161 
 
 
 
162 
 
 
163 
 
164  

Заходи з нагоди відзначення  
дня народження Лесі Українки: 
- виставка ілюстрацій до                                                                          
улюблених творів Лесі 
Українки; 
- літературний вечір «Леся 
Українка – зразок мужності, 
героїзму, безмежної відданості 
своєму народові»; 
- конкурс учнівських рефератів 
«Життя та творчість Лесі 
Українки»; 
- перегляд відеофільмів за 
творами Лесі Українки; 
- виступ юних поетів  

22.02– 
26.02.2021 

 
 
 
Вихователі 
 
 
Учителі 
української 
літератури  
 
Вихователі  
 
Вихователі   
 
Педагог-
організатор  

 

165 Здійснення проекту  «Міс 
«”Обдарованість”» 

Протягом 
березня 
2021 

Педагог-
організатор  

 

166 Розробка  пам’яток «Як 
протидіяти боулінгу» 

Протягом 
березня 
2021 

Неруш Я.В.  

 
 
167 
 
168 
 
 
 
169 
 
170 
 
171 
 
172 

Місячник з безпеки 
дорожнього руху: 
- єдиний  урок  «Дотримуйся 
правил – бережи життя»;                
- практичні заняття «Правила 
поведінки на залізницях», 
«Безпека пассажира», 
«Безпека на зупинках»; 
- перегляд тематичних 
відеороликів; 
- конкурс на найкращій вірш  з 
правил дорожнього руху; 
- квест «Увага на дорозі – 
життя в безпеці»; 
- оновлення куточків безпеки 

Протягом 
березня 
2021 

 
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі  
 
 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор 
Соціальний 
педагог 
Класні 
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керівники  
173 Вечір-привітання  «Усім 

жінкам присвячується»  
04.03.2021 Педагог-

організатор  
 

 
 
 
174 
 
175 
 
 
176 
 
177 
 
 
178 

Заходи з нагоди відзначення 
дня народження                        
Т.Г. Шевченка 
- виставка ілюстрацій до творів 
Т.Г. Шевченка; 
- літературно-музична 
композиція  «І став для нас він 
світочем у віках!»;  
- літературна вікторина  «Що 
ми знаємо про Шевченка?»; 
- конкурс читців  «Звучи над 
нашим рідним краєм, 
безсмертне слово Кобзаря!»;  
- «Хвилинки Кобзаря»  

01.03 – 10.03. 
2021 

 
 
 
Вихователі 
 
Учителі 
української 
літератури 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор  
 
Учителі 
української 
літератури 

 

179 Уроки мужності  «Мужність і 
честь українських захисників-
добровольців» із нагоди  Дня 
українського добровольця  

15.03.2021  Вихователі   

180 Відвідування Харківського 
театру імені Т. Г. Шевченка  

17.03.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

 
 
181 
 
182 
183 
 
184 
 
 
 
185 
 

Тиждень  профорієнтаційної 
роботи: 
- конкурс  міні-творів  «Моя 
майбутня професії»;                  
- зустрічі з викладачами ВНЗ; 
- виставка літератури «Освіта 
Слобожанщини»; 
- психологічний тренінг «Як 
визначити свої професійні 
можливості, щоб відповідати 
вимогам обраної професії»; 
- інформаційна хвилинка 

15.03 –  
19.03.2021 

 
 
Педагог-
організатор  
Лосєва Н.Л. 
Бібліотекарі  
 
Соціальний 
педагог  
 
 
Класні 
керівники  

 



 68 

«Вибір професії – вибір долі»  

186 Вечір відпочинку  25.03.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  

 

 
 
187 
 
 
 
188 
 
189 
 
190 
 
 
191 
 
 
192 
 
193 
 
 
194 
 
195 
 
196 
 
197 
 
198 
 
199 
 
200 

Екологічний двомісячник 
«Зелена весна»:  
- практично-дослідницька 
робота «Вивчення і оцінка 
екологічного стану школи, 
рідного селеща»; 
- тематична публіцистична 
вистава;  
- екологічний десант «Чиста 
школа – чисте місто»;                      
- просвітницькі  екологічні 
хвилинки «Домашня екологія»;                                       
- конкурс презентацій 
«Заповідними стежками 
рідного краю»; 
- засідання «круглого столу» за 
темою «Екологічна криза та її 
наслідки»; 
- фотовернісаж «Моє 
дивовижне  селище», «Природа 
моїми очима»; 
- акція «Збережи дерево – здай 
макулатуру»; 
- години спілкування «Жива 
природа – жива душа», 
«Доторкнутися до природи 
можна тільки серцем»;   
- галерея інформаційних 
бюлетенів; 
- відвідування планетарію 
«Унікальна планета Земля»; 
- акції «Посади дерево», 
«Посади квітку»; 
- диспут  «Стихійні лиха на 

15.03 – 
14.05.2021 

Педагог-
організатор  
Учитель 
екології 
 
 
Вихователі  
 
Вихователі 
 
Вихователі 
 
Вихователі 
 
 
Класні 
керівники  
 
Педагог-
організатор 
 
Класні 
керівники  
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор  
Вихователі  
 
Класні 
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201 

Землі: випадковість чи 
наслідки?»;  
- екскурсія до Дендропарку 
Харківського аграрного 
університету  ім. В. Докучаєва 

керівники 
 
Вихователі 

202 Шоу-програма  «Щирий сміх 
подовжує життя» 

01.04.2021 Педагог-
організатор  

 

203 Дебати  «Право на приватне 
життя» 

14.04.2021 Соціальний 
педагог 

 

204 Години спілкування «Хочеш 
бути здоровим? Будь!»  із 
нагоди відзначення 
Всесвітнього дня здоров’я  

08.04.2021  Клані 
керівники    

 

205 «Космос відомий і невідомий» 
Відвідування Харківського 
планетарію  

14.04.2021 Педагог-
організатор  
Вихователі  

 

206 Інформаційні години  «Україна 
– космічна держава» 

12.04.2021 Вихователі   

208 День цивільного захисту   15.04.2021 Лісаченко С.С.  
209 Відвідування вистави 

Харківського театру юного 
глядача  

28.04.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

 
 
 
210 
 
 
 
211 
 
 
212 
 
217 
 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня пам’яті жертв аварії на 
Чорнобильській АЕС: 
- тематична лекція 
співробітників Харківського 
планетарію «Екологічні 
катастрофи. Їхні наслідки»; 
- уроки пам’яті «Нехай полин, 
трава-чорнобиль, не стане 
більше іменем біди»;  
- акція «Запали скорботну 
свічку»; 
- покладання квітів до 
пам’ятного знаку Жертвам 
Чорнобильського лиха; 

19.04  – 
26.04.2021 

 
 
 
Педагог-
організатор 
 
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі  
 
 Педагог-
організатор 
 

 

219 Вечір відпочинку  29.04.2021 Билдіна В.В.  
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Педагог-
організатор 

220 Тематична виставка вихованців 
гуртків «Великодні обереги» 

29.04.2021 Керівники 
гуртків 

 

221 Бесіди-презентації «Великодні 
традиції Слобожанщини»  

28.04.2021  Вихователі   

 
 
222 
 
223 
 
 
224 
 
225 
 
 
226 
 
 
227 
 
 
228 
 
 
229 
 
230 
 
231 
 
232 
 
 
233 
 
 

Місячник військово-
патріотичного виховання: 
- ІV-й чемпіонат ліцею-
інтернату з футболу; 
- «Ніколи знову». Урочиста 
лінійка до Дня пам’яті та 
примирення;  
- покладання квітів на могилу 
загиблих воїнів;  
- виставка рефератів «Вони 
йшли на смерть за 
Батьківщину»;  
- зустріч із ветеранами та 
учасниками Другої світової 
війни; 
- привітання учасників бойових 
дій – мешканців мікрорайону; 
- години спілкування  «Звитяга 
та жертовність: українці на 
фронтах Другої світової 
війни»; 
- екскурсії «Місця бойової 
слави»; 
- військово-патріотична гра 
«Сокіл»; 
- фотовиставка «Дорогами 
вогняних літ»; 
- концерт-привітання «Ці 
грізні роки в нашій пам’яті 
завжди»; 
- засідання «круглого столу» 
за темою «Оберіг нашої 
державності» із нагоди Дня 

Травень 2021   
 
Чирва С.Г. 
 
Педагог-
організатор  
 
Педагог-
організатор  
Вихователі  
 
 
Педагог-
організатор  
 
Педагог-
організатор  
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі  
 
Лісаченко С.С. 
Чирва С.Г.  
Вихователі 
 
Педагог-
організатор  
 
Класні 
керівники  
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3.3. Заходи щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного 

виховання  дітей та молоді  

№ 

з\п 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальні Відмітка 

про вико-

нання 

1 Робота над проектом «Я – 
громадянин і патріот своєї 
держави»   

Упродовж 
року 

Билдіна В.В. 
Вихователі 
Педагог-

 

 Конституції  
 
 
234 
 
235 
 
236 

Заходи до Дня матері та 
Міжнародного дня сім’ї: 
- виставка робіт «Рідними 
руками»; 
- фотопрезентації «Усе 
починається з мами»;  
- конкурс відеороликів «Моя 
родина»  

03.05 – 
10.05.2021 
 

 
 
Педагог-
організатор 
Вихователі 
 
Вихователі  
 

 

237 Усний журнал «Ми – діти твої, 
Європо!» 

17.05. 2021 Класні 
керівники  

 

238 Години спілкування «Конфлікт 
породжує насильство»  

19.05.2021 Класні 
керівники 

 

239 Лінійка-реквієм з нагоди Дня 
пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу   

18.05.2021 Педагог-
організатор 

 

240 Свято Останнього дзвоника 
 

 

28.05.2021 Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор 

 

241 Свято, присвячене випуску 
учнів 9-х класів 

11.06.2021 Педагог-
організатор  
Вихователі  
9-х класів  

 

242 Випускний вечір  
 

25.06.2021 Билдіна В.В.  
Педагог-
організатор  
Вихователі  
11-х класів 
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організатор 
2 Робота над проектом «Моє 

місто в історії моєї країни»  
Упродовж 
року  

Билдіна В.В. 
Вихователі 
Педагог-
організатор 

 

3 Робота над екологічним 
проектом «Бережемо 
довкілля»  

Упродовж 
року  

Класні 
керівники 
Вихователі  

 

4 Робота над проектом «Ми 
вдячні вам» (волонтерська 
діяльність) 

 Педагог-
організатор 
Вихователі  
Соціальний 
педагог  

 

5 Робота над проектом «Школа 
лідерства» 

Упродовж 
року 

Педагог-
організатор 
Практичний 
психолог 

 

6 Робота над проектом 
«Традиції та обряди 
українського народу» 

Упродовж 
року 

Билдіна В.В. 
Скиба О.В. 
Вихователі  

 

7 Година спілкування «Ми – 
українці» із нагоди Дня 
Незалежності України 

07.09 – 
11.09.2020 

Класні керівники   

8 Екскурсії до Дробицького 
Яру  

Упродовж 
вересня 2020 

Вихователі   

9 «НевідомаУкраїна»  
виховний захід із нагоди Дня 
туризму  

28.09.2020 Вихователі   

10 Одноденні походи «Мій 
мальовничій Харків» 

26.09 –
27.09.2020 

Вихователі   

 
 

11 
 

 12 
 

13 
 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня партизанської слави: 
- історична година «Колиска 
партизанської слави»; 
- тематична книжкова 
виставка;   
- лекція співробітників 
Харківського історичного 
музею «Партизанськими  

21.09 – 25.09. 
2020 

 
 
Класні керівники  
 
Абрамова Ю.М.  
 
Педагог-
організатор  
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 стежками Харківщини» 
14 Ділова гра «Вибори» Протягом 

жовтня 2020 
Педагог-
організатор  

 

 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
17 

Заходи з нагоди відзначення 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня 
ветерана: 
- години спілкування  
«Поважаймо старість 
словом і ділом»; 
- презентації  «Зорепадом 
летять роки»;  
- тематична фотовиставка  

01.10 – 
04.10.2020 

 
 
 
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор  

 

 
 

18 
 
 
 

19 
 
 

20 
 

21 
 
 

22 
 

23 
 

Заходи з нагоди Дня 
захисника України: 
- акція «Підтримай солдата» 
(виготовлення вітальних 
листівок та оберегів для 
воїнів із зони ООС);  
- уроки мужності «Воїни 
ООС – зразок самовідданості 
та героїзму»; 
- конкурс на найкраще 
виконання солдатської пісні; 
- зустріч із учасниками 
бойових дій на Сході 
України; 
- благодійний ярмарок;  
 
- спортивні змагання 
«Нащадки козацької слави»    

07.10 – 
12.10.2020 

 
 
Педагог-
організатор  
Вихователі 
 
Класні 
керівники  
 
Вихователі    
 
Педагог-
організатор  
 
Педагог-
організатор 
Чирва С.Г. 

 

24 Здійснення проекту «Містер 
”Обдарованість”»  

12.10.2020 
  

Лісаченко С.С. 
Педагог-
організатор  

 

 
 
 

25 

Заходи з нагоди відзначення  
Дня вигнання з України 
нацистських окупантів:  
- презентації «Вони 

26.10 – 
29.10.2020  

 
 
 
Вихователі  
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 26 
 
 

 27 
 

28 

визволяли Харківщину» (у 
рамках проекту «Моє місто в 
історії моєї країни»); 
- тематична екскурсія до 
Харківського історичного 
музею;  
- урок пам’яті  «Згадаймо 
великі ті літа»; 
- інформаційна година 
«Немає подвигів забутих» (із 
залученням працівників 
Харківського історичного 
музею) 

 
 
 
Вихователі  
 
 
Класні 
керівники  
Педагог-
організатор 

 
 
 

29 
 
 
30 
 
31 
 
32 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня української писемності й 
мови: 
- поетична кав’ярня  
«Бринить, співає наша мова, 
чарує, тішить і п'янить»; 
- тематичний захід «Мова 
об’єднує»; 

 - лінгвістична гра «Мовна 
скарбничка»; 
- виставка творів сучасних 
українських авторів 

09.11 – 13.11. 
2020 

 
 
 
Педагог-
організатор  
 
Учителі 
української мови  
Учителі 
української мови  
Абрамова Ю.М. 

 

33 Пішохідні екскурсії містом 
«Рідне місто. Його історичні 
пам’ятки»  (у рамках проекту  
Моє місто в історії моєї 
країни 

Протягом  
листопада 
2020 

Вихователі   

 
 
34 
 
35 
 
 
36 
 

Заходи  з нагоди відзначення  
Дня Гідності та Свободи: 
-  інформаційна вітрина 
«Україна: єдина і неділима»;   
- демонстрація 
документального фільму 
«Україна, маски революції»;  
- конкурс творів «З любов’ю 
до України»;  

23.11– 
27.11.2020  

 
 
Класні керівники  
 
Педагог-
організатор   
 
Вихователі  
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37 
 
38 

- фотовиставка «Україна – 
єдина держава»; 
- урочиста загальношкільна 
лінійка  «День Гідності та 
Свободи»  

Педагог-
організатор   
Педагог-
організатор   
 

 
 
 
 

39 
 

  
40 
 
 
 

41 
 
 
 
 

42 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня пам’яті жертв 
Голодомору  та політичних 
репресій: 
- година пам’яті  
«Моторошні дні в історії 
українського народу»; 
- покладання квітів до  
меморіального місця пам’яті 
жертв Голодомору та 
політичних репресій; 
- засідання «круглого столу» 
за темою «Правда про ті 
роки» із залученням 
працівників Харківського 
історичного музею; 
- акція «Свічка пам’яті» 

23.11- 28.11. 
2020 

 
 
 
 
Класні керівники  
 
 
Педагог-
організатор 
 
 
Педагог-
організатор  
 
 
 
Вихователі   

 

43 Засідання «круглого столу» 
за темою «Бути волонтером: 
добра воля, поклик серця чи 
запит сучасності» із нагоди 
Міжнародного дня 
волонтерів 

07.12.2020 Вихователі   

 
 
44 
 
45 
 
46 

Заходи до Міжнародного дня 
інвалідів: 
- презентації «Мудрі і багаті 
літами»; 
- виставка фотографій «Моя 
люба бабуся»; 
- конкурс міні-творів «Чого 
мене навчив дідусь» 

01.12 –  
02.12.2020 

 
 
Вихователі 
 
Вихователі  
 
Вихователі    
 

 

 
 
47 

Заходи з нагоди відзначення 
Дня Збройних Сил України: 
- патріотичний флеш-моб  

03.12 – 
04.12.2020 

 
 
Вихователі  
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48 
49 
 
50 
 
51 

«Ми – майбутні захисники 
України»; 
- огляд строю та пісні; 
- зустріч із бійцями із зони 
ООС; 
- виготовлення привітальних 
листівок; 
- тематичні уроки з 
предмету «Захист України»  
«Історія створення 
Збройних сил України» 

Педагог-
організатор  
Лісаченко С.С. 
Педагог-
організатор  
Вихователі  
 
Учителі 
предмету 
«Захист 
України» 

52 Виставка вітальних листівок 
до Дня  Святого Миколая, 
новорічних та різдвяних свят 

16.12. 
2020 

Вихователі    
Педагог-
організатор 

 

53 Фольклорне свято до Дня 
Святого Миколая 

17.12.2020 Педагог-
організатор   
Скиба О.В. 

 

 
 
54 
 
55 
 
 
56 
 
 
 
57 
 
58 
 
59 

Заходи з нагоди відзначення  
Дня Соборності України:  
- тематична виставка творчих  
робіт вихованців гуртків;  
- години спілкування  
«Україна – держава соборна, 
одна на всіх, як оберіг»; 
- лекція співробітників 
Харківського історичного 
музею «Соборна Україна: від 
ідеї до життя»; 
- фотовиставка  «Ми – 
українці»;  
- перегляд фільму «Свято 
злуки. Політика Пам’яті»;  
- книжково-ілюстративна 
виставка «22 січня – День 
Соборності України» 

18.01–  
22.01.2021 

 
 
Керівники 
гуртків  
 
Класні 
керівники 
 
Педагог-
організатор  
 
 
 
Вихователі 
 
Вихователі  
 
 
Абрамова Ю.М. 

 

60 Година-спогад «Голокост – 
трагедія і героїзм»  

27.01.2021 Вихователі   

61 Усний журнал «Біль мого 
народу – Крути» 

28.01.2021 Вихователі   
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62 Історико-публіцистичний 
альманах «Рани,  які не 
загоюються» із нагоди Дня 
вшанування  учасників 
бойових дій на території 
інших держав 

15.02.2021 Класні 
керівники  

 

64 Покладання квітів до 
пам’ятника воїнам, 
загиблим у Афганістані 

15.02.2021  Педагог-
організатор   

 

65 Урочиста лінійка з нагоди 
вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні «Вони 
завжди в наших серцях» 

22.02.2021 Педагог-
організатор  

 

66 Фотовиставка «Небесна 
Сотня» 

19.02.2021 Вихователі  

 
 
 
67 
 
 
68 
 
 
 
69 
 
 
70 
 
71 
 

Заходи з нагоди відзначення  
дня народження Лесі 
Українки: 
- виставка ілюстрацій до                                                                          
улюблених творів Лесі 
Українки; 
- літературний вечір «Леся 
Українка – зразок мужності, 
героїзму, безмежної 
відданості своєму народові»; 
- конкурс учнівських 
рефератів «Життя та 
творчість Лесі Українки»; 
- перегляд відеофільмів за 
творами Лесі Українки; 
- виступ юних поетів 

22.02 – 
26.02.2021 

 
 
 
Вихователі 
 
 
Учителі 
української 
літератури  
 
Вихователі  
 
 
Вихователі   
 
Педагог-
організатор 

 

 
 
 
72 
 
73 
 

Заходи з нагоди відзначення 
дня народження                                
Т.Г. Шевченка 
- виставка ілюстрацій до 
творів Т.Г. Шевченка; 
- літературно-музична 
композиція  «І став для нас 

01.03 – 10.03. 
2021 

 
 
Вихователі 
 
 
Учителі 
української 
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74 
 
75 
 
 
76 

він світочем у віках!»;  
- літературна вікторина  «Що 
ми знаємо про Шевченка?»; 
- конкурс читців  «Звучи над 
нашим рідним краєм, 
безсмертне слово Кобзаря!»;  
- «Хвилинки Кобзаря» 

літератури 
Вихователі  
 
Педагог-
організатор  
Учителі 
української 
літератури  

77 Уроки мужності  «Мужність 
і честь українських 
захисників-добровольців» із 
нагоди  Дня українського 
добровольця  

15.03.2021  Вихователі   

78 Екологічний десант «Чиста 
школа – чисте місто» 

15.03 – 
14.05.2021 

Вихователі   

79 Інформаційні години  
«Україна – космічна держава 

12.04.2021 Вихователі   

80 Акції «Посади дерево», 
«Посади квітку» 

15.03 – 
14.05.2021 

Вихователі   

81 Уроки пам’яті «Нехай полин, 
трава-чорнобиль, не стане 
більше іменем біди»  

26.04.2021 Вихователі  

82 Тематична виставка 
вихованців гуртків 
«Великодні обереги» 

29.04.2021 Керівники 
гуртків 

 

83 Бесіди-презентації 
«Великодні традиції 
Слобожанщини»  

28.04.2021  Вихователі   
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84 
 
 
85 
 
86 
 
 
87 
 
 
88 
 
 
89 
 
 
 
90 
 
91 
 
92 
 
93 
 
 
94 
 
 

Місячник військово-
патріотичного виховання: 
- «Ніколи знову». Урочиста 
лінійка до Дня пам’яті та 
примирення;  
- покладання квітів на 
могилу загиблих воїнів;  
- виставка рефератів «Вони 
йшли на смерть за 
Батьківщину»;  
- зустріч із ветеранами та 
учасниками Другої світової 
війни; 
- привітання учасників 
бойових дій – мешканців 
мікрорайону; 
- години спілкування  
«Звитяга та жертовність: 
українці на фронтах Другої 
світової війни»; 
- екскурсії «Місця бойової 
слави»; 
- військово-патріотична гра 
«Сокіл»; 
- фотовиставка «Дорогами 
вогняних літ»; 
- концерт-привітання «Ці 
грізні роки в нашій пам’яті 
завжди»; 
- засідання «круглого столу» 
за темою «Оберіг нашої 
державності» із нагоди Дня 
Конституції 

Травень 2021   
 
Педагог-
організатор  
 
Педагог-
організатор  
Вихователі  
 
 
Педагог-
організатор  
 
Педагог-
організатор  
 
Класні 
керівники  
 
 
Вихователі  
 
Лісаченко С.С. 
Чирва С.Г.  
Вихователі 
 
Педагог-
організатор  
 
Класні 
керівники  

 

 
 
95 
 
96 
 

Заходи до Дня матері та 
Міжнародного дня сім’ї: 
- виставка робіт «Руками 
рідних»; 
- фотопрезентації «Якщо 
говорити між нами, то все 

03.05 – 
10.05.2021 

 
 
Педагог-
організатор 
 
Вихователі 
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97 
 

починається з мами»;  
- конкурс відеороликів «Я 
вам про родину розповім…» 

 
Вихователі 

98 Усний журнал «Ми – діти 
твої Європо!» 

17.05. 2021 Класні 
керівники  

 

99 Лінійка-реквієм з нагоди 
Дня пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу   

18.05.2021 Педагог-
організатор 

 

 

 

3.4. Робота зі створення безпечних умов навчання та виховання учнів. 
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика дитячого 
травматизму 
 

№ 

з\п 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальні Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 Оформити акти-дозволи на 
проведення занять у 
спортивній залі, 
майстернях, кабінетах із 
особливими умовами праці, 
актів-перевірки міцності 
укріплення всіх меблів та 
споруджень 

До 15.08.2020 Ткаченко Д.П.  

2 Перевірити  наявність 
інструкцій з охорони праці 
в навчальних та спальних 
приміщеннях ліцею-
інтернату 

До 15.08.2020  Билдіна В.В. 
Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи    

 

3 Видати наказ про 
організацію роботи з 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього 
процесу 

До 30.08.2020 Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    

 

4 Провести зі здобувачами 31.08.2020 Класні керівники   
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освіти первинний 
інструктаж із БЖД з 
записом у журнал обліку 
навчальних занять  

 

5 Проводити вступний 
інструктаж із 
новоприбулими 
здобувачами освіти  

За потребою  Класні керівники  
 

 

6 Провести наради з 
педагогічними 
працівниками  з питань 
охорони здоров’я 
здобувачів освіти та 
педагогічних працівників  

Вересень, 
січень, лютий, 
березень, 
червень 

Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи  
  Билдіна В.В. 
 

 

7 Організувати викладання 
курсу «Основи здоров’я»  

з 01.09.2020 Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    

 

8 Забезпечити виконання 
розділу програми «Основ  
здоров’я»  з  правил 
дорожнього руху  

Протягом 
навчального 
року  

Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    

 

9 Готувати та надавати звітну 
інформацію до служби  
охорони праці ДНО ХОДА 
щодо травмування 
здобувачів освіти  під час 
освітнього процессу та в 
побуті 

Щоквартально  
(до 5 числа) 
 
 
 

Ткаченко Д.     

10 Організувати зустрічі з 
працівниками патрульної 
поліції  щодо попередження 
нещасних випадків на 
дорогах 

Протягом 
навчального 
року         

Билдіна В.В.  

11 Організувати та провести 
наступні  цільові заходи: 
- єдині уроки на теми: 
«Безпека на дорозі –  
безпека життя  

Вересень, 
жовтень,  
листопад, 
березень 

Билдіна В.В. 
Класні керівники  
Вихователі  
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«Дотримуйся правил – 
бережи життя», «Пам’ятай 
та виконуй»;                                
- цикл бесід «Автомобіль. 
Дорога. Пішохід», «Це 
повинен знати кожен», 
«Азбука дорожньої 
безпеки», «Дотримуйся 
правил – збережи життя», 
«Помітний – значить 
живий», «Надання 
домедичної допомоги під 
час ДТП», «Пожежа в 
будинку»,  «Як не 
піддаватися паніці»;   
- тематичні виставки 
плакатів  та малюнків; 
- тренінги «Твій безпечний 
шлях додому», 
«Навчаємося жити 
безпечно»; 
- практичні заняття 
«Знаємо, вивчаємо, 
виконуємо», «Вчимося 
правилам пожежної 
безпеки», «Правила 
поведінки на залізницях», 
«Безпека пасажира», 
«Безпека на зупинках», 
«Будь уважним на дорозі»; 
- ситуативну гру «Я – 
пішохід, я – велосипедист, я 
– водій»; 
- флешмоб  
«“Обдарованість” за 
безпеку дорожнього руху»; 
- конкурс соціальної 
реклами «Не перевищуй 
швидкість», «Не розмовляй 
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за кермом», «Будь помітним 
у темряві»; 
- години спілкування «Хай 
вогонь в серцях палає, а 
пожеж хай не буває!», 
«Вогонь – твій друг, але 
обережно! Жартувати з ним 
– небезпечно!», «Небезпека 
вдома й на вулиці. Основні 
правила поведінки»; 
- хвилинки безпеки (огляд 
та обговорення небезпечних 
ситуацій); 
- міні-лекторій  «Пожежні 
небезпеки»; 
- перегляд навчальних 
відеофільмів та тематичних 
відеороликів; 
- конкурс на найкращій 
вірш  з правил дорожнього 
руху; 
- квест «Увага на дорозі – 
життя в безпеці»; 
- публіцистичну виставу 
«Руху правила єдині – 
поважати їх повинні» 

12 Надавати батькам 
Пам’ятки із попередження 
дитячого травматизму 
серед здобувачів освіти в 
побуті та під час осінніх, 
зимових, весняних та 
літніх канікул  

Вересень, 
жовтень, 
березень, 
травень  

Билдіна В.В.,  
Класні керівники  

 

13 Перед початком осінніх, 
зимових, весняних та літніх 
канікул проводити 
інструктажі зі здобувачами 
освіти щодо попередження 
всіх видів дитячого 

Вересень, 
жовтень, 
березень, 
травень 

Класні керівники   
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травматизму з записом в 
учнівські щоденники  

14 Перед проведенням 
екскурсій, походів, 
тематичних виїздів, 
культпоходів проводити зі 
здобувачами освіти 
відповідні цільові 
інструктажі 

Протягом 
навчального 
року  

Билдіна В.В. 
Класні керівники    

 

15 Здійснювати контроль за 
роботою вчителів хімії, 
біології, фізики, трудового 
навчання, фізичної 
культури щодо виконання 
правил із техніки безпеки в 
кабінетах, майстернях, 
спортивній залі 

Протягом 
навчального 
року 

Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    
Ткаченко Д.П.   

 

16 Залучати до профілактичної 
роботи  з попередження 
дитячого травматизму  
працівників  ДСНС  та 
інших фахівців 

Протягом 
навчального 
року 

Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор     

 

17 Забезпечити дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог 
у спальних кімнатах, 
навчальних кабінетах, 
майстернях, спортивній 
залі, харчоблоку та інших 
приміщеннях лвцею-
інтернату 

Протягом 
навчального 
року  

Вихователі, 
класні керівники 

 

18 Забезпечити конроль за 
якістю продуктів 
харчування та дотриманням  
вимог приготування їжі  

Протягом 
навчального 
року 

Дієтична сестра     

19 Організувати проведення 
санітарно-освітньої 
індивідуальної роботи зі 
здобувачами освіти, 
передбачити в планах 

Протягом 
навчального 
року 

Вихователі, 
класні керівники, 
медичні 
працівники     
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виховної діяльності   
відповідні тематичні 
заходи  

20 Організувати проведення 
ранкової гимнастики  

Протягом 
навчального 
року 

Вихователі   

21 Слідкувати за зовнішнім 
виглядом та охайністю 
здобувачів освіти  

Протягом 
навчального 
року 

Класні керівники, 
вихователі    

 

22 Створити спеціальні 
медичні групи для дітей з 
ослабленим здоров’ям (за 
потребою)  

До 01.10.2020 Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    

 

23 Скласти та затвердити план 
спільних дій із патрульною 
поліцією щодо 
попередження нещасних 
випадків на дорогах  

До 25.09.2020 Соціальний 
педагог 

 

24 Заслуховувати на 
батьківських зборах  
інформацію заступників 
директора про організацію 
роботи з попередження  
дитячого травматизму   

Грудень  
квітень 

Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    
Билдіна В.В. 
 

 

25 Організувати чергування 
педагогічних працівників із 
метою попередження 
нещасних випадків під час 
освітнього процесу  

До 10.09.2020  Билдіна В.В.   

26 
 
 
 
 

Провести наступні 
тематичні  місячники:  
- з безпеки дорожнього 
руху;  
- з протипожежної безпеки  

 
 
Вересень, 
березень  
жовтень  

Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  

 

27 Провести тижні безпеки 
дорожнього руху  

Листопад 
2020 
Березень 2021 

Билдіна В.В.   

28 Оновлювати та 
поповнювати актуальними 

Протягом 
навчального  

Класні керівники   
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матеріалами  матеріалами 
класні «Куточки безпеки» 

року 

29 Провести День цивільного 
захисту   

15.04.2021 Лісаченко С.С.      

30 Оновлюватита 
поповнювати актуальними 
матеріалами санітарний  
бюлетень  

Протягом 
навчального  
року  

Медичні 
працівники  

 

 
3.5. Організація роботи з учнями щодо профілактики правопорушень 

№ 
з\п 

Заходи Термін 
виконання  

Відповідальні Відмітка 
про 

вико-
нання 

1 Організувати профілактичну 
роботу щодо попередження 
правопорушень серед учнів 
ліцею-інтернату  

До 05.09.2020  Билдіна В.В. 
 

 

2 Систематично аналізувати 
на нарадах при директорові 
стан правопорядку серед 
учнів ліцею-інтернату  

Листопад 
Березень 
Червень  
 

Билдіна В.В. 
 

 

3 Заняття з елементами 
тренінгу «Булінг та 
особистість»   

Протягом 
вересня 2020 

Практичний 
психолог 
Соціальний 
педагог  

 

4 Втілення проекту  
«Зупиніться! Моя історія 
про булінг і кібергбулінг» 

Протягом 
січня 2021 

Практичний 
психолог 
Соціальний 
педагог 

 

5 Розробка  пам’яток «Як 
протидіяти боулінгу» 

Протягом 
березня 2021 

Вихователі 
Класні керівники  

 

6 Проводити зустрічі з 
працівниками поліції поліції 
та органів юстиції з питань 
протидії злочинним проявам 
у дитячому середовищі у 
рамках проекту «Шкільний 
офіцер поліції» 

Протягом 
навчального 
року  

Билдіна В.В.  
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7 Організувати чергування 
педагогічних працівників 
під час освітнього процесу з 
метою контролю за 
дотриманням правопорядку  

До 05.09.2020 Билдіна В.В.   

8 Здійснювати цільові заходи 
щодо  попередження 
правопорушень, 
розповсюдження та 
вживання наркотиків, 
алкогольних напоїв та 
тютюнопаління серед учнів 
ліцею-інтернату, а саме:  
- години спілкування 
«Дружній колектив: який 
він?», «Небезпеки 
Інтернету: твоя 
інформаційна безпека», «Чи 
можна жити без 
конфліктів?», «Для чого 
людям совість?»,  
«Толерантність людини – 
найважливіша умова миру і 
злагоди в сім’ї, колективі, 
суспільстві», «Щастя: пункт 
призначення чи спосіб 
подорожувати?», «Конфлікт 
породжує насильство»;    
- конкурс плакатів «Ми 
проти насильства»; 
- цикл практичних занять 
«Протидія Булінгу»; 
- інтеактивне спілкування   
«Моє чесне слово»; 
- дебати «Чи є застосування 

сили засобом 

самоствердження?»;                        

- створення антиреклами 

Протягом 
навчального 
року 
 

Билдіна В.В. 
Класні керівники 
та вихователі 
Практичний 
психолог 
Соціальний 
педагог  
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сигарет і алкоголю»;                                       

- заняття з елементами 

тренінгу «Як подолати 

підліткову агресивність», 

«Статева культура 

поведінки», «Психологія 

статі. Аспекти 

сексуальності»;                                        

- засідання «круглого столу» 

за темами: «Верховенство 

права: дороговказ чи лише 

декларація?», «Доброта – це 

краса людської душі»;                                                        

- обмін думками «Свобода в 

житті людини та її межі»;                               

- коло думок «Біла ворона»;                           

- година міркування «Для 

чого людям совість»;                                          

- конкурс творчих робіт 

«Права в моєму житті»;                                             

- тематичні уроки «Закон 

обов’язковий для всіх»;                      

- конкурс ораторів «Мораль 

і право, право і закон – 

рушійні сили для життя 

громадянина»;               

  - перегляд фільму «Це не 

сон»;                

 - публіцистична вистава  

«Скажи пагубним звичкам – 
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НІ!»;                       

  - рольова гра «Суд над 

Інтернетом. Інтернет: 

глобальне добро чи зло?»;                                             

- імітаційна гра «Розкажи 

про насильство» 

9 Розглядати питання щодо 
профілактики 
правопорушень на нарадах 
при директорові 

Листопад 
Січень  
Березень 
Червень  

Билдіна В.В. 
 

 

10  Організувати роботу щодо 
протидії булінгу  

До 05.09.2020 Билдіна В.В.   

11 Розглядати питання щодо 
профілактики 
правопорушень на 
батьківських зборах  

Квітень 2021 Билдіна В.В.   

12 Забезпечувати  проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед  учнів ліцею-інтернату 
з питань профілактики 
злочинності та 
правопорушень, 
формування здорового 
способу життя; надавати 
методичну допомогу 
батькам у вихованні дітей 

Протягом 
навчального 
року 

Класні керівники 
Вихователі 
Неруш Я.В. 
Соціальний 
педагог 

 

13 Забезпечити змістовне 
дозвілля та зайнятість 
здобувачів осавіти  в 
позаурочний час через 
мережу гуртків та 
спортивних секцій 

Протягом 
навчального  
року 

Билдіна В.В. 
Класні керівники 
Вихователі 
Керівники гуртків 

 

14 Провести місячники: 
- правової освіти та  
попередження 
правопорушень;  
 

 
Листопад 
2020 
 
 

Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  
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- морально-статевого 
виховання;  
- «Здорове покоління»  

Грудень 2020 
 
Січень 2021 

15 Провести тиждень правових 
знань  

Грудень 2020 Соціальний 
педагог  

 

16 Забезпечити участь учнів у 
ІІ та ІІІ етапах 
Всеукраїнської учнівської  
олімпіади  з правознавства 

Квітень 2021 
 

Заступник з 
навчальної 
роботи 

 

17 Оновлювати та 
поповнювати  
інформаційними 
матеріалами стенд «Моє 
життя – мій вибір», 
«Здоровий спосіб життя» 

Протягом  
навчального 
року 

Соціальний 
педагог  
Абрамова Ю.М. 

 

18 Проводити  індивідуальну 
роботу зі здобувачами 
освіти, які потребують 
особливої уваги 

Протягом  
навчального 
року  

Соціальний 
педагог  
Неруш Я.В. 

 

19 Продовжувати взаємодію 
педагогічного колективу з 
органами учнівського 
самоврядування, 
батьківською громадськістю 
з питань попередження 
негативних явищ у 
дитячому середовищі 

Протягом  
навчального 
року 

Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  
 

 

20 Надавати  до Департаменту  
науки і освіти ХОДА 
інформацію щодо стану 
правопорушень у ліцеї-
інтернаті 

Вересень 
Грудень 
Березень 
Червень  

Соціальний 
педагог 

 

 

3.6. Фізкультурно-масова і спортивна робота. Оздоровлення учнів 

№ 

з\п 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальні Відмітка 

про 

вико-
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нання 

1 Забезпечити виконання 
навчальних програм із 
фізичної культури та основ 
здоров’я 

До 
02.09.2020 

Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи    

 

2 Скласти аналітичний звіт 
щодо оздоровлення та 
відпочинку учнів пільгових 
категорій улітку 2020 року 

До 
25.09.2020 

Билдіна В.В. 
 

 

3 Проводити єдині дні 
медичної інформації 

Остання 
п’ятниця 
місяця   

Медичні 
працівники  

 

4 Оновлювати  та поповнювати 
актуальними матеріалами 
класні «Куточки здоров’я»  

Постійно  Класні керівники   

5 Провести День спорту з 
нагоди Дня фізичної 
культури та спорту (за 
окремим планом) 

10.09 – 
11.09.2020 

Педагог-
організатор  
Чирва С.Г. 

 

6 Організувати огляд-конкурс 
на найкращу спальну кімнату 

Упродовж 
року 

Педагог-
організатор  

 

7 Організувати чергування 
педагогічних працівників з 
метою контролю за 
дотриманням вимог 
санітарного стану приміщень 
ліцею-інтернату під час 
освітнього процесу 

До 
05.09.2020 

Билдіна В.В.   

8 Організувати та провести 
наступні просвітницькі  та 
виховні заходи:  
- відкриті уроки з волейболу 
та футболу;  
- загальношкільну лінійку 
«Спорт для всіх — єднає 
Україну!»; 
- інформаційні години «Що 
треба знати про СНІД»; 
- відкритий мікрофон  

 
 
Протягом 
навчального 
року 
  
 
 
 
 

 
 
Класні керівники 
Вихователі  
Медичні 
працівники  
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«Толерантне ставлення до 
людей з ВІЛ»;  
- виставку бюлетнів «Ми –  за 
майбутнє без СНІДу»; 
- заняття з елементами 
тренінгу «Статева культура 
поведінки», «Психологія 
статі. Аспекти 
сексуальності»; 
- бесіду за «круглим столом» 
за темою «Азбука дорослого 
життя»; 
- урок-роздум  «Найвища 
цінність – це життя»;  
- бесіди за «круглим столом» 
«Спорт - це круто!»,   «Чисті 
руки – запорука здоров’я», 
«Пазли здоров’я»,  «Здорове 
харчування – запорука 
довголіття»,   «Сонце, 
повітря, вода – наші вірні 
друзі»; 
- годину корисних порад 
«Здоровий спосіб життя в 
традиціях українського 
народу»; 
- перегляд фільму «Це не 
сон»;  
- публіцистичну виставу  
«Скажи пагубним звичкам – 
НІ!»;    
- рольову гру «Суд над 
Інтернетом. Інтернет: 
глобальне добро чи зло?» 

 
 

9 Організувати проведення 
рейдів із перевірки 
дотримання санітарно-
гігієнічних вимог 

Щотижня  Билдіна В.В., 
медичні 
працівники  

 

10 Організувати профілактичну 
роботу щодо запобігання 
шкідливих звичок: тренінги, 
години спілкування, бесіди, 
виставки тематичних 

Протягом 
навчального 
року  

Билдіна В.В., 
вихователі 
класні керівники  
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плакатів, публіцистичні 
вистави  

11 Провести години спілкування 
«Хочеш бути здоровим? 
Будь!»  із нагоди відзначення 
Всесвітнього дня здоров’я  

 Класні керівники   

12 Провести  огляди строю та 
пісні  

Грудень 
2020, 
травень 
2021 

Лісаченко С.С.    

13 Провести спортивний конкурс 
«Нащадки козацької слави»    

Жовтень 
2020 

Чирва С.Г.    

14 Організувати спортивні 
змагання з волейболу  

Січень  2021  Чирва С.Г.   

15 Організувати ІV-й  чемпіонат 
ліцею-інтернату з футболу   

Травень 
2021  

Чирва С.Г.    

16 Продовжувати реалізацію 
програми «Сприяння 
просвітницькій роботі 
«рівний-рівному» серед 
молоді України щодо 
здорового способу життя»  

Протягом 
навчального 
року  

Неруш Я.В.  

17 Організувати  місячник  
«Здорове покоління» 

Січень  
2021 

Билдіна В.В.  

18 Провести військово-
патріотичну спортивну гру 
«Сокіл» 

Травень 
2021 

Билдіна В.В. 
Педагог-
організатор  

 

19 Організувати просвітницьку 
роботу щодо збереження 
здоров’я серед здобувачів 
освіти  ліцею-інтернату та 
їхніх батьків  

Протягом 
навчального 
року 

Билдіна В.В., 
класні керівники, 
медичні 
працівники    

 

20 Провести тематичні  
психолого-педагогічні 
семінари, тренінги  щодо 
розвитку в здобувачах освіти  
позитивної мотивації 
здорового способу життя  

Протягом 
навчального 
року 

Неруш Я.В.,    
Соціальний 
педагог 
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21 Залучати фахівців до 
просвітницької роботи зі 
здобувачами освіти щодо 
здорового способу життя 

Протягом 
року  

Билдіна В.В., 
Соціальний 
педагог 

 

22 Забезпечити фізичний 
розвиток здобувачів освіти 
через мережу спортивних 
секцій та гуртків  

Протягом  
навчального 
року 

Билдіна В.В.  
класні керівники 

 

23 Обговорити на інструктивно-
методичній нараді 
педагогічних працівників  
питання оздоровлення та 
відпочинку здобувачів освіти  
улітку 2021 року, ознайомити  
їх з нормативними 
документами з цього питання  

Березень  
2021 

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи  

 

24 Провести попереднє 
опитування батьків та 
обговорити на батькіських 
зборах питання оздоровлення 
та відпочинку здобувачів 
освіти  улітку 2021 року 

Квітень 
2021 

Класні керівники  

25 Організувати співпрацю  з 
районими адміністраціями з 
питань оздоровлення дітей 
пільгового контингенту  

До 
15.04.2021 

Соціальний 
педагог 

 

26 Надавати оперативну 
інформацію до департаменту 
науки і освіти ХОДА про хід 
оздоровлення учнів улітку 
2021 року  

Червень, 
липень, 
серпень 
2021  

Заступник з 
навчальної 
роботи  

 

 
 

3.7. Організоване закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-
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нання 

Організаційні заходи 

1 Створення бази даних 

випускників 9-х і 11-х 

класів для забезпечення їх 

документами про освіту 

жовтень 2020 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

класні керівники  

9-х та 11-х класів 

 

2 Організація реєстрації 

випускників 11-х класів для 

участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

січень-лютий 

2021 

Заступник 

директора 

з навчальної 

роботи,  

класні керівники   

11-х класів 

 

3 Перевірка класних 

журналів з питань 

об’єктивності виставлення 

тематичних, семестрових, 

річних балів, організації 

повторення навчального 

матеріалу для підготовки до 

державної підсумкової 

атестації 

січень-травень 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

4 Створення класних 

куточків  

з підготовки до державної 

підсумкової атестації 

квітень 2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, учителі-

предметники 
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5 Оформлення 

інформаційного стенду з 

питань проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року 

листопад 2020 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

6  Підготовка завдань для 

проведення державної 

підсумкової атестації 

березень 2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, учителі-

предметники 

 

7 Складання розкладу 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів 

до 25.04.2020 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

8 Складання розкладу 

консультацій з підготовки 

учнів 9-х класів до 

державної підсумкової 

атестації   

до 05.05.2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

9 Створення державних 

атестаційних комісій для 

проведення державної 

підсумкової атестації  учнів  

9-х класів 

до 25.04.2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

10 Звільнення від державної 

підсумкової атестації учнів  

9-х класів  

квітень 2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 
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11 Здійснення річного 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

травень 2021 Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

учителі-

предметники 

 

12 Організація та проведення 

навчальних екскурсій та 

навчальної практики 

травень – 

червень 2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

учителі-

предметники 

 

13 Організація і проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х та класів 

травень – 

червень 2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

учителі-

предметники 

 

14 Створення комісій для 

перевірки шкільної 

документації про 

закінчення навчального 

року та проведення 

державної підсумкової 

атестації 

травень – 

червень 2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

15 Узагальнення та аналіз 

результатів проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів 

травень – 

червень 2021 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

 

Методична діяльність 
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1 Вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

Протягом 

навчального 

року (за 

перспективним 

планом) 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Мінаєва Г.А. 

 

2 Планування та 

забезпечення системного 

повторення навчального 

матеріалу з предметів 

робочого навчального 

плану 

Протягом 

ІІ семестру 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

учителі-

предметники 

 

3 Проведення засідань 

педагогічної ради з питань: 

- проведення ДПА учнів 9-х 

класів; 

- про представлення 

випускників на 

нагородження золотими та 

срібними медалями; 

- про звільнення учнів від 

ДПА; 

- про переведення учнів 8-х  

і 10-х класів; 

- про випуск учнів. 

Протягом 

ІІ семестру 

Поливанний В.С.  

 

 

 

 

 

 



 99 

4. Науково-методична й дослідно-експериментальна робота 

 Модернізація освітньої діяльності педагогічного колективу ліцею-

інтернату у 2020/2021 навчальному році має на меті: 

- забезпечення формування інноваційної людини – людини із інноваційним 

типом мислення, інноваційною культурою та здатністю до інноваційного типу 

діяльності; 

- утвердження в освітній діяльності принципу дитиноцентризму, тобто 

максимальне наближення навчання і виховання дитини до її сутності, 

здібностей та врахування її особливостей, що буде сприяти максимальному 

саморозвитку і самореалізації особистості; 

- перехід до толерантної педагогіки, суб’єктно-суб’єктних відносин у 

освітньому процесі, взаємна повага учня і вчителя, що забезпечать 

формування самодостатньої особистості, громадянського суспільства; 

- формування сучасної системи цінностей в учнів. 

 Для досягнення зазначеної мети необхідно провести суттєві зміни в 

змісті, цілях, методах і технологіях освітнього процесу, професійній 

підготовці педагога та створення гідних умов його діяльності, сучасного 

науково-методологічного і методичного супроводження змін в освіті, 

підвищення рівня педагогічної та психологічної компетентності педагога. 

 Головним завданням науково-методичної й дослідно-експериментальної 

роботи педагогічного колективу у 2020/2021 навчальному році є  

упровадження технологій дослідно-орієнтованого навчання в освітній процес 

ліцею-інтернату, інтеграція очної та дистанційної форм навчання, 

забезпечення організаційної підтримки дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності педагогів, підвищення рівня професійної 

компетентності учителів та вихователів при забезпеченні їх академічної 

свободи. 

 

 Організаційні заходи щодо науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 Провести анкетування 

педагогів  

з метою визначення  рівня 

науково-методичної 

компетентності  та 

мотивації до участі у 

заходах з підвищення 

власного професійного 

потенціалу 

до 01.09.2020    Мінаєва Г.А.  

2 Довести до відома  

педагогічних працівників 

нормативні та методичні 

матеріали щодо роботи у  

2020/2021 навчальному 

році 

до 01.09.2020    Мінаєва Г.А.  

3 Видати наказ про 

організацію науково-

методичної роботи в ліцеї-

інтернаті та затвердити 

її структуру  

до 10.09.2020   Поливанний В.С.  

4 Затвердити склад 

методичної ради та 

спланувати її роботу на 

2020/2021 навчальний рік 

до 10.09.2020 Поливанний В.С.  
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5 Спланувати й організувати 

роботу постійно діючого 

семінару «Організація 

дослідно-орієнтованого 

навчання учнів в умовах 

змішаного навчання» (4 

заняття); 

- методичного 

консультпункту (для 

молодих і новопризначених 

педагогів) 

- творчих  груп педагогів 

до 10.09.2020 Мінаєва Г.А. 

 

 

6 Спланувати тематику та 

організувати проведення 

психолого-педагогічних 

консиліумів у 8-10-х класах 

до 10.09.2020 Мінаєва Г.А. 

Неруш Я.В. 

 

 

7 Провести організаційні 

засідання методичних 

комісій: 

- учителів дисциплін 

фізико-математичного 

циклу; 

- учителів дисциплін 

природничого циклу; 

- учителів гуманітарного 

циклу; 

- вихователів 

до 10.09.2020 Мінаєва Г.А. 

Билдіна В.В. 

   

 

 

 

 

 

8 Затвердити плани роботи з 

індивідуального 

наставництва з педагогами-

до 10.09.2020  Мінаєва Г.А.  
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початківцями 

9 Організувати роботу 

проблемного семінару для 

вчителів «Теоретичні та 

практичні основи 

педагогічної  підтримки 

обдарованих дітей» 

жовтень 2020  

грудень 2020  

Лосєва Н.Л.  

10 Провести конкурс на кращу 

методичну розробку з 

питань упровадження 

змішаної форми навчання 

лютий 2021 Мінаєва Г.А.  

11 Розробити алгоритм 

діяльності педагога щодо  

впровадження моделі 

дистанційної освіти з 

предмету 

до 01.12.2020 Мінаєва Г.А. 
 

 

12 Провести моніторинг 

ефективності діючої моделі 

розвивального освітнього 

середовища ліцею-

інтернату 

жовтень 2020 Неруш Я.В.  

13 Провести звітну науково-

методичну конференцію за 

підсумками науково-

методичної роботи за рік 

до 20.05.2020 Поливанний В.С. 

Мінаєва Г.А. 

Билдіна В.В. 

 

    
 

 

Тематика засідань методичної ради ліцею-інтернату 
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№ 

з/п 
Тема   Відповідальні  

Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 

 
 

1. Аналіз роботи 

методичної ради у 

2019/2020 навчальному 

році. Обговорення й 

затвердження плану  

роботи методичних комісій  

на 2020/2021 навчальний 

рік. 

 2. Про підготовку й 

проведення  І (шкільного) 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

серпень 2020 Мінаєва Г.А.  

2 

 
 
 
 
 
 

1. Про підготовку й 

проведення  шуільного 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України. 

 2. Про підсумки 

проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та участь учнів у 

ІІ етапі 

Жовтень 2020 Лосєва Н.Л. 
 

 

3 

 

1. Про підсумки проведення 

ІІ та участь учнів у ІІІ етапі 

грудень 2020 Мінаєва Г.А.  
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Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

4 

 
 

1. Про підсумки участі 

учнів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та ІІ етапі 

конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України, Всеукраїнських 

учнівських турнірах. 

2. Про хід атестації 

педагогічних працівників 

школи-інтернату  

у 2020/2021 навчальному 

році.  

3. Про участь педагогічних 

працівників у обласному 

фестивалі педагогічних ідей 

та інновацій. 

лютий 2021 Лосєва Н.Л. 

Мінаєва Г.А. 

 

5  1. Про підсумки науково-

методичної роботи 

педколективу ліцею-

інтернату  у 2020/2021 

навчальному році. 

 2. Про затвердження 

завдань для проведення 

ДПА в 9-х класах. 

квітень 2021 Мінаєва Г.А., 

керівники 
методичних 
комісій 
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5. Науково-методичне забезпечення роботи зі здібними та обдарованими 

дітьми. Організація та педагогічний супровід науково-дослідницької 

роботи учнів 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні 

Відмітка 
про 

вико-
нання 

1 Сформувати базу учнів- 

дослідників та призначити 

наукових керівників для 

роботи над 

індивідуальними темами 

до 20.09.2020 Поливанний В.С. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

2 Розширити партнерське 

співробітництво з 

підтримки та розвитку 

обдарувань учнів з 

закладами вищої освіти, 

оновити угоди та про 

співпрацю 

до 01.10.2020 Лосєва Н.Л. 

 

 

3 Провести установчу та 

підсумкову конференції 

наукового товариства учнів 

«Синергія»   

жовтень 2020, 

квітень 2021 

Лосєва Н.Л.  

4 Визначити індивідуальні 

освітні траєкторії учнів на 

навчальний рік. 

Забезпечити учням вибір  

індивідуальних тем для 

науково-дослідницької 

роботи   

до 20.09.2020 Лосєва Н.Л.  

5 Забезпечити науково- Упродовж Лосєва Н.Л.  
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методичне керівництво та 

супроводження 

індивідуальної роботи учнів 

над обраними темами 

науково-дослідної роботи з 

боку вчителів та науковців 

навчального 

року 

6 Продовжити здійснення 

заходів з морального та 

матеріального 

стимулювання науково-

дослідної роботи учнів та 

вчителів 

Упродовж 

навчального 

року 

Поливанний В.С. 
 

 

7 Обговорити хід і плани 

науково-дослідницької  

роботи учнів на нарадах 

при директорові та 

засіданнях ради наукового 

товариства учнів 

«Синергія»   

вересень 2020, 

грудень 2020, 

квітень 2021 

Лосєва Н.Л.  

8 Провести заняття з 

риторики та психологічні 

тренінги для учнів, які 

беруть участь в 

інтелектуальних 

змаганнях: олімпіадах, 

конкурсах, турнірах 

листопад-

грудень 

2020 

Неруш Я.В. 

Лосєва Н.Л. 

 

9 Проводити зустрічі членів 

наукового товариства учнів 

з науковцями, 

письменниками, 

Упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  
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представниками 

громадських організацій, 

відомими харків’янами  

10 Видати установчий та 

підсумковий накази щодо 

організації роботи з 

обдарованими дітьми   

вересень 2020, 

квітень 2021 

Поливанний В.С.  

 
Інформаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької  

роботи учнів 
 

№ 
з/п Зміст діяльності Термін Відповідальні  

Відмітка 
про 

вико-
нання 

1 Ознайомити педагогічних 

працівників з результатами 

науково-дослідницької 

роботи з учнями у 

2019/2020 навчальному 

році та нормативними 

документами на 2020/2021 

навчальний рік 

серпень 2020, 

жовтень 2020 

Лосєва Н.Л.  

2 Сформувати 

інформаційний банк даних 

з проблем організації 

науково-дослідної роботи з 

учнями 

вересень 2020 Лосєва Н.Л. 
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3 
 

Провести аналіз моделі 

організації науково-

дослідної роботи з учнями 

у ліцеї-інтернаті, з’ясувати 

оптимальність обраної 

моделі та можливість її 

вдосконалення 

жовтень  2020 Лосєва Н.Л. 
 

 

4 Провести експертизу 

організації роботи 

наукового товариства учнів 

«Синергія» та напрямів 

науково-дослідницької 

діяльності учнів. Здійснити 

моніторинг стану співпраці 

ліцею-інтернату з ВНЗ,  

стану психологічного 

налаштування колективу 

до організації науково-

дослідницької діяльності 

учнів та стану 

управлінських дій та 

рішень з цього питання 

жовтень 2020 Лосєва Н.Л. 

Неруш Я.В. 
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5 Провести повторне 

діагностування та аналіз 

організації науково-

дослідницької  роботи з 

учнями, визначити 

результати, зібрати 

пропозиції щодо подальшої 

роботи. Провести 

індивідуальні співбесіди з 

кожним учнем щодо 

планування зазначеної 

роботи на 2021/2022 

 навчальний рік 

квітень 2021 Лосєва Н.Л. 

  

 

 

 
Робота педагогічного колективу 

 

№ 
з/п Зміст діяльності Термін Відповідальні 

Відмітка 
про 

вико-
нання 

1 Провести анкетування 

вчителів з проблеми 

організаційно-

педагогічного забезпечення 

й підтримки науково-

дослідної роботи учнів 

вересень 2020 Лосєва Н.Л. 
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2 Провести науково-

практичний семінар для 

учнів: «Теоретичні основи 

науково-дослідницької 

роботи» (методологія 

наукових досліджень, 

напрями роботи учнів, 

види творчих робіт тощо) 

жовтень 2020 Лосєва Н.Л. 

 

 

3 Визначити шляхом 

анкетування психологічну 

готовність учителів до 

організації науково-

дослідницької  роботи  

з учнями  

вересень  2020 Лосєва Н.Л. 

Неруш Я.В. 

 

4 Провести тренінг  

з педагогами  з проблем 

оформлення  науково-

дослідних  робіт учнів 

жовтень 2020 Лосєва Н.Л. 
 

 

7 Провести співбесіди з 

учнями та вчителями щодо 

результатів науково-

дослідної роботи з учнями 

та завдань на наступний 

навчальний рік 

травень 2020 Поливанний В.С. 

Лосєва Н.Л. 
 

 

 
 

 Робота з учнями та батьками 
 

№ 
з/п Зміст діяльності Термін Відпові-дальні  

Відмітка 
про 

вико-
нання 
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1 Організувати роботу 

наукового товариства учнів 

«Синергія» на основі 

діагностики вивчення 

потреб та інтересів учнів 

вересень 2020 Лосєва Н.Л. 
 

 

2 Обговорити на 

батьківських зборах 

проблеми створення умов 

для творчого розвитку 

особистості школяра 

спільними зусиллями сім’ї 

та закладу освіти 

жовтень 2020 Билдіна В.В. 

Лосєва Н.Л. 
 

 

3 Організувати проведення 

шкільного етапу 

Всеукраїнських конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких  робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук України 

жовтень-

грудень 2020 

Лосєва Н.Л. 
 

 

4 Провести індивідуальні 

консультації для учнів  

з питань оформлення 

науково-дослідницьких 

робіт 

жовтень-

листопад 2020 

Лосєва Н.Л. 
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5 Провести тренінги 

«Основи риторики і 

спілкування» з метою 

удосконалення  алгоритму 

роботи з учнями щодо 

навичок ораторського 

мистецтва і спілкування 

листопад-

грудень 2020 

Лосєва Н.Л. 

Неруш Я.В. 

 

 

6 Забезпечити участь учнів  

у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України 

грудень 2020– 

лютий 2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

7 Презентувати роботу 

наукового товариства учнів 

«Синергія» на Дні 

відкритих дверей 

квітень 2021 Лосєва Н.Л. 
 

 

8 Забезпечити випуск 

збірника наукових робіт 

лицеїстів 

квітень 2020 Лосєва Н.Л.  

9 Провести конкурс 

«Кращий учень року» з 

метою активізації 

пізнавальних інтересів, 

заохочення учнів-

переможців 

інтелектуальних конкурсів 

і турнірів 

травень 2021 Поливанний В.С. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

 
Співробітництво з вищими навчальними закладами 
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№ 
з/п Зміст діяльності Термін Відповідальні  

Відмітка 
про 

викона-
ння 

1 Провести  «круглий стіл» з 

науковцями ВНЗ-партнерів 

ліцею-інтернату щодо 

ефективної організації 

співпраці, розвитку 

взаємодії та партнерства 

жовтень 2020 Лосєва Н.Л.  

2 Організувати екскурсії до 

культурно-просвітницьких 

закладів (музеїв, галерей, 

тощо) з метою розвитку 

пізнавальної активності 

учнів, виховання 

пропагандистів 

гуманітарних цінностей 

упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  

3 Організувати участь учнів  

у Днях відкритих дверей 

вищих навчальних закладів 

з метою профорієнтації 

учнів, допомоги у виборі 

професії 

упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  

4 Переглянути та оновити 

угоди про співробітництво 

з закладами вищої освіти та 

науковими установами   

вересень-

жовтень 2020 

Лосєва Н.Л.  
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5 Провести VІ шкільну 

науково-практичну  

конференцію «Вектори 

науки 

травень 2021 Лосєва Н.Л.  

6 Продовжити практику 

залучення на постійній 

основі для роботи  

з командами учнів  

з підготовки до олімпіад, 

конкурсів, турнірів  

випускників ліцею-

інтернату – студентів ВНЗ  

та науковців 

упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  

7 Укласти угоди про 

співробітництво Наукового 

товариства учнів ліцею-

інтернату «Синергія»  з 

науковими товариствами 

студентів ВНЗ  

жовтень 2020 Лосєва Н.Л.  
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6.  Робота з батьками 

6.1. Тематика засідань загальношкільного  батьківського  комітету    
 
Дата 
проведення  

 
Питання, що проглядаються 

 
Доповідач  

Відмітка 
про 

виконан
ня 

 
27

.0
8.

20
 

        
      

 
            

1. Ознайомлення з нормативними  
документами, що стосуються роботи 
батьківського комітету   
 
2. Обговорення та затвердження 
плану роботи батьківського комітету 
на 2020/2021 навчальний рік  
 
3. Вибори Голови та секретаря 
батьківського комітету  
 
4. Про антибулінгову політику ліцею-
інтернату  
 
5. Про забезпечення підручниками 
здобувачів освіти на 2020/2021 
навчальний рік  

Билдіна В.В.  
 
 
 
Билдіна В.В.  
 
 
 
Билдіна В.В.  
 
 
Билдіна В.В. 
 
 
Абрамова 
Ю.М.  
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05

.1
0.

20
20

 

1. Про порядок отримання, 
використання та обліку благодійних 
внесків 
 
 
 
2. Обговорення плану роботи на 
зимові канікули. Організація 
новорічних та різдвяних свят  
 
3. Про забезпечення належних умов 
безпечного перебування здобувачів 
освіти в ліцеї-інтернаті 
 
 
4. Про роботу закладу в осінньо-
зимовий період  
 

Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи 
 
 
Билдіна В.В.  
 
 
 
Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
 
Лісаченко С.С. 
 
В.В. 

 

 
25

.1
2.

20
20

 
   

1. Про організацію роботи 
факультативів, гуртків та співпрацю з 
ВНЗ 
 
 
2. Про роботу ліцею-інтернату з 
національно-патріотичного виховання 
здобувачів освіти та формування 
їхньої громадянської позиції 
 
 
3. Про роботу ліцею-інтернату з 
обдарованими учнями 
 
 
 
4. Про роботу ліцею-інтернату щодо 
соціального захисту дітей  пільгових 
категорій 

Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
Билдіна В.В.  
 
 
 
 
 
Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
Билдіна В.В. 
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26
.0

3.
20

21
 

1. Ознайомлення з листом 
Міністерства освіти і науки України 
«Про порядок закінчення 2020/2021 
навчального року» 
 
2. Про організацію оздоровлення 
учнів улітку 2021 року 
 
 
 
3. Про допомогу батьків у організації 
та проведенні свята Останнього 
дзвоника  
 
  
4. Про участь батьків у підготовці 
ліцею-інтернату до нового 
навчального року  

Поливанний 
В.С. 
 
 
 
Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
Билдіна В.В. 
 
 
 
 
Поливанний 
В.С. 
 

 

28
.0

5.
20

21
 

1. Про  використання батьківської 
інвестиції за 2020/2021 навчальний 
рік 
 
2. Про пріоритети освітньої 
діяльності  в 2021/2022 навчальному 
році 
 
3. Анкетування батьків щодо 
організації освітнього процесу в 
2021/2022 навчальному році 
 
4. Звіт про роботу БК за 2020/2021 
навчальний рік 

 
5. Про пріоритети освітньої 
діяльност2021/2022 навчальному році 

Голова БК 
 
 
 
Поливанний 
В.С. 
 
 
Билдіна В.В.  
 
 
 
Голова БК 
 
 
Голова БК 
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6.2. Тематика загальношкільних батьківських зборів  
 

Дата прове-дення   
Питання, що проглядаються 

 
Доповідач 

Відмітка 
про 

виконан
ня 

 
01

.0
9.

20
20

 
  

1. Ознайомлення батьків з 
нормативними документами щодо 
організації освітнього процесу та з 
порядком подання й розгляду заяв 
про випадки булінгу (цькуванню) та 
порядком реагування на доведенні 
випадки булінгу                   
 
2. Про результати  підготовки ліцею-
інтернату до нового навчального року 
(зміцнення матеріально-технічної 
бази, забезпечення підручниками, 
організація ремонтних робіт)  
 
3. Анкетування батьків із приводу 
організації освітнього процесу 
 
4. Про організацію освітнього 
процесу в 2020/2021 навчальному 
році (режим роботи закладу, 
організація роботи факультативів, 
гуртків)  
 
5. Вибори батьківського комітету 
ліцею-інтернату на 2020/2021 
навчальний рік 
 

Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи  
 
 
 
Билдіна В.В 
 
 
 
 
 
Билдіна В.В. 
 
 
Поливанний 
В.С.  
 
 
 
 
Билдіна В.В.  
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23

.1
0.

20
20

 
 

1. «Протидія цькуванню в 
учнівському колективі» 
(Ознайомлення з антибулінговою 
політикою ліцею-інтернату)  
 
2. Про організацію харчування та 
медичного обслуговування здобувачів 
освіти  ліцею-інтернату в  
2020/2021навчальному році 
 
 
3. Про психологічний супровід 
освітнього  процесу 
 
4. Формула: школа-учні-батьки 
 

Поливанний 
В.С. 
 
 
 
 
Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи 
 
Неруш Я.В..  
 
 
Поливанний 
В.С. 

 
 

25
.1

2.
20

20
 

  
 

1. Про результати навчальних 
досягнень учнів та результати 
виховної діяльності в І семестрі 
2020/2021 навчального року 
 
2. Тренінг «Як навчити дітей безпеці 
в Інтернеті» 
 
3. Про стан здоров’я здобувачів 
освіти  ліцею-інтернату за 
результатами  поглибленого 
медичного огляду 
 
4. Про профілактику правопорушень 
та травматизму серед здобувачів 
освіти  під час зимових канікул  
 
5. Рубрика  «Думки вголос» 
 

Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
Неруш Я.В. 
 
 
Третьякова 
В.О.  
 
 
 
Билдіна В.В. 
 
 
 
Билдіна В.В. 
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26

.0
3.

20
21

 
1. Про порядок закінчення 
навчального року (організація ДПА та 
ЗНО) 
 
 
2. Роль родини в розвитку морально-
правових якостей підлітка 
 
3. Про організацію роботи ліцею-
інтернату з охорони життя та здоров’я 
учнів 
 
4. Про організацію літньої практики 
2021 

Заступник 
дректора  
з навчальної 
роботи 
 
Билдіна В.В. 
 
 
Билдіна В.В. 
 
 
 
Заступник 
директора 
з навчальної 
роботи 

 
 

21
.0

5.
20

21
 

        

1. Про результати навчальних 
досягнень учнів та результати 
виховної діяльності в  
2020/2021 навчальному році 
 
2. Про підготовку ліцею-інтернату до 
нового навчального року  
 
 
 
3. Про організацію дозвілля та 
збереження життя і здоров’я 
здобувачів освіти  ліцею-інтернату 
під час літніх канікул 2021 
 
4. Звіт голови БК про роботу 
батьківського комітету в 
2020/2021навчальному році 

Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 
 
Заступник 
директоар  
з навчальної 
роботи 
 
Билдіна В.В.  
 
 
 
 
Голова БК 

 

 
6.3. Тематика засідань Ради ліцею-інтернату   

Дата 
прове-
дення  

 
Питання, що проглядаються 

 
Доповідач  

Відмітка 
про 

виконан
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ня 
 

27
.0

8.
20

20
 

      
 

            

1. Звіт голови про роботу Ради в 2019/2020 
навчальному році  
 
2. Вибори Голови Ради, розподіл обов’язків  
 
3. Обговорення, узгодження та затвердження 
плану роботи ліцею-інтернату на 2020/2021 
навчальний рік  
 
4. Обговорення та затвердження режиму 
роботи ліцею-інтернату на 2020/2021 
навчальний рік 
 
5. Про результати  підготовки ліцею-
інтернату до нового навчального року 
 

Голова Ради  
 
 
Голова Ради 
 
 
Билдіна В.В. 
 
 
 
Поливанний В.С. 
 
 
 
Лісаченко С.С.  

 

  
23

.1
2.

20
20

 

1. Про організацію харчування та медичного 
обслуговування учнів ліцею-інтернату в 
2020/2021 навчальному році 
 
2. Про антибулінгову політику ліцею-
інтернату  
 
3. Про результати навчальних досягнень 
учнів та результати виховної діяльності в І 
семестрі 2020/2021 навчального року 
 
4. Про використання позабюджетних коштів 
у І семестрі 2020/2021 навчального року 
 
 
5. Про роботу закладу з попередження 
дитячого травматизму та з охорони праці  
 

Билдіна В.В. 
 
 
 
Билдіна В.В.  
 
 
Заступник з 
навчальної роботи  
 
 
Заступник з 
навчальної роботи  
 
 
Заступник з 
навчальної роботи 
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24

.0
2.

20
21

 
   

1. Про організацію позашкільної освітньої 
діяльності в ліцеї-інтернаті  
 
2. Про організацію літньої практики  
 
 
 
3. Про порядок закінчення навчального року 
(організація ДПА та ЗНО) 
 
4. Про стан роботи ліцею-інтернату з 
обдарованими учнями 
 
5. Ознайомлення  з характеристиками 
педагогів, які атестуються  
 

Билдіна В.В.  
 
 
Заступник з 
навчальної роботи  
 
 
Заступник з 
навчальної роботи  
 
Лосєва Н.Л.  
 
 
Билдіна В.В. 
Н.Л.  

 
  

27
.0

4.
20

21
 

 

1.  Про підсумки роботи  ліцею-інтернату в  
2020/2021 навчальному році 
 
2. Про підготовку ліцею-інтернату до нового 
навчального року  
 
3. Звіт Голови батьківського комітету щодо 
використання батьківських коштів  
 
4. Обговорення та затвердження плану 
роботи Ради на 2021/2022 навчальний  рік 
 
5. Підсумки роботи Ради. Здобутки та 
проблеми  

Поливанний В.С.  
 
 
Лісаченко С.С. 
 
 
Голова Ради  
 
 
Голова Ради  
 
 
Голова Ради  
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7. Організаційна робота 

7.1. Оперативні наради 

Дата 

прове-

дення 

Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про 

виконання 

28
.0

8.
20

20
 

1. Про санітарно-гігієнічні вимоги до 

організації освітнього процесу в 

ліцеї-інтернаті в умовах поступового 

зняття карантинних обмежень, 

спричинених коронавірусом COVID-

19 

Поливанний В.С. 

Третьякова В.О. 

 
2. Про підготовку навчальних 

кабінетів до нового 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про підготовку спальних 

приміщень до нового 2020/2021 

навчального року 

Билдіна В.В. 

4. Про організацію чергування учнів  

і вчителів по ліцею-інтернату 

Билдіна В.В. 

07
.0

9.
20

20
 

1. Про затвердження мережі класів і 

контингенту учнів ліцею-інтернату 

на 2020/2021 навчальний рік 

Поливанний В.С. 

 

 

2. Про заходи з підготовки шкільної 

їдальні до роботи у 2020/2021 

навчальному році 

Сосонна Л.Г. 

3. Про забезпечення учнів ліцею-

інтернату підручниками 

Абрамова Ю.М. 
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14
.0

9.
20

20
 

1. Про якісний склад педагогічних 

працівників та курсову 

перепідготовку у 2020/2021 

навчальному році 

Мінаєва Г.А.  

2. Про стан роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у ліцеї-

інтернаті на початку 

2020/2021 навчального року 

ТкаченкоД.П. 

 

21
.0

9.
20

20
 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на І семестр 

2020/2021 навчального року 

Мінаєва Г.А.  

2. Про подальше навчання 

випускників 9-х і 11-х класів 

2019/2020 навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про стан планування виховної 

роботи вихователів, класних 

керівників на І семестр 2020/2021 

навчального року 

Билдіна В.В. 

28
.0

9.
20

20
 

1. Про стан роботи із соціального 

захисту учнів ліцею-інтернату 

Билдіна В.В 

 

 

2. Про стан ведення особових справ 

учнів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

05
.1

0.
20

20
 

1. Про санітарно-гігієнічний стан 

ліцею-інтернату 

Третьякова В.О. 

 

 

2. Про стан ведення класних 

журналів на початку 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи  
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12
.1

0.
20

20
 

1. Про організацію та проведення 

атестації педагогічних працівників у 

2020/2021 навчальному році 

Мінаєва Г.А.  

2.  Про підготовку ліцею-інтернату 

до роботи в осінньо-зимовий період  

Лісаченко С.С. 

19
.1

0.
20

20
 

1. Про стан роботи організації 

учнівського самоврядування ліцею-

інтернату 

Билдіна В.В.  

26
.1

0.
20

20
 

1. Про підсумки проведення  

І (шкільного) етапу й підготовку 

учнів ліцею-інтернату до участі в  

ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

02
.1

1.
20

20
 

1. Про результати роботи з адаптації 

учнів 8-х та 10-х класів, зарахованих 

у 2020/2021  начальному році, до 

умов навчання і проживання у ліцеї-

інтернаті 

Неруш Я.В.  

2. Про проведення планової 

інвентаризації матеріальних 

цінностей  

Щербак М.В. 

3. Про санітарно-гігієнічний стан 
ліцею-інтернату  
 

Третьякова В.О. 

09
.1

1.
20

20
 1. Про стан роботи бібліотеки 

школи-інтернату у 2019/2020 

навчальному році  

Абрамова Ю.М.  
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16
.1

1.
20

20
 

2. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

щоденників 

Билдіна В.В. 

 

 

3. Про результати вивчення рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

23
.1

1.
20

20
 

1. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

зошитів 

Мінаєва Г.А. 

 

 

2. Про результати вивчення стану 

викладання української мови 

Мінаєва Г.А. 

30
.1

1.
20

20
 

1. Про затвердження бюджетних 

показників та основні вимоги до їх 

виконання у 2021 році 

Щербак М.В. 

 

 

2. Про результати вивчення стану 

роботи гуртків і секцій 

Билдіна В.В. 

07
.1

2.
20

20
 

1. Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів ліцею-

інтернату 

Билдіна В.В.  

2. Про підготовку до проведення 

новорічних та різдвяних свят 

Билдіна В.В. 

3. Про санітарно-гігієнічний стан 
ліцею-інтернату  

Третьякова В.О. 

14
.1

2.
20

20
 1. Про результати планової 

інвентаризації майна ліцею-інтернату 

Щербак М.В. 
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21
.1

2.
20

20
 1. Про результати вивчення стану 

викладання іноземної мови 

(англійської) 

Мінаєва Г.А.  

11
.0

1.
20

21
 

1. Про підсумки проведення зимових 

канікул, новорічних та різдвяних 

свят  

Билдіна В.В.  

2. Про стан виконання учителями 

навчальних планів і програм 

у І семестрі 2020/2021 навчального 

року 

Мінаєва Г.А. 

 

3. Про підсумки проведення в ліцеї-

інтернаті ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2020/2010 навчальному 

році 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

18
.0

1.
20

21
 

1. Про стан ведення класних 

журналів у І семестрі 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

2. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів  

у І семестрі 2020/2021 навчального 

року 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про стан виховної роботи  

у І семестрі 2019/2020 навчального 

року 

 

Билдіна В.В. 
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25
.0

1.
20

21
 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на ІІ семестр 

2020/2021 навчального року  

Мінаєва Г.А.  

2. Про стан планування виховної 

роботи вихователів, класних 

керівників на  ІІ семестр 2020/2021 

навчального року 

Билдіна В.В.  

3. Про хід атестації педагогічних 

кадрів 

Мінаєва Г.А.  

4. Про стан роботи з охорони праці 

та техніки безпеки в ліцеї-інтернаті 

ТкаченкоД.П. 

 

  

01
.0

2.
20

21
 

  

1. Про контроль за дотриманням 

повітряно-теплового режиму в ліцеї-

інтернаті 

Третьякова В.О.  

2. Про підготовку учнів ліцею-

інтернату до зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

08
.0

2.
20

21
 1. Про стан організації харчування 

учнів ліцею-інтернату 

 

 

Сосонна Л.Г.  

15
.0

2.
20

21
 

1. Про роботу психологічної служби 

з психологічного супроводу участі 

учнів ліцею-інтернату в предметних 

олімпіадах, інтелектуальних 

турнірах і конкурсах 

Неруш Я.В.  
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22
.0

2.
20

21
 

1. Про підсумки участі учнів ліцею-

інтернату в ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Лосєва Н.Л.  

2. Про результати вивчення стану 

викладання фізики та астрономії 

Мінаєва Г.А.  

01
.0

3.
20

21
 1. Про підсумки участі учнів лцею-

інтернату в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

15
.0

3.
20

21
 1. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

щоденників  

 

Билдіна В.В. 

 

 

22
.0

3.
20

21
 

1. Про результати вивчення стану 

організації роботи з охорони життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

Билдіна В.В.  

2. Про результати оцінки якості 

організації науково-дослідницької 

роботи з учнями 

Лосєва Н.Л. 

29
.0

3.
20

21
 

1.  Про порядок та особливості 

організованого закінчення 

2020/2021 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів 9-х та 11-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
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05
.0

4.
20

21
 

1. Про стан ведення класних 

журналів   

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

2. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників ліцею-

інтернату 

Мінаєва Г.А. 

12
.0

4.
20

21
 

1. Про організацію та проведення 

навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів 8-х і 10-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи  

 

 

 

 2. Про підготовку до проведення 

Дня цивільного захисту 

Лісаченко С.С. 

19
.0

4.
20

21
 

1. Про результати вивчення стану 

якості ведення й перевірки 

учнівських зошитів 

Мінаєва Г.А. 

 

 

2. Про результати оцінки рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

26
.0

4.
20

21
 1. Про звільнення від проведення 

державної підсумкової атестації 

учнів 9-х та 11-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

17
.0

5.
20

21
 

1. Про погодження графіку 

щорічних відпусток працівників 

ліцею-інтернату 

Рогач Ю.Б.  

2. Про підсумки роботи з відзначення 

річниці Перемоги над нацизмом  

у Європі 

Билдіна В.В. 

 

24
.0

5.
20

21
 

1. Про підготовку освітньої програми 

ліцею-інтернату на 

2020/2021 навчальний рік 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
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2. Про підсумки роботи з контролю 

за роботою молодих та нових 

учителів та вихователів 

Мінаєва Г.А. 

31
.0

5.
20

21
 1. Про попереднє педагогічне 

навантаження педагогічних 

працівників 

Заступник директора  

з навчальної роботи, 

Билдіна В.В. 

 

14
.0

6.
20

21
 

1. Про стан ведення класних 

журналів у ІІ семестрі 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

2. Про стан виконання вчителями 

навчальних планів і програм  

у 2020/2021 навчальному році 

Мінаєва Г.А. 

3. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму у 2020/2021 

навчальному році 

Билдіна В.В. 

 

4. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів  

у ІІ семестрі 2020/2021 навчального 

року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

21
.0

6.
20

21
 

1. Про результати проведення 

державної підсумкової атестації 

учнів 9-х та 11-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

4. Про підсумки науково-методичної 

роботи у 2020/2021 навчальному  

році 

Мінаєва Г.А. 

3. Про підготовку ліцею-інтернату до 

нового навчального року 

Лісаченко С.С.  
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7.2. Наради при директорові з педагогами 

Дата 

прове-

дення 

Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про 

виконання 

04
.0

9.
20

20
 

1. Про затвердження мережі класів і 

контингенту учнів ліцею-інтернату 

на 2020/2021 навчальний рік 

Поливанний В.С.  

2. Про навчальні програми  

у 2020/2021 навчальному році  

Мінаєва Г.А. 

3. Про стан забезпечення учнів 

ліцею-інтернату підручниками 

Абрамова Ю.М. 

4. Про організацію виховної 

діяльності у 2020/2021 навчальному 

році 

Билдіна В.В. 

5. Про організацію чергування учнів  

і вчителів по ліцею-інтернату 

Билдіна В.В. 

25
.0

9.
20

20
 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на І семестр 

2020/2021 навчального року 

Мінаєва Г.А.  

 

 

2. Про подальше навчання 

випускників  9-х та 11-х класів 

2019/2020 навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у 

2020/2021 навчальному році 

Билдіна В.В. 

4. Про стан планування виховної 

роботи вихователів та класних 

керівників на І семестр 2020/2021 

навчального року 

Билдіна В.В. 
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5. Про стан ведення особових справ 

учнів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
23

.1
0.

20
20

 
. 1. Про організацію та проведення 

атестації педагогічних працівників у 

2020/2021 навчальному році.  

Мінаєва Г.А.  

2. Про підсумки проведення 

І (шкільного) етапу й підготовку 

учнів ліцею-інтернату до участі 

в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про стан ведення класних 

журналів на початку 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

4. Про організацію роботи із 

соціального захисту учнів пільгових 

категорій 

Билдіна В.В. 

27
.1

1.
20

20
 

1. Про результати роботи з адаптації 

учнів 8-х та 10-х класів, зарахованих 

у 2020/2021 начальному році, до 

умов навчання і проживання у ліцеї-

інтернаті 

Неруш Я.В.  

2. Про результати оцінки стану 

якості ведення й перевірки 

учнівських зошитів 

Мінаєва Г.А. 

 

3. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

щоденників 

Билдіна В.В. 
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4. Про результати вивчення рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

5. Про результати вивчення стану 

викладання української мови 

Мінаєва Г.А. 

28
.1

2.
20

20
 

1. Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів ліцею-

інтернату 

Билдіна В.В.  

2. Про результати вивчення стану 

викладання іноземної мови 

(англійської) 

Мінаєва Г.А. 

29
.0

1.
20

21
 

1. Про стан виконання навчальних 

планів і програм у І семестрі 

2020/2021 навчального року 

Мінаєва Г.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів у  

І семестрі 2020/2021 навчального 

року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про результати проведення 

шкільного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України  

Лосєва Н.Л. 

4. Про стан виховної діяльності  

у І семестрі 2020/2021 навчального 

року 

Билдіна В.В. 

5. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму у І семестрі 

2020/2021 навчального року 

Билдіна В.В. 
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6. Про стан планування виховної 

роботи вихователів, класних 

керівників на  ІІ семестр 2020/2021 

навчального року 

Билдіна В.В.  

 

7. Про стан ведення класних 

журналів у І семестрі 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

8. Про стан календарного планування 

учителів на ІІ семестр 

2020/2021 навчального року 

Мінаєва Г.А. 

 

9. Про підсумки проведення в ліцеї-

інтернаті ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2020/2021 навчальному 

році 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

26
.0

2.
20

21
 

1. Про стан роботи з охорони праці 

та  безпеки життєдіяльності в ліцеї-

інтернаті 

ТкаченкоД.П. 

 

 

2. Про результати вивчення стану 

викладання фізики та астрономії 

Мінаєва Г.А. 

26
.0

3.
20

21
 

1. Про підсумки участі учнів ліцею-

інтернату в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

2. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

щоденників 

Билдіна В.В. 
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3. Про результати вивчення стану 

організації роботи з охорони життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

Билдіна В.В. 

4.  Про порядок та особливості 

організованого закінчення 

2020/2021 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів 9-х і 11-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

5. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників ліцею-

інтернату 

Мінаєва Г.А. 

6. Про результати оцінки якості 

організації науково-дослідницької 

роботи з учнями  

Лосєва Н.Л.  

30
.0

4.
20

21
 

  1. Про результати оцінки якості 

ведення й перевірки учнівських 

зошитів 

Мінаєва Г.А.  

 2. Про стан ведення класних 

журналів  

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про організацію та проведення 

навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів 8-х і 10-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи  

4. Про підготовку і проведення 

свята Останнього дзвоника та 

урочистостей з нагоди вручення 

випускникам 9-х та 11-х класів 

документів про освіту 

Билдіна В.В. 
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5. Про підготовку та проведення 

заходів з нагоди святкування Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі 

Билдіна В.В. 

6. Про результати вивчення рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

28
.0

5.
20

21
 

1. Про звільнення від проведення 

державної підсумкової атестації 

учнів 9-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

 

 

 

 
2. Про підготовку освітньої програми 

школи-інтернату на 

2021/2022 навчальний рік 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

3. Про підсумки роботи з відзначення 

річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі 

Билдіна В.В. 

4. Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів в 

2020/2021 навчальному році 

Билдіна В.В. 

5. Про підсумки роботи з контролю 

за роботою молодих та нових 

учителів та вихователів 

Мінаєва Г.А. 

18
.0

6.
20

21
 

1. Про стан виконання учителями 

навчальних планів і програм у 

2020/2021 навчальному році 

Мінаєва Г.А.  

2. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів у  

ІІ семестрі 2020/2021 навчального 

року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
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3. Про підсумки дослідно-

експериментальної роботи  

у 2020/2021 навчальному році 

Мінаєва Г.А. 

4. Про результати проведення 

державної підсумкової атестації 

учнів 9-х та 11-х класів 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

 

 

 5. Про стан ведення класних 

журналів у ІІ семестрі 2020/2021 

навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

6. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму  

у 2020/2021 навчальному році 

Билдіна В.В. 

7. Про стан виховної діяльності у 

2020/2021 навчальному році 

Билдіна В.В. 

 
 
7.3. Тематика засідань педагогічної ради 
 
 

№ 

з/п 
Тема Дата  Відповідальні  

Відмітка 
про 

викона-
ння 

1 

 
 
 
 

Про підсумки  діяльності у 

2019/2020  навчальному році та 

завдання на 2020/2021 

навчальний рік  

Серпень 

2020 

Поливанний 

В.С. 

Билдіна В.В. 

  

 

2 Дидактичні засади і технології 

дослідно-орієнтованого  

навчання у процесі розвитку 

розвивального освітнього 

середовища ліцею-інтернату  

Січень  

2021 

Поливанний 

В.С. 

Мінаєва Г.А. 
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3 Психологічні механізми і 

педагогічні умови реалізації в 

освітньому процесі  

гуманістичної парадигми, 

взаємозв’язки освіти, навчання, 

виховання і розвитку особистості 

Березень  

2021 

Поливанний 

В.С. 

Билдіна В.В. 
 

 

4 Про затвердження завдань для 

проведення ДПА у 2021 році 

Квітень 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

5 Про випуск учнів 9-х класів Травень 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

6  1. Про переведення учнів 8-х  

і 10-х класів. 

2. Про ухвалення освітньої 

програми ліцею-інтернату на 

2021/2022 навчальний рік 

Червень 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

 

7 Про випуск учнів 11-х класів Червень 

2021 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 
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8. Контрольно-аналітична діяльність. 

8.1. Посадові обов'язки адміністрації ліцею-інтернату з питань 

внутрішньошкільного контролю. 

 З метою вдосконалення управління ліцеєм-інтернатом, координування 

та раціоналізації діяльності керівної ланки закладу, реалізації концептуальних 

завдань, виконання статуту, оптимальної організації освітнього процесу та 

здійснення внутрішньошкільного контролю розподілити обов’язки між 

членами адміністрації ліцею-інтернату відповідно до визначених напрямів 

діяльності. 

 Директор ліцею-інтернату Поливанний Валерій Сергійович 

 Підтримує систему внутрішньошкільного контролю на оптимальному 

рівні; уживає заходів щодо її вдосконалення. 

 Керує та контролює: 

- діяльність учителів та вихователів; 

- відвідування учнями навчальних занять та виконання статуту ліцею-

інтернату; 

- чергування по ліцею-інтернату заступників директора; 

- роботу методичної ради, практичного психолога, бібліотекарів; 

стан збереження й використання навчально-матеріальної бази ліцею-

інтернату; 

- роботу з кадровим резервом. 

Заступник директора з навчальної роботи  

 Контролює: 

- запровадження й виконання державних стандартів освіти; 

- організацію проведення факультативів, виконання графіків контрольних 

робіт, лабораторних, практичних робіт, тематичного семестрового, річного 

оцінювання; 

- виконання навчальних планів, навчальних програм, результативність 

навчання, відвідування учнями навчальних занять; 
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- розробку вчителями навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми 

програмами, які реалізуються; 

- навчальну діяльність учителів, стан викладання базових предметів, 

індивідуальних занять, спецкурсів; 

- проведення навчальної практики й навчальних екскурсій; 

- ведення шкільної документації. 

 Заступник директора з виховної роботи Билдіна Віра Василівна 

 Контролює: 

- упровадження Концепції національно-патріотичного виховання в ліцеї-

інтернаті; 

- забезпечення внутрішньошкільного обліку учнів груп соціального захисту, 

здійснення взаємодії ліцею-інтернату з соціальними службами у справах 

дітей; 

- роботу з батьками; 

- соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім'ям; 

- координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення 

зв'язків ліцею-інтернату із закладами культури й додаткової освіти; 

- проведення методичної роботи з вихователями і класними керівниками, ви-

вчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з питань виховної 

роботи; 

- роботу щодо збереження життя і здоров'я учнів, попередження дитячого 

травматизму, правопорушень і злочинності; 

- роботу методичнї комісії вихователів і класних керівників; 

- роботу гуртків та секцій; 

- роботу педагога-організатора, соціального педагога. 

 Методист  ліцею-інтернату Мінаєва Галина Анатоліївна 

 Контролює:  

- науково-методичну діяльність педагогів; 

- роботу щодо календарно-тематичного планування учителів; 
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- організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими 

спеціалістами, участь у педагогічному фестивалі, курсову підготовку, 

упровадження передового педагогічного досвіду; 

- роботу зі здібними та обдарованими учнями; 

- систему індивідуальних, групових, колективних форм методичної роботи; 

- роботу предметних методичних комісій; 

- забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.
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8.2. Організація внутрішньошкільного контролю 
№

 з/
п 
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ви
ко
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нн
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1.  Календарне 

планування 

учителів 

Фрон- 

тальна 

Відповідність 

змісту освіти 

державним 

стандартам 

Аналіз 

документації 

до 15.09.2020 

до 20.01.2021 

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директор-

рові 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Мінаєва Г.А. 

 

2.  Планування 

виховної 

роботи 

вихователів, 

класних 

керівників 

Тематич-

на 

Відповідність 

змісту виховання 

нормативним 

документам  

Аналіз 

документації 

до 20.09.2020 

до 25.01.2021 

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

Билдіна В.В.  

3.  Подальше Тематич- Забезпечення Перевірка до 20.09.2020 Довідка, Заступник  
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навчання 

випускників 

9-х та  

11-х класів 

на здобуття учнями 

повної загальної 

середньої освіти 

документації оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

директора  

з навчальної 

роботи 

4.  Стан  

виконання 

навчальних 

планів і 

програм 

Фрон-

тальна 

Відповідність 

змісту освіти 

державним 

стандартам 

Аналіз 

документації 

до 10.01.2021,  

до 10.06.2021 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Мінаєва Г.А.  

5.  Стан ведення 

класних 

журналів 

Тема- 

тична 

Відповідність 

ведення шкільної 

документації 

нормативним 

вимогам 

Перевірка 

документації 

вересень, 

грудень,   

березень, 

червень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  
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6.  Оцінка якості 

ведення й 

перевірки 

учнівських 

щоденників 

Поточна Відповідність 

ведення шкільної 

документації 

нормативним 

вимогам 

Аналіз 

документації 

листопад, 

березень  

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

Билдіна В.В.  

7.  Оцінка якості 

ведення й 

перевірки 

учнівських 

зошитів 

Поточна Відповідність 

ведення шкільної 

документації 

нормативним 

вимогам 

Аналіз 

документації 

листопад,   

квітень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Мінаєва Г.А.  
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8.  Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Фрон-

тальна 

Забезпечення 

належного рівня 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз рівня 

навчальних 

досягнень 

учнів за 

семестри і 

начальний рік 

січень,  

червень  

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

 

9.  Стан рівня 

проведення 

факульта-

тивів та 

індивідуаль-

них занять 

 Фрон-

тальна 

Відповідність 

змісту освіти 

навчальному 

плану 

Аналіз 

документації 

листопад, 

квітень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 
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10.  Стан 

викладання 

української 

мови  

Комп-

лексна 

Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

листопад    Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Мінаєва Г.А.  

11.  Стан 

викладання 

іноземної 

мови 

(англійської) 

Комп-

лексна 

Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

грудень Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Мінаєва Г.А.  
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12.  Стан 

викладання 

фізики та 

астрономії 

Комп-

лексна 

Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

лютий  Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Мінаєва Г.А.  

13.  Оцінка якості 

організації 

науково-

дослідної 

роботи з 

учнями  

  

Класно-

узагаль- 

нювальна 

Забезпечення 

належного рівня 

організації  

навчально-

виховного 

процесу 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

березень  Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Лосєва Н.Л.  
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14.  Контроль 

роботи 

молодих та 

нових 

учителів та 

вихователів 

Персо-

нальна 

Підвищення 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

кадрів 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

жовтень – 

травень  

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Мінаєва Г.А., 

Билдіна В.В. 

 

15.  Вивчення  

роботи 

педагогів, які 

атестуються 

Персо-

нальна 

Підвищення 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

кадрів 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

жовтень – 

березень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директо-

рові, 

атестацій-

ні листи 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

Мінаєва Г.А., 

Билдіна В.В. 
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16.  Стан 

організації 

роботи з 

охорони 

життя та 

здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу 

Тематич- 

на 

Збереження та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

березень  

 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директо-

рові 

Билдіна В.В. 

Ткаченко 

Д.П. 

Третьякова 

В.О. 

 

 
 
8.3. Циклограма контролю за веденням документації 
 
№ 
з/п 

Зміст       І 
семестр 

Відмітка про 
виконання 

ІІ 
семестр 

Відмітка про 
виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Календарне планування 
учителів 

вересень 
2020 

 січень 
2021 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи, 
Мінаєва Г.А. 

 

2 Планування виховної 
роботи вихователів, 
класних керівників 

вересень 
2020 

 січень 
2021 

 Билдіна В.В.  
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3 Стан  виконання 
навчальних планів і 
програм 

січень 
2020 

 червень 
2021 

 Мінаєва Г.А.  

4 Оцінка якості ведення й 
перевірки  учнівських 
зошитів 

листопад 
2020 

 квітень 
2021 

 Мінаєва Г.А.  

5 Оцінка якості ведення й 
перевірки учнівських 
щоденників 

листопад 
2020 

 березень 
2021 

 Билдіна В.В.  

6 Стан ведення класних 
журналів 

вересень 
2020 

грудень 
2020 

 березень 
2021 

червень       
  2021 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 

 

7 Стан ведення журналів 
факультативних занять 

листопад 
2020 

 квітень 
2021 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 

 

8 Книги наказів   січень 
2021 

липень 
2021 

 Поливанний 
В.С. 

 

9 Матеріали з атестації 
педагогічних працівників 

  березень 
2021 

 Мінаєва Г.А.  

10 Документація з охорони 
праці та  безпеки 
життєдіяльності 

  березень 
2021 

 Билдіна В.В. 
Ткаченко Д.П. 

 

11 Протоколи батьківських 
зборів 

  червень       
  2021 

 Билдіна В.В.  
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12 Алфавітна книга вересень 
2020 

 червень 
2021 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 

 

13 Особові справи учнів та 
педагогічних  працівників 

вересень 
   2020 

 червень      
2021 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи, 
Дерлі Ж.В. 

 

14 Контрольно-візитаційна 
книга 

  червень      
2021 

 Поливанний 
В.С. 

 

15 Номенклатура справ   січень 
2021 

 

 Заступник 
директора  
з навчальної 
роботи 

 

16 Інвентарна книга   березень 
2021 

 Щербак М.В.  

 
 

8.4. Перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів на 2020-2024 роки 
 

№ з/п Предмет 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 
 

1 Українська мова 
 

+    + 

2 Українська література 
 

  +   
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3 Зарубіжна література 
 

   +  

4 Іноземна мова (англійська) 
 

+     

5 Алгебра 
 

 +    

6 Геометрія 
 

 +    

7 Історія України 
 

  +   

8 Всесвітня історія 
 

  +   

9 Харківщинознавство 
 

  +   

10 Громадянська освіта 
 

    + 

11 Географія 
 

 +    

12 Фізика 
 

+     

13 Астрономія 
 

+     

14 Хімія 
 

  +   

15 Біологія і екологія 
 

   +  

16 Інформатика 
 

    + 



 154 

17 Правознавство 
 

    + 

18 Мистецтво 
 

    + 

19 Фізична культура 
 

 +   + 

20 Трудове навчання 
 

   +  

21 Технології 
 

 +    

22 Захист Вітчизни 
 

  +  + 

23 Основи здоров’я 
 

   +  

 
8.5. Циклограма наказів з основної діяльності 

 
 

№ 
з/п 

Назва наказу Відповідальний 
за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 
про 

виконання 
  

           Серпень 
1 Про створення комісії для проведення тарифікації педпрацівників на 2020/2021 

 навчальний рік 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

2 Про проведення перевірки та випробування спортивного обладнання 
 

Ткаченко Д П.  
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  Вересень 

3 Про організацію роботи щодо запобігання усім видам дитячого травматизму Билдіна В.В.  

4 Про організацію виховної діяльності у 2020/2021 навчальному році Билдіна В.В.  

5 Про призначенняособи, відповідальної за організацію обов’язкових медичних 

оглядів працівників ліцею-інтернату та збереження особових медичних книжок 

Лісаченко С.С.  

6 Про затвердження програми вступного інструктажу для учнів Билдіна В.В.  

7 Про призначення класних керівників у 2020/2021 навчальному році Поливанний В.С.  

8 Про організацію роботи щодо профілактики правопорушень Билдіна В.В.  

9 Про педагогічне навантаження педпрацівників на 2020/2021 навчальний рік Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

10 Про затвердження мережі ліцею-інтернату на 2020/2021 навчальний рік Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

11 Про організацію науково-методичної роботи у ліцеї-інтернаті у 2020/2021 

  навчальному році 

Мінаєва Г.А.  

12 Про розподіл та затвердження посадових обов’язків між членами адміністрації 

у 2020/2021 навчальному році 

Поливанний В.С.  

13 Про впровадження додаткової оплати праці за перевірку письмових робіт Заступник директора  

з навчальної роботи 
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14 Про призначення особи, відповідальної за випуск автотранспорту Лісаченко С.С.  

15 Про створення атестаційної комісії у 2020/2021 навчальному році Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

16 Про призначення особи, відповідальної за загальний та технічний стан 

теплового господарства ліцею-інтернату 

Лісаченко С.С.  

17 Про призначення особи, відповідальної за стан електрогосподарства та 

протипожежну безпеку у ліцеї-інтернаті 

Лісаченко С.С.  

18 Про підготовку та проведення в ліцеї-інтернаті І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2020/2021 навчальному році 

Заступник директора 

з навчальної роботи 

 

19 Про призначення особи, відповідальної за ведення трудових книжок  Лісаченко С.С.  

20 Про призначення особи, відповідальної за організацію харчування учнів ліцею-

інтернату 

Билдіна В.В.  

21 Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в ліцеї-інтернаті 

Билдіна В.В.  

22 Про організацію викладання предмета «Захист Вітчизни»  Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

  
Жовтень 

23 Про атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році 
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24 Про підготовку та проведення осінніх канікул, запобігання усім видам 
дитячого травматизму 

Билдіна В.В.  

25 Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей ліцею-
інтернату 

Лісаченко С.С.  

  
Листопад 

26 Про підготовку та проведення Дня Святого Миколая  Билдіна В.В.  

27 Про проведення місячника з попередження правопорушень та правових знань Билдіна В.В.  

28 Про стан ведення й перевірки учнівських зошитів Мінаєва Г.А.  

  
Грудень 

29 Про результати проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей 
 

Лісаченко С.С.  

30 Про підготовку та проведення зимових канікул, запобігання усім видам 
дитячого травматизму 

Билдіна В.В.  

  
Січень 

31 Про стан виконання навчальних планів та програм у І семестрі 2020/2021 
навчального року 

Мінаєва Г.А.  

32 Про результати вивчення рівня навчальних досягнень учнів у І семестрі 
2020/2021 навчального року 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

33 Про введення в дію номенклатури справ ліцею-інтернату на 2021 рік 
 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
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34 Про ведення ділової документації у ліцеї-інтернаті Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

35 Про стан роботи щодо запобігання правопорушень у І семестрі 2020/2021 
навчального року  

Билдіна В.В.  

36 Про стан роботи з попередження дитячого травматизму у І семестрі 2020/2021 
навчального року  

Билдіна В.В.  

  
Лютий 

37 Про підготовку та проведення педагогічної ради Мінаєва Г.А.  

  
Березень 

38 Про проведення весняних канікул, запобігання усім видам дитячого 
травматизму 

Билдіна В.В.  

39 Про підготовку та проведення екологічного двомісячника «Зелена весна» 
 

Билдіна В.В.  

40 Про стан роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу Билдіна В.В.  

41 Про затвердження рішення атестаційної комісії з атестації педагогічних 
працівників у 2020/2021 навчальному році  

Мінаєва Г.А.  

  
Квітень 

42 Про стан ведення й перевірки учнівських зошитів Мінаєва Г.А.  

43 Про порядок організованого закінчення 2020/2021 навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації 

Заступник директора  

з навчальної роботи  

 



 159 

44 Про створення творчої групи з планування роботи ліцею-інтернату на 

2021/2022 навчальний рік 

Мінаєва Г.А.  

45 Про результати атестації педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному 

році 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

46 Про проведення Дня цивільного захисту Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

47 Про підготовку освітньої програми на 2021/2022 навчальний рік та режим 
роботи ліцею-інтернату 

Заступник директора 

з навчальної роботи 

 

 Травень 

48 Про попереднє педнавантаження педпрацівників у 2021/2022 навчальному році 
 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

49 Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час 
навчальних екскурсій, навчальної практики та канікул у літній період 

Билдіна В.В.  

50 Про підсумки науково-дослідницької роботи учнів у 2020/2021 навчальному 

році 

Лосєва Н Л.  

51 Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації   Заступник директора  

з навчальної роботи 

 

52 Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Заступник директора  

з навчальної роботи 
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 Червень 

53 Про стан роботи щодо запобігання правопорушень у 2020/2021 навчальному 
році 
 

Билдіна В.В.  

54 Про стан виконання навчальних планів та програм у 2020/2021 навчальному 
році  

Мінаєва Г.А.  

55 Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020/2021 
навчальному році  

Мінаєва Г.А.  

56 Про підсумки виховної діяльності у 2020/2021 навчальному році  Билдіна В.В.  

57 Про підсумки державної підсумкової атестації   Заступник директора  

з навчальної роботи 
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9. Інженерно-технічне забезпечення функціонування ліцею-інтернату та 

господарська діяльність 

 

 

№ 

з/п 

 
Зміст роботи 

 
Термін 

виконання 
 
 

 
Відпові-
дальний 

 
Відмітка 
про вико-

нання 

1 Проведення заходів щодо 
збереження енергоносіїв: 
- забезпечення  
енергозберігаючими 
електричними лампами; 
- підвищення ефективності 
використання відбитого світла; 
- зменшення втрати тепла крізь 
огороджувальні конструкції; 
- термінове реагування на 
вихід з ладу трубопроводів 
опалення, гарячого й 
холодного водопостачання 

щоденно  Лісаченко С.С.  

2 Проведення аналізу показників 
лічильників тепла, холодної і 
гарячої води, 
електролічильників 

щоденно  Лісаченко С.С.  

3 Надання звітів про 
споживання енергоносіїв 
(гарячої води, тепла, водо- 
постачання,  електроенергії): 
- до КП «ХТМ», 
«Харківводоканал», 
АК «Харківобленерго»; 
- до Центру МТЗ і 
облстатуправління 

 
 
 

щомісяця 
 

щоквар-
тально 

Лісаченко С.С.  

4 Списання використаних 
матеріалів (твердого  
інвентарю, меблів тощо) 

щомісяця Рогач Ю.Б.  

5 Перевірка технічного стану 
електромережі будівлі 

щомісяця  Лісаченко С.С.  

6 Проведення роботи щодо 
зняття з балансу ліцею-
інтернату внутрішньо 

червень - 
грудень 

Лісаченко С.С.  
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дворових мереж газопроводу 
та зовнішнього освітлення в 
управлінні з питань 
комунальної власності 
виконавчого комітету обласної 
ради 

7 Призначення наказом 
відповідальних за 
протипожежну безпеку, за 
налагодженість 
електрообладнання 

серпень 
 

Поливанний 
В.С. 

 

8 Проведення інструктажів, 
занять з техніки безпеки з 
обслуговуючим персоналом 

серпень  
 

Лісаченко С.С.  

9 Проведення контролю за 
здійсненням: 
- поточного ремонту: 
навчальних кабінетів 
навчального корпусу, 
приміщень спальних корпусів 
№1 і №2, їдальні, системи 
водопостачання та 
теплозабезпечення 

червень – 
 серпень  

Лісаченко С.С.  

10 Проведення інвентаризації: 
- призначення комісії; 
- інвентаризація шкільного 
майна; 
- звіряння з книгою обліку, 
наявність ТЗН та наочностей 

 
серпень, 

листопад, 
жовтень  

Щербак М.В., 
члени 
комісії 

 

11 Створення комісії щодо 
списання твердого та м’якого 
інвентарю 

січень 
 

Поливанний 
В.С. 

 

12 Складання акту щодо 
закріплення кабінетів за 
класними керівниками з метою 
збереження майна та 
обладнання школи 

серпень  
 

Рогач Ю.Б.  

13 Виконання заходів щодо 
підготовки ліцею-інтернату до 
роботи  в опалювальний сезон 
2020/2021 навчального року  
та отримання Акта готовності 
від КП «ХТМ» 

червень- 
серпень 

 

Лісаченко С.С.  

14 Отримання Акта готовності серпень Лісаченко С.С.  
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закладу до нового  
2020/2021 навчального року з 
позитивними висновками від 
міської СЕС, ГУ ДСНС 
у Харківській області 

 

15 Заготовка  піску для 
посипання тротуарів узимку 

жовтень 
 

Лісаченко С.С.  

16 Проведення  оглядів будівель, 
споруд та інженерних мереж і 
складання актів огляду 
технічного стану будівель 

жовтень- 
квітень  

 

Лісаченко С.С.  

17 Завершення підготовки 
будівель до роботи в зимовий 
період: утеплення дерев’яних 
вікон, ущільнення вхідних 
дверей та залізо-пластикових 
вікон 

жовтень 
 

Лісаченко С.С.  

18 Укладання договорів по 
закупівлі товарів, робіт та 
послуг  

січень 
 

Лісаченко С.С.  

19 Участь у проведенні  щорічної 
всеукраїнської акції з 
благоустрою «За чисте 
довкілля» (благоустрій 
пришкільної ділянки) 

березень – 
травень  

Лісаченко С.С.  

20 Проведення технічного 
обслуговування та повірки: 
- терезів; 
- манометрів; 
- лічильників холодної води; 
- вогнегасників;  
- вентиляційних каналів 

травень 
 

Лісаченко С.С.  

21 Проведення заміру питомих 
норм для енергетичного 
паспорта 

червень 
 

Лісаченко С.С.  

22 Проведення  поточного  
ремонту цоколю та відмосток 
будівель, огорожі  власними 
силами та матеріалами 

червень  
 

Лісаченко С.С.  

23 Організація догляду за 
зеленими насадженнями в 
літній період 

червень – 
серпень 

 

Лісаченко С.С.  

24 Проведення заміру опору 
ізоляції електромереж 

липень  
 

Лісаченко С.С.  
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10. Фінансова  діяльність 
 

Фінансування ліцею-інтернату здійснюється за кодом функціональної 

класифікації (далі – КПК) 0611050 «Надання загальної середньої освіти 

спеціалізованими закладами середньої освіти». 

За 2019 рік ліцею-інтернату відкрито бюджетних асигнувань на 

загальну суму – 24520573,18 грн., в тому числі за загальним фондом – 

21958224,00 грн., за спеціальним фондом  - 2562349,19 грн.  

Ліцей-інтернат обслуговується у ГУДКСУ в Індустріального району   

м. Харкова, де відкрито 7 рахунків. На кінець 2019 року залишки на рахунках 

складали 39284,82 грн.  

Станом на 01.01.2020 рахується дебіторська заборгованість за 

загальним фондом у сумі 24329,58 грн. – передплата за періодичні видання 

на 2020 рік; кредиторська заборгованість відсутня. 

За 2019 рік у ліцеї-інтернаті заробітна плата виплачувалась в повному 

обсязі згідно чинного законодавства, враховуючи всі підвищення та в 

установлені строки 2 рази на місяць, а саме: аванс – 12 числа, заробітна плата 

– 27 числа. На виплату заробітної плати працівникам ліцею-інтернату в 2019 

році було витрачено коштів на загальну суму – 11251514,00 грн. в тому числі 

на оздоровлення педагогічних працівників – 198191,50 грн., на грошову 

винагороду згідно ст. 57 Закону «Про освіту» - 184353,06 грн. 

В ліцеї-інтернаті чотири разове харчування учнів. В 2019 році вартість  

харчування  одного учня  в день становила 80,00 грн. На харчування учнів в 

2019 році було профінансовано 4247440,00 грн. Станом на 01.01.2020 року 

залишок продуктів харчування складав – 524851,00 грн. 

25 Проведення контролю за 
проведенням поточного 
ремонту  навчальних кабінетів 
та спальних блоків за залучені 
кошти 

червень – 
серпень 

 

Лісаченко С.С.  
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 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в 2019 році проводилась 

своєчасно та в повному обсязі. За надані комунальні послуги та енергоносії  

закладом була сплачено  - 2218626,93 грн. 

На 2020 рік ліцею-інтернату затверджено бюджетних асигнувань по 

загальному фонду кошторису на загальну суму – 24222326,00 грн. 

 

Зміст роботи Термін 
виконання 

тиждень 
місяця 

Відповідальні Форма 
контролю 

Відміт
ка 

про 
викон
ання 

Серпень 1 2 3 4    
Бюджетні звіти ( 2м, 7м,  
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Звіт по енергоносіях 
 

+   Щербак М.В. Звіт  
Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ + 
 

  Щербак М.В. Звіт  
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(1 ДФ, звіти з пільг). Данилкіна А.В. 
Скласти бюджетний 
запит кошторису витрат 
на 2021 рік та наступні 2 
роки 

+ + + + Щербак М.В. 
Данилкіна А.В. 

Тверітніков 
Ю.Ю. 

Юсова О.Р. 

Бюджетний 
запит 

 

Вересень        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м, 
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна))  

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Скласти та затвердити 
тарифікаційні списки 
педпрацівників на 2020-
2021 навчальний рік 

+    Данилкіна А.В. Тарифікація  

Затвердити штатний 
розпис станом на 
05.09.2020 р.  

+    Данилкіна А.В. Штатний 
розпис 

 

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Жовтень        
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Квартальний фінансовий 
та бюджетний звіт 
(баланс з додатками) 

+ 
 

  Щербак М.В. Звіт  

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про рух 
основних засобів до 
Харківської обласної 
ради 

 
+   Тверітніков 

Ю.Ю. 
Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+    Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Квартальні статистичні 
звіти (І-ПВ; капітальні 
інвестиції) 

+ +   Данилкіна А.В. 
Лісаченко С.С. 

Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам  

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Листопад        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м,  
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитино дня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  
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Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ  
(1 ДФ, звіти з пільг). 

+ +   Щербак М.В. 
Данилкіна А.В. 

Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Грудень        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м, 
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак  М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 

  +  Данилкіна А.В. Звіт  
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єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування   
Затвердити проект 
кошторису видатків на 
2021 рік 

+ + + + Щербак М.В. Проект 
кошторису 

 

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Січень        
Затвердити кошторис на  
2021 рік 

+    Щербак М.В. Тимчасовий 
кошторис 

 

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Річний фінансовий та 
бюджетний звіт (баланс 
з додатками) 

 +   Щербак М.В. Звіт  

Інформація про рух 
основних засобів до 
Харківської обласної 
ради 

 +   Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Річні статистичні звіти 
(І-ПВ; капітальні 
інвестиції, звіт про 
обсяги реалізованих 
послуг) 

+ +   Данилкіна А.В. 
Лісаченко С.С. 

Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 

  +  Данилкіна А.В. Звіт  
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загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування  
Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Інформація про 
зайнятість і 
працевлаштування 
громадян, що мають 
додаткові гарантії у 
сприянні 
працевлаштуванні 

  +  Данилкіна А.А. Звіт  

Звіт про зайнятість і 
працевлаштування 
інвалідів 

+  
 

 Данилкіна А.А. Звіт  

Річні звіти до ДПІ (1 ДФ, 
звіт з прибутку 
неприбуткових 
організацій, звіти з пільг, 
податкова декларація з 
плати за землю) 

  +  Щербак М.В. 
Данилкіна А.В. 

 

Звіт  

Затвердити штатний 
розпис на  2021 рік 

+    Данилкіна А.В. Штатний 
розпис 

 

Затвердити тарифікацію 
на  2021 рік 

+    Данилкіна А.В. Тарифікація  

Скласти річний план 
закупівель за державні 
кошти на 2021 рік 

   + Лісаченко С.С. Звіт   

Скласти додаток до 
річного плану закупівель 
за державні кошти на 
2021 рік 

    
+ 

Щербак М.В. 
Тверітніков 

Ю.Ю. 

Звіт   

Лютий        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м,  
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  
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Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Березень        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м,  
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 

  +  Данилкіна А.В. 
 

Звіт  
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державне соціальне 
страхування  
Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Квітень        
Квартальний фінансовий 
та бюджетний звіт 
(баланс з додатками) 

 +   Щербак М.В. Звіт  

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Інформація про рух 
основних засобів до 
Харківської обласної 
ради 

 
+   Тверітніков 

Ю.Ю. 
Інформація  

Квартальні статистичні 
звіти  
(І-ПВ; капітальні 
інвестиції) 

+ +   Данилкіна А.В. 
Лісаченко С.С. 

Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  
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Квартальні звіти до ДПІ 
(1 ДФ, звіти з пільг) 

  +  Щербак М.В. 
Данилкіна А.В. 

Звіт  

Травень        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м, 
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Червень        
Бюджетні звіти ( 2м, 7м, 
4-1м, 4-2м, 4-3м) 

+    Щербак М.В. Звіт   

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитино дня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  
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розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 
Звіт з праці (І-
ПВ(місячна)) 

+    Данилкіна А.В. Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  

  +  Данилкіна А.В. Звіт  

Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України  

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Липень        
Квартальний фінансовий 
та бюджетний звіт 
(баланс з додатками) 

+ 
 

  Щербак М.В. Звіт  

Звіт з використання 
енергоносіїв 

 
+   Щербак М.В. Звіт  

Інформація щодо 
вартості дитинодня 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про ціни на 
продукти харчування 

+    Юсова О.Р. Інформація  

Інформація про рух 
основних засобів до 
Харківської обласної 
ради 

 
+   Тверітніков 

Ю.Ю. 
Інформація  

Інформація про 
проведення конкурсних 
торгів та стану 
розрахунку місцевих 
бюджетів за спожиті 
енергоносії 

+ + + + Тверітніков 
Ю.Ю. 

Інформація  

Квартальні статистичні 
звіти (І-ПВ; капітальні 
інвестиції) 

+ +   Данилкіна А.В. 
Лісаченко С.С. 

Звіт  

Звіт про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб 

  +  Данилкіна А.В. Звіт  
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та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування  
Заява-розрахунок до 
фонду ФСС України 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Повідомлення про 
виплату коштів 
застрахованим особам 

+ + + + Данилкіна А.А. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ 
(1 ДФ, звіти з пільг) 

  +  Щербак М.В. 
Данилкіна А.В. 

Звіт  
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