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РОЗДІЛ 1. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ У 2020/2021 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК 

 

1.1. Аналіз діяльності ліцею-інтернату у 2020/2021 навчальному році 

 

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.   

Пріоритетними напрямами в діяльності педагогічного колективу ліцею-

інтернату на 2020/2021 навчальний рік були 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. 
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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. 

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 
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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. 

14. Методичною темою на 2020/2021 навчальний рік була визначена 

наступна: «Організація дослідно-орієнтованого навчання учнів в умовах 

змішаного навчання». 

Атестація педагогічних працівників ліцею-інтернату 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 

930, «Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 

2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами і доповненнями), статуту ліцею-інтернату, з 

метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання 

безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального 

захисту педагогічних працівників та згідно із перспективним планом атестації 

педагогічних кадрів ліцею-інтернату у вересні 2020 року видано наказ про 

створення атестаційної комісії ліцею-інтернату, уточнено дані про атестацію та 

курсову перепідготовку педагогічних кадрів. 15.10.2020 року проведено 

організаційне засідання атестаційної комісії ліцею-інтернату, на якому 

розглянуто та затверджено Подання адміністрації зі списком педагогічних 

працівників, які атестуються у 2020/2021 навчальному році у черговому та 

позачерговому порядку.  

22.02.2021 року адміністрація ліцею-інтернату порушила клопотання перед 

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» про розгляд досвіду роботи учителя 



9 

 

математики Гвоздецької Юлії Василівни на тему «Формування ключових 

компетентностей ліцеїстів через формування їх індивідуальних особливостей та 

використання інноваційних технологій під час навчання математики» з метою 

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист». Досвід затверджено на 

засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» 25.02.2021 року.  

11.03.2021 року видано наказ №18 «Про затвердження рішення засідання 

атестаційної комісії Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-

інтернат ‘‘Обдарованість’’» Харківської обласної ради від 11.03.2021», згідно з 

яким  було затверджено рішення атестаційної комісії щодо присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» Гладковій Ю.В. та 

Добровольській О.В. та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії». 22.03.2021 року Атестаційна комісія ліцею-інтернату порушила 

клопотання щодо розгляду атестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації питання про 

атестацію педагогічних працівників Гвоздецької Ю.В., Коломойцевої О.І., 

Петренко І.О., Суходольської Т.О., Лосєвої Н.Л., Єфімової Я.В., яке було 

розглянуто та затверджено на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня 25.03.2021 

року. Таким чином, визнано, що відповідають займаній посаді та атестовані 

педагогічні працівники: 

- Гвоздецька Юлія Василівна, учитель математики, яка відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та якій 

присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»; 

- Єфімова Яна Валентинівна, учитель інформатики, якій присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель»; 

- Коломойцева Олена Іванівна, учитель математики, яка відповідає раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»; 

- Лосєва Наталія Леонідівна, методист, яка відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 
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- Петренко Ірина Олександрівна, учитель фізики, яка відповідає раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»; 

- Суходольська Тетяна Олександрівна, учитель фізики, яка відповідає 

раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

Таким чином, на кінець навчального року педагогічний колектив закладу 

має у складі: 

Усього 45 педагогічних працівників; 

З них:         

- 19 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії; 

- 8 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії; 

- 3 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії;   

- 10 спеціалістів;  

- 4 спеціалісти за 12 розрядом за тарифікаційною категорією; 

- 1 спеціаліст за 11 розрядом за тарифікаційною категорією. 

Організація освітнього процесу 

З метою забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої 

освіти адміністрацією ліцею-інтернату були розроблені та затверджені необхідні 

розпорядчі документи, зокрема: режим дня ліцею-інтернату, графік чергування 

адміністрації ліцею-інтернату та графік чергування класів по ліцею-інтернату, 

педагогічне навантаження педагогічних працівників на 2020/2021 навчальний 

рік, мережа класів і контингенту учнів ліцею-інтернату на 2020/2021 навчальний 

рік, графік роботи вихователів, розклад уроків на та значне число розпорядчих 

документів, що забезпечили організований регламент роботи ліцею-інтернату в 

минулому навчальному році.  

У звꞌязку з отриманням закладом нового статусу – наукового ліцею-

інтернату до початку нового навчального року були розроблені та затверджені 

принципово нові документи, зокрема: Стратегія розвитку Комунального закладу 

«Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської обласної 
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ради на 2021-2025 роки, Положення про педагогічну раду наукового ліцею-

інтернату «Обдарованість», Положення про методичну комісію Комунального 

закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської 

обласної ради, Положення про методичну раду Комунального закладу 

«Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської обласної 

ради. 

За 2020-2021 навчальний рік велась належна робота з діловою 

документацією. Зокрема, прийнято і опрацьовано 355 вхідних документів, 

підготовано та направлено до різних інстанцій  354 вихідних документів. 

Проведено роботу за 4 зверненнями громадян. 

Виховна робота  

Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи з 

попередження правопорушень. 

У ліцеї-інтернаті існує своєрідна система профілактичної роботи з 

попередження правопорушень, яка складається із щоденного обліку 

відвідування здобувачами освіти навчальних занять; низки тематичних заходів; 

здійснення системного аналізу стану профілактичної роботи та правового 

виховання; організації чергувань педагогів; індивідуальної роботи зі 

здобувачами освіти та їхніми батьками. Ця робота організована на виконання 

законодавчих документів, плану роботи на рік та з метою формування в 

здобувачах освіти загальнолюдських цінностей.  

На початок 2020/2021 навчального року була розроблена антибулінгова 

політика закладу, яка відповідає вимогам законодавчих актів та складається з 

комплексу заходів із запобігання, профілактики та попередження булінгу. Вона 

охоплює всіх учасників освітнього процесу.  

Чітко і доступною мовою прописаний порядок звернення щодо булінгу чи 

інших видів насильства; призначена відповідальна особа; визначено порядок дій 

для учнів; алгоритм дій для педагогів, інших працівників та адміністрації у 

випадку виявлення фактів булінгу; розроблені інструкції для батьків, які 
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допоможуть їм  у виявленні ознак того, що їхня дитина стала жертвою/ініциатом 

чи свідком булінгу.   

Усі педагогічні працівники пройшли  онлайн-навчання з даного питання та 

знають як діяти у випадку виявлення булінгу.  

На сайті ліцею опубліковано План запобігання булінгу, який охоплює усі 

аспекти життя закладу. Да даний час усі заплановані заходи виконані. Протягом 

2020/2021 навчального року для учнів були проведені інформаційно-

просвітницькі заходи (лекції, тематичні уроки, тренінги, години спілкування, 

засідання «круглів столів» тощо), під час яких вони набували знань, необхідних 

для попередження насильства в дитячому колективі.  

У листопаді, за традицією, проходив  місячних з попередження 

правопорушень та правових знань, у грудні – місячник морально-статевого 

виховання, у січні – «Здорове покоління». У зв’язку з чим складалися плани, 

підводилися підсумки, надавалися довідки (3 довідки), видавалися відповідні 

накази (6 наказів). 

З метою контролю за дотриманням учнями режиму дня, зовнішнього 

вигляду, виконання вимог Статуту закладу організовано чергування 

адміністрації та педагогічних працівників.  

Постійно контролюється вільний час здобувачів освіти, проводиться  робота 

щодо адаптації новоприбулих учнів. 

Упродовж  року  неодноразово контролювався  стан роботи ліцею-інтернату  

з попередження правопорушень, складено 4 довідки, видано 3 накази.   

Це питання неодноразово розглядалося на нарадах при директорові. 

Робота з попередження дитячого травматизму. 

Однією із умов безпечного освітнього середовища – знання та дотримання 

учнями вимог безпеки життєдіяльності. У центрі уваги – наступні ключові 

питання: основні складові належного рівня пожежної безпеки (заклад 

забезпечено первинними засобами пожежогасіння; корпуси, де проживають 

учні, обладнанні  засобами автоматичної пожежної сигналізації; у належному 

стані пожежні виходи, шляхи евакуації не захаращені; проведено занулення і 
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заземлення електрообладнання, яке використовується; постійно перевіряється 

справність ізоляції електричної проводки; учні та працівники закладу знають 

правила пожежної безпеки). 

При забезпеченні в закладі належного рівня дотримання вимог щодо 

безпеки життєдіяльності необхідну увагу звертаємо на: 

- облаштування навчальних кабінетів, спортивної зали, майстерень 

відповідно до вимог з безпеки життєдіяльності; 

- контроль за безпечним використанням навчального й спортивного 

обладнання та меблів (у серпні 2020 року проведено відповідне обстеження та 

складено акти-дозволи); 

- проведення регулярних інструктажів із безпеки життєдіяльності 

(вступний, первинний, цільові (перед виходом за межи ліцею, проведенням 

масових виховних та спортивних заходів), позапланові та під час уроків 

(практичних занять) з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної культури.  

У зв’язку з чим на початок 2020/2021 навчального року було розроблено 21 

інструкцію з безпеки життєдіяльності.  

У закладі ведеться вся необхідна документація з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки; розроблені правила поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій відповідно до чинного законодавства.  

Кожний поверх закладу обладнаний планом евакуації.   

Для педагогів та учнів також розроблені алгоритми дій при виникненні 

пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Педагогічні працівники знають правила 

поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти. 

З метою уникнення випадків шкільного травматизму під час освітнього 

процесу в закладі організовано чергування адміністрації та педагогічних 

працівників, які контролюють поведінку учнів під час перерв, дотримання ними 

правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних  вимог.  

Постійно контролюється  температурний режим у приміщеннях ліцею, 

рівень освітлення. Учні забезпечені чистою питною водою. Усі поверхи закладу 

мають чисті та тепли туалети.  
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Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» особливої уваги 

потребувало питання оволодіння педагогічними працівниками знаннями та 

навичками з надання першої (домедичної) допомоги.  Тому всім педагогом було 

запропоновано пройти онлайн-курс «Домедична допомога», який вони всі 

успішно опанували і отримали відповідні сертифікати. 

Але головним у роботі  з попередження дитячого травматизму є проведення 

профілактичної роботи з учнями. Протягом 2020/2021 навчального року в ліцеї-

інтернаті були організовані місячники: із безпеки дорожнього руху (вересень, 

березень), протипожежної безпеки (жовтень), Тижні безпеки дорожнього руху 

(листопад, травень), під час яких відбувалися відповідні інформаційно-

просвітницькі заходи. У закладі оформлені тематичні стенди, які постійно 

оновлюються та поповнюються новими актуальними матеріалами. У 

щоденниках здобувачів освіти є маршрути безпечного пересування додому. 

Традиційно перед початком канікул проходять єдині уроки з безпеки 

життєдіяльності. 

Питання з безпеки життєдіяльності знаходяться під постійним контролем. 

За звітній період було складено п’ять довідок та видано п’ять відповідних 

наказів.  

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів, надання 

соціальної підтримки дітям, позбавленим батьківського піклування. 

Під постійним контролем адміністрації знаходиться робота з соціального 

захисту учнів. На початку навчального року складено базу даних учнів, базу 

учнів пільгового контингенту, розроблено план заходів з даного питання.  

На кінець навчального року в кількісному складі здобувачів освіти ліцею-

інтернату перебувають три учениці із числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Питання щодо дотримання вимог законодавства стосовно цих 

учениць знаходиться під постійним контролем, для чого налагоджено співпрацю 

зі службами та органами виконавчої влади тих районів, звідки походять ці діти; 

зібрано пакет необхідних документів; з’ясовано майновий та житловий стан цих 

учениць.  
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Також постійно контролюється стан здоров’я всіх учнів. Щоденно 

збираються та аналізуються дані з захворюваності учнів. 

Не менш важливим питанням є питання дотримання  санітарно-гігієнічних 

вимог. З метою контролю за належним санітарним станом щотижня проходять 

огляди спальних приміщень, навчальних кабінетів, інших приміщень ліцею та 

складаються відповідні довідки. 

Постійно контролюється й санітарний стан шкільного подвір’я, 

висаджуються нові дерева та оновлюють квітники. 

Питання щодо санітарного стану приміщень щомісяця розглядається на 

нарадах при директорові.  

Стан роботи з соціального захисту здобувачів освіти аналізується двічі на 

рік, за результатами складаються підсумкові довідки та видаються накази. 

Організація різних форм позаурочної виховної роботи. 

При організації виховного процесу педагоги ліцею-інтернату орієнтуються 

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); формування в здобувачах освіти свідомого 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, прищеплення гігієнічні 

навички і засади здорового способу життя. 

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічний колектив продовжував  

роботу з виховання Патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-

етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає 

гідність і права людини.  

Також у ліцеї-інтернаті проводилися тематичні заходи з нагоди важливих 

пам’ятних та ювілейних дат, а саме: із нагоди відзначення Дня партизанської 

слави, Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, Дня української 
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писемності й мови, Дня вигнання з України нацистських окупантів, Дня Гідності 

та Свободи, Міжнародного дня волонтерів тощо.  

З нагоди Дня Захисника України були організовані наступні заходи: акція 

«Підтримай солдата» (виготовлення вітальних листівок та оберегів для воїнів із 

зони ООС), уроки мужності «Воїни ООС – зразок самовідданості та героїзму», 

конкурс на краще виконання солдатської пісні й благодійний ярмарок, зібрані 

кошти від якого були направлені до військового госпіталю на потреби поранених 

бійців. До Дня Збройних Сил України відбулися огляд строю та пісні й 

патріотичний флешмоб.        

Проходили заходи з нагоди днів народжень видатних українських діячів 

літератури, культури, мистецтва; заходи, спрямовані на збереження і пропаганду 

історико-культурної спадщини українського народу (із нагоди Дня українського 

козацтва, Дня Святого Миколая, Дня Святого Валентина тощо); заходи з нагоди 

відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, 

Всесвітнього дня інвалідів.    

Під час організації вищезазначених заходів дотримувалися приписів наказу 

Міністерства освіти і науки від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження 

Рекомендацій щодо використання державної символіки в навчальних закладах 

України».     

У закладі працюють спортивні секції футболу та волейболу, пауерліфтингу; 

проходять різноманітні спортивні заходи та змагання, «Веселі старти» (до  Дня 

фізичної культури та спорту, Дня Захисника України, Дня Збройних сил тощо). 

Для того, щоб вищезазначені заходи були організовані належним чином, 

створювалися творчі групи, розроблялися Положення, складалися плани 

підготовки та проведення, протоколи результатів. 

У ліцеї працюють фольклорний гурток та гуртки «Рукодільниця», «Умілі 

руки», математичний та гурток фінансової грамотності. 

Керівники гуртків беруть участь в організації різноманітних освітніх 

заходів, впроваджують колективно творчі справи, проектні технології. Робота в 

гуртах допомагає розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної 
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дитини на основі партнерства між педагогом та учнем. Учні, які відвідують 

гуртки «Рукодільниця», «Умілі руки», організовують тематичні виставки своїх 

робіт. Вихованці фольклорного гуртка беруть активну участь у 

загальношкільних виховних заходах та творчих конкурсах. 

Одним із напрямків громадянського виховання є розвиток учнівського 

самоврядування. У закладі діє модель учнівської організації «Шкільне містечко», 

члени якої є організаторами та активними  учасниками різноманітних шкільних 

справ, виховних  заходів, конкурсів,  рейдів, трудових десантів. Протягом жовтня 

проходила ділова гра «Вибори». 

Упродовж року в ліцеї-інтернаті постійно проходили тематичні виставки 

стіннівок, колажів, різноманітні творчі та інтерактивні конкурси, вечори поезії, 

шоу-програми, тематичні конкурси міні-творів, рефератів, відзначалися свята 

(День працівників освіти, День Святого Миколая, Новий Рік, День Святого 

Валентина, 8 Березня тощо). Для належної організації цих заходів готувалися 

сценарії, Положення, листи оцінювання, протоколи результатів, плани 

підготовки та проведення, вимоги, створювалися творчі групи, видавалися 

накази.   

У ліцеї-інтернаті активно розвивається екскурсійна діяльність. Це дієва 

форма просвітницької діяльності, яка дозволяє в активній формі надавати 

здобувачам освіти інформацію щодо природи, історії та культури рідного краю.  

Протягом  2020/2021 навчального року здобувачі освіти відвідали Меморіал 

«Дробицький Яр», ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК, ботанічний сад «Саржин яр», 

дендропарк ХНАУ імені В.В. Докучаєва. Також учні оглянули історичні та 

визначні місця рідного міста.  

Також у закладі впроваджуються проекти «Я – громадянин і патріот   

держави», «Моє місто в історії моєї країни», «Бережемо довкілля», «Ми вдячні 

вам» (волонтерська діяльність), «Школа лідерства», «Традиції та обряди 

українського народу».  

Нажаль, у цьому році з певних причин не будо проведено заходів із нагоди 

Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги. 
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Питання щодо організації позаурочної роботи розглядалося на нарадах при 

директорові (вересень, жовтень, листопад, січень, березень, червень), засіданнях 

педагогічної ради (серпень), засіданнях ради ліцею-інтернату.   

Робота з батьками та громадськістю. 

Чільне місце у роботі приділяється  співпраці з батьками. Нажаль, у цьому 

навчальному році не проходили батьківські збори, але спілкування не 

припинялося. Батьки постійно були на зв’язку в онлайн-режимі,  дистанційно 

задавали питання, вносили пропозиції, брали участь в анкетуванні тощо. 

Представники батьківської громадськості були активними організаторами 

спортивних заходів, екскурсій, різноманітних загальношкільних свят (День 

туризму, класні вогники з нагоди Нового Року, свято Масниці тощо).  

Робота з іншими освітніми та культурними  закладами. 

Протягом року ліцей співпрацював з Харківським історичним музеєм, 

працівники якого організовували різноманітні пізнавальні заходи: лекції, 

інформаційні години з нагоди важливих історичних подій (День партизанської 

слави, День вигнання з України нацистських окупантів, День пам’яті жертв 

Голодомору  та політичних репресій, День Соборності України, День Героїв 

Крут, День вшанування  учасників бойових дій на території інших держав). 

Протягом навчального року в закладі  працювала пересувна виставка, експозиції 

якої також були присвячені важливим історичним подіям.  

Завдяки співробітництву з Обласним палацом дитячої та юнацької творчості 

на базі нашого ліцею працюють спортивні секції  волейболу та футболу.   

Організаційні заходи щодо науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році 

З метою визначення рівня науково-методичної компетентності та мотивації 

до участі у заходах з підвищення власного професійного потенціалу проведено 

анкетування педагогів. До відома педагогічних працівників доведено нормативні 

та методичні матеріали щодо роботи у 2020/2021 навчальному році. На кінець 

серпня 2020 року видано наказ про організацію науково-методичної роботи в 
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ліцеї-інтернаті та затверджено її структуру, склад методичної ради ліцею-

інтернату та план її роботи на 2020/2021 навчальний рік. 

Сплановано й організовано роботу постійно діючого семінару «Дидактичні 

засади і технології дослідно-орієнтованого навчання учнів наукового ліцею-

інтернату». 

Для молодих і новопризначених педагогів була налагоджена робота 

методичного консультпункту.   

За необхідності створювались творчі групи педагогів. 

Сплановано тематику та організовано проведення психолого-педагогічних 

консиліумів у 8-10-х класах, але проведено лише одне засідання у І семестрі через 

карантинні заходи упродовж навчального року.  

За планом працювали методичні комісії: 

- учителів дисциплін фізико-математичного циклу; 

- учителів дисциплін природничого циклу; 

- учителів гуманітарного циклу; 

- вихователів.  

Матеріали з дистанційної форми навчання узагальнені, підготовані до 

видання.   

На засіданнях методичної ради проведено аналіз роботи методичної ради у 

2019/2020 навчальному році, обговорено й затверджено план роботи методичних 

комісій на 2020/2021 навчальний рік. Зокрема, про підготовку й проведення 

шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 

учнів-членів Малої академії наук України, про підсумки цієї роботи та про хід 

атестації педагогічних працівників школи-інтернату у 2020/2021 навчальному 

році. Про участь у фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри 

педагогічної справи презентують» у 2021 році.  

Науково-методичне забезпечення роботи зі здібними та обдарованими 

дітьми. Організація та педагогічний супровід науково-дослідницької роботи 

учнів  
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Було забезпечено вибір учнями індивідуальних тем для науково-дослідної 

роботи та налагоджено науково-методичне керівництво і супровід 

індивідуальної роботи учнів над обраними темами роботи з боку вчителів та 

науковців.  

Всього учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2020/2021 навчального року - 51 

учень нашого навчального закладу. Було охоплено 37 секцій та 12 наукових 

відділень, що на 4 секції більше, ніж у минулому році (33 секції). Активною була 

робота більшості педагогічного колективу у напрямку організації науково-

дослідної роботи з учнями.  

У ІІ етапі конкурсу-захисту здобуто 37 перемог (І місце - 16, ІІ місце - 10, ІІІ 

місце - 11 ), що становить 69 % якості. Найкраще виступили команди таких 

наукових відділень, як «Науки про Землю», «Фізика та астрономія»,  «Історія», 

«Хімія та біологія», «Комп’ютерні науки», « Екологія та аграрні науки». Двоє 

учнів нашого навчального закладу успішно пройшли відбір до команди 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Внаслідок 

цього 13 ліцеїстів вибороли право представляти Харківську область на ІІІ етапі 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України наші ліцеїсти вибороли 

нагороди: 4 ліцеїстів – срібні медалі, 6 – бронзові медалі.  Ефективність виступу 

учнів нашого навчального закладу становить 71%. 

№ ПІБ Відділення Секція Місце 

1. Ожийова Марія 

Філософія та 

суспільствознавство 

Правознавство Диплом учасника 

2. 
Даниленко 

Анастасія 

Теологія, релігієзнавство 

та історія релігії 

ІІІ місце –бронзова 

медаль 

3. 
Харланова 

Єлизавета 
Журналістика 

ІІІ місце –бронзова 

медаль 

4. 
Дротенко 

Вікторія 
Історія Всествітня історія 

ІІ місце – срібна 

медаль 

5. Панов Максим Математика Прикладна математика 
ІІІ місце - бронзова 

медаль 
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6. 
Поспелов 

Олександр 

Фізика і астрономія 

Експериментальна 

фізика 

ІІІ місце - бронзова 

медаль 

7. Русанова Дар’я 
Астрономія та 

астрофізика 

ІІ місце – срібна 

медаль 

8. Істоміна Софія 
Аерофізика та космічні 

дослідження 
Диплом учасника 

9. 
Корнейчук 

Олександра 
Комп’ютерні науки 

Інформаційні системи, 

бази даних та системи 

штучного інтелекту 

ІІ місце – срібна 

медаль 

10. Мудра Анастасія 

Хімія і біологія 

Загальна біологія 
ІІІ місце - бронзова 

медаль 

11. 
Поповкин 

Михайло 
Біологія людини 

ІІІ місце - бронзова 

медаль 

12 Бурейко Наталія 

Екологія та аграрні 

науки 

Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

Диплом учасника 

13. 
Кравченко 

Олексій 
Диплом учасника 

14. Мудра Анастасія Агрономія 
ІІ місце – срібна 

медаль 

Найкращі результати показали на ІІІ етапі МАН усі профілі нашого 

навчального закладу та непрофільний напрямок. а за підсумками ІІ етапу - 

хіміко-біологічний профіль та непрофільний - суспільно-гуманітарний. 

Внаслідок пандемії COVID-19 були скасовані Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, але учні нашого навчального закладу брали участь в онлайн- 

олімпіадах з фізики, хімії, біології та мають перемоги ІІ дистанційної 

Всеукраїнської хімічної олімпіади: Бадажков Даніїл та Овсянніков Ярослав; 

Всеукраїнської онлайн олімпіади «Біологія – наука майбутнього»: Гапонов Ілля 

– ІІ місце та Винокурова Катерина – ІІІ місце; з  Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

з фізики Motion Olympiads: Бізюкова Ірина; радіоолімпіади з фізики Літвінова 

Станіслава- І місце, Кучер Аліна-  ІІ місце, Суслов Іван - ІІ місце, Бізюкова Ірина 

- ІІ місце, Мазняк Дмитро - ІІІ місце. 

Упродовж навчального року учні нашого навчального закладу брали участь 

в обласних конференціях на базі Харківського відділення Малої академії наук 

України; студентсько-учнівська конференція з природничих та математичних 

наук на базі нашого навчального закладу, організаторами якої були: Фізико-

технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії 

наук України, ННІ «Фізико-технічний факультет» ХНУ ім. В. Н. Каразіна та наш 
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ліцей-інтернат “Обдарованість”; в студентських конференціях на базах ВНЗ; 

науково-практичній конференції «Різдвяні читання»; XV Всеукраїнській 

філософській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді "Пізнай себе, 

свій рід, свій народ"; Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та 

студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», 

присвяченому Лесі Українці; міжнародних конференціях: австрійсько-

української та польсько-української. 

Робота педагогічної ради 

Педагогічною радою ліцею-інтернату у минулому навчальному році 

обговорено підсумки діяльності у 2019/2020 навчальному році та завдання на 

2020/2021 навчальний рік. 

На педагогічній раді у січні 2021 року розглянуто та обговорено дидактичні 

засади і технології дослідно-орієнтованого навчання у процесі розбудови 

розвивального освітнього середовища ліцею-інтернату. 

Педагогічною радою розглянуті також питання про випуск учнів 9-х класів, 

про переведення учнів 8-х і 10-х класів, про ухвалення освітньої програми ліцею-

інтернату на 2021/2022 навчальний рік та про випуск учнів 11-х класів. 

Слід зазначити роль профспілкової організації закладу у його роботі. Члени 

профкому є постійними членами атестаційної комісії, беруть участь у всіх її 

засіданнях, відвідують уроки колег та їх позакласні заходи, беруть участь у 

обговоренні підсумків щорічної атестації працівників школи. Щорічно 

адміністрація узгоджує з профспілкомим комітетом тарифікацію вчителів та 

вихователів, розклад занять, графік відпусток. З початку січня 2021 року, у 

зв`язку із захворюваністю на короновірус, співробітникам було здійснено 

профспілкову виплату на суму 16 тис. грн. 

Рада ліцею-інтернату як колегіально-дорадчий орган на своїх засіданнях 

розглядала життєво важливі питання роботи закладу.   

Зокрема, обговорено, узгоджено та затверджено план та режим роботи 

ліцею-інтернату на 2020/2021 навчальний рік, результати підготовки ліцею-

інтернату до нового навчального року, організацію харчування та медичного 
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обслуговування учнів ліцею-інтернату в 2020/2021 навчальному році. Окремо 

заслухані питання про результати навчальних досягнень учнів та результати 

виховної діяльності в І семестрі 2020/2021 навчального року та використання 

позабюджетних коштів у І семестрі 2020/2021 навчального року. 

Заслухані та обговорені питання про роботу закладу з попередження 

дитячого травматизму та з охорони праці, про організацію позашкільної 

освітньої діяльності в ліцеї-інтернаті та організацію літньої практики учнів  та 

порядок закінчення навчального року. 

На засіданнях ради розглянуті та проаналізовані питання стану роботи 

ліцею-інтернату з обдарованими учнями та питання щодо атестації педагогічних 

працівників, заслухано звіт Голови батьківського комітету щодо використання 

батьківських коштів.  

Оперативні наради та наради при директорові з педагогами  

На оперативних нарадах адміністрації ліцею-інтернату заслухані актуальні 

планові питання, які після обговорення виносились на щотижневі наради з 

педагогічним колективом. Зокрема, про санітарно-гігієнічні вимоги до організації 

освітнього процесу в ліцеї-інтернаті, про підготовку навчальних кабінетів та 

спальних приміщень до нового 2020/2021 навчального року, про затвердження 

мережі класів і контингенту учнів ліцею-інтернату на 2020/2021 навчальний рік, 

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. 

Проаналізовано та обговорено стан ведення класних журналів на початку та у 

кінці 2020/2021 навчального року, календарне планування учителів та 

планування виховної роботи вихователів, класних керівників.  

Проаналізовано подальше навчання випускників 9-х та 11-х класів, стан 

виконання навчальних планів і програм. Двічі упродовж року здійснено оцінку 

якості ведення й перевірки учнівських зошитів та щоденників. Вивчено та 

проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів упродовж І та ІІ семестру. 

Предметом аналізу став також стан рівня проведення факультативів та 

індивідуальних занять.  Вивчено та узагальнено стан викладання української 
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літератури, фізики та астрономії. У звꞌязку зі звільненням учителів іноземної мови 

упродовж року стан її викладання перенесено на наступний навчальний рік. 

Інженерно-технічне забезпечення функціонування ліцею-інтернату та 

господарська діяльність 

- до КП «ХТМ», «Харківводоканал», АК «Харківобленерго»; 

- до Центру МТЗ і облстатуправління. 

Вчасно проводилось списання використаних матеріалів та перевірка 

технічного стану електромережі будівлі. Проведено роботу щодо зняття з балансу 

ліцею-інтернату внутрішньо дворових мереж газопроводу та зовнішнього 

освітлення в управлінні з питань комунальної власності виконавчого комітету 

обласної ради. Вчасно призначені наказом директора відповідальні за 

протипожежну безпеку, за налагодженість електрообладнання. На початок 

навчального року відбулося  проведення інструктажів, занять з техніки безпеки з 

обслуговуючим персоналом здійснювався контроль поточного ремонту: 

навчальних кабінетів навчального корпусу, приміщень спальних корпусів №1 і 

№2, їдальні, системи водопостачання та теплозабезпечення. Вчасно проведено 

інвентаризацію та створено комісію щодо списання твердого та м’якого 

інвентарю. Складено  акт щодо закріплення кабінетів за класними керівниками з 

метою збереження майна та обладнання школи. У результаті виконання заходів 

щодо підготовки ліцею-інтернату до роботи  в опалювальний сезон 2020/2021 

навчального року  було отримано Акт готовності від КП «ХТМ». Вчасно були 

отримані Акти готовності закладу до нового 2020/2021 навчального року з 

позитивними висновками від міської СЕС, ГУ ДСНС у Харківській області. 

Вчасно та якісно було завершено підготовку будівель до роботи в зимовий 

період: утеплення дерев’яних вікон, ущільнення вхідних дверей та залізо-

пластикових вікон та проведення технічного обслуговування та повірки: 

У минулому навчальному році інженерно-технічною службою  

систематично проводився аналіз показників лічильників тепла, холодної і 

гарячої води, електролічильників та надавались звіти про споживання 

енергоносіїв (гарячої води, тепла, водопостачання, електроенергії): 
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- терезів; 

- манометрів; 

- лічильників холодної води; 

- вогнегасників;  

- вентиляційних каналів. 

За рахунок власних власних сил та матеріалів  проведено  поточний  ремонт 

цоколю та відмосток будівель, огорожі.  

  Здійснювався контроль за проведенням поточного ремонту  навчальних 

кабінетів та спальних блоків за залучені кошти. 

  Систематично здійснювалась робота  щодо укладання договорів по 

закупівлі товарів, робіт та послуг.  

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 
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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. 

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. 

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. 
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В ліцеї-інтернаті чотириразове 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. 

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. 

 

1.2. Стратегія розвитку ліцею-інтернату у 2021/2022 навчальному році 

 

У березні 2021 року у ліцеї-інтернаті проведено інституційний аудит. За його 

результатами педагогічний колектив закладу отримав позитивну оцінку роботи 

та підтвердження статусу наукового ліцею-інтернату. Проте у результаті аудиту 

отримані також певні рекомендації щодо удосконалення подальшої роботи. 

Зокрема, рекомендовано:  

- внести корективи до Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти закладу, доповнивши її чіткими критеріями, вимірюваними 

показниками та описом процедур проведення самооцінювання освітньої й 

управлінської діяльності закладу освіти; 

- здійснювати аналіз виконання завдань річного плану роботи та вносити за 

його підсумками відповідні корективи; 

- щорічно проводити самооцінювання діяльності закладу освіти, 

узагальнювати його результати та приймати необхідні управлінські рішення; 

- здійснювати аналіз роботи зі зверненнями громадян; 

-  облаштувати місця відпочинку для здобувачів освіти на всіх поверхах 

навчального корпусу; 

- при формуванні класів не допускати перевищення їх нормативної 

наповнюваності; 
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- забезпечити дотримання принципів універсального дизайну в приміщеннях 

закладу освіти, дотримуючись при цьому вимог Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394; 

- розробити програму внутрішнього моніторингу, керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року № 54 «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»; 

-  вивчити питання стану реалізації вчителями компетентнісного підходу під 

час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та проведення навчальних 

занять; спланувати та провести необхідні методичні заходи, тренінги з даного 

питання; проаналізувати зміст діяльності методичних комісій; внести корективи 

до річного плану роботи ліцею-інтернату; 

- передбачити при плануванні методичної роботи та тематики засідань 

педагогічної ради обговорення питань щодо якості інформування учнів стосовно 

правил і процедур оцінювання результатів їхньої навчальної діяльності, 

залучення учнів до проведення само- та взаємооцінювання, визначення прийомів 

реалізації формувального оцінювання та формування в учнів ключових 

компетентностей засобами оцінювання; 

- рекомендувати педагогічним працівникам під час проведення навчальних 

занять приділяти увагу формуванню суспільних цінностей; 

- передбачити групові форми роботи з розвитку професійних 

компетентностей з молодими вчителями. 

Ці питання внесені до плану роботи педагогічного колективу на 2021/2022 

навчальний рік. 

Згідно Стратегії розвитку ліцею-інтернату на 2021/2022 навчальний рік 

передбачено: 

1. Комплексну діагностику рівня професійної компетентності та особистісних 

якостей педагогічних працівників ліцею-інтернату. 
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2. Робота адміністрації ліцею-інтернату щодо запровадження особистісно-

зорієнтованого підходу в управлінні: вивчення теоретичних основ технології, 

навчання на освітніх онлайн-платформах, відвідування курсів, семінарів, участь 

у науково-практичних конференціях тощо. 

3. Формування професійної компетентності педагога як однієї з умов 

впровадження інноваційних, компетентнісно-зорієнтованих технологій 

навчання й виховання. Організація роботи постійно-діючих науково-практичних 

семінарів. 

4. Теоретичне вивчення (усіма) та практичне впровадження у педагогічний 

процес технологій дослідно-орієнтованого навчання (на рівні динамічних груп 

педагогічних працівників). 

5. Розробку і практичне втілення психолого-педагогічної технологій вивчення 

учня як особистості. 

6. Упровадження компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

ліцею-інтернату. 

7. Розвиток матеріально-технічної бази ліцею-інтернату, реалізація заходів з 

енергоефективності, подальша інформатизація й комп’ютеризація освітньої та 

управлінської діяльності. 

8. Аналіз результатів виконання першого етапу роботи, внесення корективів у 

плани II-IV етапів реалізації Стратегії розвитку. 

Виходячи із викладеного вище, пріоритетними напрямами в 

діяльності педагогічного колективу ліцею-інтернату на 2021/2022 

навчальний рік визначені наступні:   

1. Забезпечення належного рівня якості освіти через удосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Врахування та 

реалізації рекомендацій Управління Державної служби якості освіти в 

Харківській області за підсумками інституційного аудиту. 

2. Організація навчальної діяльності учнів з урахуванням вимог Стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти та Стандарту спеціалізованої освіти 

наукового спрямування. 
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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 

можливостей дистанційної платформи освіти ліцею-інтернату. 

5. Створення оптимальних умов для підвищення фахового рівня педагогічних 

працівників через різноманітні форми неперервної освіти упродовж 

міжатестаційного періоду, зокрема, через дистанційне навчання,  самоосвіту, 

участь в онлайн-заходах. 

6. Підвищення результативності роботи з підготовки учнів до інтелектуальних 

змагань, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

7. Забезпечення реалізації заходів Стратегії 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. 

8. Удосконалення діяльності психологічної служби ліцею-інтернату через 

підвищення рівня психологічної компетентності в освітньому просторі закладу, 

профілактики негативних соціально-психологічних явищ, посилення взаємодії 

педагогічних працівників,. 

9. Забезпечення дієвої взаємодії із закладами вищої освіти та науковими 

установами.  

10. Подальша модернізація освітнього середовища за рахунок оновлення 

матеріальної бази ліцею-інтернату. 

11. Підвищення загального рівня правової культури учнів, рівня обізнаності з 

питань захисту прав людини, навчання моделям безпечної поведінки, виховання 

повагу до прав та свобод людини. 
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12.Розробити Кодекс безпечного освітнього середовища (КБОС) у ліцеї; 

-продовжувати впроваджувати в освітній процес закладу концепцію «Безпечна і 

дружня до дитини школа»; 

- розробити план заходів з подолання, запобігання та протидії дискримінації в 

ліцеї; 

- усім педагогічним працівникам закладу пройти  онлайн-курс 

«Недискримінаційний підхід у навчанні». 

13. Методичною темою на 2021/2022 навчальний рік визначити: «Організація 

дослідно-орієнтованого навчання учнів в умовах розвитку розвивального 

освітнього середовища ліцею-інтернату». 
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РОЗДІЛ 2. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 

 

2.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці у ліцеї-

інтернаті 

 

2.1.1. Забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
Затвердження режиму дня 

ліцею-інтернату 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

2 

Затвердження графіку 

чергування адміністрації 

ліцею-інтернату 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

3 

Затвердження графіку 

чергування класів по ліцею-

інтернату 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

4 

Затвердження педагогічного 

навантаження педагогічних 

працівників на 2020/2021 

навчальний рік 

до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 

  

5 

Затвердження мережі класів 

і контингенту учнів ліцею-

інтернату на 2020/2021 

навчальний рік 

06.09.2021 Поливанний В.С.   

6 
Затвердження графіку 

роботи вихователів 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

7 
Затвердження графіку 

роботи керівників гуртків 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

8 

Затвердження розкладу 

уроків на 2020/2021 

навчальний рік 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

9 

Затвердження розкладу 

факультативів, 

індивідуальних та групових 

занять і консультацій 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

10 

Призначення класних 

керівників та закріплення за 

класними колективами 

навчальних кабінетів 

до 31.08.2021 Поливанний В.С.   

11 
Закріплення вихователів за 

класами та закріплення за 

до 31.08.2021 Билдіна В.В.   
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класними колективами 

спальних та ігрових кімнат 

12 

Погодження планування 

роботи вихователів, 

керівників гуртків 

до 10.09.2021 

до 20.01.2022 

Билдіна В.В.   

13 
Погодження календарного 

планування вчителів 

до 10.09.2021 

до 20.01.2022 

Сімбірська Л.В.   

14 

Погодження планування 

виховної роботи класних 

керівників 

до 10.09.2021 

до 20.01.2022 

Билдіна В.В.   

15 

Затвердження графіку 

письмових робіт і 

тематичного оцінювання 

учнів 

до 15.09.2021 

до 25.01.2022 

Поливанний В.С.   

16 

Підготовка та подання до 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

статистичного звіту ЗНЗ-1 

до 10.09.2021 Сімбірська Л.В.   

17 
Аналіз подальшого навчання 

випускників 9-х і 11-х класів 

до 10.09.2021 Сімбірська Л.В.   

18 

Створення бази даних 

випускників 9-х і 11-х класів 

для забезпечення їх 

документами про освіту 

до 10.10.2021 Сімбірська Л.В.   

19 

Складання і затвердження 

графіку навчальних 

екскурсій і навчальної 

практики учнів 8-х і 10-х 

класів 

до 01.05.2022 Сімбірська Л.В.   

20 

Встановлення і 

затвердження термінів 

конкурсного приймання 

учнів до 8-х і 10-х класів 

до 15.04.2022 Поливанний В.С.   

21 
Організація і проведення 

Дня відкритих дверей 

квітень 2022 Сімбірська Л.В.   

22 

Проведення конкурсного 

приймання учнів до ліцею-

інтернату 

червень 2022 Поливанний В.С.   

23 

Організація роботи 

наукового товариства учнів 

ліцею-інтернату 

протягом 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л. 

 

  

24 

Організація і проведення 

Тижнів науки 

протягом 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.   
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25 

Організація і проведення VІ 

шкільної науково-

практичної конференції 

«Вектори науки» 

травень 2022 Лосєва Н.Л.   

26 

Організація та проведення 

І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

вересень-

жовтень 2021 

Сімбірська Л.В.   

27 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

листопад -

грудень 2021 

Сімбірська Л.В.   

28 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в 

ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з начальних 

предметів 

січень-лютий 

2022 

Сімбірська Л.В.   

29 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в міському 

етапі Всеукраїнських 

учнівських турнірів 

вересень-

жовтень 2021 

Сімбірська Л.В.   

30 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

фінальному етапі 

Всеукраїнських учнівських 

турнірів юних хіміків, 

фізиків, математиків, 

біологів, інформатиків 

жовтень-

листопад 

2021 

Сімбірська Л.В. 

Самошко Л.М. 

Петренко І.О. 

Полуектов Ю.Ю. 

Лосєва Н.Л. 

Єфімова Я.В. 

  

31 

Організація та проведення 

І (шкільного) етапу 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

листопад 

2021 

Сімбірська Л.В., 

 Лайко С.Г. 

  

32 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в 

ІІ (міжшкільному) та 

ІІІ (обласному) етапах 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

грудень 2021 

березень 

2022 

Сімбірська Л.В. 

Лайко С.Г. 

  



35 

 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

33 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в обласному 

конкурсі ораторського 

мистецтва 

листопад 

2021 

Литвиненко В.В.   

34 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в 

Обласному біолого-

хімічному турнірі імені І.І. 

Мечнікова 

листопад 

2021 

Лосєва Н.Л.   

35 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в 

Міжнародному конкурсі з 

інформатики та 

комп’ютерної грамотності 

«Бобер» 

листопад 

2021 

Єфімова Я.В.   

36 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

Всеукраїнському 

природничому конкурсі 

«Геліантус» 

грудень 2021 Лосєва Н.Л.   

37 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату в 

Міжнародному 

математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

березень 

2022 

Коломойцева О.І.   

38 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

Всеукраїнському 

мовознавчому конкурсі 

«Соняшник» 

березень 

2022 

Лайко С.Г.   

39 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

Всеукраїнському фізичному 

конкурсі «Левеня» 

квітень 2022 Суходольська Т.О.   

40 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

Всеукраїнському конкурсі із 

зарубіжної літератури 

«Санфлауер» 

квітень 2022 Ріжко Т.Ю.   

41 

Організація участі учнів 

ліцею-інтернату у 

Всеукраїнському  

квітень 2022 Шаламов Р.В.   
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біологічному турнірі 

«Крокус» 

42 

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 

Сімбірська Л.В., 

Лосєва Н.Л. 

 

  

43 

Організація профільної 

навчальної практики учнів 8-

х і 10-х класів 

червень 2022 Сімбірська Л.В.   

44 

Поповнення бібліотечного 

фонду навчальною, 

навчально-методичною, 

художньою літературою 

протягом 

навчального 

року 

Поливанний В.С. 

Абрамова Ю.М. 

  

45 

Створення бази даних 

випускників 9-х і 11-х класів 

для забезпечення їх 

документами про освіту 

жовтень 2021 Сімбірська Л.В., 

класні керівники  

9-х та 11-х класів 

  

46 

Організація реєстрації 

випускників 11-х класів для 

участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

січень-лютий 

2022 

Сімбірська Л.В., 

класні керівники   

11-х класів 

  

47 

Перевірка класних журналів 

з питань об’єктивності 

виставлення тематичних, 

семестрових, річних балів, 

організації повторення 

навчального матеріалу для 

підготовки до державної 

підсумкової атестації 

січень, 

травень 2022 

Сімбірська Л.В.   

48 

Створення класних куточків  

з підготовки до державної 

підсумкової атестації 

квітень 2022 Сімбірська Л.В., 

учителі-

предметники 

  

49 

Оформлення 

інформаційного стенду з 

питань проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2022 року 

листопад 

2021 

Сімбірська Л.В.   
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50 

 Підготовка завдань для 

проведення державної 

підсумкової атестації 

березень 

2022 

Сімбірська Л.В., 

учителі-

предметники 

  

51 

Складання розкладу 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів 

до 25.04.2022 Сімбірська Л.В.   

52 

Складання розкладу 

консультацій з підготовки 

учнів 9-х класів до 

державної підсумкової 

атестації   

до 05.05.2022 Сімбірська Л.В.   

53 

Створення державних 

атестаційних комісій для 

проведення державної 

підсумкової атестації  учнів  

9-х класів 

до 25.04.2022 Сімбірська Л.В.   

54 

Звільнення від державної 

підсумкової атестації учнів  

9-х класів  

квітень 2022 Сімбірська Л.В.   

55 

Здійснення річного 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

травень 2022 Сімбірська Л.В., 

учителі-

предметники 

  

56 

Проведення державної 

підсумкової атестації учнів 

9-х та класів 

травень – 

червень 2022 

Сімбірська Л.В., 

учителі-

предметники 

  

57 

Створення комісій для 

перевірки шкільної 

документації про закінчення 

навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації 

травень – 

червень 2022 

Сімбірська Л.В.   

58 

Узагальнення та аналіз 

результатів проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів 

травень – 

червень 2022 

Сімбірська Л.В.   

59 

Вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

Протягом 

навчального 

року (за 

перспективни

м планом) 

Сімбірська Л.В.   

60 

Планування та забезпечення 

системного повторення 

навчального матеріалу з 

предметів навчального 

плану 

Протягом 

ІІ семестру 

Сімбірська Л.В., 

учителі-

предметники 
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63 

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.   

 

2.1.2. Створення безпечних і комфортних умов для навчання та праці 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
Затвердити графік 

прибирання приміщень  
до 31.08.2021 Рогач Ю.Б. 

 
 

2 

Затвердити графік 

провітрювання приміщень у 

навчальному корпусі 

до 31.08.2021 Рогач Ю.Б. 

 

 

3 

Затвердити графік 

провітрювання приміщень у 

спальних корпусах 

до 31.08.2021 Рогач Ю.Б. 

 

 

4 

Перевірка дотримання 

графіку прибирання 

приміщень  

щоденно Рогач Ю.Б. 

 

 

5 

Перевірка дотримання 

графіку провітрювання 

приміщень 

щоденно Третьякова В.О. 

 

 

6 

Утримання відповідно до 

санітарних норм туалетних 

кімнат 

постійно Рогач Ю.Б. 

 

 

7 
Затвердити графік роботи 

харчоблоку  
до 31.08.2021 Сосонна Л.Г. 

 
 

8 

Затвердити графік 

прибирання приміщень 

харчоблоку 

до 31.08.2021 Сосонна Л.Г. 

 

 

9 

Затвердити графік 

провітрювання приміщень 

харчоблоку 

до 31.08.2021 Сосонна Л.Г. 
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10 

Перевірка санітарно-

гігієнічного стану 

приміщень харчоблоку  

один раз на 

тиждень 

Коротецька 

Ю.Ю. 

 

 

11 

Перевірка режиму 

зберігання продуктів 

харчування  

один раз на 

тиждень 

Коротецька 

Ю.Ю. 

 

 

12 

Перевірка дотримання 

санітарно-гігієнічного стану 

в усіх приміщеннях ліцею-

інтернату 

один раз на 

місяць 
Третьякова В.О. 

 

 

13 

Ознайомлення 

співробітників ліцею-

інтернату з Санітарним 

регламентом для закладів 

загальної середньої освіти 

до 01.09.2021 Третьякова В.О. 

 

 

14 

Ознайомлення здобувачів 

освіти ліцею-інтернату з 

Санітарним регламентом для 

закладів загальної середньої 

освіти 

до 06.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

15 

Бесіди зі співробітниками 

ліцею-інтернату щодо 

необхідності дотримання 

гігієнічних вимог 

один раз на 

місяць 
Третьякова В.О. 

 

 

16 

Бесіди зі здобувачами освіти 

щодо необхідності 

дотримання гігієнічних 

вимог 

постійно 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

2.1.3. Забезпечення приміщень ліцею-інтернату відповідним обладнанням, що 

необхідно для реалізації освітньої програми 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Перевірка стану готовності 

навчальних кабінетів до 

початку проведення 

освітньої діяльності 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Перевірка стану готовності 

спальних приміщень до 

прийому здобувачів освіти 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Билдіна В.В. 

 

 

3 
Перевірка стану готовності 

обслуговуючих приміщень 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Лісаченко С.С. 
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ліцею-інтернату до прийому 

здобувачів освіти 

4 

Перевірка стану готовності 

території ліцею-інтернату до 

прийому здобувачів освіти  

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Лісаченко С.С. 

 

 

5 

Перевірка обладнання 

навчальних кабінетів для 

можливості реалізації 

освітньої програми 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 

Сімбірська Л.В., 

Науменко В.М. 

 

 

6 

Формування запиту до 

кошторису на 2022 рік 

навчального обладнання для 

реалізації освітньої 

програми 

грудень 2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

 

2.1.4. Забезпечення вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розподілити обов’язки з 

охорони праці між 

адміністрацією ліцею-

інтернату 

до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 

 

2 

Оформити акти-дозволи на 

проведення занять у 

спортивній залі, майстернях, 

кабінетах із особливими 

умовами праці, актів-

перевірки міцності 

укріплення всіх меблів та 

споруджень 

до 15.08.2021 Інженер з 

охорони праці  

 

 

3 

Перевірити наявність 

інструкцій з охорони праці в 

навчальних та спальних 

приміщеннях ліцею-

інтернату 

до 15.08.2021  Сімбірська Л.В., 

Билдіна В.В. 

 

 

 

4 

Видати наказ про 

організацію роботи з безпеки 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу 

До 01.09.2021 Билдіна В.В. 

 

 

 

5 

Провести зі здобувачами 

освіти вступний  інструктаж 

01.09.2021 Класні 

керівники  
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із БЖД з записом у журнал 

обліку навчальних занять  

6 

Проводити вступний 

інструктаж із 

новоприбулими здобувачами 

освіти  

За потребою  Класні 

керівники  

 

 

 

7 

Провести наради з 

педагогічними працівниками  

з питань охорони здоров’я 

здобувачів освіти та 

педагогічних працівників  

Вересень, 

січень, 

лютий, 

березень, 

червень 

Билдіна В.В., 

Третьякова В.О. 

 

 

 

8 
Організувати викладання 

курсу «Основи здоров’я»  

із 01.09. 

2021 

Сімбірська Л.В. 

 

 
 

9 

Забезпечити виконання 

розділу програми «Основ  

здоров’я» з правил 

дорожнього руху  

Протягом 

навчального 

року  

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

10 

Готувати та надавати звітну 

інформацію до служби  

охорони праці ДНО ХОДА 

щодо травмування 

здобувачів освіти  під час 

освітнього процессу та в 

побуті 

Щокварталь

но  

(до 5 числа) 

 

 

 

Інженер з 

охорони праці     

 

 

11 

Організувати зустрічі з 

працівниками патрульної 

поліції  щодо попередження 

нещасних випадків серед 

учнів ліцею-інтернату на 

дорогах 

Вересень, 

березень   

Билдіна В.В.  

 

12 

Організувати та провести 

наступні  цільові заходи: 

- єдиний урок на тему «Я - 

учасник дорожнього руху»; 

- практичні заняття «Моя 

дорога додому», «Правила 

поведінки на залізницях», «Я 

– пішохід»;  

- цикл бесід «Правила 

поведінки на вулицях та 

дорогах у темну пору доби. 

Використання 

світлоповертаючих 

елементів на одязі», «Ціна 

необачності пішохода: 

Вересень, 

жовтень,  

листопад, 

березень 

Билдіна В.В., 

класні 

керівники, 

вихователі 
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відповідальність та 

наслідки», «Правила їзди на 

велосипеді. Безпека. 

Обережність», «Безпека 

перебування на вулицях: 

правила дорожнього руху»; 

- виставка плакатів 

«”Обдарованість” за безпеку 

дорожнього руху»; 

- години спілкування 

«Правила дорожнього руху 

знаєш – то ж здоров’я 

зберігаєш»; 

- гра-квест «Увага на дорозі 

– життя у безпеці»; 

години спілкування 

«Запобігти. Відреагувати. 

Допомогти», «З вогнем не 

жартуй!»;  небезпека 

вдома й на вулиці. Основні 

правила поведінки 

- практичні заняття 

«Пожежна безпека та 

попередження надзвичайних 

ситуацій»; 

- хвилинки безпеки (огляд та 

обговорення небезпечних 

ситуацій); 

- вікторина-змагання «Будь 

обережним з вогнем!»; 

- зустріч із працівниками 

ДСНС; 

- практичні заняття «Дії 

учнів під час пожежі»; 

- виставка плакатів «Пожежу 

можна попередити»; 

- тематичні уроки «Правила 

для пішоходів», «Учасники 

дорожнього руху та умови 

безпеки пішоходів»; 

- практичні заняття «Будь 

уважним на дорозі»; 

- публіцистична вистава 

(агітбригада) «Дотримуйся 

правил дорожнього руху!»; 
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- єдиний  урок  «Коли 

вирушаєш в путь – завжди 

обережним будь»;                 

- перегляд тематичних 

відеороликів; 

- оновлення куточків 

безпеки; 

- урок-практикум «Правила 

нашої безпеки»; 

- виставка малюнків 

«Пам’ятай та виконуй!»;   

- розробка пам’яток 

«Дорожня грамота»; 

- години спілкування 

«Безпека на дорозі — 

безпека життя»; 

- перегляд навчальних 

тематичних фільмів; 

- практичні заняття 

«Обережно! Залізничний 

транспорт»   

13 

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  

 

 

14 

Перед початком осінніх, 

зимових, весняних та літніх 

канікул проводити 

інструктажі зі здобувачами 

освіти щодо попередження 

всіх видів дитячого 

травматизму з записом в 

учнівські щоденники  

жовтень,  

грудень 

березень, 

травень 

Класні керівники   

 

15 

Перед проведенням 

екскурсій, походів, 

тематичних виїздів, 

культпоходів проводити зі 

здобувачами освіти цільові 

інструктажі 

Протягом 

навчального 

року  

Билдіна В.В.,  

класні керівники  

 

 

16 

Здійснювати контроль за 

роботою вчителів хімії, 

біології, фізики, трудового 

навчання, фізичної культури 

Протягом 

навчального 

року 

Сімбірська Л.В.,  

інженер з 

охорони праці   
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щодо виконання правил із 

техніки безпеки в кабінетах, 

майстернях, спортивній залі 

17 

Залучати до профілактичної 

роботи  з попередження 

дитячого травматизму  

працівників  ДСНС  та 

інших фахівців 

Протягом 

навчального 

року 

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.     

 

 

18 

Забезпечити дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог 

у спальних кімнатах, 

навчальних кабінетах, 

майстернях, спортивній залі, 

харчоблоку та інших 

приміщеннях ліцею-

інтернату 

Протягом 

навчального 

року  

Вихователі, 

класні керівники 

 

 

19 

Забезпечити контроль за 

якістю продуктів харчування 

та дотриманням вимог 

приготування їжі  

Протягом 

навчального 

року 

Коротецька Ю.О.     

 

20 

Організувати проведення 

санітарно-освітньої 

індивідуальної роботи зі 

здобувачами освіти, 

передбачити в планах 

виховної діяльності 

відповідні тематичні заходи  

Протягом 

навчального 

року 

Вихователі, 

класні керівники, 

медичні 

працівники     

 

 

21 

Організувати проведення 

ранкової гимнастики  

Протягом 

навчального 

року 

Вихователі   

 

22 

Слідкувати за зовнішнім 

виглядом та охайністю 

здобувачів освіти  

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі    

 

 

23 

Створити спеціальні медичні 

групи для дітей з 

ослабленим здоров’ям (за 

потребою)  

До 01.10.2021 Сімбірська Л.В.     

 

24 

Скласти та затвердити план 

спільних дій із патрульною 

поліцією щодо 

попередження нещасних 

випадків на дорогах  

До 01.09.2021 Билдіна В.В.  

 

25 

Заслуховувати на 

батьківських зборах 

інформацію заступників 

Грудень  

квітень 

  Билдіна В.В. 
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директора про організацію 

роботи з попередження  

дитячого травматизму   

26 

Організувати чергування 

педагогічних працівників із 

метою попередження 

нещасних випадків під час 

освітнього процесу  

до 05.09.2021  Билдіна В.В.   

 

27 

Провести наступні 

тематичні  місячники:  

- з безпеки дорожнього руху;  

 

 

- з протипожежної безпеки  

 

 

Вересень, 

березень  

 

жовтень  

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.  

 

 

28 
Провести тижні безпеки 

дорожнього руху  

Листопад,  

березень  

Билдіна В.В.   
 

29 

Оновлювати та поповнювати 

актуальними матеріалами 

класні «Куточки безпеки» 

Протягом 

навчального  

року 

Класні керівники   

 

30 
Провести День цивільного 

захисту   

14.04.2022 Лісаченко С.С.      
 

31 Оновлювати та поповнювати 

актуальними матеріалами 

санітарний  бюлетень  

Протягом 

навчального  

року  

Третьякова В.О.   

 

 

2.1.5. Створення умов для харчування здобувачів освіти 

  

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
Затвердження режиму 

харчування 
до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 
 

2 
Затвердження 2-тижневого 

меню на навчальний рік 
до 31.08.2021 Коротецька Ю.О. 

 
 

3 

Контроль над виконанням 

затвердженого 2-тижневого 

меню 

один раз на 

місяць 
Поливанний В.С. 

 

 

4 

Контроль за якістю 

продуктів, умовами 

зберігання, дотримання 

термінів реалізації і 

технології виготовлення 

страв 

щоденно Коротецька Ю.О. 
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5 

Контроль за матеріально-

технічним станом 

харчоблоку та їдальні 

постійно Сосонна Л.Г. 

 

 

6 

Моніторинг стану справ у 

їдальні з залученням 

батьківського комітету 

один раз у 3 

місяці 

Поливанний В.С., 

Сосонна Л.Г., 

Коротецька Ю.О. 

 

 

7 

Анкетування серед учнів, 

батьків, працівників щодо 

покращення умов 

харчування 

один раз у 3 

місяці 

Билдіна В.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

8 

Анкетування серед учнів, 

батьків щодо якості 

харчування 

один раз у 3 

місяці 

Билдіна В.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

9 
Проведення бесід щодо 

здорового харчування 
постійно 

класні керівники, 

вихователі 

 
 

10 

Ознайомлення учнів з 

вмістом «Тарілки здорового 

харчування» 

до 06.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

2.1.6. Створення умов для безпечного використання мережі Інтернет 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розробити та затвердити 

правила користування 

мережею Інтернет для учнів 

ліцею-інтернату 

до 31.08.2021 
Єфімова Я.В., 

Науменко В.М. 

 

 

2 

Ознайомити учнів з 

правилами користування 

мережею Інтернет 

до 06.09.2021 
Класні керівники, 

вихователі 

 

 

3 

Контроль за встановленням 

контент-фільтрів на 

навчальних персональних 

комп’ютерах, ноутбуках 

один раз на 

місяць 
Науменко В.М. 

 

 

4 

Контроль за вчасним 

оновлення антивірусних 

програм 

один раз на 

місяць 
Науменко В.М. 

 

 

5 

Проводити контроль 

користування інтернет-

ресурсами під час 

навчальних занять, 

самопідготовки 

постійно 
педагогічні 

працівники 
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6 

Проведення моніторингу 

шкільних ресурсів на 

предмет розміщення на них 

несанкціонованої інформації 

один раз на 

місяць 
Науменко В.М. 

 

 

7 

Проведення навчання з 

педагогами щодо безпечного 

користування мережею 

Інтернет 

вересень Науменко В.М. 

 

 

8 

Проведення навчання з 

учнями щодо безпечного 

користування мережею 

Інтернет 

вересень 
Єфімова Я.В., 

Кушнарьова С.Б. 

 

 

9 

Бесіди з учнями про 

безпечне користування 

мережею Інтернет 

постійно 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

10 

Контроль над збереженням 

персональних даних 

учасників освітнього 

процесу 

постійно Сімбірська Л.В. 

 

 

11 

Забезпечити проведення 

заходів до дня безпечного 

Інтернету  

08.02.2022 

Сімбірська Л.В., 

вчителі 

інформатики 

 

 

 

2.1.7. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, 

професійна адаптація працівників 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Проведення діагностики 

практичним психологом 

новоприбулих учнів на 

необхідність адаптації до 

нових умов навчання та 

виховання у ліцеї-інтернаті 

до 06.09.2021 Неруш Я.В. 

 

 

2 

Затвердити графік 

адаптаційних заходів 

психологічною службою 

ліцею-інтернату 

новоприбулих учнів 

вересень Неруш Я.В. 

 

 

3 

Індивідуальні консультації з 

батьками новоприбулих 

учнів стосовно умов 

адаптації та інтеграції до 

щоп’ятниці  

Неруш Я.В., 

класні керівники, 

вихователі 
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нових умов навчання та 

виховання у ліцеї-інтернаті  

4 

Виховний захід щодо умов 

адаптації та інтеграції до 

нових умов навчання та 

виховання у ліцеї-інтернаті 

новоприбулих учнів 

вересень 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

5 

Анкетування новоприбулих 

учнів щодо умов адаптації та 

інтеграції до нових умов 

навчання та виховання у 

ліцеї-інтернаті 

жовтень Неруш Я.В. 

 

 

6 

Анкетування батьків 

новоприбулих учнів щодо 

умов адаптації та інтеграції 

до нових умов навчання та 

виховання у ліцеї-інтернаті 

осінні 

канікули 

Неруш Я.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

7 

Провести психолого-

педагогічний консиліум з 

питань адаптації учнів 8-х та 

10-х класів 

осінні 

канікули 

Неруш Я.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

8 

Проведення діагностики 

практичним психологом 

новоприбулих педагогічних 

працівників на необхідність 

адаптації до нових умов 

праці у ліцеї-інтернаті 

до 06.09.2021 Неруш Я.В. 

 

 

9 

Затвердити графік 

індивідуальних консультацій 

з новоприбулими 

педагогічними працівниками 

стосовно умов адаптації та 

інтеграції до нових умов 

праці у ліцеї-інтернаті 

вересень Неруш Я.В. 

 

 

10 

Засідання круглого столу з 

новоприбулими 

педагогічними працівниками 

стосовно умов адаптації та 

інтеграції до нових умов 

праці у ліцеї-інтернаті 

осінні 

канікули 
Неруш Я.В. 

 

 

11 

Анкетування новоприбулих 

педагогічних працівників 

стосовно умов адаптації та 

інтеграції до нових умов 

праці у ліцеї-інтернаті 

зимові 

канікули 
Неруш Я.В. 
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2.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

 

2.2.1. Забезпечення діяльності щодо запобігання будь-яким проявам 

дискримінації, булінгу 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Затвердити План заходів 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу 

(цькуванню) 

до 31.08.2021 Билдіна В.В. 

 

 

2 

Оприлюднити План заходів 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу 

(цькуванню) 

до 31.08.2021 
Билдіна В.В., 

Науменко В.М. 

 

 

3 

Ознайомити педагогічних 

працівників з Планом 

заходів спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) 

до 31.08.2021 Билдіна В.В.   

4 

Ознайомити педагогічних 

працівників з Порядком 

реагування на звернення про 

випадки булінгу 

до 31.08.2021 Билдіна В.В.   

5 

Ознайомити учнів з Планом 

заходів спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) 

до 06.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

6 
Створити робочу групу для 

антибулінгової політики 
вересень Билдіна В.В. 

 
 

7 
Розробити інструкції для 

батьків 
вересень Билдіна В.В. 

 
 

8 

Провести моніторинг 

виконання та за необхідності 

перегляд антибулінгової 

політики 

один раз у 

три місяці 

Поливанний В.С., 

Билдіна В.В., 

Неруш Я.В. 

 

 

9 

Забезпечити проведення 

уроку відвертого 

спілкування на тему «Як 

подолати булінг» 

вересень Неруш Я.В., 

вихователі  
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10 

Аналізувати причини 

пропуску учнями 

навчальних занять  

один раз на 

місяць 

Сімбірська Л.В., 

класні керівники 

 

 

11 

Провести аналіз звернень 

стосовно булінгу 

(цькуванню) 

один раз у 

семестр 

Поливанний В.С., 

Билдіна В.В., 

Неруш Я.В. 

 

 

12 

Розробити попередній план 

антибулінгової політики на 

наступний навчальний рік 

травень Билдіна В.В. 

 

 

 

2.2.2. Забезпечення дотримання етичних норм, поваги до гідності, прав і 

свободи людини 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Оновити (за необхідності) 

Правила поведінки для всіх 

учасників освітнього 

процесу 

до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 

 

2 

Ознайомити педагогічних 

працівників з правилами 

поведінки для всіх учасників 

освітнього процесу 

до 01.09.2021 Поливанний В.С. 

 

 

3 

Ознайомити учнів з 

правилами поведінки для 

всіх учасників освітнього 

процесу 

до 06.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

4 
Розробити правила 

поведінки класу 
до 06.09.2021 

класні керівники, 

вихователі 

 
 

5 

Анкетування педагогічних 

працівників для виявлення 

дієвості правил поведінки 

осінні 

канікули 
Билдіна В.В. 

 

 

6 

Анкетування батьків для 

виявлення дієвості правил 

поведінки 

зимові 

канікули 

Билдіна В.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

7 

Анкетування учнів для 

виявлення дієвості правил 

поведінки 

весняні 

канікули 

Билдіна В.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

8 
Моніторинг динаміки змін 

порушень правил поведінки 

учнями 

один раз на 3 

місяці 

Билдіна В.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

9 
Провести аналіз дієвості 

правил поведінки 
травень Билдіна В.В. 
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10 

Організувати 

профілактичну роботу щодо 

попередження 

правопорушень серед учнів 

ліцею-інтернату  

До 

05.09.2021  

Билдіна В.В. 

 

 

 

11 

Систематично аналізувати 

на нарадах при директорові 

стан правопорядку серед 

учнів ліцею-інтернату  

Листопад 

Березень 

Червень  

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

12 

Провести спільні збори 

учнів ліцею та їхніх батьків 

з залученням працівників 

патрульної поліції 

«Життєвий простір без 

насильства» 

Листопад   Билдіна В.В. 

Працівник 

патрульної 

поліції   

 

 

13 

Провести зустрічі з 

працівниками поліції та 

органів юстиції з питань 

протидії злочинним 

проявам у дитячому 

середовищі у рамках 

проекту «Шкільний офіцер 

поліції» 

Протягом 

навчального 

року  

Билдіна В.В.  

 

14 

Організувати чергування 

педагогічних працівників 

під час освітнього процесу з 

метою контролю за 

дотриманням правопорядку  

До 

05.09.2021 

Билдіна В.В.   

 

15 

Здійснювати цільові заходи 

щодо  попередження 

правопорушень, 

розповсюдження та 

вживання наркотиків, 

алкогольних напоїв та 

тютюнопаління серед учнів 

ліцею-інтернату, а саме:  

- години спілкування на 

теми: «Шлях до себе», «Ти і 

колектив», «Твої права та 

обов’язки – абетка 

громадянина», «Що таке 

духовне багатство людини»; 

- заняття з елементами 

тренінгу «Поведінка в 

екстремальних ситуаціях», 

«Як навчитися бути 

здоровим»; 

Протягом 

навчального 

року 

Билдіна В.В., 

класні 

керівники,  

вихователі, 

Неруш Я.В. 
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- цикл бесід «Про 

тактовність і люб’язність», 

«Що таке спосіб життя», 

«Чи біднішають наші 

почуття», «Антиподи 

моралі»; 

- тренінгові заняття «Як 

поводитись у конфліктній 

ситуації», «Хочу-можу-

треба»; 

- дискусії «Кодекс честі 

учня. Його права та 

обов’язки», «Конфліктна 

ситуація. Пошук істини, а 

не загострення стосунків»; 

- диспути «Настирливість і 

впертість», «Що таке 

життєвий досвід людини» 

16 

Розглядати питання щодо 

профілактики 

правопорушень на нарадах 

при директорові 

Листопад,  

березень 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

17 

Провести батьківські збори 

із залученням працівників 

поліції «Роль сім’ї у 

профілактиці 

правопорушень» 

Грудень Билдіна В.В.   

 

18 
Організувати роботу щодо 

протидії булінгу  

До 

05.09.2021 

Билдіна В.В.   
 

19 

Провести тематичну зустріч 

з працівниками патрульної 

поліції «Безпечна поведінка 

під час канікул – запорука 

життя та здоров’я» 

Травень  Билдіна В.В.  

 

20 

Забезпечувати  проведення 

роз’яснювальної роботи 

серед  учнів ліцею-

інтернату з питань 

профілактики злочинності 

та правопорушень, 

формування здорового 

способу життя з залученням 

працівників патрульної 

поліції; надавати методичну 

допомогу батькам у 

вихованні дітей 

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

вихователі, 

Неруш Я.В.  

 

 

21 

Забезпечити змістовне 

дозвілля та зайнятість 

здобувачів освіти  в 

Протягом 

навчального  

року 

Билдіна В.В., 

вихователі, 

керівники гуртків 
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позаурочний час через 

мережу гуртків та 

спортивних секцій 

 

Провести місячники: 

- правової освіти та  

попередження 

правопорушень;  

 

- морально-статевого 

виховання;  

- «Здорове покоління»  

 

 

Листопад  

 

 

Грудень  

 

Січень  

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.  

 

 

22 
Провести тиждень правових 

знань  

Грудень  Луценко А.Г.  
 

23 

Забезпечити участь учнів у 

ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнської учнівської  

олімпіади  з правознавства 

Грудень, 

лютий 

Сімбірська Л.В.  

 

24 

Оновлювати та 

поповнювати  

інформаційними 

матеріалами стенд «Моє 

життя – мій вибір», 

«Здоровий спосіб життя» 

Протягом 

навчального 

року 

Абрамова Ю.М.  

 

25 

Проводити  індивідуальну 

роботу зі здобувачами 

освіти, які потребують 

особливої уваги 

Протягом 

навчального 

року  

Неруш Я.В.  

 

26 

Продовжувати взаємодію 

педагогічного колективу з 

органами учнівського 

самоврядування, 

батьківською 

громадськістю з питань 

попередження негативних 

явищ у дитячому 

середовищі 

Протягом 

навчального 

року 

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

 

 

 

27 

Надавати  до Департаменту 

науки і освіти ХОДА 

інформацію щодо стану 

правопорушень у ліцеї-

інтернаті 

Вересень 

Грудень 

Березень 

Червень  

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

2.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

 

2.3.1. Проектування освітнього середовища, яке мотивує здобувачів освіт до 

оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення 

здорового способу життя 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Забезпечити виконання 

навчальних програм із 

фізичної культури та основ 

здоров’я 

До 

01.09.2021 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

2 

Скласти аналітичний звіт 

щодо оздоровлення та 

відпочинку учнів пільгових 

категорій улітку 2021 року 

До 

25.09.2021 

Билдіна В.В. 

 

 

 

3 

Проводити єдині дні 

медичної інформації 

Остання 

п’ятниця 

кожного 

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) 

13.09 – 

17.09.2021 

Луценко А.Г.  

Чирва С.Г. 

 

 

6 

Організувати огляд-конкурс 

на найкращу спальну 

кімнату 

Протягом 

року 

Луценко А.Г.   

 

7 

Організувати чергування 

педагогічних працівників з 

метою контролю за 

дотриманням вимог 

санітарного стану 

приміщень ліцею під час 

освітнього процесу 

До 

05.09.2021 

Билдіна В.В.   

 

8 

Організувати та провести 

наступні просвітницькі  та 

виховні заходи:  

- флешмоб «Спорт – це 

сила!»; 

- інформаційні години «Це 

повинен знати кожен»; 

- відкритий мікрофон 

«Відверта розмова»;  

- оформлення 

інформлистівки  «Не дамо 

СНІДу шанс!»; 

Протягом 

навчального 

року 

  

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

медичні 

працівники  

 

 



55 

 

- дискусія «Людина має 

спробувати все…Чи все? І 

чи можна?»; 

- тренінг «Прояви турботу 

та обачливість»; 

- засідання  «круглого 

столу» за темою «Чому 

життя людини найбільша 

цінність?»; 

- бесіди за «круглим 

столом» за темою «Твої 

норми поведінки»; 

- години спілкування 

«Здоровий спосіб  життя – 

майбутнє нації»; 

- захист міні-проектів «Я за 

здоровий спосіб життя»; 

- цикл бесід щодо здорового 

харчування; 

- бесіди за «круглим 

столом» «Вплив фізичних 

вправ на здоров’я», «Моє 

здоров’я – в моїх руках!», 

«Спорт – це здоров’я!», «Ні 

– шкідливим звичкам!», 

«Здоров’я – запорука 

успіху!»; 

- публіцистична вистава 

«Здоровим бути здорово!» 

9 

Організувати проведення 

рейдів із перевірки 

дотримання учнями та 

педагогічними прцівниками 

санітарно-гігієнічних вимог 

Щотижня  Билдіна В.В., 

медичні 

працівники  

 

 

10 

Організувати профілактичну 

роботу щодо запобігання 

шкідливих звичок: тренінги, 

години спілкування, бесіди, 

виставки тематичних 

плакатів, публіцистичні 

вистави  

Протягом 

навчального 

року  

Билдіна В.В., 

вихователі 

класні керівники  

 

 

11 

Флешмоб «Рух заради 

здоров’я»  із нагоди 

відзначення Всесвітнього 

дня здоров’я 

Квітень  Класні керівники   

 

12 
Провести огляди-конкурси 

строю та пісні  

Грудень,  

травень  

Лісаченко С.С.    
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13 
Провести спортивний 

конкурс «Козацькі забави»    

Жовтень  Чирва С.Г.    
 

14 
Організувати спортивні 

змагання з волейболу  

Січень   Чирва С.Г.   
 

15 

Організувати ІV-й  

чемпіонат ліцею-інтернату з 

футболу   

Травень  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  

 

Билдіна В.В.,   
 

18 

Провести військово-

патріотичну спортивну гру 

«Сокіл» 

Травень 

 

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.  

 

 

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.  

 

21 

Залучати фахівців до 

просвітницької роботи зі 

здобувачами освіти щодо 

здорового способу життя 

Протягом 

року  

Билдіна В.В.  

 

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 

2022 року, ознайомити  їх з 

Березень   Билдіна В.В.  
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нормативними документами 

з цього питання  

24 

Провести попереднє 

опитування батьків та 

обговорити на батьківських 

зборах питання 

оздоровлення та відпочинку 

здобувачів освіти  улітку 

2022 року 

Квітень  Класні керівники  

 

25 

Організувати співпрацю  з 

міськими та районими 

адміністраціями з питань 

оздоровлення дітей 

пільгового контингенту  

До 

15.04.2022 

Билдіна В.В.  

 

26 

Надавати оперативну 

інформацію до департаменту 

науки і освіти ХОДА про хід 

оздоровлення учнів улітку 

2022 року  

Червень, 

липень, 

серпень  

Билдіна В.В.  

 

27 

Розробити разом з усіма 

учасниками освітнього 

процесу правила екологічної 

поведінки задля сталого 

розвитку учнів усіх класів 

вересень 

Сімбірська Л.В., 

Билдіна В.В.  

 

 

28 

Запровадити політику 

«мінімізації» відходів, 

сортування сміття 

Протягом 

навчального 

року 

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

 

 

 

2.3.2. Запровадження інформаційної взаємодії та соціально-культурної 

комунікації освітнього процесу 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
Затвердити графік роботи 

бібліотеки 
до 31.08.2021 

Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 
 

2 

Затвердити план масових 

заходів на території 

бібліотеки 

до 31.08.2021 
Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 

 

3 

Ознайомити педагогічних 

працівників з планом 

масових заходів на території 

бібліотеки 

до 01.09.2021 
Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 
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4 

Ознайомити учнів з планом 

масових заходів на території 

бібліотеки 

до 06.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

5 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

питання створення 

бібліотечно-інформаційного 

центру ліцею-інтернату 

вересень 
Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 

 

6 

Провести аналіз запитів 

учасників освітнього 

процесу щодо 

вдосконалення 

інформаційного простору 

ліцею-інтернату 

вересень 
Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 

 

7 

Розробити проект 

Положення про бібліотечно-

інформаційний центр ліцею-

інтернату 

жовтень 
Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 

 

8 

Провести обговорення 

проекту Положення про 

бібліотечно-інформаційний 

центр ліцею-інтернату на 

засіданні педагогічної ради 

осінні 

канікули 

Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І. 

 

 

9 

Провести аналіз наявного 

обладнання відповідно до 

необхідного у бібліотечно-

інформаційному центрі 

жовтень 

Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І., 

Науменко В.М. 

 

 

10 

Сформувати запит до 

кошторису на 2022 рік 

обладнання, якого не 

вистачає для 

функціонування бібліотечно-

інформаційного центру 

листопад-

грудень 

Абрамова Ю.М., 

Стрижко Р.І., 

Науменко В.М. 

 

 

11 

Провести публічне 

обговорення проекту 

Положення про бібліотечно-

інформаційний центр ліцею-

інтернату 

грудень 
Сімбірська Л.В., 

Науменко В.М. 

 

 

12 

Завердити Положення про 

бібліотечно-інформаційний 

центр ліцею-інтернату 

січень Поливанний В.С.,  

 

 

13 

Розробити план 

вдосконалення 

інформаційного простору 

грудень 
Сімбірська Л.В., 

Науменко В.М. 
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ліцею-інтернату на 2022-

2025 роки 
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ-

ІНТЕРНАТУ 

 

3.1. Застосування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 

3.1.1. Забезпечення поінформованості здобувачів освіти від педагогічних 

працівників інформації про критерії, правила та процедуру оцінювання 

навчальних досягнень 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Обговорення питання якості 

інформування учнів 

стосовно правил і процедур 

оцінювання результатів 

їхньої навчальної діяльності 

з педагогічними 

працівниками 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Розробити уніфіковану 

процедуру оприлюднення 

критеріїв навчальних 

досягнень педагогами  

до 31.08.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Ознайомити педагогів з 

процедурою оприлюднення 

критеріїв навчальних 

досягнень  

до 01.09.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

4 

Проводити контроль за 

систематичним доведенням 

здобувачам освіти та їх 

батькам критеріїв 

оцінювання їх навчальних 

досягнень 

один раз на 

місяць 
Сімбірська Л.В. 

 

 

5 

Анкетування учнів про їх 

розуміння запропонованих 

критеріїв оцінювання 

педагогами 

один раз на 

три місяці 

Сімбірська Л.В., 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

6 

Залучати учнів до створення 

критеріїв оцінювання 

окремих видів робіт 

постійно 
педагогічні 

працівники 

 

 

 

3.1.2. Створення системи оцінювання освіти, яка сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Обговорення з 

педагогічними 

працівниками питання 

впровадження практики 

перевірки засвоєння знань 

учнями для вирішення 

прикладних завдань 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Науково-практичні семінари 

для педагогів з питань 

впровадження 

компетентнісного підходу в 

оцінюванні навчальних 

досягнень учнів 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

наукової роботи, 

Шаламов Р.В. 

 

 

3 

Відвідування навчальних 

занять адміністрацією 

ліцею-інтернату для аналізу 

впровадження вчителями 

компетентнісного підходу в 

оцінюванні навчальних 

досягнень учнів 

жовтень, 

лютий 

Сімбірська Л.В., 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

4 

Вивчити питання стану 

реалізації вчителями 

компетентнісного підходу 

під час оцінювання 

результатів навчання 

здобувачів освіти та 

проведення навчальних 

занять 

жовтень, 

лютий 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

 

3.2. Застосування внутрішнього моніторингу для систематичного 

відстеження та коригування результатів навчання кожного учня 

 

3.2.1. Аналіз результатів навчання учнів 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розробити програму 

внутрішнього моніторингу 

відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки 

України від 16 січня 2020 

до 31.12.2021 Сімбірська Л.В. 
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року № 54 «Про 

затвердження Порядку 

проведення моніторингу 

якості освіти» 

2 

Проводити моніторинг 

системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

один раз на 

семестр 
Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Підготувати аналітичний 

документ за результатами 

проведення моніторингових 

досліджень системи 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

січень, 

червень 
Сімбірська Л.В. 

 

 

4 

Переглянути Стратегію 

розвитку ліцею-інтернату 

враховуючи результати 

аналітичного документу за 

результатами проведення 

моніторингових досліджень 

системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

червень Поливанний В.С. 

 

 

5 

Ознайомити педагогічних 

працівників з аналітичним 

документом за результатами 

проведення моніторингових 

досліджень системи 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

січень, 

червень 
Сімбірська Л.В. 

 

 

6 

Провести перевірку 

врахування вчителями в 

практику оцінювання 

навчальних досягнень 

проблем, які були виявлені 

за результатами моніторингу 

один раз на 

семестр 
Сімбірська Л.В. 

 

 

7 

Врахувати результати 

аналітичного документу за 

результатами проведення 

моніторингових досліджень 

системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

при складані Плану роботи 

ліцею-інтернату на 

наступний навчальний рік 

червень Сімбірська Л.В. 

 

 

 

3.2.2. Впровадження системи формувального оцінювання 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Здійснити аналіз роботи 

вчителів із впровадження 

формувального оцінювання 

в освітній процес 

до 31.08.2021 

до 14.01.2022 

Сімбірська Л.В., 

Шаламов Р.В. 

 

 

2 

Розробити алгоритм 

впровадження 

формувального оцінювання 

в освітній процес 

січень 
Сімбірська Л.В., 

Шаламов Р.В. 

 

 

3 

Забезпечити роботу постійно 

діючого семінару щодо 

впровадження 

формувального оцінювання 

в освітній процес 

постійно Шаламов Р.В. 

 

 

 

3.3. Формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого 

навчання, здатності до самооцінювання 

 

3.3.1. Сприяння формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до 

результатів навчання 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

питання підвищення 

мотивації до навчання у 

учнів  

осінні 

канікули 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

2 

Моніторинг використання 

компетентнісного підходу 

педагогічними працівниками 

під час освітнього процесу 

один раз на 

три місяці 
Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Бесіди щодо активізації 

участі учнів в організації 

своєї навчальної діяльності 

постійно 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

4 

Забезпечити проведення 

Тижня профорієнтаційної 

роботи 

15.03 –  

19.03.2022 

Лосєва Н.Л., 

класні керівники, 

вихователі, 

бібліотекари 

 

 

5 
Обговорення з 

педагогічними працівниками 

весняні 

канікули 
Лосєва Н.Л. 
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питання вибору учнями 

власної освітньої траєкторії 

 

3.3.2. Забезпечення самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

впровадження 

самооцінювання і 

взаємооцінювання 

навчальної діяльності учнів  

осінні 

канікули 
Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Створити творчу групу 

педагогів з питань 

впровадження 

самооцінювання і 

взаємооцінювання 

жовтень Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Провести круглий стіл 

«Створення необхідного 

психологічного настрою 

учнів на аналіз власних 

результатів навчальної 

діяльності» 

зимові 

канікули 
Неруш Я.В. 

 

 

4 

Провести аналіз 

застосування педагогами 

прийомів само- та 

взаємооцінювання учнів 

весняні 

канікули 

Сімбірська Л.В., 

педагогічні 

працівники 
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РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 

4.1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу 

з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

 

4.1.1. Планування діяльності педагогів, аналіз та результативність 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Наказ про підготовку 

календарно-тематичного 

планування  

до 10.09.2021 

до 28.01.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Розгляд календарно-

тематичних планів на 

засіданні методичних 

комісій 

до 10.09.2021 

до 28.01.2022 

Голови 

методичних 

комісій 

 

 

3 

Перевірка календарно-

тематичного планування на 

відповідність освітньої 

програми 

до 10.09.2021 

до 28.01.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

4 

Аналіз реалізації 

календарно-тематичного 

планування на засіданні 

методичних комісій 

до 11.01.2022 

до 10.06.2022 

Голови 

методичних 

комісій 

 

 

5 

Моніторинг за виконанням 

календарно-тематичного 

планування 

до 11.01.2022 

до 10.06.2022 
Сімбірська Л.В. 

 

 

 

4.1.2. Застосування педагогами освітніх технологій, які спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Сформувати базу учнів- 

дослідників та призначити 

наукових керівників для 

роботи над індивідуальними 

темами 

до 20.09.2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

2 
Розширити партнерське 

співробітництво з підтримки 

до 01.10.2021 Лосєва Н.Л. 
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та розвитку обдарувань 

учнів з закладами вищої 

освіти, оновити угоди та про 

співпрацю 

3 

Провести установчу та 

підсумкову конференції 

наукового товариства учнів 

«Синергія»   

жовтень, 

квітень  

Лосєва Н.Л.  

 

4 

Визначити індивідуальні 

освітні траєкторії учнів на 

навчальний рік. Забезпечити 

учням вибір  індивідуальних 

тем для науково-

дослідницької роботи   

до 20.09.2021 Лосєва Н.Л.  

 

5 

Забезпечити науково-

методичне керівництво та 

супроводження 

індивідуальної роботи учнів 

над обраними темами 

науково-дослідної роботи з 

боку вчителів та науковців 

Упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  

 

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, 

грудень, 

квітень  

Лосєва Н.Л.  

 

8 

Провести заняття з риторики 

та психологічні тренінги для 

учнів, які беруть участь в 

інтелектуальних змаганнях: 

олімпіадах, конкурсах, 

турнірах 

листопад-

грудень 

 

Неруш Я.В. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

9 

Проводити зустрічі членів 

наукового товариства учнів з 

науковцями, 

письменниками, 

представниками 

Упродовж 

навчального 

року 

Лосєва Н.Л.  
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громадських організацій, 

відомими харків’янами  

10 

Підготувати установчий та 

підсумковий накази щодо 

організації роботи з 

обдарованими дітьми   

вересень, 

квітень 

Лосєва Н.Л.  

 

11 

Ознайомити педагогічних 

працівників з результатами 

науково-дослідницької 

роботи з учнями у 2020/2021 

навчальному році та 

нормативними документами 

на 2021/2022 навчальний рік 

серпень 

2021, 

жовтень 2022 

Лосєва Н.Л.  

 

12 

Сформувати інформаційний 

банк даних з проблем 

організації науково-

дослідної роботи з учнями 

вересень 

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

13 

Провести аналіз моделі 

організації науково-

дослідної роботи з учнями у 

ліцеї-інтернаті, з’ясувати 

оптимальність обраної 

моделі та можливість її 

вдосконалення 

жовтень  

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

14 

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 2021 Лосєва Н.Л. 

Неруш Я.В. 

 

 

15 

Провести повторне 

діагностування та аналіз 

організації науково-

дослідницької  роботи з 

учнями, визначити 

результати, зібрати 

квітень 2022 Лосєва Н.Л. 

  

 

 

 



68 

 

пропозиції щодо подальшої 

роботи. Провести 

індивідуальні співбесіди з 

кожним учнем щодо 

планування зазначеної 

роботи на 

2022/2023  навчальний рік 

16 

Провести анкетування 

вчителів з проблеми 

організаційно-педагогічного 

забезпечення й підтримки 

науково-дослідної роботи 

учнів 

вересень 

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

17 

Провести науково-

практичний семінар для 

учнів: «Теоретичні основи 

науково-дослідницької 

роботи» (методологія 

наукових досліджень, 

напрями роботи учнів, види 

творчих робіт тощо) 

жовтень 2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

18 

Визначити шляхом 

анкетування психологічну 

готовність учителів до 

організації науково-

дослідницької  роботи  

з учнями  

вересень  

2021 

Лосєва Н.Л. 

Неруш Я.В. 

 

 

19 

Провести тренінг з 

педагогами  з проблем 

оформлення  науково-

дослідних  робіт учнів 

жовтень 2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

20 

Провести співбесіди з 

учнями та вчителями щодо 

результатів науково-

дослідної роботи з учнями та 

завдань на наступний 

навчальний рік 

травень 2021 Поливанний В.С. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

21 

Провести анкетування 

вчителів з проблеми 

організаційно-педагогічного 

забезпечення й підтримки 

науково-дослідної роботи 

учнів 

вересень 

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

22 
Провести науково-

практичний семінар для 

жовтень 2021 Лосєва Н.Л.  
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учнів: «Теоретичні основи 

науково-дослідницької 

роботи» (методологія 

наукових досліджень, 

напрями роботи учнів, види 

творчих робіт тощо) 

 

23 

Організувати роботу 

наукового товариства учнів 

«Синергія» на основі 

діагностики вивчення потреб 

та інтересів учнів 

вересень 

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

24 

Обговорити на батьківських 

зборах проблеми створення 

умов для творчого розвитку 

особистості школяра 

спільними зусиллями сім’ї та 

закладу освіти 

жовтень 2021 Билдіна В.В. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

25 

Організувати проведення 

шкільного етапу 

Всеукраїнських конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких  робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України 

жовтень-

грудень 2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

26 

Провести індивідуальні 

консультації для учнів  

з питань оформлення 

науково-дослідницьких 

робіт 

жовтень-

листопад 

2021 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

27 

Забезпечити участь учнів  

у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України 

грудень 

2021– лютий 

2022 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

28 

Презентувати роботу 

наукового товариства учнів 

«Синергія» на Дні відкритих 

дверей 

квітень 2022 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

29 
Забезпечити випуск збірника 

наукових робіт лицеїстів 

квітень 2022 Лосєва Н.Л.  
 

30 

Провести конкурс «Кращий 

учень року» з метою 

активізації пізнавальних 

травень 2022 Поливанний В.С. 

Лосєва Н.Л. 

 

 



70 

 

інтересів, заохочення учнів-

переможців інтелектуальних 

конкурсів і турнірів 

 

 

 

4.1.3. Участь педагогічних працівників у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів на 

поточний навчальний рік  

до 10.09.2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

2 

Ознайомити учнів з 

можливістю оформлення 

індивідуальної освітньої 

траєкторії на поточний 

навчальний рік 

до 20.09.2021 класні керівники 

 

 

3 

Розглянути заяви батьків 

щодо оформлення 

індивідуальної освітньої 

траєкторії для їхньої дитини 

на поточний навчальний рік 

до 20.09.2021 Поливанний В.С. 

 

 

4 

Затвердити на педагогічній 

раді індивідуальні освітні 

траєкторії учнів на поточний 

навчальний рік 

жовтень Поливанний В.С. 

 

 

5 

Видати наказ про перехід 

учнів на індивідуальну 

освітню траєкторії на 

поточний навчальний рік 

жовтень Поливанний В.С. 

 

 

6 

Затвердити графік 

консультацій вчителів для 

учнів, які навчаються за 

допомогою індивідуальної 

освітньої траєкторії 

жовтень Лосєва Н.Л. 

 

 

7 

Моніторинг реалізації 

учнями індивідуальної 

освітньої траєкторії 

один раз на 

місяць 

Сімбірська Л.В. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

8 

Забезпечити проведення 

самооцінки власної 

діяльності учнями які під час 

освітньої діяльності 

грудень, 

травень 
Лосєва Н.Л. 
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перебували на 

індивідуальній освітній 

траєкторії  

9 

Провести науково-

практичний семінар 

«Застосування змішаного 

навчання під час реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів» 

зимові 

канікули 

Сімбірська Л.В. 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

4.1.5. Сприяння формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, виховання й розвитку 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Робота над проектами 

1 Робота над проектом «Я 

– українець»   

Упродовж року Билдіна В.В., 

вихователі, 

Луценко А.Г. 

  

2 Робота над проектом 

«Моя Харківщина»  

Упродовж року  Билдіна В.В., 

вихователі, 

Луценко А.Г. 

  

3 Робота над екологічним 

проектом «Бережемо 

довкілля»  

Упродовж року  Класні 

керівники, 

вихователі  

  

4 Робота над проектом «Ми 

вдячні вам» 

(волонтерська діяльність) 

 Луценко А.Г., 

вихователі  

 

  

5 Робота над проектом 

«Школа лідерства» 

Упродовж року Луценко А.Г., 

Неруш Я.В. 

  

6 Робота над проектом 

«Традиції та обряди 

рідного краю» 

Упродовж року Луценко А.Г., 

Скиба О.В., 

вихователі  

  

7 Огляд-конкурс на 

найкращу спальну 

кімнату 

Упродовж року Луценко А.Г.    

8 Конкурс «Найактивніший 

клас року» 

Упродовж року Луценко А.Г.   

Циклограма виховних заходів 

9 Свято до 1 вересня – Дня 

знань 

01.09.2021 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г.   

  

10 Ігрова програма «Ми – 

одна родина» 

01.09.2021 Неруш Я.В. 

Луценко А.Г. 
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11 Вечір знайомств  01.09.2021 Билдіна В.В.   

Луценко А.Г. 

  

12 Урок відвертого 

спілкування на тему «Як 

подолати булінг» 

 Неруш Я.В. 

Соціальний 

педагог  

  

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

Місячник із безпеки 

дорожнього руху: 

- перегляд тематичних 

відеофільмів; 

- зустріч з працівниками 

патрульної поліції 

«Правила пішоходів»; 

- єдиний урок на тему «Я 

- учасник дорожнього 

руху»; 

- практичні заняття «Моя 

дорога додому», 

«Правила поведінки на 

залізницях», «Я – 

пішохід»;  

- цикл бесід «Правила 

поведінки на вулицях та 

дорогах у темну пору 

доби. Використання 

світлоповертаючих 

елементів на одязі», 

«Ціна необачності 

пішохода: 

відповідальність та 

наслідки», «Правила їзди 

на велосипеді. Безпека. 

Обережність», «Безпека 

перебування на вулицях: 

правила дорожнього 

руху»; 

- виставка плакатів 

«”Обдарованість” за 

безпеку дорожнього 

руху»; 

- години спілкування 

«Правила дорожнього 

руху знаєш – то ж 

здоров’я зберігаєш»; 

- гра-квест «Увага на 

дорозі – життя у безпеці»   

Протягом вересня  

 

Вихователі  

 

Соціальний 

педагог 

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі  

 

 

 

 Вихователі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луценко А.Г. 

 

Класні 

керівники 

 

 

 

Луценко А.Г. 
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21 Година спілкування 

«Незалежна Україна – 

обличчя епохи»» із 

нагоди Дня Незалежності 

України 

06.09 – 10.09.2021 Класні керівники    

22 Екскурсії до Дробицького 

Яру  

Упродовж 

вересня  

Вихователі    

23 Анкетування учнів 8-11-х 

класів із питань 

організації дозвілля та 

позакласної роботи  

06.09 – 10.09.2021 Луценко А.Г.    

24 Здійснення проекту 

«”Обдарованість”» шукає 

таланти» 

13.09 – 17.09.2021 Луценко А.Г. 

Скиба О.В. 

  

 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня фізичної 

культури і спорту: 

- виставка  фотографій 

«Історія українського 

олімпійського руху»;    

- флешмоб «Спорт – це 

сила!»;  

- загальношкільна 

лінійка «Спорт – сила, 

краса, здоров’я» 

13.09 – 17.09.2021   

 

 

Вихователі 

 

 

Луценко А.Г. 

 

Луценко А.Г.  

  

28 Відвідування 

Харківського театру 

юного глядача  

22.09.2021 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

  

29 Години спілкування 

«Булінг: міфи та 

реальність» 

13.09 – 17.09.2021 Класні керівники    

30 «Туризм –  це круто» 

виховний захід із нагоди 

Дня туризму  

27.09.2021 Вихователі    

31 Одноденні походи 

«Харків – місто 

туристичне» 

27.09 –30.09.2021 Вихователі    

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня 

партизанської слави: 

- тематична година 

«День партизанської 

слави»; 
- тематична книжкова 

виставка;   

20.09 – 23.09. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники  

 

Абрамова Ю.М.  

 

Луценко А.Г. 
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- лекція співробітників 

Харківського 

історичного музею 

«Підпільний та 

партизанський рух  

Харківщини» 

  

 

35 Вечір відпочинку  23.09.2021 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

  

36 Бібліотечний урок за 

темою «Бібліотек@ – 

вікно у світ» із нагоди 

Всеукраїнського дня 

бібліотек 

30.09.2021 Абрамова Ю.М. 

 

 

  

37 Святкова програма 

«Спасибі вам, що ви на 

світі є, що сієте добро, як 

щедрий колос» із нагоди 

Дня працівників освіти  

30.09.2021 Луценко А.Г.    

38 Екологічна акція 

«Чисте подвір’я  – чисте 

місто»   

Протягом  жовтня  Вихователі    

39 Ділова гра «Вибори» Протягом жовтня Луценко А.Г.    

 

 

40 

 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

Місячник із 

протипожежної безпеки: 

- години спілкування 

«Запобігти. 

Відреагувати. 

Допомогти», «З вогнем 

не жартуй!»; 

 

небезпека вдома й на 

вулиці. Основні правила 

поведінки 

- практичні заняття 

«Пожежна безпека та 

попередження 

надзвичайних ситуацій»; 

- хвилинки безпеки (огляд 

та обговорення 

небезпечних ситуацій); 

- вікторина-змагання 

«Будь обережним з 

вогнем!»; 

- зустріч із працівниками 

служби ДСНС; 

Протягом жовтня  

 

 

 

Класні керівники  

 

 

 

Вихователі  

 

 

Вихователі  

 

 

Луценко А.Г. 

 

Лісаченко С.С.  

 

Вихователі  

 

Вихователі 

 

Луценко А.Г.  
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- практичні заняття «Дії 

учнів під час пожежі»;  

- перегляд навчальних 

відеофільмів; 

- виставка плакатів 

«Пожежу можна 

попередити» 

 

 

 

 

48 

 

 

49 

 

50 

Заходи з нагоди 

відзначення 

Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня 

ветерана: 

- години спілкування  

«Сивина на скронях – 

мудрість у очах»; 

- презентації «Осінь 

життя – пора золота»;  

- тематична фотовиставка  

04.10 – 07.10.2021  

 

 

 

Класні 

керівники  

 

 

Вихователі  

 

Луценко А.Г.  

  

 

 

51 

 

 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

56 

Заходи з нагоди Дня 

захисника України: 

- акція «Вітаємо, солдате» 

(виготовлення вітальних 

листівок та оберегів для 

воїнів із зони ООС);  

- уроки мужності «Слава 

героям України!»; 

- конкурс на найкраще 

виконання солдатської 

пісні; 

- зустріч з учасниками 

бойових дій на Сході 

України; 

- благодійний ярмарок;  

- спортивні змагання 

«Козацькі забави»    

11.10 – 12.10.2021  

 

Педагог-

організатор  

Вихователі 

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі    

Луценко А.Г. 

Луценко А.Г. 

 

Луценко А.Г. 

 

Чирва С.Г. 

  

57 Здійснення проекту 

«Містер 

«”Обдарованість”»  

Протягом жовтня Лісаченко С.С. 

Луценко А.Г.  

  

 

 

 

58 

 

 

59 

Заходи з нагоди 

відзначення  Дня 

вигнання з України 

нацистських окупантів:  

- тематична екскурсія до 

Харківського історичного 

музею;  

25.10 – 28.10.2021   

 

 

Вихователі  
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60 

 

 

- урок пам’яті  «Україна 

пам’ятає»; 

- інформаційна година 

«Подвигу вічно жити» (із 

залученням працівників 

Харківського історичного 

музею) 

Класні 

керівники 

 

Луценко А.Г. 

61 Відвідування вистави 

Харківського театру імені    

Т.Г. Шевченка   

21.10.2021 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

  

62 Вечір відпочинку  22.10.2021 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

  

63 Виставка дитячої 

фотографії «Осінні 

кольори»  

Протягом жовтня  Вихователі    

Луценко А.Г. 

  

64 Пішохідні екскурсії 

містом (у рамках проекту  

«Моя Харківщина») 

Протягом  

листопада  

Вихователі    

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

67 

 

 

68 

 

 

 

 

Місячник правової освіти 

та попередження 

правопорушень: 

- години спілкування на 

теми: «Шлях до себе», 

«Ти і колектив», «Твої 

права та обов’язки – 

абетка громадянина», 

«Що таке духовне 

багатство людини»; 

- заняття з елементами 

тренінгу «Поведінка в 

екстремальних 

ситуаціях», «Як 

навчитися бути 

здоровим»; 

- цикл бесід «Про 

тактовність і 

люб’язність», «Що таке 

спосіб життя», «Чи 

біднішають наші 

почуття», «Антиподи 

моралі»; 

- тренінгові заняття «Як 

поводитись у конфліктній 

ситуації»; 

Протягом  

листопада 

 

 

 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі 

 

 

 

 

Неруш Я.В. 

 

 

Вихователі 
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69 - дискусії «Кодекс честі 

учня. Його права та 

обов’язки», «Конфліктна 

ситуація. Пошук істини, а 

не загострення 

стосунків»; 

- диспути «Настирливість 

і впертість», «Що таке 

життєвий досвід людини» 

 

Вихователі 

 

 

 

70 

 

71 

 

72 

 

 

73 

 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня 

української писемності й 

мови: 

- поетична кав’ярня  «О 

слово рідне, хто без тебе 

я?»; 

-  квест «Мова – душа 

народу»; 

- лінгвістична гра 

«Вивчай! Знай! Рідну 

мову люби, поважай!»; 

- виставка творів 

українських авторів 

08.11 – 10.11. 

2021 

 

 

 

Учителі 

української 

мови  

Луценко А.Г. 

 

Учителі 

української 

мови  

 

Абрамова Ю.М. 

  

 

74 

 

75 

 

76 

 

 

77 

 

78 

 

Тиждень толерантності: 

- тренінг «Толерантність 

врятує світ»; 

- оформлення стіннівок  

 «Толерантність»; 

- година спілкування 

«Толерантність у 

сучасному світі»; 

- бліц-опитування 

«Найтолерантніший 

учень»; 

- конкурс на кращу 

емблему толерантності 

15.11 – 19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний 

педагог 

Луценко А.Г. 

Вихователі 

Класні 

керівники  

 

 

Луценко А.Г. 

 

 

Луценко А.Г. 

  

 

 

79 

 

 

 

80 

 

81 

Тиждень безпеки 

дорожнього руху: 

- тематичні уроки 

«Правила для пішоходів», 

«Учасники дорожнього 

руху та умови безпеки 

пішоходів»; 

- практичні заняття «Будь 

уважним на дорозі»; 

01.11 – 07.11.2021  

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі 

 

Вихователі  
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82 

 

 

83 

 

- тематична виставка 

плакатів;   

 

- публіцистична вистава 

(агітбригада) 

«Дотримуйся правил 

дорожнього руху!»; 

- демонстрація 

тематичних відеороліків 

Луценко А.Г. 

Вихователі  

Луценко А.Г. 

Вихователі  

 

Вихователі 

 

 

 

84 

 

85 

 

 

86 

 

87 

 

 

Заходи  з нагоди 

відзначення  Дня Гідності 

та Свободи: 

-  інформаційна вітрина 

«Україна: єдина і 

неділима»;   

- випуск інформаційної 

листівки «Шукаючи 

Європу, ми знайшли 

Україну»;  

- фотовиставка «Україна 

єдина»; 

- урочиста 

загальношкільна лінійка  

«Україна – це територія 

Гідності і Свободи»  

22.11– 

25.11.2021  

 

 

Класні керівники  

 

Луценко А.Г. 

 

 

Вихователі  

 

Луценко А.Г. 

 

  

88 Відвідування вистави 

Харківського театру 

української драми імені  

Т.Г. Шевченка  

18.11.2021 Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.   

  

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

90 

 

 

 

91 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня пам’яті 

жертв Голодомору  та 

політичних репресій: 

- година пам’яті  «Голод 

33-го – біль душі і пам’ять 

серця» (із залученням 

працівників Харківського 

історичного музею); 

- покладання квітів до  

меморіального місця 

пам’яті жертв 

Голодомору та 

політичних репресій; 

- акція «Свічка пам’яті» 

29.11- 30.11. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луценко А.Г. 

 

 

 

 

Луценко А.Г. 

 

 

 

Вихователі   

  

92 Вечір відпочинку  25.11.2021 Билдіна В.В.   
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Луценко А.Г. 

 

 

 

93 

 

 

 

94 

 

95 

 

96 

 

 

97 

 

98 

 

 

99 

 

 

100 

 

 

 

Місячник 

морально-статевого 

виховання: 

- інформаційні години 

«Це повинен знати 

кожен» з нагоди  

Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом; 

- відкритий мікрофон 

«Відверта розмова»;  

- оформлення 

інформлистівки  «Не дамо 

СНІДу шанс!»; 

- дискусія «Людина має 

спробувати все…Чи все? І 

чи можна?»; 

- тренінг «Прояви турботу 

та обачливість»; 

- засідання  «круглого 

столу» за темою «Чому 

життя людини найбільша 

цінність?»; 

- години спілкування 

«Поспішай добро творити 

людям»;   

- бесіди за «круглим 

столом» за темами: «Твої 

норми поведінки», 

«Щаслива сім’я. Яка 

вона?» 

Протягом грудня        

 

 

 

 

 

 

Вихователі 

 

 

 

Вихователі 

 

Луценко А.Г. 

 

Класні керівники 

 

 

Неруш Я.В. 

 

Класні 

керівники  

 

 

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі 

  

 

 

101 

 

 

102 

 

 

103 

Заходи до Міжнародного 

дня інвалідів: 

- години спілкування  

«Спочатку людина, а 

потім статус»; 

-  перегляд 

документального фільму 

Тофіка Шахвердиєва 

«Про любов»; 

- виставка фотографій 

«Українські 

параолімпійці» 

01.12 –  

02.12.2021 

 

 

Класні керівники 

 

 

Вихователі  

 

 

Луценко А.Г.   
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104 Тематична година  

«Українські волонтери, 

відважні й дивовижні» із 

нагоди Міжнародного 

дня волонтерів 

07.12.2021 Вихователі    

 

 

105 

 

106 

107 

 

108 

 

109 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня 

Збройних Сил України: 

- відвідування 92-ї ОМБр 

імені отамана Івана 

Сірка; 

- огляд строю та пісні; 

- зустріч із бійцями із 

зони ООС; 

- виготовлення 

привітальних листівок; 

- тематичні уроки з 

предмету «Захист 

України»  «Історія 

створення Збройних сил 

України» 

01.12 – 

06.12.2021 

 

 

Лісаченко С.С. 

 

Луценко А.Г. 

Луценко А.Г. 

 

Вихователі  

 

Учителі 

предмету 

«Захист 

України» 

  

 

110 

111 

 

 

112 

 

 

113 

Тиждень правової освіти: 

- правовий брейн-ринг; 

- інформаційні години 

«Декларація про права 

людини: історія і 

сучасність»;  

- тематична  зустріч із 

працівниками поліції 

«Твої права – твій 

захист»;  

- конкурс ораторів 

«Правосвідомість і 

духовність – основи 

людяності» 

06.12 –  

09.12.2021 

 

Луценко А.Г. 

Класні 

керівники  

 

 

Соціальний 

педагог 

 

Луценко А.Г. 

  

114 Виставка вітальних 

листівок до Дня  Святого 

Миколая, новорічних та 

різдвяних свят 

13.12. 

2021 

Вихователі    

Луценко А.Г. 

  

115 Фольклорне свято до Дня 

Святого Миколая 

16.12.2021 Луценко А.Г.   

Скиба О.В. 

  

116 Святкова програма з 

нагоди Нового Року   

23.12.2021  Луценко А.Г.    

117 Тематичний вечір 

відпочинку «Новорічний 

калейдоскоп» 

23.12.2021 Билдіна В.В.   
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118 

 

 

119 

 

120 

 

121 

 

 

 

 

 

 

122 

 

123 

Місячник «Здорове 

покоління»: 

- години спілкування 

«Здоровий спосіб  життя 

– майбутнє нації»; 

- захист міні-проектів «Я 

за здоровий спосіб 

життя»; 

- цикл бесід щодо 

здорового харчування; 

- бесіди за «круглим 

столом» «Вплив 

фізичних вправ на 

здоров’я», «Моє здоров’я 

– в моїх руках!», «Спорт 

– це здоров’я!», «Ні – 

шкідливим звичкам!», 

«Здоров’я – запорука 

успіху!»; 

- публіцистична вистава 

«Здоровим бути 

здорово!»; 

-спортивні змагання з 

волейболу 

Протягом січня  

 

Класні 

керівники 

 

 

Вихователі 

 

Вихователі 

 

Вихователі 

 

 

 

 

 

 

Луценко А.Г. 

Вихователі 

Чирва С.Г 

  

 

 

124 

 

125 

 

 

126 

 

 

 

 

127 

 

128 

Заходи з нагоди 

відзначення  Дня 

Соборності України:  

- тематична виставка 

творчих  

робіт вихованців гуртків;  

-  години спілкування  

«Україна єдина – Україна 

одна»; 

- засідання  круглого 

столу» за темою 

«Великий день єднання» 

із залученням працівників 

Харківського історичного 

музею;  

- фотовиставка  «Ми – 

українці»;  

- книжково-ілюстративна 

виставка «22 січня – День 

Соборності України» 

17.01–  21.01.2022  

 

Керівники 

гуртків  

 

Класні керівники 

 

 

Луценко А.Г. 

 

 

 

 

Вихователі 

 

Абрамова Ю.М. 
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129 Відвідування 

Харківського театру 

ляльок  

19.01.2022 Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

  

130 Година-спогад «Уроки 

минулого: історія 

Голокосту» 

27.01.2022 Вихователі    

131 Засідання «круглого 

столу» за темою 

«Причини та наслідки 

трагедії під Крутами» 

26.01.2022 Вихователі    

132 Вечір відпочинку  31.01.2022 Билдіна В.В. 

Луценко А.Г.  

  

133 Святкова програма до Дня 

Святого Валентина 

«Багатолике кохання 

моє!» 

14.02.2022 Луценко А.Г.   

134 Виставка фотографій 

«Зимові пейзажі» 

01.02 – 

20.02.2022  

Вихователі    

135 Виховна година «Час і 

досі не загоїв рани» із 

нагоди Дня вшанування  

учасників бойових дій на 

території інших держав 

15.02.2022 Класні керівники    

136 Покладання квітів до 

пам’ятника воїнам, 

загиблим у Афганістані 

13.02.2022  Луценко А.Г.     

137 Урочиста лінійка з нагоди 

вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 

«Гідності хай промінь не 

згасає!» 

22.02.2022 Луценко А.Г.    

138 Фотовиставка «Небесна 

Сотня» 

19.02.2021 Вихователі   

139 Відвідування вистави 

Харківського 

академічного театру 

музичної комедії   

18.02.2022 Вихователі   

140 Вечір відпочинку  24.02.2022 Билдіна В.В.    

 

 

 

141 

 

 

142 

Заходи з нагоди 

відзначення  дня 

народження Лесі 

Українки: 

- виставка ілюстрацій до                                                                          

улюблених творів Лесі 

Українки; 

21.02– 25.02.2022  

 

 

Вихователі 
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143 

 

144 

 

- літературний вечір « 

Леся Українка: 

Особистість. Нація. Світ»; 

- інсценізація уривків із 

творів Лесі Українки 

- перегляд відеофільмів за 

творами Лесі Українки 

Учителі 

української 

літератури  

Луценко А.Г. 

Вихователі  

Вихователі   

 

145 Здійснення проекту  «Міс 

«”Обдарованість”» 

Протягом березня Луценко А.Г.   

 

 

146 

 

 

147 

 

148 

149 

 

150 

 

151 

 

152 

 

153 

 

154 

 

 

Місячник з безпеки 

дорожнього руху: 

- єдиний  урок  «Коли 

вирушаєш в путь – завжди 

обережним будь»;                 

- перегляд тематичних 

відеороликів; 

- оновлення куточків 

безпеки 

- урок-практикум 

«Правила нашої безпеки»; 

- виставка малюнків 

«Пам’ятай та виконуй!»;   

- розробка пам’яток 

«Дорожня грамота»; 

- години спілкування 

«Безпека на дорозі — 

безпека життя»; 

- перегляд навчальних 

тематичних фільмів; 

- практичні заняття 

«Обережно! Залізничний 

транспорт»   

Протягом березня 

 

 

 

Класні 

керівники  

 

 

Вихователі  

 

Вихователі  

Вихователі 

 

Вихователі  

 

Вихователі 

 

Класні 

керівники 

 

Вихователі 

 

Вихователі  

 

 

  

155 Святкова програма  

«Жінка. Весна. Любов»  

03.03.2022 Луценко А.Г.    
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156 

 

157 

 

 

158 

 

159 

 

 

Заходи з нагоди 

відзначення дня 

народження                        

Т.Г. Шевченка 

- виставка ілюстрацій до 

творів Т.Г. Шевченка; 

- літературне свято «Іду 

душею до Тараса»; 

 

- конкурс читців «Тобі 

Тарасе, наша шана»;  

- книжкова виставка 

«Шевченко – наш. Він 

для усіх століть…» 

09.03 – 11.03. 

2022 

 

 

 

Вихователі 

 

Учителі 

української 

літератури 

Вихователі  

Луценко А.Г. 

Абрамова Ю.М. 

  

160 Патріотична година 

«Сьогодні Бог 

народжується там, де 

захист – це життя, а не 

робота» із нагоди  Дня 

українського добровольця 

із нагоди  Дня 

українського добровольця  

14.03.2022 Вихователі    

161 Відвідування 

Харківського театру імені 

Т. Г. Шевченка  

16.03.2022 Билдіна В.В. 

 Луценко А.Г. 

  

 

 

162 

 

 

163 

164 

 

165 

 

 

166 

 

Тиждень  

профорієнтаційної 

роботи: 

-  години спілкування 

«Прагніть досягнути 

успіху…»;                  

- зустрічі з викладачами 

ВНЗ; 

- виставка літератури 

«Освіта Слобожанщини»; 

- психологічний тренінг 

«Я і моя майбутня 

професія. Що головне?»; 

- інформаційні хвилинки 

«Вибір професії – вибір 

долі»   

15.03 –  

19.03.2022 

 

 

Класні кервники 

 

 

Лосєва Н.Л. 

Бібліотекари  

 

Соціальний 

педагог  

 

Вихователі 

  

167 Вечір відпочинку  31.03.2022 Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

  

 

 

Екологічний двомісячник 

«Зелена весна»:  

14.03 –  

19.03.2022 
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168 

 

169 

 

170 

 

 

 

171 

 

172 

 

173 

 

174 

 

175 

 

176 

 

 

177 

 

178 

 

179 

 

 

180 

 

181 

 

 

- тематична 

публіцистична вистава;  

- екологічний десант 

«Чиста школа – чисте 

місто»;                      - 

просвітницькі  екологічні 

хвилинки «Вплив 

побутового сміття на 

умови навколишнього 

середовища»;                                       

-  перегляд відео «Сім 

чудес української 

природи»; 

-  створення проектів 

«Дизайн шкільного 

подвір’я»; 

- фотовернісаж «Природа 

рідного краю»; 

- фото – виставка 

«Чарівна Харківщина» 

- акція «Збережи дерево – 

здай макулатуру»; 

- години спілкування  

«Доторкнутися до 

природи можна тільки 

серцем»;   

- галерея інформаційних 

бюлетенів; 

- відвідування планетарію 

«Унікальна планета 

Земля»; 

- міні-лекторій  «Ліс і 

його значення в природі і 

житті людини»; 

- акції «Посади дерево», 

«Посади квітку»; 

- екскурсія до 

Дендропарку 

Харківського аграрного 

університету                              

Луценко А.Г. 

Вихователі 

Вихователі  

 

Вихователі  

 

Вихователі 

 

Вихователі 

 

Луценко А.Г. 

Вихователі 

Вихователі  

 

Вихователі 

 

Педагог-

Вихователі 

Класні 

керівники  

 

 

Вихователі 

 

Билдіна В.В. 

Вихователі  

Учитель 

екології 

 

 

Вихователі 

 

Вихователі  

182 Шоу-програма  з нагоди 

Дня сміху » 

31.03.2022 Луценко А.Г.    

183 Флешмоб «Рух заради 

здоров’я»  із нагоди 

08.04.2022  Луценко А.Г.      
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відзначення Всесвітнього 

дня здоров’я 

184 «Космос відомий і 

невідомий» Відвідування 

Харківського планетарію  

13.04.2022 Билдіна В.В. 

Вихователі  

  

185 Інформаційні години  

«Україна – космічна 

держава» 

12.04.2022 Вихователі    

186 День цивільного захисту   14.04.2022 Лісаченко С.С.   

187 Відвідування вистави 

Харківського театру 

юного глядача  

28.04.2022 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

  

 

 

 

188 

 

189 

 

190 

 

 

 

 

 

Заходи з нагоди 

відзначення Дня пам’яті 

жертв аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

- уроки пам’яті «Світ про 

Чорнобиль пам’ятає»;  

- акція «Запали скорботну 

свічку»; 

- перегляд відеофільмів 

«Чорнобиль – пам'ять 

України», «На Чорнобиль 

журавлі летіли», «За 

годину до вибуху», 

«Мужність і біль 

Чорнобиля» 

25.04  – 

26.04.2022 

 

 

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі  

 

 Вихователі  

 

  

191 Вечір відпочинку  28.04.2022 Билдіна В.В.   

192 Тематична виставка 

вихованців гуртків 

«Великодні обереги» 

20.04.2022 Керівники 

гуртків 

  

192 Бесіди-презентації 

«Великодні традиції 

Слобожанщини»  

21.04.2022 Вихователі    

 

 

193 

 

194 

 

 

195 

 

196 

 

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 

Травень   

 

Чирва С.Г. 

 

Луценко А.Г. 

 

Вихователі  

 

 

Вихователі 
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197 

 

 

198 

 

 

199 

 

 

 

200 

 

201 

 

202 

 

203 

 

 

204 

 

 

 

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  

Луценко А.Г. 

 

Класні 

керівники  

 

Вихователі  

 

  

Класні 

керівники  

 

 

 

Класні 

керівники  

 

Лісаченко С.С. 

Билдіна В.В. 

Вихователі  

 

Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

Скиба О.В. 

 

 

205 

 

206 

 

207 

Заходи до Дня матері та 

Міжнародного дня сім’ї: 

- виставка робіт «Рідними 

руками»; 

- фотопрезентації «Усе 

починається з мами»;  

- конкурс відеороликів 

«Моя родина»  

10.05 – 13.05.2022  

 

Вихователі 

Луценко А.Г. 

Вихователі  

 

Луценко А.Г. 

  

208 Усний журнал «Ми 

українці, в сім’ї 

європейських народів» 

16.05. 2022 Класні керівники    

209 Лінійка-реквієм з нагоди 

Дня пам’яті жертв 

геноциду 

кримськотатарського 

народу   

19.05.2022 Луценко А.Г.   

210 Свято Останнього 

дзвоника 

 

27.05.2021 Билдіна В.В. 

Луценко А.Г. 

  

211 Свято, присвячене 

випуску учнів 9-х класів 

09.06.2022 Луценко А.Г. 

Вихователі  

  



88 

 

 

4.1.6. Запровадження педагогічними працівниками інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Підготувати електрону 

платформу Дистанційна 

школа «Обдарованість» до 

початку навчального року 

до 31.08.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

2 

Перевірити готовність 

власних сторінок 

педагогічних працівників на 

електронній платформі 

Дистанційна школа 

«Обдарованість»  

до 31.08.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Перевірити матеріальну базу 

на готовність ведення 

освітньої діяльності 

до 31.08.2021 Науменко В.М. 

 

 

4 

Провести анкетування 

новоприбулих педагогічних 

працівників щодо виявлення 

рівня володіння 

інформаційно-

комунікативними 

технологіями 

вересень 
Єфімова Я.В., 

Науменко В.М. 

 

 

5 

Організувати роботу 

постійно діючого семінару з 

впровадження ІКТ в освітній 

процес 

постійно 
Єфімова Я.В., 

Науменко В.М. 

 

 

6 

Організувати майстер-класи 

педагогів, компетентних у 

впровадженні ІКТ в освітній 

процес  

один раз на 

місяць 

Єфімова Я.В., 

Науменко В.М. 

 

 

7 

Проводити аналіз 

використання учнями 

електронної платформи 

Дистанційна школа 

«Обдарованість» 

один раз на 

три місяці 
Сімбірська Л.В. 

 

 

9-х класів  

212 Випускний вечір  

 

25.06.2022 Билдіна В.В.  

Луценко А.Г. 

Вихователі  

11-х класів 
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8 

Розробити план для 

кошторису на 2022 рік щодо 

покращення матеріально-

технічної бази для 

впровадження ІКТ в освітній 

процес 

грудень 
Єфімова Я.В., 

Науменко В.М. 

 

 

9 

Обговорити з педагогічними 

працівниками концепцію 

створення IT-HUBу ліцеї-

інтернаті 

зимові 

канікули 
Єфімова Я.В. 

 

 

10 

Розпочати роботу над 

створенням простору IT-

HUBу ліцеї-інтернаті 

січень Єфімова Я.В. 

 

 

11 

Підготувати проект 

Положення про IT-HUB 

ліцею-інтернату 

травень Єфімова Я.В. 

 

 

12 

Обговорити з педагогічними 

працівниками проект 

Положення про IT-HUB 

ліцею-інтернату 

червень Єфімова Я.В. 

 

 

13 

Винести на громадське 

обговорення проект 

Положення про IT-HUB 

ліцею-інтернату 

червень Єфімова Я.В. 

 

 

14 
Затвердити Положення про 

IT-HUB ліцею-інтернату  
червень Єфімова Я.В. 

 
 

15 

Провести моніторинг 

використання педагогічними 

працівниками електронної 

платформі Дистанційна 

школа «Обдарованість» 

січень, 

червень 
Сімбірська Л.В. 

 

 

 

4.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

 

4.2.1. Забезпечення педагогічними працівниками власного професійного 

розвитку і підвищення кваліфікації 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Ознайомити педагогічних 

працівників з постановою 

Кабінету міністрів України 

від 21.08.2019 № 800 

вересень Сімбірська Л.В. 
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2 

Провести роз’яснення з 

процедурою підвищення 

кваліфікації молодих 

педагогічних працівників  

вересень Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Визначити з педагогічними 

працівниками пріоритетні 

напрями підвищення 

кваліфікації на наступний 

календарний рік відповідно 

до освітньої програми 

ліцею-інтернату 

вересень Сімбірська Л.В. 

 

 

4 

Організувати онлайн 

опитування педагогічних 

працівників для урахування 

пропозицій для формування 

Орієнтовного плану 

підвищення кваліфікації на 

наступний кале радний рік 

жовтень-

листопад 
Сімбірська Л.В. 

 

 

5 

Затвердити Орієнтовний 

план підвищення 

кваліфікації на педагогічній 

раді 

до 25.12.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

6 

Оприлюднити Орієнтовний 

план підвищення 

кваліфікації на педагогічній 

раді 

до 25.12.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

7 

Проводити огляд пропозицій 

для підвищення кваліфікації 

для педагогічних 

працівників 

один раз на 

місяць 
Сімбірська Л.В. 

 

 

8 

Приймання пропозицій від 

педагогічних працівників до 

плану підвищення 

кваліфікації на наступний 

календарний рік 

протягом 15 

календарних 

днів після 

затвердження 

кошторису 

Сімбірська Л.В. 

 

 

9 

Розгляд пропозицій 

педагогічних працівників з 

метою формування плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічною радою 

протягом 15 

календарних 

днів після 

затвердження 

кошторису 

Сімбірська Л.В. 

 

 

10 

Забезпечення укладання 

договорів між ліцеєм-

інтернатом та суб’єктами 

підвищення кваліфікації 

постійно Сімбірська Л.В. 
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11 

Звіт педагогічних 

працівників про стан 

проходження ними 

підвищення кваліфікації у 

поточному році 

до 25.12.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

12 

Організувати зберігання 

сертифікатів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників у особовій 

справі 

постійно 
Сімбірська Л.В., 

Румянцева І.Є. 

 

 

13 

Сформувати запит до 

кошторису стосовно 

підвищення кваліфікації на 

наступний календарний рік 

до 25.12.2021 Сімбірська Л.В. 

 

 

14 

Видання наказу «Про 

створення атестаційної 

комісії з атестації 

педагогічних працівників у 

2020/2021 навчальному 

році» 

до 20.09.2021 Поливанний В.С. Наказ  

15 

Опрацювання законодавчої, 

правової та нормативної 

документації з питань 

проведення атестації 

20.09.-

10.10.2021 
Сімбірська Л.В. 

Підписи 

працівників 
 

16 

Ознайомлення педагогічних 

працівників, що 

атестуються, з 

нормативними документами 

20.09.-

10.10.2021 
Сімбірська Л.В. 

Підписи 

працівників 
 

17 

Прийом заяв від 

педагогічних працівників на 

позачергову атестацію 

20.09.-

20.10.2021 

Атестаційна 

комісія 

Заяви 

працівників 
 

18 

Коригування та погодження 

плану курсової 

перепідготовки 

до 20.10.2021 Сімбірська Л.В. 
Направлення 

на курси 
 

19 

Оформлення стенду 

інформаційних матеріалів 

щодо проведення атестації 

до 20.10.2021 Сімбірська Л.В. 
Стендові 

матеріали 
 

20 

Проведення засідання 

атестаційної комісії з 

розгляду заяв, які надійшли 

до атестаційної комісії 

до 20.10.2021 Поливанний В.С. Протокол  

21 
Затвердження графіку 

проведення атестації 
до 20.10.2021 Поливанний В.С. Протокол  

22 
Закріплення членів 

атестаційної комісії за 
до 20.10.2021 Поливанний В.С. Протокол  
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працівниками, що 

атестуються для вивчення 

роботи педагогів та надання 

консультативної допомоги 

23 

Видання наказу «Про 

атестацію педагогічних 

працівників у 2020/2021 

навчальному році» 

до 20.10.2021 Поливанний В.С. Наказ   

24 

Ознайомлення педагогічних 

працівників, які атестуються 

з наказом про атестацію 

до 20.10.2021 Сімбірська Л.В. 
Підписи 

працівників 
 

25 

Відвідування освітніх 

заходів у ході вивчення 

системи і досвіду роботи 

педагогів, які атестуються 

(згідно з планами 

індивідуальної підготовки)  

листопад 

2021 – лютий 

2022 

Атестаційна 

комісія 

Картки 

спостережень 
 

26 

Проведення атестаційної 

експертизи для визначення 

кваліфікаційної категорії 

педагогічних працівників на 

підставі співвідношення 

рівнів оцінки їхньої 

професійної діяльності 

листопад 

2021 – лютий 

2022 

Атестаційна 

комісія 
Протоколи  

27 

Проведення засідання 

атестаційної комісії із 

розгляду експертних оцінок 

діяльності та характеристик 

педагогічних працівників, 

які атестуються 

січень 2022-

лютий 2022 
Поливанний В.С. Протокол  

28 

Проведення засідання 

педагогічної ради з розгляду 

творчих звітів педагогів, які 

атестуються 

до 15.03.2022 Поливанний В.С. Протокол   

29 

Проведення засідання 

атестаційної комісії з 

розгляду питань щодо 

прийняття рішень 

встановлення 

(підтвердження) 

кваліфікаційних категорій, 

присвоєння (підтвердження) 

педагогічних звань, 

порушення клопотань перед 

до 01.04.2022 Поливанний В.С. Протокол  
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атестаційною комісією 

вищого рівня 

30 

Підведення підсумків 

атестації. Видання наказу. 

Підготовка звітної 

статистичної документації 

до 20.04.2022 Поливанний В.С. Наказ  

 

4.3. Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками ліцею-

інтернату 

 

4.3.1. Науково-методична робота педагогічних працівників ліцею-інтернату  

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Провести анкетування 

педагогів з метою 

визначення  рівня науково-

методичної компетентності  

та мотивації до участі у 

заходах з підвищення 

власного професійного 

потенціалу 

до 01.09.2021   Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

2 

Довести до відома 

педагогічних працівників 

нормативні та методичні 

матеріали щодо роботи у  

2021/2022 навчальному році 

до 01.09.2021   Сімбірська Л.В.  

 

3 

Видати наказ про 

організацію науково-

методичної роботи в ліцеї-

інтернаті та затвердити 

її структуру  

до 10.09.2021   Поливанний В.С.  

 

4 

Затвердити склад 

методичної ради та 

спланувати її роботу на 

2021/2022 навчальний рік 

до 10.09.2021 Поливанний В.С.  

 

5 

Спланувати й організувати 

роботу постійно діючого 

семінару «Організація 

дослідно-орієнтованого 

навчання учнів» (4 заняття); 

- методичного 

консультпункту (для 

до 10.09.2021 Заступник 

директора з 

наукової роботи 
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молодих і новопризначених 

педагогів) 

- творчих  груп педагогів 

6 

Спланувати тематику та 

організувати проведення 

психолого-педагогічних 

консиліумів у 8-10-х класах 

до 10.09.2021 Сімбірська Л.В., 

Неруш Я.В. 

 

 

 

7 

Провести організаційні 

засідання методичних 

комісій: 

- учителів дисциплін фізико-

математичного циклу; 

- учителів дисциплін 

природничого циклу; 

- учителів гуманітарного 

циклу; 

- вихователів 

до 10.09.2021 Заступник 

директора з 

наукової роботи, 

Билдіна В.В. 

   

 

 

8 

Затвердити плани роботи з 

індивідуального 

наставництва з педагогами-

початківцями 

до 10.09.2021 Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

9 

Організувати роботу 

проблемного семінару для 

вчителів «Теоретичні та 

практичні основи 

педагогічної  підтримки 

обдарованих дітей» 

жовтень 2021  

грудень 2021  

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

10 

Провести конкурс на кращу 

методичну розробку з 

питань упровадження 

змішаної форми навчання 

лютий 2022 Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

11 

Розробити алгоритм 

діяльності педагога щодо  

впровадження моделі 

дистанційної освіти з 

предмету 

до 01.12.2021 Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

12 

Провести моніторинг 

ефективності діючої моделі 

розвивального освітнього 

середовища ліцею-інтернату 

жовтень 2021 Неруш Я.В.  

 

12 

Провести звітну науково-

методичну конференцію за 

підсумками науково-

методичної роботи за рік 

до 20.05.2021 Поливанний В.С.,  
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Заступник 

директора з 

наукової роботи, 

Билдіна В.В. 

 

4.3.2. Співпраця з батьками учнів з питань організації освітнього процесу 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

Тематика загальношкільних батьківських зборів 

1 

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 

2021/2022 навчальному році 

(режим роботи закладу, 

організація роботи 

факультативів, гуртків 

01.09.2021 

 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

Поливанний 

В.С.  

 

 

 

 

 

 

2 

1. Про організацію роботи 

педагогічного колективу з 

обдарованими учнями  

22.10.2021 

 

Лосєва Н.Л. 
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2. Про організацію 

харчування та медичного 

обслуговування здобувачів 

освіти  ліцею-інтернату в  

2021/2022 навчальному 

році.  

 

3. Формування в дітях 

культури здорового 

харчування та рухової 

активності. 

 

4. Анкетування батьків з 

питань безпеки в ліцеї-

інтернаті 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

Неруш Я.В. 

3 

1. Про результати 

навчальних досягнень учнів 

та результати виховної 

діяльності в І семестрі 

2021/2022 навчального року 

 

2. Про стан здоров’я 

здобувачів освіти  ліцею-

інтернату за результатами  

поглибленого медичного 

огляду 

 

3. Про профілактику 

правопорушень та 

травматизму серед 

здобувачів освіти  під час 

зимових канікул  

 

4. Рубрика  «Думки в голос» 

24.12.2021 

 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

 

 

Третьякова В.О.  

 

 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

 

 

 

Билдіна В.В. 

 

 

4 

1. Про порядок закінчення 

навчального року 

(організація ДПА та ЗНО) 

 

2. Про організацію дозвілля 

та збереження життя і 

здоров’я здобувачів освіти  

ліцею-інтернату під час 

літніх канікул 2022 року 

 

25.03.2022 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

 

Билдіна В.В. 
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3. Про підготовку ліцею-

інтернату до нового 

2022/2023 навчального року 

(заплановані ремонтні 

роботи, поповнення 

матеріально-технічної бази) 

 

4. Про організацію літньої 

практики 2022 року 

 

Лісаченко С.С. 

 

 

 

 

 

 

Сімбірська Л.В. 

 

5 

Індивідуальні консультації 

педагогічних працівників з 

батьками 

щоп’ятниці 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

6 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

питання проблем 

комунікації з батьками 

Протягом 

навчального 

року 

Билдіна В.В. 

 

 

7 

Організація сповіщення 

батьків головними новинами 

через офіційний веб-сайт 

ліцею-інтернату 

постійно Науменко В.М. 

 

 

8 

Моніторинг роботи 

батьківських груп класів у 

соціальних мережах 

постійно 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

4.3.3. Практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм 

професійної співпраці 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Затвердити графік 

взаємовідвідування уроків та 

годин спілкування молодими 

педагогічними працівниками 

вересень 
Сімбірська Л.В., 

Билдіна В.В. 

 

 

2 

Розпочати формування 

інституту наставництва в 

ліцеї-інтернаті 

вересень-

травень 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

3 

Організувати поширення 

педагогічного досвіду 

учителями-методистами 

Протягом 

навчального 

року 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

4 

Провести анкетування 

педагогічних працівників з 

метою виявлення потреб у 

осінні 

канікули 
Неруш Я.В. 
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комунікації чи наявних 

проблем або перешкод 

5 

Провести тренінг з питань 

налагодження командної 

роботи 

зимові 

канікули 
Неруш Я.В. 

 

 

6 

Сформувати творчу групу з 

реалізації проектної та 

дослідно-експериментальної 

освітньої діяльності 

Вересень 

2021 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

 

4.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах 

академічної доброчесності 

 

4.4.1. Дотримання педагогічними працівниками академічної доброчесності 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Ознайомлення 

новоприбулих педагогічних 

працівників з Положенням 

про академічну 

доброчесність 

до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 

 

2 

Моніторинг стану 

дотримання академічної 

доброчесності 

педагогічними працівниками 

один раз на 

три місяці 
Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

наявних проблем стосовно 

академічної доброчесності 

зимові 

канікули 
Поливанний В.С. 

 

 

 

4.4.2. Сприяння дотримання академічної доброчесності учнями 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Ознайомлення 

новоприбулих учнів з 

Положенням про академічну 

доброчесність 

до 10.09.2021 
класні керівники, 

вихователі 

 

 

2 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

наявних проблем стосовно 

зимові 

канікули 
Поливанний В.С. 
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академічної доброчесності 

учнів 

3 

Моніторинг стану 

дотримання академічної 

доброчесності учнями 

один раз на 

місяць 

Сімбірська Л.В., 

класні керівники 

 

 

4 

Бесіди щодо необхідності 

дотримуватися академічної 

доброчесності 

постійно 
класні керівники, 

вихователі 
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РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 

 

5.1. Стратегія розвитку та система планування діяльності ліцею-інтернату, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

 

5.1.1. Виконання стратегії розвитку на поточний навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розробити комплексну 

діагностику рівня 

професійної компетентності 

та особистісних якостей 

педагогічних працівників 

ліцею-інтернату 

вересень-

грудень 

Поливанний В.С., 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

2 

Провести комплексну 

діагностику рівня 

професійної компетентності 

та особистісних якостей 

педагогічних працівників 

ліцею-інтернату 

січень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

3 

Здійснити аналіз 

комплексної діагностики 

рівня професійної 

компетентності та 

особистісних якостей 

педагогічних працівників 

ліцею-інтернату 

березень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

4 

Обговорити з педагогічними 

працівниками результати 

комплексної діагностики 

рівня професійної 

компетентності та 

особистісних якостей 

педагогічних працівників 

ліцею-інтернату. 

квітень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

5 

Розробити шляхи 

вдосконалення рівня 

професійної компетентності 

та особистісних якостей 

педагогічних працівників 

ліцею-інтернату на 

наступний навчальний рік 

травень-

червень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 
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6 

Організувати роботу 

адміністрації ліцею-

інтернату щодо 

запровадження особистісно-

зорієнтованого підходу в 

управлінні 

вересень-

червень 
Поливанний В.С. 

 

 

7 

Здійснювати моніторинг 

роботи адміністрації ліцею-

інтернату щодо 

запровадження особистісно-

зорієнтованого підходу в 

управлінні 

вересень-

червень 
Поливанний В.С. 

 

 

8 

Організація роботи 

постійно-діючих науково-

практичних семінарів 

«Формування професійної 

компетентності педагога як 

однієї з умов впровадження 

інноваційних, 

компетентнісно-

зорієнтованих технологій 

навчання й виховання»  

вересень-

червень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

9 

Створення динамічних груп 

педагогічних працівників 

для теоретичного вивчення 

та практичного 

впровадження у 

педагогічний процес 

технологій дослідно-

орієнтованого навчання 

вересень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

10 

Затвердження графіку 

роботи динамічних груп 

педагогічних працівників 

для теоретичного вивчення 

та практичного 

впровадження у 

педагогічний процес 

технологій дослідно-

орієнтованого навчання 

вересень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

11 

Аналіз роботи динамічних 

груп педагогічних 

працівників для 

теоретичного вивчення та 

практичного впровадження у 

педагогічний процес 

травень 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 
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технологій дослідно-

орієнтованого навчання 

12 

Розробити психолого-

педагогічну технологію 

вивчення учня як 

особистості 

вересень-

жовтень 
Неруш Я.В. 

 

 

13 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

проекту психолого-

педагогічної технологій 

вивчення учня як 

особистості  

осінні 

канікули 
Неруш Я.В. 

 

 

14 

Практичне втілення 

психолого-педагогічної 

технологій вивчення учня як 

особистості 

листопад-

квітень 
Неруш Я.В. 

 

 

15 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

практичних рекомендацій 

щодо вивчення учня як 

особистості 

травень Неруш Я.В. 

 

 

16 

Затвердження рекомендацій 

щодо вивчення учня як 

особистості 

травень Неруш Я.В. 

 

 

17 

Розробка правил і процедур 

оцінювання управлінської 

діяльності керівних 

працівників ліцею-інтернату 

вересень-

жовтень 
Поливанний В.С.  

 

 

18 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

проекту правил і процедур 

оцінювання управлінської 

діяльності керівних 

працівників ліцею-інтернату 

осінні 

канікули 
Поливанний В.С.  

 

 

19 

Винести на громадське 

обговорення проект правил і 

процедур оцінювання 

управлінської діяльності 

керівних працівників ліцею-

інтернату 

листопад 
Поливанний В.С., 

Науменко В.М. 

 

 

20 

Затвердити правила і 

процедури оцінювання 

управлінської діяльності 

керівних працівників ліцею-

інтернату 

грудень Поливанний В.С.  
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21 

Оприлюднити правила і 

процедури оцінювання 

управлінської діяльності 

керівних працівників ліцею-

інтернату 

грудень 
Поливанний В.С., 

Науменко В.М. 

 

 

22 

Розробка правил і процедур 

оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних 

працівників 

січень-

березень 
Сімбірська Л.В. 

 

 

23 

Обговорення з 

педагогічними 

працівниками проекту 

правил і процедур 

оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних 

працівників 

весняні 

канікули 
Сімбірська Л.В. 

 

 

24 

Винести на громадське 

обговорення проект правил 

і процедур оцінювання 

педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

квітень Сімбірська Л.В. 

 

 

25 

Затвердити правила і 

процедури оцінювання 

педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

травень Поливанний В.С.  

 

 

26 

Оприлюднити правила і 

процедури оцінювання 

педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

травень Сімбірська Л.В. 

 

 

27 

Аналіз результатів 

виконання першого етапу 

роботи над реалізацією 

Стратегії розвитку 

травень-

червень 

Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

28 

Обговорення з 

педагогічними 

працівниками результатів 

виконання першого етапу 

роботи над реалізацією 

Стратегії розвитку 

червень 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

29 
Внесення корективів у 

плани II-IV етапів реалізації 

Стратегії розвитку 

червень 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 
 

 

5.1.2. Організація річного планування 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 
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1 

Затвердити План роботи 

ліцею інтернату на поточний 

навчальний рік 

до 31.08.2021 Поливанний В.С. 

 

 

2 

Оприлюднити План роботи 

ліцею-інтернату на поточний 

навчальний рік 

до 10.09.2021 
Сімбірська Л.В., 

Науменко В.М. 

 

 

3 
Моніторинг реалізації Плану 

роботи ліцею-інтернату 

один раз на 

місяць 

Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 
 

4 

Аналіз виконання завдань 

Плану роботи ліцею-

інтернату за І семестр 

до 31.12.2021 Поливанний В.С. 

 

 

5 

Внесення коректив до Плану 

роботи ліцею-інтернату на ІІ 

семестр 

до 14.01.2022 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

6 

Аналіз виконання завдань 

Плану роботи ліцею-

інтернату за ІІ семестр 

до 27.05.2022 Поливанний В.С. 

 

 

7 

Аналіз виконання завдань 

Плану роботи ліцею-

інтернату на поточний 

навчальний рік 

до 27.05.2022 Поливанний В.С.  

 

 

8 

Обговорення з 

педагогічними працівниками  

виконання завдань Плану 

роботи ліцею-інтернату на 

поточний навчальний рік 

червень 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

9 

Обговорення з 

педагогічними працівниками 

пропозицій щодо Плану 

роботи ліцею-інтернату на 

наступний навчальний рік 

червень 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

10 

Розробка Проекту плану 

роботи ліцею-інтернату на 

наступний навчальний рік 

червень 
Поливанний В.С., 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

5.1.3. Самооцінювання якості освітньої діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Внести корективи до 

Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості 

освіти ліцею-інтернату, 

доповнивши її чіткими 

вересень-

грудень 
Сімбірська Л.В. 
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критеріями, вимірюваними 

показниками та описом 

процедур проведення 

самооцінювання освітньої й 

управлінської діяльності 

закладу освіти 

2 

Розробити алгоритм 

проведення самооцінювання 

освітнього середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

вересень -

грудень 
Сімбірська Л.В. 

 

 

3 

Ознайомити педагогічних 

працівників з процедурою 

самооцінювання освітнього 

середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

зимові 

канікули 
Сімбірська Л.В. 

 

 

4 

Створити комісію для 

проведення самооцінювання 

освітнього середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

січень Поливанний В.С.  

 

 

5 

Затвердити План проведення 

самооцінювання освітнього 

середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році  

січень Голова комісії 

 

 

6 

Ознайомити педагогічних 

працівників з Планом 

проведення самооцінювання 

освітнього середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

січень Голова комісії 

 

 

7 

Оприлюднити План 

проведення самооцінювання 

освітнього середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

січень 
Голова комісії, 

Науменко В.М. 

 

 

8 

Провести моніторинг 

самооцінювання освітнього 

середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

березень Поливанний В.С. 

 

 

9 
Аналіз проведення 

самооцінювання освітнього 
травень Голова комісії 
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середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році  

10 

Ознайомити педагогічних 

працівників з результатами 

проведення самооцінювання 

освітнього середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

червень Голова комісії 

 

 

11 

Оприлюднити результати 

самооцінювання освітнього 

середовища та 

управлінських процесів у 

2022 календарному році 

червень 
Голова комісії, 

Науменко В.М. 

 

 

 

5.1.4. Забезпечення утримання у належному стані будівель, приміщень, 

обладнання 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

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): 

 

 

 

щомісяця 

 

Лісаченко С.С.  
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- до КП «ХТМ», 

«Харківводоканал», 

АК «Харківобленерго»; 

- до Центру МТЗ і 

облстатуправління 

щоквар-

тально 

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 

дворових мереж газопроводу 

та зовнішнього освітлення в 

управлінні з питань 

комунальної власності 

виконавчого комітету 

обласної ради 

червень - 

грудень 

Лісаченко С.С.  

 

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.  
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12 

Складання акту щодо 

закріплення кабінетів за 

класними керівниками з 

метою збереження майна та 

обладнання ліцею-інтернату 

серпень 

 

Рогач Ю.Б.  

 

13 

Виконання заходів щодо 

підготовки ліцею-інтернату 

до роботи  в опалювальний 

сезон 2021/2022 навчального 

року  та отримання Акта 

готовності від КП «ХТМ» 

серпень 

 

Лісаченко С.С.  

 

14 

Отримання Акта готовності 

ліцею-інтернату до нового  

2021/2022 навчального року 

з позитивними висновками 

від ГУ 

Держдпродспоживслужби, 

ГУ ДСНС 

у Харківській області 

серпень 

 

Лісаченко С.С.  

 

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; 

травень 

 

Лісаченко С.С.  
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- вогнегасників;  

- вентиляційних каналів 

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.  
 

25 

Проведення контролю за 

проведенням поточного 

ремонту  навчальних 

кабінетів та спальних блоків 

за залучені кошти 

червень – 

серпень 

 

Лісаченко С.С.  

 

 

5.2. Організація управлінської діяльності в ліцеї-інтернаті 

 

5.2.1. 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 повну 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 Сімбірська Л.В. 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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.  

Складає: 

- розклад уроків, факультативних та індивідуальних занять; 

- графік контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного 

оцінювання, навчальної практики; 

- 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 наукової роботи 

Організовує та несе відповідальність за: 

- розробляє план науково-методичної діяльності педагогів; 
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- організує методичну роботу педагогів; 

- організовує роботу шкільного наукового товариства «Синергія»; 

- організовує роботу науково-методичних комісій; 

- організовує дослідно-експериментальну роботу учнів. 

Контролює:  

- науково-методичну діяльність педагогів; 

- організацію методичної роботи: 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. 

Має право: 

- представляти вчителів і учнів до відзнак та нагород; 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового й навчального 

розпорядку ліцею-інтернату. 

 

Методист з виховної роботи Билдіна В.В. 

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 
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педагогічної науки в практику виховної роботи, здійснення принципів наукової 

організації праці; 

- підвищення кваліфікації й атестацію вихователів ліцею-інтернату; 

- 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;  
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- роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів. 

Складає: 

- 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, заступниками директора з 

навчальної та наукової роботи, методистами, практичним психологом, 

соціальним педагогом. 

Має право: 

- представляти учнів до відзнак і нагород; 

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею-

інтернату. 

 

 Заступник директора з господарської роботи Лісаченко С.С. 

 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; 

- дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового 

розпорядку ліцею-інтернату; 

- роботу службового автотранспорту та його технічний стан; 
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- 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 наукової роботи. 

Має право: 

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

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею-

інтернату; 

- представляти обслуговуючий персонал до відзнак та нагород. 

  

Головний бухгалтер Щербак М.В. 
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 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: 

- достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і 

бухгалтерських записів, подає її у встановлений термін відповідним органам; 

- економічно обґрунтовані звітні документи. 



119 

 

 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. 

 

5.2.2. Циклограма управлінської діяльності  

 

№ 

з/п 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Форма 

колегіальної 

діяльності 

Періодичність 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 Рекомендації 

Поливанний В.С. 

Сімбірська Л.В. 

Билдіна В.В. 

Неруш Я.В. 

5 
Педагогічний 

колектив 

Психолого-

педагогічний 

семінар 

3 рази на рік Рекомендації 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 

ради  

5 разів на рік Рішення 

 Заступник 

директора з наукової 

роботи 

9 
Педагоги-

початківці 
Консультації  

За потребою 

 
Рекомендації 

 Заступник 

директора з наукової 

роботи 

10 

Лідери 

учнівського 

самоврядування 

Шкільна дитяча 

організація 
2 рази на місяць Рішення 

Билдіна В.В. 
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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. 

 

5.2.3. Орієнтовні питання для розгляду на загальних зборах трудового 

колективу 

 
Дата 

проведе

ння  

 

Питання, що проглядаються 

 

Доповідач  

Відмітка 

про 

виконання 

 

2
6
.0

8
.2

0
2
1
 

      

 

            

1. Обговорення плану роботи ліцею-інтернату 

на 2021/2022 навчальний рік  

 

2. Обговорення режиму роботи ліцею-інтернату 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

3. Про результати  підготовки ліцею-інтернату 

до нового навчального року (зміцнення 

матеріально-технічної бази, забезпечення 

підручниками, організація ремонтних робіт). 

 

4. Про атибулінгову політику ліцею-інтернату  

 

Поливанний В.С. 

 

 

Поливанний В.С.  

 

 

Лісаченко С.С. 

 

 

 

 

Билдіна В.В.  

 

  

1
3
.0

6
.2

0
2
2
 

1. Звіт директора про професійну діяльність в 

2021/2022 навчальному році 

 

2. Про результати навчальних досягнень учнів 

та результати виховної діяльності в у  2021/2022 

навчальному році 

 

3. Про результати роботу ліцею-інтернату з 

обдарованими учнями. 

Поливанний В.С. 

 

 

Сімбірська Л.В. 

Билдіна В.В. 

 

 

Лосєва Н.Л. 

 

 

 

5.2.4. Оперативні наради адміністрації при директорові 
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про 

виконання 

30.08.2021 

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 2021/20221 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

3. Про підготовку спальних приміщень до 

нового 2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В. 

4. Про організацію чергування учнів  

і вчителів по ліцею-інтернату 

Билдіна В.В. 

06.09.2021 

1. Про затвердження мережі класів і 

контингенту учнів ліцею-інтернату на 

2021/2022 навчальний рік 

Сімбірська Л.В.  

2. Про заходи з підготовки шкільної їдальні 

до роботи у 2021/2022 навчальному році 

Сосонна Л.Г. 

3. Про забезпечення учнів ліцею-інтернату 

підручниками 

Абрамова Ю.М. 

13.09.2021 

1. Про якісний склад педагогічних 

працівників та курсову перепідготовку у 

2021/2022 навчальному році 

Сімбірська Л.В.  

2. Про стан роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у ліцеї-інтернаті 

на початку 2021/2022 навчального року 

Інженер з охорони праці 
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20.09.2021 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на І семестр 

2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В.  

2. Про подальше навчання випускників 9-х 

і 11-х класів 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

3. Про стан планування виховної роботи 

вихователів, класних керівників на І 

семестр 2021/20221 навчального року 

Билдіна В.В. 

27.09.2021 

1. Про стан роботи із соціального захисту 

учнів ліцею-інтернату 

Билдіна В.В 

 

 

2. Про стан ведення особових справ учнів Сімбірська Л.В. 

04.10.2021 

1. Про санітарно-гігієнічний стан ліцею-

інтернату 

Третьякова В.О. 

 

 

2. Про стан ведення класних журналів на 

початку 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

11.10.2021 

1. Про організацію та проведення атестації 

педагогічних працівників у 2021/2022 

навчальному році 

Сімбірська Л.В.  

2.  Про підготовку ліцею-інтернату до 

роботи в осінньо-зимовий період  

Лісаченко С.С. 

18.10.2021 

1. Про стан роботи організації учнівського 

самоврядування ліцею-інтернату 

Билдіна В.В.  

22.10.2021 

1. Про підсумки проведення  

І (шкільного) етапу й підготовку учнів 

ліцею-інтернату до участі в  

ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

Сімбірська Л.В.  

01.11.2021 

1. Про результати роботи з адаптації учнів 

8-х та 10-х класів, зарахованих у 2021/2022  

начальному році, до умов навчання і 

проживання у ліцеї-інтернаті 

Неруш Я.В.  

2. Про проведення планової 

інвентаризації матеріальних цінностей  

Щербак М.В. 
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3. Про санітарно-гігієнічний стан ліцею-

інтернату  

 

Третьякова В.О. 

08.11.2021 

1. Про стан роботи бібліотеки ліцею-

інтернату у 2021/2022 навчальному році  

Абрамова Ю.М.  

15.11.2021 

2. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських щоденників 

Билдіна В.В. 

 

 

3. Про результати вивчення рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Сімбірська Л.В. 

22.11.2021 

1. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських зошитів 

Сімбірська Л.В.  

2. Про результати вивчення стану 

викладання математики 

Сімбірська Л.В. 

29.11.2021 

1. Про затвердження бюджетних 

показників та основні вимоги до їх 

виконання у 2022 році 

Щербак М.В. 

 

 

2. Про результати вивчення стану роботи 

гуртків і секцій 

Билдіна В.В. 

06.12.2021 

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. 

13.12.2021 

1. Про результати планової інвентаризації 

майна ліцею-інтернату 

Щербак М.В. 
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20.12.2021 
1. Про результати вивчення стану 

викладання фізичної культури 

Сімбірська Л.В.  

10.01.2022 

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 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

3. Про підсумки проведення в ліцеї-

інтернаті ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2021/2022 навчальному році 

Сімбірська Л.В. 

17.01.2022 

1. Про стан ведення класних журналів у І 

семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В.  

2. Про результати аналізу рівня навчальних 

досягнень учнів у І семестрі 2021/2022 

навчального року 

 

Сімбірська Л.В. 

3. Про стан виховної роботи  

у І семестрі 2021/2022 навчального року 

 

Билдіна В.В. 

24.01.2022 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на ІІ семестр 

2021/2022 навчального року  

Сімбірська Л.В.  

2. Про стан планування виховної роботи 

вихователів, класних керівників на  ІІ 

семестр 2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В.  

3. Про хід атестації педагогічних кадрів Сімбірська Л.В.  

4. Про стан роботи з охорони праці та 

техніки безпеки в ліцеї-інтернаті 

Інженер з охорони праці 

 

31.01.2022 

1. Про контроль за дотриманням повітряно-

теплового режиму в ліцеї-інтернаті 

Третьякова В.О.  

2. Про підготовку учнів ліцею-інтернату до 

зовнішнього незалежного оцінювання 2022 

року 

Сімбірська Л.В. 

07.02.2022 
1. Про стан організації харчування учнів 

ліцею-інтернату 

Сосонна Л.Г.  

14.02.2022 

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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21.02.2022 

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 географії 

Сімбірська Л.В.  

28.02.2022 

1. Про підсумки участі учнів ліцею-

інтернату в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  

Сімбірська Л.В.  

07.03.2022 
1. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських щоденників  

Билдіна В.В.  

14.03.2022 

1. Про результати вивчення стану 

організації роботи з охорони життя та 

здоров’я учасників освітнього процесу 

Билдіна В.В.  

21.03.2022 

2. Про результати оцінки якості організації 

науково-дослідницької роботи з учнями 

Лосєва Н.Л. 

 

28.03.2022 

1.  Про порядок та особливості 

організованого закінчення 

2021/2022 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 9-х 

та 11-х класів 

Сімбірська Л.В.  

04.04.222 

1. Про стан ведення класних журналів   Сімбірська Л.В.  

2. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників ліцею-інтернату 

Сімбірська Л.В. 

11.04.2022 

1. Про організацію та проведення 

навчальної практики учнів 8-х і 10-х класів 

 Сімбірська Л.В.  

 

 

 

2. Про підготовку до проведення Дня 

цивільного захисту 

Лісаченко С.С. 

18.04.2022 

1. Про результати вивчення стану якості 

ведення й перевірки учнівських зошитів 

Сімбірська Л.В.  

2. Про результати оцінки рівня проведення 

факультативів та індивідуальних занять 

Сімбірська Л.В. 

25.04.2022 

1. Про звільнення від проведення 

державної підсумкової атестації учнів 9-х 

та 11-х класів 

Сімбірська Л.В.  

16.05.2022 
1. Про погодження графіку щорічних 

відпусток працівників ліцею-інтернату 

Рогач Ю.Б.  
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2. Про підсумки роботи з відзначення 

річниці Перемоги над нацизмом  

у Європі 

Билдіна В.В. 

 

23.05.2022 

1. Про підготовку освітньої програми 

ліцею-інтернату на 2022/2023 навчальний 

рік 

Сімбірська Л.В.  

2. Про підсумки роботи з контролю за 

роботою молодих та нових учителів та 

вихователів 

Сімбірська Л.В. 

30.05.2022 
1. Про попереднє педагогічне 

навантаження педагогічних працівників 

Сімбірська Л.В., 

 Билдіна В.В. 

 

13.06.2021 

1. Про стан ведення класних журналів у ІІ 

семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В.  

2. Про стан виконання вчителями 

навчальних планів і програм  

у 2021/2022 навчальному році 

Сімбірська Л.В. 

3. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму у 2021/2022 

навчальному році 

Билдіна В.В. 

 

4. Про результати аналізу рівня навчальних 

досягнень учнів у ІІ семестрі 2021/2022 

навчального року 

Сімбірська Л.В.  

20.06.2022 

1. Про результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х 

класів 

Сімбірська Л.В.  

4. Про підсумки науково-методичної 

роботи у 2021/2022 навчальному  році 

Заступник директора з 

наукової роботи 

3. Про підготовку ліцею-інтернату до 

нового навчального року 

Лісаченко С.С.  

 

5.3. Організація управлінської діяльності з педагогічними працівниками 

 

5.3.1. Тематика засідань методичної ради 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

1. Аналіз роботи 

методичної ради у 

2020/2021 навчальному 

році. Обговорення й 

затвердження плану роботи 

серпень 2021 Заступник 

директора з 

наукової роботи 
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методичних комісій  на 

2021/2022 навчальний рік. 

 

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 2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

3 

1. Про підсумки проведення 

ІІ та участь учнів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

грудень 2021 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

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 2021/2022 навчальному 

році.  

3. Про участь педагогічних 

працівників у обласному 

фестивалі педагогічних ідей 

та інновацій. 

лютий 2022 Лосєва Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімбірська Л.В. 

 

 

 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

5 

1. 1. Про підсумки науково-

методичної роботи 

педколективу ліцею-

інтернату  у 2021/2022 

навчальному році. 

 

квітень 2022 Заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

 

5.3.2. Оперативні наради при директорові з педагогічними працівниками 
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання 

03.09.2021 

1. Про затвердження мережі класів і 

контингенту учнів ліцею-інтернату на 

2021/2022 навчальний рік 

Поливанний В.С.  

2. Про навчальні програми  

у 2021/2022 навчальному році  

Сімбірська Л.В. 

3. Про стан забезпечення учнів ліцею-

інтернату підручниками 

Абрамова Ю.М. 

4. Про організацію виховної діяльності у 

2021/2022 навчальному році 

Билдіна В.В. 

5. Про організацію чергування учнів  

і вчителів по ліцею-інтернату 

Билдіна В.В. 

24.09.2021 

1. Про стан календарного планування 

вчителів на І семестр 2021/2022 

навчального року 

Сімбірська Л.В.  

 

 

2. Про подальше навчання випускників  9-

х та 11-х класів 2021/2022 навчального 

року 

Сімбірська Л.В. 

3. Про організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у 2021/2022 

навчальному році 

Билдіна В.В. 

4. Про стан планування виховної роботи 

вихователів та класних керівників на І 

семестр 2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В. 

5. Про стан ведення особових справ учнів Сімбірська Л.В. 

22.10.2021 

1. 1. Про організацію та проведення 

атестації педагогічних працівників у 

2021/2022 навчальному році.  

Сімбірська Л.В.  

2. Про підсумки проведення 

І (шкільного) етапу й підготовку учнів 

ліцею-інтернату до участі 

в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

Сімбірська Л.В. 

3. Про стан ведення класних журналів на 

початку 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

4. Про організацію роботи із соціального 

захисту учнів пільгових категорій 

Билдіна В.В. 

26.11.2021 

1. Про результати роботи з адаптації учнів 

8-х та 10-х класів, зарахованих у 

2021/2022 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. 
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3. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських щоденників 

Билдіна В.В. 

4. Про результати вивчення рівня 

проведення факультативів та 

індивідуальних занять 

Сімбірська Л.В. 

5. Про результати вивчення стану 

викладання математики 

Сімбірська Л.В. 

24.12.2021 

1. Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів ліцею-

інтернату 

Билдіна В.В.  

2. Про результати вивчення стану 

викладання фізичної культури 

Сімбірська Л.В. 

28.01.2022 

1. Про стан виконання навчальних планів і 

програм у І семестрі 

2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів у  

І семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

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 2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В. 

5. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму у І семестрі 

2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В. 

6. Про стан планування виховної роботи 

вихователів, класних керівників на  ІІ 

семестр 2021/2022 навчального року 

Билдіна В.В. 

7. Про стан ведення класних журналів у І 

семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

8. Про стан календарного планування 

учителів на ІІ семестр 2021/2022 

навчального року 

Сімбірська Л.В. 

9. Про підсумки проведення в ліцеї-

інтернаті ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2021/2022 навчальному році 

Сімбірська Л.В. 

25.02.2022 

1. Про стан роботи з охорони праці та  

безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті 

Інженер з охорони 

праці 

 

2. Про результати вивчення стану 

викладання географії 

Сімбірська Л.В. 
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25.03.2022 

1. Про підсумки участі учнів ліцею-

інтернату в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

Сімбірська Л.В.  

2. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських щоденників 

Билдіна В.В. 

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 

2021/2022 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів 9-х і 11-х класів 

Сімбірська Л.В. 

5. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників ліцею-інтернату 

Сімбірська Л.В. 

6. Про результати оцінки якості 

організації науково-дослідницької роботи 

з учнями  

Лосєва Н.Л.  

29.04.2022 

1  1. Про результати оцінки якості ведення й 

перевірки учнівських зошитів 

Сімбірська Л.В.  

2. 2. Про стан ведення класних журналів  Сімбірська Л.В. 

3. Про організацію та проведення 

навчальної практики учнів 8-х і 10-х 

класів 

Сімбірська Л.В. 

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. 

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 

Сімбірська Л.В. 

27.05.2022 

1. Про звільнення від проведення 

державної підсумкової атестації учнів 9-

х класів 

Сімбірська Л.В.  

 

 

 

 

2. Про підготовку освітньої програми 

школи-інтернату на 2022/2023 навчальний 

рік 

Сімбірська Л.В. 

3. Про підсумки роботи з відзначення 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

Билдіна В.В. 
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4. Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів в 

2021/2022 навчальному році 

Билдіна В.В. 

5. Про підсумки роботи з контролю за 

роботою молодих та нових учителів та 

вихователів 

Сімбірська Л.В. 

17.06.2022 

1. Про стан виконання учителями 

навчальних планів і програм у 2021/2022 

навчальному році 

Сімбірська Л.В.  

2. Про результати аналізу рівня 

навчальних досягнень учнів у  

ІІ семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

3. Про підсумки дослідно-

експериментальної роботи  

у 2021/2022 навчальному році 

Заступник директора 

з наукової роботи 

4. Про результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х 

класів 

Сімбірська Л.В.  

 

 

 5. Про стан ведення класних журналів у 

ІІ семестрі 2021/2022 навчального року 

Сімбірська Л.В. 

6. Про стан роботи з попередження 

дитячого травматизму  

у 2021/2022 навчальному році 

Билдіна В.В. 

7. Про стан виховної діяльності у 

2021/2022 навчальному році 

Билдіна В.В. 

 

5.3.3. Тематика засідань педагогічної ради 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Про підсумки  діяльності у 

2020/2021 навчальному році 

та завдання на 2021/2022 

навчальний рік  

Серпень 

2021 

Поливанний 

В.С.  

Сімбірська Л.В. 

Билдіна В.В. 

 

 

2 

Дидактичні засади і 

технології дослідно-

орієнтованого  навчання у 

процесі розвитку 

розвивального освітнього 

середовища ліцею-інтернату  

Січень 2022 Поливанний 

В.С. 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

 

 

3 

Психологічні механізми і 

педагогічні умови реалізації 

в освітньому процесі 

Березень 

2022 

Поливанний 

В.С. 

Билдіна В.В. 
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гуманістичної парадигми, 

взаємозв’язки освіти, 

навчання, виховання і 

розвитку особистості 

 

4 

Про затвердження завдань 

для проведення ДПА у 2021 

році 

Квітень 2022 Сімбірська Л.В.  

 

5 
Про випуск учнів 9-х класів Травень 

2022 

Сімбірська Л.В.  
 

6 

1. Про переведення учнів 8-

х і 10-х класів. 

2. Про ухвалення освітньої 

програми ліцею-інтернату на 

2022/2023 навчальний рік 

Червень 

2022 

Сімбірська Л.В.  

 

7 
Про випуск учнів 11-х класів Червень 

2022 

Сімбірська Л.В.  
 

 

 



5.4. Контрольно-аналітична діяльність. 

 

5.4.1. Організація внутрішньошкільного контролю 

 

№ 

з/

п 

Зміст 

контролю 

Форма 

контролю 

Мета  

контролю 

Методи 

контролю 
Термін Вихід Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Календарне 

планування 

учителів 

Фронтальна Відповідність змісту 

освіти державним 

стандартам 

Аналіз 

документації 

до 15.09.2021 

до 20.01.2022 

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

2.  Планування 

виховної 

роботи 

вихователів, 

класних 

керівників 

Тематична Відповідність змісту 

виховання 

нормативним 

документам  

Аналіз 

документації 

до 20.09.2021 

до 25.01.2022 

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Билдіна В.В.  

3.  Подальше 

навчання 

випускників 9-х 

та  

11-х класів 

Тематична Забезпечення 

здобуття учнями 

повної загальної 

середньої освіти 

Перевірка 

документації 

до 20.09.2021 Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

4.  Стан  

виконання 

навчальних 

планів і 

програм 

Фронтальна Відповідність змісту 

освіти державним 

стандартам 

Аналіз 

документації 

до 10.01.2022,  

до 10.06.2022 

Довідка, 

оперативна 

нарада, наказ, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  
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5.  Стан ведення 

класних 

журналів 

Тематична Відповідність 

ведення шкільної 

документації 

нормативним 

вимогам 

Перевірка 

документації 

вересень, 

грудень,   

березень, 

червень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

6.  Оцінка якості 

ведення й 

перевірки 

учнівських 

щоденників 

Поточна Відповідність 

ведення шкільної 

документації 

нормативним 

вимогам 

Аналіз 

документації 

листопад, 

березень  

Довідка,  

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

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 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

8.  Рівень 

навчальних 

досягнень учнів 

Фронтальна Забезпечення 

належного рівня 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз рівня 

навчальних 

досягнень учнів 

за семестри і 

начальний рік 

січень,  

червень  

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

9.  Стан рівня 

проведення 

факультативів 

та індивідуаль-

них занять 

Фронтальна Відповідність змісту 

освіти навчальному 

плану 

Аналіз 

документації 

листопад, 

квітень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

10.  Стан 

викладання 

математики 

Комплексна Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

листопад    Довідка, 

оперативна 

нарада, 

Сімбірська Л.В.  
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предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

наказ, 

нарада при 

директорові 

11.  Стан 

викладання 

фізичної 

культури 

Комплексна Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

грудень Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, нарада 

при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

12.  Стан 

викладання 

географії 

Комплексна Забезпечення 

належного рівня 

викладання 

предмета й 

навчальних 

досягнень учнів 

Аналіз 

документації, 

відвідування 

уроків, 

анкетування, 

контрольні 

роботи 

лютий  Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, нарада 

при 

директорові 

Сімбірська Л.В.  

13.  Оцінка якості 

організації 

науково-

дослідної 

роботи з 

учнями  

  

К
л
ас

н
о

-

у
за

га
л
ь
н

ю
в
ал

ь
н

а Забезпечення 

належного рівня 

організації  

навчально-

виховного процесу 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

березень  Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, нарада 

при 

директорові 

Лосєва Н.Л.  

14.  Контроль 

роботи молодих 

та нових 

учителів та 

вихователів 

Персональна Підвищення 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних кадрів 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

жовтень – 

травень  

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові 

Сімбірська Л.В., 

Билдіна В.В. 
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вивчення 

документації, 

анкетування 

15.  Вивчення  

роботи 

педагогів, які 

атестуються 

Персональна Підвищення 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних кадрів 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

жовтень – 

березень 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

нарада при 

директорові, 

атестацій-ні 

листи 

Сімбірська Л.В., 

Билдіна В.В. 

 

16.  Стан організації 

роботи з 

охорони життя 

та здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу 

Тематична Збереження та 

зміцнення здоров’я 

учасників 

освітнього процесу 

Відвідування  

навчальних 

занять, 

позакласних 

заходів, 

вивчення 

документації, 

анкетування 

березень  

 

Довідка, 

оперативна 

нарада, 

наказ, нарада 

при 

директорові 

Билдіна В.В. 

Третьякова В.О. 

Інженер з 

охорони праці 
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5.4.2. 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 

2021 

 січень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

2 Планування виховної 

роботи вихователів, 

класних керівників 

вересень 

2021 

 січень 

2022 

 Билдіна В.В.  

3 Стан  виконання 

навчальних планів і 

програм 

січень 

2021 

 червень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

4 Оцінка якості ведення й 

перевірки  учнівських 

зошитів 

листопад 

2021 

 квітень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

5 Оцінка якості ведення й 

перевірки учнівських 

щоденників 

листопад 

2021 

 березень 

2022 

 Билдіна В.В.  

6 Стан ведення класних 

журналів 

вересень 

2021 

грудень 

2021 

 березень 

2022 

червень       

  2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

7 Стан ведення журналів 

факультативних занять 

листопад 

2021 

 квітень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

8 Книги наказів   січень 

2022 

липень 

2022 

 Поливанний 

В.С. 

 

9 Матеріали з атестації 

педагогічних працівників 

  березень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 
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10 Документація з охорони 

праці та  безпеки 

життєдіяльності 

  березень 

2022 

 Билдіна В.В. 

 

 

11 Протоколи батьківських 

зборів 

  червень       

  2022 

 Билдіна В.В.  

12 Алфавітна книга вересень 

2021 

 червень 

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

13 Особові справи учнів та 

педагогічних  працівників 

вересень 

   2021 

 червень      

2022 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

14 Контрольно-візитаційна 

книга 

  червень      

2022 

 Поливанний 

В.С. 

 

15 Номенклатура справ   січень 

2022 

 

 Сімбірська 

Л.В. 

 

16 Інвентарна книга   березень 

2022 

 Щербак М.В.  

 

 

5.4.3. Перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів на 2020-2025 роки 

 

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

 

1 Українська мова 

 

+    + 

2 Українська література 

 

  +   

3 Зарубіжна література 

 

   +  

4 Іноземна мова (англійська) +     
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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 

 

    + 

17 Правознавство 

 

    + 

18 Мистецтво 

 

    + 
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19 Фізична культура 

 

 +   + 

20 Трудове навчання 

 

   +  

21 Технології 

 

 +    

22 Захист України 

 

  +  + 

23 Основи здоров’я 

 

   +  

 

 



 

5.4.4. 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.  

 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 
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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 

 

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.  
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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 

  

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 
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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 

 

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 

Заступник директора   
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проведення державної підсумкової 

атестації 

з навчальної роботи  

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 

 

 Червень 

53 Про стан роботи щодо запобігання 

правопорушень у 2020/2021 навчальному 

році 

 

Билдіна В.В.  
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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 

 

 

 




